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1 FROSTA HISTORIELAG - MEDLEMMER 

For andre året har kovid satt sitt preg på samfunnet vårt – så også drifta av 

Frosta Historielag. 

Vi merker nok ikke så stor forskjell på antall henvendelser vi får med spørsmål 

om bilder, navn og slekt, men det er flere henvendelser via digitale fora enn 

tidligere. Dette merker vi bl.a. med mindre salg! 

  

Frosta Historielag har i 2021 hatt 108 betalende enkeltmedlemmer og 42 

betalende familiemedlemmer; til sammen 192 medlemmer. 

Dette er en fin oppgang fra 2020 da vi hadde 175 medlemmer. 

Styret tolker økningen til at stadig flere og flere synes vi gjør en fin innsats og 

vil støtte dette arbeidet! 

 

Vi har e-postadresser til mange av medlemmene våre, men det er et ønske at 

enda fler kan oppgi adressen til oss slik at vi dermed lettere kan komme i 

kontakt med medlemmene våre. Via Facebook når vi mange, både medlemmer og 

ikke-medlemmer. 

  

2 TILLITSVALGTE 

Valget ga følgende resultat for 2021, og styret konstituerte seg selv i møte 

29.04.2021: 

STYRET: 

Leder   : Bjørn Olav Juberg – 1 år - valgt på årsmøtet 

Nestleder  :  Lilly Eriksen – 2 år 

Kasserer  : Roar Lindgaard – 2 år 

Møtesekretær : Hjørdis Fjæran – 1 år 

Styremedlem : Johan Ole Kjelstad – 1 år 

 

Varamedlem  : Ola Viken – 1 år 

    Knut Arne Rein – 1 år 

     

Revisorer  : Lars Eiliv Flægstad – 1 år 

John Anders Viktil – 1 år 

 

Valgkomite  :  Signe Vinge – 1 år igjen 

    Olav Galtvik – 2 år 
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KALENDERKOMITE: 

Johan Ole Kjelstad, Arnt Stavset, Roar Lindgaard 

 

BOK-KOMITE: 

Roar Lindgaard, Peder Ohlen, Bjørn Olav Juberg 
  
 
 

3 ÅRSMØTET 

Grunnet koronaen ble det også i 2021 avholdt digitalt årsmøte. I perioden 

26.03.-08.04.21 kunne medlemmene ønsket svare pr e-post eller melding på de 

fire saker som var satt på dagsrodenen:  

1) Årsmelding for 2020;  

2) Regnskap for 2020;  

3) Kontingent for 2021   

4) Valg for 2021.  

  

  

4 STYRET 

Styret har i perioden hatt 6 styremøter og behandlet 53 saker. 

Varamedlemmene har møtt på alle styremøtene. 

Grunnet koronaen har lederen, styret og varamedlemmene hatt mye kontakt pr 

e-post. 

 

5 REPRESENTASJON 

Fr 08.01.  Møte med gjennomgang av innhold Kulturminneplan – Bjørn Olav 

Juberg 

To 14.01.  Møte om KIK – kulturminner i kommunene arrangert digitalt av 

Riksantikvaren – Bjørn Olav Juberg 

Ma 22.02.  Møte med Frosta Kommune om UKL og bildeprosjektet vårt. Johan 

Ole Kjelstad, Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 

Lø 03.04. Hentet ut snekkerutstyr etter Magne Nåvik – Johan Ole Kjelstad, 

Dagfinn Sørheim, Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 

Ma 03.05. Montering av fiber til kontoret – Johan Ole Kjelstad 
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On 05.05. Besøk av Jon Suul i forbindelse med bokverket «Handverk i det 

Nordenfjeldske» - Lilly Eriksen, Roar Lindgaard, Johan Ole 

Kjelstad, Bjørn Olav Juberg 

  

Ti 11.05. Kåre H. Ulvik 80 år – blomster fra laget – Bjørn Olav Juberg 

 

To 03.06.  Møte om Frostabasen på Tun med Arne Langås fra Åsen. Finn 

Karlsen, Roar Lindgaard, Johan Ole Kjelstad, Bjørn Olav Juberg 

 

Lø 05.06. Møte på Falstadsenteret om databasen www.Fanger.no  – Bjørn Olav 

Juberg 

 

On 04.08. Lansering av Frostabasen. Finn Karlsen, Johan Ole Kjelstad, Bjørn 

Olav Juberg 

 

Fr 10.09. Kulturminnedag i Tørkhuset sammen med 6.trinn ved Frosta skole. 

  Lilly Eriksen, Anne Irene Hagerup, Kåre H .Ulvik, Bjørn Olav Juberg 

 

Lø 18.09.  Deltakere på ekstraordinært årsmøte i Landslaget for Lokalhistorie 

via Teams – Arnt Stavset, Bjørn Olav Juberg 

 

Ti 26.10. Kurs – Privatarkiv – Scandic Hotell Hell 

 Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 

 

Lø 30.10. Slektsforskerdag i Trondheim – Strinda Videregående skole 

 Lilly Eriksen, Johan Ole Kjelstad, Peder Ohlen, Finn Karlsen 

 

 

I god tid i høst ble Frostasenteret forespurt om vi kunne få sitte der og selge 

også i år. Dette fikk vi ja på, og salget startet der mandag 13.desember. 

Allerede onsdag 15. fikk vi beskjed at vi fikk ikke være der lenger grunnet 

korona og avstand. Vi besluttet da å fortsette salget på kontoret vårt på Tun. 

Dermed forsvant også i år «spontansalget» vi alltid har hatt nokså mye av når vi 

har sittet på Frostasenteret. Salget før jul er på mange vis hovedinntektskilden 

vår, og dermed viktig for oss. Mye av hovedinntektskilden vår forsvant dermed 

også i 2021! Salget av kalendere er stort sett som tidligere år. Nyheten – 

FROSTABASEN – fikk vi heller ikke solgt så mange av som vi hadde forventet – 

http://www.fanger.no/
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vi fikk ikke til å demonstrere dette produktet på skjerm som planlagt. Likeså har 

salget av «Frosta – før og no» 2021 gått tilbake i forhold til tidligere år. 

Vi har avtale med Coop at de selger bøker og kalendre over disken. Ansvarlig for 

å etterfylle varer her: Roar Lindgaard og Bjørn Olav Juberg. 

Liste over personer som stilte opp for salg på Frostasenteret og Tun før jul: 

Lilly Eriksen, Johan Ole Kjelstad, Hjørdis Fjæran, Lars Eiliv Flægstad, Karl 

Moksnes, Knut Arne Rein, Torill Haltvik, Ola Viken, Arnt Stavset, Ketil Aatlo,  

Andreas Naavik, Åse Kvarme, Lars Bjørn Moksnes, Anne Irene Hagerup, Kristian  

Alstad, Liv Inger Østerlie, Helga Aunet og Bjørn Olav Juberg. 

Salget startet torsdag 13.12. og ble avsluttet tirsdag 22.12.   

Ansvar for vaktliste hadde Hjørdis Fjæran. 

 Takk til alle som stilte opp for Historielaget på denne måten! 

 

6 OPPGAVER ARBEIDET MED I 2021 

A) FROSTABASEN 

Frostabasen er et utrolig verktøy for den 

som driver med slektsforskning og/eller 

lokalhistorie. Frostabasen kjøpes på en 

minnebrikke som installeres på en PC. Del 1 

ble lansert under en tilstelning i Magnus-

hallen onsdag 4. august. Like før jul forelå del 2. Så langt omfatter Frostabasen 

området som Frostabøkene bind 5-8 omhandler, men i basen er det bare å klikke 

seg videre til originalkildene og ikke minst bilder. Hele Frostabasen er planlagt 

ferdig i til jul i 2022. Det er et imponerende arbeid Finn Karlsen her har gjort! 

Sparebank 1 Midt-Norge støtter dette arbeidet med kr 30000,-. Utbetales når 

arbeidet er sluttført. 

  

B) Også i 2021 fikk vi utgitt «Frosta – før og no».   

Vi synes selv boka ble fin med mange interessante  

lokalhistoriske artikler, bl.a. en flott artikkel skrevet av 

Ole Kristian Sandvik om språkmannen Peter Hjalmar 

Rokseth. Likeså om supklokkene i bygda og om nytt 

kunstgras på Frostagrønt Arena Vinnatrøa – for å ha 

nevnt noen av i de over 30 ulike artiklene. 
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Gledelig å se at flere kommer med bidrag til boka for hvert år. Lite opplag gjør 

at prisen blir høy,og vi tror dette sammen med at vi ikke kan sitte på 

Frostasenteret og selge bøkene våre er en medvirkende årsak til at salget ikke 

er helt som ønskelig. 

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

arbeid! 

 

C) Kalender for 2022 

 

Kalender med bilder og primstav 

kom også i år. Denne gangen med 

båter og kaier som tema.     

Noen småhistorier knyttet til 

bildene er godt mottatt! 

  

Takk til kalenderkomiteen for 

godt arbeid. 

 

 

D) Plan for Kulturminner og kulturmiljø Frosta kommune 2021-2030 

 

Etter flere års innsats ble plana vedtatt i Kommunestyret 14.12.2021. Her har 

Frosta Historielag vært en viktig bidragsyter når det spesielt gjelder 

registrering av kulturminner, samt bilder i ulike sammenhenger. 

Sentralt i historielagets arbeid med plana har Peder Ohlen, Bjørn Olav Juberg, 

Roar Lindgaard og Johan Ole Kjelstad stått. 

Vi mottok kr 20000,- for innsatsen vår! 

 

 

E) Frostating Utvalge Kulturlandskap – Frostating UKL 

 

Her bidrar vi med bilder av gårder og heimer som omfattes av området for 

Frostating UKL. Vi laget ei egen minnebrikke med bildene som prosjektets 

fotograf Oskar Puschmann så fikk. Han valgte så ut de bildene fra Frosta han 

ønsket skulle bli refotografert. Dette gjorde han i høst, og skal komme tilbake 

til våren for å ta nye bilder i ei anna årstid. 

Ansvarlig for dette prosjektet fra Historielagets side er Bjørn Olav Juberg, 

mens Roar Lindgaard og Johan Ole Kjelstad har plukket ut aktuelle bilder.  

Også dette arbeidet kommer vi til å få et økonomisk bidrag for. 
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F) Kulturminnedagene  

 

Temaet for årets Kulturminnedager i perioden 4.-12.september var «Dialog». Vi 

søkte Kulturminnefondet om støtte for å gjennomføre et samarbeidsprosjekt 

med 6.trinnet ved Frosta skole der vi skulle vise, demonstrere og i neste omgang 

la elevene få prøve å bruke bakerovnen i Tørkhuset ved Skogtrøa.   

Fredag 10.september møtte 35 elever og voksne ved Tørkhuset. Gruppen ble delt 

i to; mens en gruppe var i Tørkhuset gikk den andre gruppen til Jørgenhiet. Etter 

å ha smakt på baksten byttet gruppene slik at alle som ville fikk prøvd 

bakerovnen.  

Takk til Anne Irene Hageup, Kåre H. Ulvik og Lilly Eriksen. 

Historielagets leder hadde ansvar for opplegget. 

Tilbakemeldingene fra skolen og Kulturminnefondet var utelukkende positive!

   

G) Frostadagan 2021 

 

Som ledd i markeringa av Frostadagan 2021 hadde Historilaget åpent kontor 

hver dag i hele uke 31 – 2.- 8.august. Ellers hadde vi mandag 2.august salg av 

kaffe i Tørkhuset ved Skogtrøa, samt vandring til Jørgenhiet. 

Kaffe og bakst hadde Anne Irene Hagerup, Lilly Eriksen og Kåre H. Ulvik ansvar 

for. 

 

H) Bilder og adventskonkurranse 

For å få noe mer «blest» om Historielaget ble det rundt påsketider lagt ut et 

bilde der vi avslørte litt av bildet for hver dag. Mange deltok! Også siste høst 

plukket fram 24 bilder fra vårt rikholdige arkiv med tanke på å presentere et 

bilde på Facebook for hver dag i advent med spørsmål til hvert bildet: Hvor er 

dette? For å oppmunte folk til å delta stilte vi med en bokpremie for hver dag. 

Tiltaket slo helt tydelig an dette året også, og utorlig mange var innom for å 

svare og enda flere for å se. Det bildet som har nådd flest har hatt 3927 

besøkende før vi slettet bildene på sida vår.Mange trivelige tilbakemeldinger om 

tiltakene. 

Ansvarlige for dette prosjektet var Johan Ole Kjelstad,  Erlend Østbø Juberg 

og leder Bjørn Olav Juberg. 
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I) Bilde i «Frostingen»  

 

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. 

 

 

J) Hjemmesida vår 

 

Hjemmesida vår ble oppdatert i 2020, og det er tydelig at en hel del er innom 

sida vår, bl.a. har vi fått flere bestillinger av bøker der bestilleren har vært 

innom hjemmesida vår og sett hva vi har å tilby. For eksempel ble det gjort et 

opptak av Amund Nilssen der han deler tanker om hvordan lokalhistoria på 

Frosta blir ivaretatt. Innslaget ligger på hjemmesida vår. 

Ansvarlig for oppdateringa er Oddlaug Marie Lindgaard og Erlend Østbø Juberg. 

 

 

7 ØKONOMI 

Totale inntekter i løpet av året: kr 273744,70. (2020: Kr 216172,52.) 

Inntektene kommer fra medlemskontingent, salg av kalendre, «Frosta – før og 

no», Frostabasen, Frostabøker og andre ulike bøker, salg av sølv. Vi får også 

godtgjort for bildene og billedtekstene som vi leverer til «Frostingen» 

annenhver uke. 

Også i år mottok vi kulturmidler fra kommunen!  

Vi fikk også et tilskudd fra Kulturminnefondet på kr 5000,- for gjennomføringa 

av Kulturminnedagen. 

Totale utgifter i løpet av året: Kr 243725,05. (2020: kr 214630,84.) 

I dette beløpet ligger noe utgifter i forbindelse med Frostabasen, produksjon av 

«Frosta – før og no», kalendere, husleie og kontorhold. 

Avdrag på lån til Frosta kommune er i år betalt med kr 50000,-; kr 20000,- mer 

enn avtalt. Restlånet til Frosta kommune er ved årsskiftet kr 250000,-. 

Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 30019,65. (2020: kr 1541,68.)  

MEN – regningene for trykking av «Frosta – før og no» (kr 38600,-) og 

kalenderen (kr 18800,-) kom etter årsskiftet, og vil dermed bli belastet 

regnskapet for 2022. Hvis regningene hadde blitt med for 2021 ville vi fått et 

underskudd på kr 27380,35. 

Det kan være et tidsspørsmål om vi kan fortsette med «Frosta – før og no». 

Ved årsskiftet hadde laget kr 252521,85 i kasse og bank. 

Viser ellers til fullstendig regnskap for 2020. 
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8 AVSLUTNING 

 

Styret mener at vi kan se tilbake på et utfordrende og vanskelig år på mange vis, 

men likevel har vi klart å holde aktiviteten oppe også i 2021! 

Uten Roar Lindgaards utrettelige gratisinnsats ville ikke laget ha bestått i den 

form det har nå. Derfor en MEGET STOR takk til Roar! Stor takk også til Finn 

Karlsen for utrolig innsats med Frostabasen. 

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 2022 

STYRET 

 

 

 


