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1 FROSTA HISTORIELAG - MEDLEMMER 

Frosta Historielag har i 2019 hatt 137 medlemmer. 
Dette er en forholdsvis stor nedgang fra året før da vi hadde 166 medlemmer. 
 
Vi har e-postadresser til mange av medlemmene våre, og kan dermed lett komme 
i kontakt med medlemmene våre. Det er et ønske at enda fler kunne bli nådd på 
denne måten.  
Vi har også tatt i bruk Facebook, og vi ser her at dette når langt flere enn 
medlemmene våre. 
 

 

2 TILLITSVALGTE 

I 2019 har disse hatt tillitsverv i laget: 

STYRET: 

Leder   : Bjørn Olav Juberg 

Nestleder  :  Kåre H.Ulvik 
Kasserer  : Roar Lindgaard 
Møtesekretær : Thorleif Tvete 
Styremedlem : Lilly Eriksen 
 
Varamedlem  : Ola Viken 
    Ketil Aatlo 
     
Revisorer  : Lars Eiliv Flægstad 

John Anders Viktil 
 

Valgkomite  :  Andreas Naavik 
    Signe Vinge 
 
 
 
KALENDERKOMITE: 
Johan Ole Kjelstad, Arnt Stavset, Roar Lindgaard, Kristian Risan 
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BOK-KOMITE: 
Roar Lindgaard, Peder Ohlen, Kristian Risan, Bjørn Olav Juberg 
 
  
 
 
3 ÅRSMØTET 

Etter avtale med Frosta Bygdemuseum og Frosta Fortidsminnelag avviklet også 
de sitt årsmøte samme kveld. 
Ettersom Fortidsminneforeningen fylte 150 år i 2019 ble årsmøtet lagt til en av 
foreningens eiendommer - Logtun kirke - torsdag 28.februar. 24 personer møtte. 
Før årsmøtene holdt Ingrunn Øren Kvande kåseri om kirkas historie og 
byggemåte, samt orienterte noe om vedlikehold og det nye orgelet. 
  
  
4 STYRET 

Styret har i perioden hatt 6 styremøter og behandlet 66 saker. 
Varamedlemmene har møtt på alle styremøtene. 
I tillegg har styret og varamedlemmene hatt mye og god kontakt pr e-post. 
 

5 REPRESENTASJON 

08.01.  Møte om Landslovsutstillinga – Bjørn Olav Juberg 

14.01.  Møte og befaring Landslovsutstillinga – Bjørn Olav Juberg 

24.01.  Møte i Den Kulturelle Spaserstokken – Bjørn Olav Juberg 

25.02.  Møte om Landslovsutstillinga – Bjørn Olav Juberg 

07.03.  Viggo Valle med «Kor ska vi reis hen?» i Biblioteket – Kåre H. Ulvik, 
Roar Lindgaard,, Ketil Aatlo, Ola Viken, Bjørn Olav Juberg 

15.03. Planleggingsmøte med Nord-Trøndelag Historielag om fylkeslagets 
halvårsmøte på Frosta 4.mai – Bjørn Olav Juberg 

23.03. Kurs om StyreWeb på Stiklestad Nasjonale Kultursenter – Roar 
Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 
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04.04. Kurs om lokalarkiv i regi av IKA. Scandic Hell, Stjørdal – Roar 
Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 

12.04. Tok i mot Landslovsutstillinga på Logtun – Kåre H. Ulvik, Thorleif 
Tvete, Ola Viken, Bjørn Olav Juberg 

24.04. Kurs på Steinkjer i regi av IKA om oppbevaring av arkivstoff – Roar 
Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 

24.04. Logtun: Utpakking og grovplassering av Landslovsutstillinga – Kåre H. 
Ulvik,  Thorleif Tvete, Ola Viken, Ketil Aatlo. 

 Etter møtet på Steinkjer også Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 
 
27.04. Kaffesalg  i forbindelse med Frostatingsseminar i Logtun kirke – 

Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 
 
04.05.  Halvårsmøte i Nord-Trøndelag Historielag, møterommet Coop – Roar 

Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 
 
08.05. «Befaring» Frostastien strekningen Fånes – Orsand med tanke på 

plakater – Peder Ohlen, Bjørn Olav Juberg 
 
09.05. «Befaring» sørsida av Liavatnet med tanke på rydding – Lars Bjørn 

Moksnes, Bjørn Olav Juberg 
 
09.05. Felles styremøte med Frosta Bygdemuseum på Tun – Roar Lindgaard, 

Lilly Eriksen, Thorleif Tvete, Ketil Aatlo, Bjørn Olav Juberg 
 
13.05. Dugnad ved Tinghaugen/Museet – Kåre H. Ulvik, Thorleif Tvete, 

Ketil Aatlo, Bjørn Olav Juberg 
 
22.05. Tur til Skatval krigshistoriske museum – Kåre H. Ulvik, Thorleif 

Tvete, Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 
  

12.06. Invitert til Frosta Arbeiderparti for å motta gave for godt og 
samfunnsnyttig arbeid. Gaven var på kr 10000. Roar Lindgaard, 
Bjørn Olav Juberg 

05.08. «Blåtur» i forbindelse med Frostadagen – Lilly Eriksen, Kåre H. 
Ulvik, Ketil Aatlo, Bjørn Olav Juberg 
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10.08. Frostadagen i Frostahallen – Thorleif Tvete, Erlend Østbø Juberg, 
Kåre H. Ulvik, Ola Viken, Bjørn Olav Juberg 

06.09. Tur til Leksvik og «Operasjon Oleander» - Lilly Eriksen, Ketil Aatlo, 
Ola Viken, Bjørn Olav Juberg 

08.09. Kulturminnedag Frosta Bygdemuseum med «Pyntehåndklær og 
kjøkkensett» - Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 

14.09. Kulturminnedag ved krigsruinene ved Ulvik – Kåre H. Ulvik, Roar 
Lindgaard, Ola Viken, Bjørn Olav Juberg 

23.09. Møte på Levanger an Innherred Grafiske og «Frosta – før og no» - 
Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 

30.09. Nedrigg av Landslovsutstillinga – Ketil Aatlo, Roar Lindgaard, Johan 
Ole Kjelstad, Lilly Eriksen, Bjørn Olav Juberg 

04.11. Kåseri i Biblioteket med Hans Olav Løkken og «Sterke kvinner» - 
Thorleif Tvete, Kåre H. Ulvik, Ketil Aatlo, Bjørn Olav Juberg 

16.11. Årsmøte og markering av 100 års jubileum på Stiklestad: Nord-
Trøndelag Historielag – Bjørn Olav Juberg 

21.11. Foredrag i Magnushallen: «Åsenfjord – mer enn Tirpitz» - Kåre H. 
Ulvik, Thorleif Tvete, Ola Viken, Ketil Aatlo, Bjørn Olav Juberg 

25.11. Hentet utstyr og bøker hos Innherred Grafiske – Johan Ole 
Kjelstad, Bjørn Olav Juberg 

 
Som tidligere år stilte mange som selgere på Frostasenteret før jul. Salget før 
jul slik er på mange vis hovedinntektskilden vår, og derfor meget viktig. 
Liste over personer som stilte opp for salg på Frostasenteret før jul 2019: 
Roar Lindgaard, Lilly Eriksen, Kåre H. Ulvik, Thorleif Tvete, Peder Ohlen, Ola  
Viken, Andreas Naavik, Arnt Stavset, Oddlaug Juberg Kvamme, Boris 
Kvamme, Liv Inger Østerlie, Lars Bjørn Moksnes, Lars Eiliv Flægstad, Johan Ole  
Kjelstad, Ketil Aatlo og Bjørn Olav Juberg. 
Salget startet onsdag 04.12. og ble avsluttet lørdag 21.12. Mandager og 
tirsdager hadde vi ikke salg.  
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Ansvar for salg og vaktliste var Thorleif Tvete, mens Bjørn Olav Juberg  
etterfylte bøker til enhver tid. 
Takk til alle som stilte opp for Historielaget på denne måten! 
 
6 OPPGAVER ARBEIDET MED I 2019 

A) Også i 2019 fikk vi utgitt «Frosta – før og no». 
Vi synes selv boka ble fin med mange interessante  
lokalhistoriske artikler. Bl.a. fikk vi bruke en elev- 
oppgave skrevet av Trude Mari Hellan Lutdal. 
Gledelig å se at flere kommer med bidrag til boka  
for hvert år. Lite opplag gjør at prisen blir høy,og  
vi tror dette kan være en medvirkende årsak til at  
salget ikke er helt som ønskelig. 
I år fikk vi dessuten beskjed at Innherred Grafiske 
som i alle år har hjulpet oss med utforming og  
trykking skulle legges ned. Hvor vi eventuelt neste år 
skal få utført arbeidet, vil bli gjenstand for drøfting. 

 Takk til «Frostingen» for bruk av bilder! Likeså takk til bok-komiteen for 
godt arbeid! 

 
B) 
Kalender med bilder kom også i år. 
Denne gangen med butikker som tema.  
I stedet for et kort ordtak eller dikt, 
ble det i år brukt mer plass til 
informasjon om bildet, butikken og de 
som drev butikkene. Salget gikk også i 
år greit.   
Takk til kalenderkomiteen for godt 
arbeid. 

 
 
C) Tur til Skatval Krigshistoriske Museum 

22.mai møtte 21 personer opp ved Skatval krigshistioriske museum i 
Håmmårsmarka Friluftsområde – tidligere Steinvik Lager på Skatval. 
Turen ble utlyst kun via e-post til medlemmene og facebook. Museet er 
plassert i en av de mange lagerhallene som ble bygd av tyskerne her under 
andre verdenskrig. Museet er eid og drives av Gunnar Bremset. Han viste 
og fortalte villig om de utstilte gjenstandene. 
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D) Fredag 6.september arrangerte 
Historielaget tur til Leksvik og 
forestillinga «Muldvarpen» i 
«Operasjon Oleander» der Kåre 
Nøstvold i sin tid spilte en stor rolle.  
Alle de 50 billettene vi hadde sikret 
oss ble solgt: hadde vi hatt flere hadde vi solgt flere. Kåre Nøstvol ble fremstilt 
av skuespilleren Ole Kristian Gullvåg. Frostingen Jon Vegar Hovdal spilte rollen 
som Muldvarpen, Karl Adding. Intens og gripende forestilling. 
Mange positive kommentarer om initiativet vårt. 
Økonomisk gikk prosjektet akkurat i ballanse. 
        
E) Kulturminnedagene 

I 2019 var temaet «Fremtidens kulturarv» og foregikk i tidsrommet 7.-15. 
september. På Frosta ble kulturminnedagene markert med to arrangementer: 
Frosta Bygdemuseum i samarbeid med Frosta Husflidslag hadde søndag 8. 
september ei utstilling i museet med temaet «Pyntehåndduker og kjøkkensett».  

Historielaget inviterte søndag 
14.september til orientering og bilder 
ved krigsruinene ved Ulvik. Været var 
helt ufyselig, likevel møtte det bra med 
folk. Etter orienteringa og før regnet 
skikkelig slo ned, gikk vi i hus hos Tone 
og Hallgeir Ulvik der det ble vist bilder, 
pratet - og ikke minst drukket kaffe. 

Bildet viser noen av de frammøtte – godt kledd ser en.  
Bjørn Olav Juberg orienterer. Foto: Tone Ulvik 
   
F)  
Et meget interessant og underholdende kåseri under tittelen «Kor ska vi reis  
hen?» med Viggo Valle arrangerte vi i samråd med Frosta Bibliotek 7.mars. 
Godt oppmøte! 
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Steinbruddet 

Foto: Jan Lutdal 
Steinen som ble brukt i forbindelse med bygginga av moloen og vegen til 
Tautra ble hentet herfra. 

Etter mange års arbeid for å få vegforbindelse mellom Frosta og Tautra, 
vedtok endelig fylkestinget i Nord-Trøndelag 12.juni 1975 at det kunne 
bygges veg til øya. Mekvik Maskin fra Kristiansund starta arbeidet like 
etterpå, og tre dumpere kjørte stein nærmest kontinuerlig. Allerede 21.juni 
1975 var den nye vegen blitt 100 meter; og 2.september 1976 kunne 
anleggsarbeiderne gå tørrskodd over Tautrasvaet.  

Vegen ble offisielt åpnet lørdag 26.mai 1979. 

Rundt 170 tonn dynamitt måtte til for å sprenge ut 300000 kbm masse som 
gikk med under bygginga. 

 Se også dette området på Frostastien.no 
BOJ - JL – PO - 2019 

G) 
 
Historielaget fikk på vårparten 2018 spørsmål fra Frosta Kommune om å bidra  
i forbindelse med utarbeiding av kulturminneplan for Frosta. Frosta har mange  
kulturminner, og vårt bidrag har vært å medvirke til å framskaffe en oversikt 
med bilder og noen korte opplysninger. 
 
24.juni 2019 ble vårt bidrag overlevert Frosta kommune. Bidraget vårt består av 
fire punkter:  

-Vårt oversendelsesbrev til Frosta kommune 
-De «store» og velkjente kulturminnene i Frosta 
-Historielagets forslag til prioriteringer 
-Oversikt over 144 ulike kulturminner 

 
I historielagets arbeidet med kulturminneplana har spesielt Peder Ohlen og  
Bjørn Olav Juberg gjort en meget stor jobb! 
Ved utgangen av 2019 er kulturminneplana foreløpig ikke behandlet i Frosta 
kommune. 
Historielaget er lovt noe økonomisk godtgjøring for arbeidet når plana vedtas i 
løpet av 2020. 

 

H)   
 Etter tilskudd fra både Fylkeskommunen og 
Frosta kommune, samt mye positiv omtale for    
rydding og merking av stier og plasser i 2018, 
fortsatte vi likegodt dette arbeidet også i 2019 
– da først og fremst med merking av 
Frostastien.  
Peder Ohlen har her gjort en formidabel jobb i 
form av å foreslå plassering av  
plakater, likeså tekster til selve plakatene samt 
til slutt å få plakatene satt opp! 

 Kontakt med grunneierne og endelig utforming          
 av plakatene har Bjørn Olav Juberg hatt ansvar  
for. Til god hjelp for Peder Ohlen har Olav    

       Viktil og Lars Bjørn Moksnes vært.  



9 

 

 Hele 44 plakater er satt opp langs Frostastien fra Fånes t.o.m. Galtvik! 
   

Lars Bjørn Moksnes har i tillegg til å lage  plakatfestene i forbindelse med 
Frostastien også vedlikeholdt stiene i Hanebogen, Rennarbakken og på Hellåsen.  
Plakatene i Hanebogen ble i løpet av våren skiftet ut. 
Stor takk til Peder Ohlen og Lars Bjørn Moksnes! 
 
I) 
 
12.juni var Frosta Historielag ved Roar 
Lindgaard og Bjørn Olav Juberg invitert til 
Frosta Arbeiderparti for å motta en gave på 
hele kr 10000,- for lagets arbeid med å 
dokumentere Frostas gamle og nyere lokal- 
historie over lang tid. 
 
På vegne av Frosta Arbeiderparti overakte Kari 
Ydsti Presthus lederen i historielaget det 
synlige beviset for gaven. 
Leder Bjørn Olav Juberg takket på vegne av 
laget. 

  
 
 
 
 
 
J) 
Som ledd i Frostadan 2019 sto laget ansvarlig for «Blåtur» mandag 5.august. 
Turen ble annonsert som del av Frostadagsprogrammet og hele 32 betalende  
satt i bussen ved avgang fra Tun. Bjørn Olav Juberg hadde lagt opp turen og  
guidet og fortalte om indre del av bygda vår. Kåre H. Ulvik og Ketil Aatlo sørget  
for bålkaffe på Myra. Lilly Eriksen stilte med bakst. 
Vellykket arrangement med mange positive tilbakemeldinger, bl.a. nesten to sider  
i «Frostingen» 
 
Under selve Frostadagen 10.august deltok laget med stand i Frostahallen. Vi har  
aldri solgt mer bøker enn vi gjorde i år! 
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K) 
Historiefortelleren Hans Olav Løkken besøkte Frosta bibliotek mandag  
4.november med kåseriet «Sterke kvinner». Det var mange tankevekkende  
historier vi ble fortalt. 
Arrangementet var et samarbeid mellom Historielaget og Frosta Bibliotek. 
14 møtte opp for å høre Løkken. 
 
L) 

Torsdag 21.november inviterte vi 
til foredrag i Magnushallen: 
«Åsenfjord mer enn Tirpitz». Knut 
Sivertsen og Tore Greiner Eggan 
viste bilder og fortalte. 
160 betalende, samt rundt 20 
elever fra 9.og 10. trinn som hadde 
sagt ja til gratis inngang. 
10.trinnet sørget for kaffe og 
kaker for de som ønsket det. 
 

M)  
Annenhver uke har Historielaget ansvar for et bilde i «Frostingen» - gjerne med  
opplysninger om tid og sted. Roar Lindgaard har ansvar for dette. Stor interesse  
blant leserne av bygdabladet, og dermed også god PR for laget. 
  
N) 
Landslovsutstillinga  
Historielaget hadde egentlig ikke noe ansvar i forbindelse med denne 
vandreutstillinga i forbindelse med at det i 2024 er 750 år siden Norge fikk ei  
felles lov for hele landet – Magnus Lagabøtes Landslov. Loven ble første gang  
overlevert her på Frosta i St. Hans 1274 av nettopp kong Magnus 6. Håkonsson,  
eller Magnus Lagabøte. 
Når vi velger å omtale utstillinga i årsmeldinga vår skyldes det to ting:  
-Landslova var en milepel i norsk historie 
-Historielaget har deltatt aktivt med i noe av det praktiske arbeidet forbindelse  
med utstillinga. 
12.04.: Aktivitetsutstillinga Miserabiles Personae – de svake i samfunnet – 
relatert til Kong Magnus Lagabøtes Landslov av 1274 kom til Frosta   
24.04.: ble gjenstandene pakket opp og plassert i potetlageret til Lars Eiliv 
Flægstad like ved Frostatingshaugen. 
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27.04.: ble utstillinga åpnet av Astrid Frøseth – medlem i den nasjonale komiteen 
for Landslovsutstillinga  
15.06. – 18.08.: Åpen alle dager på dagtid. 
19.08. – 29.09.: Åpen etter avtale 
30.09.: Utstillinga demontert og pakket ned, klar for å sendes til Gulen der 
utstillinga skal vises i 2020. 
Medlemmer av Historielaget stilte også som verter i Landslovsutstillinga. 
 
7 ØKONOMI 
Totale inntekter i løpet av året: kr 259677,68.   
Inntektene våre kommer fra medlemskontingent, salg av kalendre, «Frosta – før 
og no», Frostabøker og andre ulike bøker, salg av sølv. Vi får også godtgjort for 
bildene og billedtekstene som vi leverer til «Frostingen» annenhver uke. 
Som takk for godt arbeid i mange år fikk vi i 2019 overrakt en gave på hele kr 
10000,- fra Frosta Arbeiderparti.  
Vi søkte ikke om kulturmidler fra kommunen i 2019. 
Totale utgifter i løpet av året: kr 259384,70.  
I dette beløpet ligger produksjon av «Frosta – før og no», kalendere, husleie, 
kontorhold, innkjøp av noe sølv- 
Avdrag på lån til Frosta kommune er i år betalt med kr 30000,-. Restlånet til 
Frosta kommune er ved årsskiftet kr 350000,-. 
Tross stor omsetning viser regnskapet et meget beskjedent driftsoverskudd på 
kr 292,98. 
Ved årsskiftet hadde laget kr 220359,30 i kasse og bank. 
Viser ellers til fullstendig regnskap for 2019. 
 
 
8 AVSLUTNING 
Styret mener at vi kan se tilbake på et usedvanlig aktivt år i 2019! 
Uten Roar Lindgaards utrettelige gratisinnsats ville ikke laget ha bestått i den 
form det har nå. Derfor en MEGET STOR takk til Roar. 
Takk også til medlemmer og andre som bidrar til at Historielaget så absolutt er 
levende og aktiv i floraen av lag her på Frosta. 
 

Frosta i februar 2020 

STYRET 
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