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JULEGAVE: Bildene i årboka blir stadig bedre. –Vi har hatt god hjelp av Verdalsbilder til den biten, sier fra venstre Jon Holmlimo,
Arnhild Brustad og Marit Aasan.

Mangfoldig historieårbok
Utmerker seg på å fortelle kvinnenes historier fra bygda.
Håkon Okkenhaug
Ei mangfoldig årbok kommer fra historielaget i år. En del om krigene i Verdal, men spesielt
utmerker boka seg på å fortelle kvinnenes historier fra bygda.
Vinne vanførelag får sin historie 78 år lange historie beskrevet i boka. Det er sjelden man hører
om kvinnenes arbeid og virke. Det er stort sett mennenes bravader som kommer fram i slike
årbøker.
Startet sylag
Men i Verdal bodde Magnhild Rein (gift Kilen). Hun fikk poliomyelitt som seksåring. Da hun var 22
år gammel startet hun «Vinne sylag for vanføre».
Der satt hun som leder til 1943, da hun flyttet fra bygda. Heldigvis kom det vaksiner som har satt
stopper for den fryktelige sykdommen. Derfor ble også laget nedlagt i 2004.
– Vinne vanførelag var en av pionerene i polioarbeidet, sier Arnhild Brustad, som er leder for
redaksjonen i årboka.
Ellers kan du lese et barns erindringer fra krigstida i Verdal. Her får du meget frodige beskrivelser
av hvordan det var å være guttunge når tyske soldater bodde fem lange år i kommunen. Magne
Lein har stått for den historien.

Mange
Krig blir man neppe ferdig med på mange år i historiebøkene. Denne gangen er både andre
verdenskrig og krigen med svenskene i 1809-1809 med. Men også kulturbygda Verdal setter sitt
preg på boka.
Du finner en oversikt over danseorkestrene i Verdal, og historien om Borghild Storhaugs forhold
til fiolinen.
Ei årbok kan vel neppe kalles å være tabloid i formen. Men du finner noe for enhver smak i boka.
Som for eksempel at meieriarbeidere var veldig dyktige til å kapre jenter i Verdal.
– Hva savner dere i årets utgave?
– Vi skulle hatt mer stoff fra de nye verdalingene om hva som har skjedd i Verdal de siste 30-40
åra, sier Arnhild Brustad. De tre i redaksjonen er bekymret for kildetilfanget i framtida.
– Med e-post, SMS og MMS forsvinner mye av historien. Derfor blir det vanskeligere å skrive vår
tids historie, selv om den i utgangspunktet er den best dokumenterte tidsaldre noensinne, sier
Jon Holmlimo.
De tre kan garantere at også bok nummer 35 i årbokserien kommer neste år.
– Vi har allerede 40 sider ferdig, sier Holmlimo

