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Av fjorden du stig som eit eventyrland

når natta må vika for dag.
Ein gong langt attende ein plass du deg fann
i hjarta av Nord-Trøndelag.
Du kravde så lite av rom og av ry,
men grunnen vor lagt for ein framtidas by.

Trass uår og fattigdom vaks du deg sterk.
Du bøygdest, men aldri du brast.
Og soner du fostra til stormannaverk,
til dåd som i minna står fast.

kjærleik og truskap dei stridde og vann.
Og namnet ditt flaug over by, over land.
Det frø som dei sådde i magraste mold
gav rikdom til seinare tid.
Vi ser det ber grøde i hundrede fold
i handel og stor industri.

Det blømer ikring oss så langt vi kan sjå,
og tanken fer lenger enn auga kan nå.
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Og kring deg ligg bygdene staute og stø
Med rikdomar gøymd i si mold,
der folket med takk finn sitt daglege brød,
på eng og på grøderik voll.
Eit oppland så rikt står ikring deg som vakt
Det susar i skogane: "Samhald er makt".

Di framtid er vår, og vi kjenner vår plikt.
Din framgang skal vera vår løn.
Du er i vår tanke i draumar og dikt,
i arbeidet og i vår bøn.
Og vi vil ta vare på arven vi fekk
og fylgja den vegen som fedrane gjekk.

Vi helsar deg, Øra, vår heim og vår borg,
vår kjæraste stad her på jord.
Du tek oss i famnen i glede og sorg.
Du er for oss alle ei mor.
Ja, her har vi heime, og her vil vi bu,
og bygja vår framtid i von og i tru.
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FORORD
Det er med stor glede at Bygdeboknemnda nå kan presentere det første bindet av to om
Verdalsøra på østsiden av elven i serien av Verdalsboka kalt Heimer og folk 1800-1940.
Dette arbeidet er utført av Solveig Ness.
Navnet Verdalsøra er sammensatt av navnet på dalen, Verdal, og ordet ør i bestemt
form - øra. Denne typen navn er vanlig både i Trøndelag og på Vestlandet, og vi
kjenner slike navn som Lærdalsøyri, her riktignok med sisteleddet i vestnorsk form,
Sunndalsøra, Surnadalsøra, Kyrksæterøra samt mange flere. Ør betyr i denne sammen
hengen delta, men det brukes også i betydningen sandbanke eller sandmel. Varianter
av dette har vi lokalt i navnene Ørmelen og Ørin. Det siste er for øvrig den lokale dia
lekten av ordet i bestemt form.
Verdalsøras historie går langt tilbake i tiden. De eldste skriftlige opplysninger om
stedet er fra tidlig på 1600-tallet, og da bodde det omkring 100 mennesker på Øra.
Denne delen av Øras historie omfatter som sagt bebyggelsen på østsiden av elve
løpet. Bebyggelsen på vestsiden - Ørmelen - vil komme som en egen del av denne
historien.
Stoffet i bindet som nå foreligger, dekker stort sett de delene av Kausmo, Nestvoll,
Mikvoll og Maritvoll som berører Øra. Borgen, Østvoll og Fæby vil komme i bind to.
Som det er forklart tidligere, omfatter denne historien tiden mellom 1800 og 1940.
Både tiden før og tiden etter vil bli behandlet senere, men denne tidsinndelingen har
skjedd etter anmodning fra Lokalhistorisk institutt ved Universitet i Oslo.
Det er et stort og meget tidkrevende arbeid som er utført. Solveig har arbeidet med
stoffet i mange år, faktisk et par-tre 10-år. Mange har vært delaktige i innsamlingen av
stoff og bilder, og etter prinsippet ingen nevnt, ingen glemt, takkes alle for innsatsen.

Bygdeboknemnda i oktober 2014

Øystein Walberg

INNLEDNING
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PROLOG
En fjern slektning og god venn, Richard Opheim, skrev en gang:
”History is a question, not an answer”.

På norsk skulle det bli noenlunde slik: Historie er et spørsmål, ikke et svar. Så sant, så
sant. En behøver ikke lang tid for å finne ut det. Det dukker jo opp mange spørsmål
underveis, og svarene er ikke alltid så lett å finne. Dette gjelder vel både amatører og
eksperter på området. En må nesten be om lesernes forståelse for feil og mangler som
sikkert finnes i stoffet.
Et stadig problem har vært å plassere den enkelte plass/heim i terrenget. Spesielt
på Maritvollvaldet er det blitt mange uplasserte, og på dem har vi svært få navn. De
fleste kalles Maritvollvald eller Mikvollvald i kildene. Dette blir noe bedre fra tidlig i
1890-åra. Da ble mange sjøleiere av sine tomter, og vi finner dem i matrikkelen med
navn og bruksnummer. Resultatet blir at vi får for mange heimer, men folketallet skulle
likevel bli rett.
Så er tiden kommet for å takke mine gode hjelpere. Uten hjelp - inga bok. Disse
er: Trond Okkenhaug for "intern kontroll”, Turid Myklebust for rettskrivning, Marit
Kvålen Ness for gjennomlesing, SNK v/Kristin Sørli for billedstoff, Verdalsbilder v/
Eystein Ness og Ole Morten Larsen for foto og billedstoff, og sist, men ikke minst,
Jørgen Johnsen for opplysninger fra biblioteket. Uten deres hjelp var det ikke blitt noe
resultat.
Nå gjenstår det å skrive om heimer og folk på resten av arealet som naturlig hører til
på tettstedet Verdalsøra. Gårdene det gjelder er Borgen g.nr. 20, Østvoll/Haugslia g.nr.
21, Gudmundhus g.nr. 22 og Fæby g.nr. 23
Til slutt håper jeg å bli forunt en god helse slik at også bind 2 kan bli ferdig innen
rimelig tid.
Redaktør

Solveig Ness

VERDALSØRA
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FORKLARING PA NOEN ORD OG UTTRYKK

I folketellingene er det beskrevet hvor mange husdyr det var på de forskjellige bruk, og
hvor stor utsæd (hvor mye de sådde) det var på hvert enkelt bruk.
Måleenheten besto i tønner (tnr) og en korntønne var 139 liter. Utsæden i poteter
er også oppgitt i tønner, men om dette er tønner med samme mål er usikkert.
I tellingene treffer vi også på Underst” om folk som har tilhold på forskjellige bruk.
Dette er da losjerende personen Noen ganger kalt loftus(er), dersom de bodde på et
loft.
En kan også finne ordet ”Lottbruker”. I denne forbindelse mener man en person
som leier jord eller skog, der leien ble betalt med en brøkdel av avling eller avkastning.
Lottbruk er kjent fra flere kanter av landet, men har aldri vært særlig utberdt.
Ordet ”ainnstøypinga” treffer vi på. Dersom en enke og en enkemann - som begge
har barn - gifter seg, blir disse barna ainnstøypinga.
Militære titler: Guttebarn fikk sin militære tittel ved dåpen. ”Vaktmester” er en
underoffiser.
”Rossdreng” er en som har oppsyn med hester. I mange tilfeller feilskrevet med
rådsdreng.
"Bøkker” er en person som lager tønner og andre trekopper.
"Bolverk” er nedrammede påler av tre, jern eller betong. Brukes langs bredden i
havneanlegg, kanaler og elveløp for å hindre at grunnen innenfor glir ut.
Litt om pengeenheten i den perioden vi skriver om
Riksdaler (rdl.) var i bruk i Danmark/Norge fra 1625 til 1813. Den var opprinnelig
verd 28,893 gram sølv. Riksdaleren ble delt i 4 ort og 96 skilling. I 1813 var landa
bankerott. Nytt pengesystem måtte til, og riksbankdaleren (rbdl.) ble innført. Dens
opprinnelige verdi var det halve av riksdaleren, men den sank fort i verdi.
Så i 1816 ble Den Norske Bank opprettet, og spesidaleren (spdl.) ble innført. Spesi
daleren var delt i 5 ort og 120 skilling. Den var i bruk til 1874 da kroner og øre ble inn
ført. En spesidaler ble da reknet til 4 kroner, 1 ort til 80 øre og 1 skilling til ca. 3,3 øre.
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GATELANGS PÅ VERDALSØRA
En bildekavalkade fra Øra
Av Solveig Ness

Nordgata mot øst, Suulgården fil venstre.
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Fra Asbjørnsens gate. Denne gafebiten betraktes i dag som en forlengelse av Sørgata, og er omdøpf til det. Bildet
er tatt etter at Jernbanen kom til bygda. Foto utlånt av SNK.

Sentrale gårder øst for jernbanelinja, gjerne kalt Øverbyen. Omtrent midt på bildet sees Østnes hotell og baker
Thomson. I begge gårdene er det flaggstong. Bildet er nok tatt etter 1915 for Bakketun sees i bakgrunnen.
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VERDALSØRA
GJENNOM 140 ÅR
Av Solveig Ness

Når vi skal ta for oss litt generell historie om Verdalsøra, kan det være greit å hente fram
hva utenforstående har uttalt om stedet. En av dem som besøkte Øra like før den peri
ode vi skal gjennom, var Gerhard Schøning. Han foretok flere reiser tidlig i 1770-årene.
”Paa dennes nordre Siide (elva), og ved dens Udløb ligger forbenevnte Værdals-Øren,
under Gaarden Mo*, som ligger strax hos. Værdals-Øren er et Slags Lade-Plads. Der
staar en temmelig Samling ajHuuse. Stedet har 2de Lang-Gader og et Par Tvær-Gader;
der boe 3de Kiøbmænd og endeel andre Familier, men Stedet har ei samme Anseelse som
Levanger. Man kunde her til forn lægge eller gaae op i Elven med store Fartøier; men nu
er Indløhet meget vanskelig, formedelst de Sandbanken, som have somlet sig, der uden
for, og gjøre, at Stedet ei saa ofte besøges, som vel ellers skeede.”
(Her har der ikke været nogen Gaard Mo. Der maa menes Maritvold.)

Ja, slik beskriver Schøning Verdalsøra i et nøtteskall tidlig i 1770-årene. Boka som dette
er hentet fra, heter ”Reise som Gjennem en cleel af Norge i de aar 1773, 1774, 1775 paa
Hans Majestets Kongens bekostning er giort og beskreven af Gerhard Schøning”.
En annen som har beskrevet Verdalen og Verdalsøra er Lars Hess Bing (1761-1819).
Han var topograf og utga i 1796: "Beskrivelse over Kongeriget Norge, Øerne Island osv.”
Han skriver bl.a. dette:
”Nogen Fortjeneste, til dels betydelig, har en del av Almuen ved Bordkjørsel og Tøm
merflaadning, saa og ved at kjøre for Jemterne om Vinteren deres Fisk og Kornvare til
Skarstua i Jemteland, som de have opkjøbt deels på Verdalsøren og deels paa Levanger”.

Her noterer vi oss at han også nevner Verdalsøren som et handelssted der "Jemterne”
gjorde noen av sine innkjøp for å livberge seg.
Om Verdalsøra skriver han ellers slik:
”Verdalsøren, saa kaldes det Sted, hvor ovenmeldte Verdals-Elv løber ud i Verdalsfjor
den, under sidstmeldte Verdals Hovedsogn, hvorpaa staaer en stor Samling af Huse,
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bygt i Orden efter 2de lange Gader og et Par smaa Tvcergader, saa at Stedet harAnse
else aj en liden Bye. Her hoe endeel Vertshuusmænd eller Øltapperee, Haandværkere,
Fiskere, Arbeidsfolk, og nogle enkelte Familier udenfor Bondestanden, deriblandt 2de
Kiøbmænd, som ere Borgere aj Trondhjem. Indvaanerene sogne til Stikkelstads Hoved
kirke. Denne Plads tilhører, den nær hosliggende Gaard Moe eller Maritvold, som eies
og behoes aj Proprietair Broder Hagen. Her staae de Kongelige Telt-Stahure eller TeltBoder, og derhos er Exercer-Plads. Ligesaa staae her Tidende-Bodene, og nede på Øren
endeel Søebrygger og søeboder, tilhørende deels Indbyggerne paa Øren, deels nogle
Bønder i Bøygden. Blant Haandverkerne, som hoe på Verdalsøren, er Handskemagere
jornemmelig bekiendte aj deres gode og berømte Handsker. Her ved Øren er en stor
Fart over Verdals-Elven ved Færge, og Kongeveien imellom Verdalen og Inderøen lig
ger lige igjennem Verdalsøren”.

Trolig det eldste bilde fra strøket Gamle Storgate/Veita. Foto utlånt av SNK.

Men vi har flere som har skrevet ned sine inntrykk av stedet. Amund Helland siterer
i sin bok ”Nordre Trondhjems Amt” statistiker og litteraturhistoriker Jens Kraft som
oppgir at det i 1835 var 70 hus, to langgater og et par tverrgater og omtrent 350 inn
byggere. De ernærte seg ved handel, fiskeri, håndverk og dagarbeide. Han nevner også
problemene med å komme opp i elva pga. sandbankene som har lagt seg opp utenfor.
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Farende folk var også på besøk på Øra. Jack Australia

To gode venner. Solveig Huseby Storhaug og Per

med kjeppen sin, som han kalte Charlie

(Pelle) Karlgård

For egen regning skriver Helland dette om Øra
”Husansamling i Værdalen herred er strandstedet Værdalsøren, i 1900 med 88
hehoede huse og 426 (bare Øra) hjemmehørende indvaanere. Værdalsøren ligger paa
Værdalsehens nordside nær mundingen.
Værdalsøren bestod i det 18de aarhundrede aj noglefaa stuer eller fiskerhytter langs
elven og en eksercerplads, Hagensmoen, under gaarden Maritvoll. Den ældste aj disse
stuer er Mælastua, hvor der i aarhundreder varjærgested. Aj andre stuer kan nævnes
Brustua, hvor der i eksercertiden var markententeri, og Klokkarstua, Bakkastua,
Garverstua, Hanskemagerstua, Kilstua, Mulstua og Halsteinstua”.

Foruten disse reiseskildringene er folketellinga for 1801 en viktig kilde for å skildre
forholdene på Øra ved inngangen til det 19. århundre. Der får vi fram størrelsen på den
enkelte familie, alderen på den enkelte, yrke osv. Andre viktige kilder er: Kirkebøker,
pantebøker osv.
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På selve Øra lå de fleste heimene på bygslet grunn av gårdene Nestvoll, Mikvoll store
og lille, Maritvoll, Borgen og Østvoll (Haugslia). På Ørmelen derimot var tomtene med
et par unntak av Mikvoll vestre. Rasmus Slipern solgte denne gården til Verdalsgodsets
eiere (senere Værdalsbruket) i 1884. Mikvoll vestre og Halsan ble fradelt Mikvoll store
i 1887. På disse arealene sto bl.a. Dampsaga på Ørmelen. I årenes løp ble så tomtene
solgt til huseierne, og de ble selveiere etter hvert. Området Halsan gjelder tomter langs
elva på østsida og de fleste hustomter i Smedveita.
Sikre tall for hva som er Øra og Ørmelen er vanskelig å hente fram før enn ved
folketellinga i 1865. En feilmargin på 1-2 heimer er godt mulig.
Reimer på Ørmelen på bygslet grunn av Mikvoll:
1865
37

1875
42

1891
52

1900
54

Heimer på Øra (Halsan) på bygslet grunn av Mikvoll:
1865
11

1875
10

1891
12

1900
12

La oss ta med litt om folketallet på Øra og Ørmelen. Tallene er hentet fra folketellin
gene som ble foretatt i de fire forskjellige årstall som er angitt:
1865
821

1875
880

1900
952

1910
1047

Når det gjelder folketellinga for 1910 gjelder tallet Ørens krets. En av grunnene til
økningen i folketallet kan være midlertidig tilflytting pga. vei,- telegraf- eller jern
baneutbygginga.
To allmenninger og noen stedsnavn på Øra

Når man støter på ordet allmenning, vil kanskje mange tenke på et areal med skog
bevokst terreng som en nærmere bestemt gruppe/grend med jordbrukere er bruks
berettiget til.
På Øra fantes det før i verden minst to allmenninger, men de hadde en helt annen
funksjon. De var begge beliggende ved elva, og skulle være den alminnelige manns
mulighet til å trekke opp båtene sine. Ifølge leksika hadde de også en annen funksjon:
Allmenning, bred, åpen gate eller plass i en by, beregnet på å hindre at en ildebrann
skal spre seg.
Den ene lå .mellom Husumgården g.nr. 19/85 og Holan g.nr. 19/24. Altså med
Maritvollvaldet på begge sider. Den fungerer i dag som gate fra Gamle Storgate i retning
vestover mot elva. Gata heter naturlig nok Allmenningen.
Den andre lå noe lenger nord, like ved Verdal vaskeri, altså mellom Maritvollvaldet
og Mikvoll lille.
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Fra Maritvoilområdet. Her er det mange bolighus i 2014. Foto utlånt av SNK,

Et følge av "farende folk" passerer Andersonhjørnet. Her gikk riksvei 50 i mange år. Apropos hester, mens bilene
var i mindretall i trafikken, var det slett ikke sjelden at hester ble skremt og "løp ut" eller "gjord laust" som vi sa.
Det kunne være dramatisk for andre trafikanter som de møtte på sin vei. Hestenes ville ferd endte gjerne i eller
ved SamvirkesfaIlene. Foto utlånt av SNK.
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I et forsøk på å bevare gamle stedsnavn har vi notert ned noen slike.
Området ved Haugastøl g.nr. 18/71 ble gjerne kalt Jonettabakkan. Magnhild Melby,
Eldri Rygh Haga og Ellen Louise Forberg har alle hørt om dette navnet. Rundhaugen
er like ved, likeså Fullkaillbakkan (Ellen Louise Forberg). Ella Braarud Wisth f. 1903
som vokste opp på Øra, har skrevet ned noen barndomsminner som vi har fått lov å
referere. Om Rundhaugen forteller hun:
St.Hansaften gledet vi oss til, for da hadde vi utflukt til Rundhaugen, ytterst på bak
kan, medbringende kaffekjel, saft og kaker. Far laget hål og kokte kaffe og vi unger
fikk saft og massevis av gode kaker. Frk. Bodom var der med sin gode sitronkake. Både
voksne og barn lekte ”Slå på ringen”, ”Tredjemann i vinden” osv. Det var bestandigfint
vær, og vi fikk være lenge oppe.

En må nesten tro at Øra var en idyllisk plass å vokse opp på. Dette var omkring 191015. Neppe alle familier hadde det slik.
Rundhaugen og bakkene der omkring var ellers populære for skiaktiviter, men
Stugguvæggen var bare for de eldste guttene.
'Tænglaushjørnet” er et annet slikt navn. Kanskje med noe humor i seg. På folke
munne ble navnet brukt om hjørnet på Verdal Samvirkelags treetasjes murbygning.
Inngangspartiet dannet et hjørne mellom Nordgata og Sørgata (tidligere Asbjørnsens
gate), og det var overbygd. Her ble det nok løst både verdensproblemer og problemer
i lokalmiljøet. En har også hørt navnet brukt om hjørnet ved Arbeidern (Gammelki
noen).
Kila og Kilbrua lå helt nede ved elva omtrent der Verdal Vaskeri holder til i dag.
Navnet kommer sikkert av at det har vært ei kile i elva her. Kilstua som vi nå husker
som et gammelt hus i Nordgata,
har sannsynligvis ligget her en
gang i tiden.
Navnet Bru te kaltes den
åpne plassen nord for Melastua
og vest for Sandhaug (familien
Steinsmo sin bolig). Like før
siste krig bygde Ottar Berg
sitt hus nord for Brute. Vi vet
at det er tatt store mengder
med fyllmasse her til vei- og
brubygging. Massen ble tatt av
den store Melastuhaugen (også
kalt Hagabakken). Det ble et
brudd i bakken som igjen er
blitt til navnet Bru te.
Noe av nordsia av Nordgata i slutten av trettiåra. F.v. Sjefstad g.nr.
Betydningen av navnet
19/17 (Nordlyskaféen), Aasgaard g.nr. 19/121 (Samvirkelagets
Garpa har det vært delte
hovedkontor i mange år), Krognes vestre g.nr. 19/16 (også kalt
meninger om. De fleste vet vel
Hermanngården), Krognes g.nr. 19/16 (også kalt Husangården).
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Brostrøm og Litjbrua fotografert fra Storbrua. Nederst Gamle Storgate med Heggegården t.h
Midt på bildet Landstadgården eller Lindbo.

hvor det er, men hva betyr navnet? En teori går ut på at det betegner en grunne eller
kanskje et sjømerke først og fremst i forhold til elva. Navnet er også brukt om en
grunne i Innsvatnet. Der har vi også Garpabekken. På Øra blir det vanligvis brukt om
bebyggelsen på begge sider av Volhaugvegen.
Vi minner om Garpahjørnet og at hovedløpet for Verdalselva gikk like i nærheten
på 1600-tallet.
Vi har søkt litt hjelp hos Tor Erik Jenstad for å høre hans oppfatning av navnet. Han
tror at det opprinnelig var navnet på en bekk eller elv, og at det har noe med lyden å
gjøre. Det er ikke uvanlig med elvenavn som Hauka, Skrika osv. På Hadeland finnes
det et elvenavn Garpa, som Oluf Rygh (verdaling) setter i samband med verbet å garpe.
Det skal bety å skvaldre, bråke, men også å gurpe, rape. ”Det ordet er vel i seg sjølv
lydhermande,” skriver Jenstad til slutt.
Navnet Kvislmelen og Kvisla er bevart ved gatenavnet Kvisla og Kvislaparken. Flere
husker vel Olaus Johansen som hadde huset sitt i området. Han ble gjerne kalt Olaus
Kvislmela. Heimen het egentlig Solbakk g.nr. 20/22.
Middelskoleekra lå syd for Frelsesarmeen, der ble det gjerne awiklet turnstevner
og andre utearrangement. Frelsesarmeen tok over eiendommen da middelskolen ble
nedlagt. I dag står Gjensidigegården på denne tomta.
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Stor brannfare

I motsetning til Levanger som har hatt flere bybranner, har vi vært ganske heldige her
på Øra. Men frykten for at det skulle oppstå brann i den knusktørre trebebyggelsen på
Øra, var nok absolutt berettiget. Seiv om en unngikk den riktig store katastrofen, var
det dog på nære nippet i et par tilfeller som vi kjenner til.
Brannen i den såkalte Eidegården begynte mellom klokka 03 og 04 tirsdag den 15
august 1905. I den forbindelse skrev lokalbladet bl.a.:
Det harjra umindelig tid ihke været hrand på Værdalsøren.

Den gamle Brannstasjonen. Foto utlånt av SNK.
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Eidegården eller rettere sagt ”Rosenlund” g.nr. 19/27 tilhørte den gang baker Nils
Abrahamsen. Gunstige værforhold gjorde sitt til at skadene ikke ble så omfattende som
man kunne frykte. Dessuten var det stor hjelp fra alle vei- og jernbanearbeiderne som
på denne tida bodde omkring Øra. Man fikk også god hjelp av militæret fra Rinnleiret
og av mannskaper fra brannvesenet på Levanger.
Det som brant ned denne gang var: Hovedbygningen i Eidegården, uthusene og et
stabbur hos firmaet Elegge og Knoff, som var nære naboer til Eidegården.
1 juni 1909 brant uthuset til Kristoffer Jakobsen ned til grunnen. Han hadde hus i
Sørgata, nærmere bestemt der skredder Ingemar Hofstad senere holdt til (Bostad g.nr.
19/70). Fra Kristoffer Jakobsens uthus spredte ilden seg til Martin Einarsens tilstøtende
stallbygning allerede før brannvesenet var kommet til. Det var vindstille, så med mye
folk tilstede lyktes det å begrense ilden til disse to bygningene. Einarsen led et stort
tap, idet huset var dårlig assurert og innboet slett ikke assurert.
Neste gang det brøt ut brann, gikk det atskillig verre. Det var en kald natt i 1922
mellom 17. og 18. januar. Denne gang var det også i Sørgata det var varme løs. Det
hele begynte i motorrommet på Kvernøs garveri som lå på sørsida av gata. Så slo ilden
over til et hus som Verdal kommune eide. Der bodde familien Fryckblad. Deretter
ble høvelmester Pedersens hus på nordsida av Sørgata antent, og så til slutt skomaker
Ellefsens hus som også lå på nordsida av gata. Slukkingsarbeidet var ikke enkelt. Man
måtte ta vatn fra elva, og beklageligvis hadde man ikke lange nok slanger for å nå
fram til husa som brant. En må si det var hell i uhellet at det ikke gikk liv tapt, og at
brannen bare fikk forholdsvis lite omfang. Brannen er omtalt i Årbok for 1979 Verdal
Historielag s.81-84.
KOMMUNIKASJONER
Kommunikasjon: alminnelig brukt betegnelse for samferdselsmidler; i videre betydning
også om post- og telesamband.

Ja, slik står det å lese i Store norske leksikon. Hvordan var situasjonen på denne fronten
for bygda og for Øra? Før bilen tok oss med fra sted til sted, var det gjerne hest og
vogn til og fra en skysstasjon som var framkomstmidlet. Denne transporten var mest
brukt av doktor og prest. Menigmann gikk vel helst på sine bein. Fra 1816 ble det
pålagt å anlegge faste skysstasjoner i passende avstand fra hverandre. Naturlig nok var
det en på Øra, men med stasjonsholdere varierte det fra tid til annen. Fra Øra ble det
skysset til Grunnan på nordsida av bygda og til Ness på sørsida. I Årbok for Verdal
Historielag fra 1985 og 1986 finnes det artikler om denne ordningen. Den ble avskaffet
på 1920-tallet ettersom bilene tok over.
Når det gjelder telegrafen, ble det bygd ei linje fra Levanger over Sandvika
til riksgrensa i 1866. Den ble nedlagt i 1885, men da var det allerede bygd ei ny
langs Meråkerbanen hre år tidligere. I 1891 var så telefonen installert på Katrinevoll
i Nordgata (senere Einar Indahls gård). Louise Rygh var den første bestyrerinne på
”Ørens Centralstation”. Senere overtok hennes datter, Laura Rygh Suul, denne jobben.
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Første bil på Verdalsøra, tatt 1914. Utlånt av: Knut Nordberg.

Ved utløpet av Verdalselva var det ikke enkelt å ta seg over den tid det ikke var
bru. Særlig på vårparten kunne det være både store isflak og tømmerstokker i elva. Så
fergesambandet her var en dyd av nødvendighet. Den første Ørbrua sto ferdig i 1860.
I flere tiår før det var det Lorentz Magnus Johansen Bervin som var fergemann. Han
ble også den siste, for da brua var ferdig, ble han overflødig. Overfarten var som regel
fra Melastua og til Bentsengården. På Ørmelen kunne det være to forskjellige anløp, alt
etter om det var flo eller fjære.
1 dag er det en selvsagt ting at vi skal få pensjon når vi oppnår en bestemt alder. Slik
gikk det ikke for Lorentz. Det var Amtet (Fylket) som hadde ansvar for fergeholdet på
Øra, og da Lorentz søkte om en ”liden aarlig understøttelse” fikk han nei tre år på rad.
Det var samfunnets takk til en trofast sliter den gangen.
Post og postombringing
Allerede i en kilde fra 1785 får vi høre at det fantes poståpner i Verdalen. Kilde for
dette er Geografiske opplysninger til Pontoppidans kart. Maritvoll som på denne tid
var en sentral gård i bygda, var i 1787 en av de 90 postgårdene som fantes mellom
Trondheim og Alteidet. Maritvoll er første gang nevnt i en portotabell fra 1812. I 1825
ble det opprettet en ukentlig militær gående postrute mellom Maritvoll i Verdalen og
Østersund i Sverige.
Ja, Maritvoll var liksom postgården i mange, mange år, men fra 1852 overtok Johan
nes Rygh som poståpner. Han bodde på Borgenvaldet (skolen) og var både klokker og
lærer i tillegg til postjobben.
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Værdalsøren Sørgaden.

Sørgata før jernbanen kom. På venstre side Solsef (Husebyhjørnet) og Sandsfad (Bremseth). Begge av Maritvoll
På høyre side Løkken (Thomsenbutikken) av Borgen. Foto: Privat eie.

Hans etterfølger ble sønnen Martinus Rygh som i 1893 ble den første i Verdalen
med tittel postmester. Postkontoret hadde da lokaler i Ryghs heim i Nordgata, Leangen
g.nr. 19/15.
Et annet navn vi også må ta med når det gjelder post og postombringing, er Henrik
August Kinberg. Han var garvermester og holdt til i Kinberggården i Gamle Storgate.
Der var det foruten garveri, butikk og skysstasjon. 1 1874 tok han på seg ”Postbefor
dring fra Værdalsøren i Hovedrouten mellom Trondhjem og Namsos, samt i Bipos
trouten fra Værdalsøren til Suul”. Med dette som bakgrunn må vi regne med at de tre
hestene som sto på stallen hos Kinberg, var mye på farten i distriktet.
Selve postkontoret har vært på flyttefot flere ganger i årenes løp. Fra 1915 og til
1930 var stedet Sørhuusgården/Heimen g.nr. 19/111, så en periode på Jernbanesta
sjonen. Deretter i Verdal Samvirkelags gård Hjemvei g.nr. 19/13 i Jernbanegata. Neste
stoppested var Norumgården i Nordgata Vennerslund g.nr. 19/35. Fra 1966 og frem
deles har Postkontoret tilhold i Postgården.
Da jernbanen kom
Jernbanen ble midlertidig åpnet til Verdalsøra 1. november 1904, men den ofhsielle
åpningen av strekningen mellom Fevanger og Sunnan ble holdt 14. november året
etterpå. Det var stor festivitas med ekstra flagg og girlandere på hver stasjon, mange
taler og forskjellig slags servering.
Men forut for det var det diskusjoner og avisinnlegg med forslag om forskjellige
prosjekt og utnyttelse av jernbanen som kommunikasjonsmiddel. Fensmann Wessel
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Trasseen for Jernbanelinja stikkes Ut. Foto utlånt av Bjerkan/Levanger museum.

som hadde meninger om mangt og mye i Verdalen, hadde et innlegg i ”Nordenfjeldsk
Tidende” 23. januar 1898. Etter hans mening får bygda best mulig nytte av jernbanen
når den fra stasjonen, som bør være ved Verdalsøra, trekkes oppover til Stiklestad og
derfrå om Forbregd, Lein, Sørhaug osv. Han uttrykker skuffelse over at Stjørdalsdal
føret fikk ”Svenskebanen”, den skulle ha gått gjennom Verdalen. ”Det var en grov Feil
af Værdalen, at den forsømte det gunstige Øieblik til at få banen med en gang lagt op
til Stiklestad”.
En ”vukusogning” har et innlegg i samme avisa 2. februar 1898. Han er også skuffet
over at ikke Verdalen fikk Meråkerbanen og spør slik;
Skulde det da synes rimelig at det store Dalføre Værdalen altid skal vedblive at være uden
dette Nutidens Kommunikasjonsmiddel?

Han minner om at Vuku har to betydelige vannfall Dillfossen, og Grunnfossen, som
kan utbygges og stiller igjen et spørsmål:
-end om man tenkte på atfå en billig sidebanefra Stationen ved Øren op til Vuku og drevet
med elektrisk Kraft, produseret ved nævnte Fosse?

Vukumannen oppfordrer verdalingene til å arbeide for en billig sidebane til Vuku.
Den vil bli til nytte for hele bygda. La så hovedbanen gå så direkte som forholdene
måtte tilsi.
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En flaggsmykket Verdal stasjon 10/7 1906. Foto utlånt av SNK.

Dette med jernbane til Vuku ble tatt opp seriøst ett år senere. Værdalsbmket var
interessert i planene og Johan Getz ble valgt til formann for komiteen som skulle for
berede tiltaket. De andre i komiteen var: E.M. Moe, H.H. Wessel, Ole Kvello, Elling
Reppe og Nils Garnes.
Blant tiltak som krevde bedre transportforhold var: Hvis jernbanen ble en realitet,
hadde man håp om drift av tre nedlagte gruver i Helgådalen. Værdalsbmket hadde
planer for tresliperi, andre hadde tenkt seg brenntorvfabrikk på Finnmyra. Skifer
steinbruddet i Spjellberget i Sul var i full drift på denne tida og hadde også behov for
transport av sine produkter.
Komiteens innstilling ble behandlet i kommunestyret som fattet følgende vedtak:
Værdal Herredstyre her Regjeringen om å foreta nødvendige undersøkelser for anlegg av
en sidebane fra Verdalsøra til Vuku eventuelt Ulvilla.

Det kom ikke noe klarsignal fra Regjeringen på Verdal kommunes henvendelse. I etter
tid kan en kanskje si at det var riktig å fraråde anlegget. Mange av NSBs sidebaner fra
denne tida er som kjent forlengst nedlagt.
Ingen tvil om at 1904 og 1905 var to viktige år for både Øra og bygda for øvrig.
Arbeidsplasser ble det også av det. I 1910 for eksempel bodde Andreas Gulbrandsen
og hans familie hos Kristine Johnsen som hadde butikk i Jernbanegata. Gulbrandsen
var sporskifter ved jernbanen. Familien var på plass i Verdalen allerede i 1905. Da hkk
ekteparet en datter, og hun ble født her i bygda.
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Bryggene lå på rekke og rad fra Jektmelen og til Ørbrua Akvarell av Steinar Berg.

Bryggene på Øra

Historien om bryggene på Øra og det livet som foregikk der, hadde fortjent mer plass
enn det vi kan bruke i denne sammenheng.
På 1800-tallet, før vi hadde verken bil eller tog til varetransporten, var det svært
viktig å kunne ta imot det som kom inn med båt og få det på land på en forsvarlig
måte. En kilde fra 1833 forteller oss noe om husa på Øra, og der er det også med
adskillig om bryggene. Denne kilden er en slags besiktigelsesforretning med tanke på
brannassuranse av husene.
Men først litt om gårdene. At det fantes brønn i gården var selvfølgelig viktig. I den
anledning står det tilføyet:
Gården ligger like ved Verdalselven, og er forsynt med en Brønd, der aldrig er tom for
vand.

Med tanke på brannfaren og de mange trehusa var dette selvfølgelig viktig.
Men så til bryggene. I et panteregister fra 1874 for Værdalsøren kan vi finne at det
da var 11 brygger, 2 sjøboder og 4 pakkboder langs elva. Før den tid kan det godt
ha vært flere. Bryggene lå på rekke og rad fra Jektmelen (litt nord for Melastua) og
til Ørbrua. De aller fleste bryggene tilhørte kjøpmenn som drev sin handel i Gamle
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Bryggene sett fra Ørmelen. Akvarell av Steinar Berg.

Storgate. Enkelte av dem hadde to brygger. I Melastua hos landhandler Erik M. Moe
senior var det to, likedan hos Carl J. Sættem i hans gård som lå for enden av Nordgata.
Seiv etter at de hadde utspilt sin rolle som brygge, kunne de komme til nytte i en
annen sammenheng. Stabburet på gården Balhall i Vinne er ifølge tradisjonen en av
bryggene på Øra som er flyttet og bygd opp igjen der på gården. Da Paul Benum skulle
bygge hus på Vest-Minsås tidlig på 1930-tallet, kjøpte han ei av bryggene på Øra. Den
ble kjøpt for å lagre innkjøpte dører, vinduer og materialen Etter at stuebygningen var
ferdig, ble brygga revet og materialene brukt både på låven og til kjørbru innover hel
len. I 1935 ble det bygd stabbur, og da ble det brukt to trapper fra brygga og et digert
og solid smidd lås til hoveddøra.
De som drev handel, trengte bryggemenn eller sjauere til lossing og lasting av
båtene som la til. Ole Nilsen var bryggemann og gårdsdreng hos firmaet Hegge og
Knoff i om lag 40 år. Han gjorde sikkert en god jobb for arbeidsgiveren, og derfor ble
han kalt Hegge-Ola. Da han flyttet heimen sin fra Tinden til Ørmelen, kalte han den
for Hegge-stua.
Vi vet ikke om det var brygger på Tinden eller sør for Ørbrua, men der lå det et
jordstykke som het ”Bordhaven”. Det har også sin historie. Dette er vår teori: Bordha
ven har sammenheng med Værdalsgodsets transport av trelast på Verdalselva. Trelast
fra sagene ved Grunnfossen og Dillfossen ble fraktet på flåter ned til Øra. Der ble den
VERDALSØRA
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Vi kan jo godt tenke oss at livet på bryggene artet seg slik. Akvareller malt av Steinar Berg.
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I 1

Fra Ørbrua. Gravåsbrygga til venstre. Den ble revet etter 1945 og materialene ble brukt i to nye villaer.
Foto utlånt av SNK.

brakt på land i påvente av utskiping med jekter til Trondheim, skriver Leif Lykke i ei av
Verdal Historielags årbøker (1980). Han nevner også Jensens bordhaver (stabletomter)
i Ilsvika ved Trondheim. Med andre ord, en bordhave er en lagringsplass for trelast
(bord).
Vi vet ikke så mye om hvordan livet artet seg på og omkring bryggene på Øra.
Avisene kan likevel være til god hjelp. Vi kan lese oss til at besøkene av folk fra sjø
distriktene som Hitra og Frøya var noe som satte sitt preg både på bryggene og på
gatebildet. Særlig i Gamle Storgate eller Elvegaten som den også ble kalt, var det et
yrende liv under disse ”sjømannsstevnene”.
Det sies at man til tider kunne få fornemmelsen av å være i en sjøby. Ute på elva
kunne det ligge 5-6 jekter som tilhørte verdalinger, og ved bryggene var det gjerne ca.
30-40 store fiskebåter fra Hitra og Frøya. Ja, båtene kunne ligge så nære hverandre at
de dannet ei slags flytebru. Fremmelige øraunger nyttet gjerne høvet til å hoppe fra båt
til båt over både tønner og hskebunter.
Disse besøkene foregikk regelmessig to ganger i året - vår og høst omkring 1850.
Det var størst besøk om høsten.
Apropos jekter. Vi kjenner navn og eiere på tre av dem:
Andreas Einarsen Moe som drev butikk der Moeparken ligger i dag,
hadde jekta ”Christine”
Iver Andreas Salater d.y. i Rostadgården var eier av jekta ’Anna Katrine”
Oluf Moe hadde flere fartøy er i 1891, et av dem var ”Søstrene”.

I våre dager har vi bare ei brygge igjen - Rostadbrygga. Den står og forfaller, noe som
er sterkt å beklage.
VERDALSØRA
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Vi har bare ei brygge igjen og den skulle gjerne vært berga. Rostadbrygga fotografert på 1980-tallet,
Folo utlånt av SNK.

Husumbrygga helt til venstre. Rostadbrygga midt i bildet. Her er brygga snudd, så bildet er tatt etter 1930.
Foto utlånt av SNK.
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Den første brua ved Øra ble bygd i 1 860. Brua ble ødelagt flere ganger av isgang og tømmer,
legningen har stått i Skiilingsmagasinet og er fra 1 860. Foio utlånt av SNK.

Havnespørsmålet

At Verdalsøra manglet en skikkelig havn var i mange år et stort savn.
Før Jernbanen kom og etter Verdalsraset (1893) var det på Trones-kaia varene kom
til bygda. Dampskipsselskapene fryktet konkurransen fra Jernbanen og satte ned frakt
prisene etter hvert som jernbaneutbygginga gikk nordover.
Vi tar med et lite utdrag fra lokalavisa fra 22. mai 1911. En innsender skriver bl.a.:
Tidligere kunde man leegge til eller gaa op til Værdalsøren med store fartøier haade
seilfartøier og dampbaater. Straks utenfor ”Mælastua” var dampskipsbryggen og der
frå gikk der stor skydstrafik til Sverige, men senere - litt om litt - er indløpet blit mer
og mer ufarbart paa grund av de sandbanker, som har lagt sig op utenfor og oppe i
elven.

Ja, slik var situasjonen i forhold til båttrafikken. Verdal Samvirkelag ønsket å få til
en ordning for omsetning av gjødsel og kraftfor, og styret gjorde et vedtak i 1920.
Betingelsene var kontant handel og bestilling på forhånd. Videre heter det: ”Når
gjødselvognene er kommet til jernbanestasjonen, varsles alle bestillere som har telefon,
slik at de kan hente direkte fra vogn uten å betale omkostninger for avlasting og
innkjøring på lager”.
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Gammelbrua fra 1 860 ble stadig ødelagt av is eller tømmer. For barn fra Ørmeien som var på "feil" side av elva
når slike skader skjedde med brua, kunne det fortone seg dramatisk. Avisa skriver: "Poo Ørens Gader saa man om
dagen flere grædende Børn-". Foto utlånt av SNK.

1

Etter krigen manglet bygda fortsatt havn
med kai og havnelager for de ttmgvarene som
av fraktmessige grunner måtte komme med båt.
Da ble det Skåneskaia med lagerbygg som ble
løsningen.
Når gjødningbåtene la til kai på Skånes, var
det travelt både der og hosJohan Iversen på Lageret. Lastebiler skulle rekvireres for utkjøring til
gårdbrukerne. Gjødning fra året før måtte være
betalt før man fikk levert ny gjødning. Kunde
nes medlemskonti måtte derfor sjekkes. Johan
Iversen som var en effektiv kar, snakket gjerne
i telefonen samtidig som han ga sine betjenter
ordre. Ja, slik foregikk det tidlig på 1950-tallet.
Johan Iversen og hans avdeling hadde trange
arbeidslorhold inne i Samvirkegarden, men Ira
19eo ble del nyll lager pa eiendommen Fram

På utflukt til Ørin. F.v. Antonie Johnsen
Einarsen, Mateus Einarsen muligens Olaug
Rygh gift med Haldor Hegdahl resten er
ukjent. Foto utlånt av Ragnhild By.
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(Sentrallageret).
Men så endelig sto havna ferdig i 1962. Til
stor glede både for Verdal kommune, Verdal
Samvirkelag og andre aktører i næringslivet.
Den første båten la til kai 21. september 1962.
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FRA NÆRINGSLIVET
Håndverkerne
r*
I 1778 døde en mann på Øra
med et noe spesielt navn og
et noe spesielt yrke. Han var
”Wæver på Øhren” som skre
vet står i kirkeboka. Han var
født i 1746 og navnet var Hans
Thell. Nærmere bestemt var
han linvever. En vil tro han var
utlending.
Med noen få unntak kan en
gjerne si at Gamle Storgate var
strøket for kjøpmennene, og i
Veita der holdt håndverkerne
til. Fra 1875 og noen tiår fram
over var det tre smeder og to
tre skreddere i dette området.
Det første "sentral-lageret" på Verdal Samvirkelag
Ingen overraskelse da at gate
navnet ble Smedveita. Skoma
F. v. Eva Id Kveila, Sverre Berntsen og slaktermester Oskar Pedersen
slår av en prat på hjørnet. Foto utlånt av: Liv Storhaug.
kere fantes det mange av både
her og der på stedet. Å kjøpe
sko på butikken var det neppe
flertallet som gjorde.
Vi merker oss en snekker som ble kalt Johannes Billedhugger. Ja, så kalles han ved
folketellinga i 1801. Hans egentlige navn var Johannes Johansen Solberg (1773-1843).
Han bodde på Maritvollvaldet, men vi har ikke klart å plassere heimen på kartet.
Johannes hadde som hobby å hogge og skjære i tre. Se nærmere under uplasserte hei
mer under Maritvoll (nr. 19).
En urmaker med det underlige navnet Ulrich Noch giftet seg på Øra i 1828. Han
var fra Freiburg i Sveits.
Noe senere (1875) bodde svensken Petter Gustav Eriksen på Øra. Han var født i
1811 i Uppsala og var ”kobberslager med jord”.
Smed Hartvig Lund averterer sine produkter i Innherreds Folkeblad den 11. mai
1926 og skriver blant annet:

Reparationer av maskiner og redskaper for landbruket samt autogensveising av
brukken malm og jern.
Annonsen avsluttes slik: 45 aars erfaring i branchen. Støt bygdens industri.
I den samme avisa anbefaler Bernhard Jacobsen sine dame- og herresykler til kon
kurrerende priser. Jacobsen brukte bare svenske rammer i syklene og utførte solide
reparasjoner til en rimelig pris.
VERDALSØRA
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Hanskemakerne
I en periode på knapt 200 år var dette en yrkesgruppe som var kjent langt utenom
bygda. Her er et eksempel på det:
Under lesing av skifter på leting etter klestradisjoner har Berit Bjerkem funnet ”Ver
dalshansker” bl.a. i Nærøy og på Røros.
På den tida hanskemakerne var i virksomhet her i bygda, var det innen flere fag
dannet laug. Vi har hørt om vandrende håndverkssvenner som gikk på sine ben gjen
nom flere land for å praktisere og lære sitt fag. Kanskje er det på den måten hanske
makerkunsten kom til Verdalen og Øra. Håndverket var fritt, ingen av hanskemakerne
hadde håndverksborgerskap. Det var ikke dannet laug, og dermed finnes det få kilder
som kan fortelle noe om dem.
Hemmeligheten med "Værdalshanskene” var nok forbeholdt enkelte familien De
fleste som drev med dette håndverket her i bygda, var etterkommere etter ”Peer (Peder)
Mogensen Handskemager ”. Han levde fra 1656 til 1738. Den siste hanskemaker som
vi vet sikkert om, Ole Kristoffersen, var femte generasjon etter Peder. Som allerede
nevnt, var det ikke dannet laug, men p.g.a. at håndverket gikk i arv fra generasjon til
generasjon (for det meste innen en slekt), har det likevel virket som et laug med sine
produksjonshemmeligheter. Disse ble bevart så godt at kunsten med å berede de ver
dalske hanskeskinn ble borte da den siste hanskemakeren døde.
Men hva var det som var så spesielt fint med disse hanskene? Hanskemakerne på
Øra hadde en egen metode på beredningen av skinnet, slik at resultatet ble ekstra
myke og fine hansker som hadde en egen fin lukt. Til beredningen skal man ha brukt
barken av alm, derav fikk man fargen og den behagelige lukta.
I "Nordre Trondhjems Amtstidende” fra oktober 1887 fant vi denne annonsen:
Prima!
Forværk af Kidskind, Faarskind og Ekornskind,
harket paa en egen og enestaaende Maade,
vellugtende og holdbare, anbefaler
Vcerdalsørens Handskefabrik ved
Jørginus Næss
Værdalen
Skindene tildeltes hæderlig Omtale
ved Udstillingen i Trondhjem.

Om denne fabrikken har sammenheng med hanskemakernes virksomhet på Øra, skal
være usagt. Det vi vet, er at den opphørte på denne tid. Den siste hanskemakeren som
vi kjenner til, var som allerede nevnt, Ole Kristoffersen. Han levde fra 1801-1881. Det
kan se ut som Verdalsørens Handskefabrik gjorde et tappert forsøk på å bringe hanske
makerkunsten videre til nye generasjoner.
Jørginus Næss var handelsmann og eier av Næssgården i Sørgata. Senere ble Rinnan
g.nr. 20/12 (John Johnsborgs hus) bygd på denne tomta.
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Nederst i Sørgata mot vest. Til venstre Næssgården, senere ble Johnsborgs hus bygd på denne tomta. På
samme side Kvamgården, der Karl Kvam hadde butikk tidlig på 1900-tallet. Rett fram Moegården, der Ørens
Handelsforening startef sin virksomhet i 1 893. Se skiltet. Vegg i vegg ligger Gjethegården (malt kvit). På høyre side
aner vi Heggegården. Trolig er bildet tatt like før 1900. Foto utlånt av SNK.

Flere forskjellige navn er brukt på gata: Elvegaten, Hovedgaten og Strandgaten. Nå heter den Gamle Storgate.
Langs denne gata lå de fleste butikkene omkring 1900.
VERDALSØRA

55

Handelsstand med mange kjøpmenn
Denne yrkesgruppen fortjener så absolutt en nærmere presentasjon. Et førsteinntrykk
er at det var svært mange handlende på Øra, kanskje særlig i de siste 25 år av 1800-tal
let. De aller fleste holdt til i Gamle Storgate, ettersom det var sentrum enda på denne
tid. De fleste hadde utrolig mange forskjellige vareslag. Stor varebeholdning krevde jo
kapital, og i trange tider gikk mange konkurs. Flere startet opp igjen etter konkursen,
og noen nye kom. også til. I 1875 var det sju kjøpmenn og to bakere i Gamle Storgate,
mens i 1900 var det åtte handlende og to bakere. De to bakerne holdt til i hvert sitt
hus, men vegg i vegg.
I 1878 kom en innflytter fra Sverige for å "nedsette seg som handelsmann” på Øra.
Han het Erik Monsson Walne af Alsen. Han var født i 1846 i Walne i Jamtland. Han var
en av tre svensker som kjøpte Sættemgården i 1881. Se mer under Maritvoll gnr. 19/24
Holan. Vi kjenner ikke til hvordan det gikk ham som handelsmann, men allerede to år
senere solgte svenskene sine eiendommer. Trolig flyttet de tilbake over Kjølen.
I et forsøk på å omtale næringsliv og handelsstand på Øra, må vi selvfølgelig ta med
Verdal Samvirkelag. 1 mer enn hundre år har denne bedriften satt sitt preg på stedet.
Sikre arbeidsplasser har hatt stor betydning både for den enkelte ansatte og for Verdal
kommune. I tredveåra var det stor mangel på arbeidsplasser her i bygda, så vel som
ellers i landet. Vi tar med ei lita historie i den forbindelse. En som seiv drev butikk,
beskrev situasjonen slik: Hvis man ikke fikk jobb på Samvirkelaget eller ble ”måg”
(svigersønn) hos fru N.N., var det like greit å emigrere. Fru N.N. var kjent for å få til
fortjeneste på det hun drev med.
En kan ikke nevne Verdal Samvirkelag uten samtidig å nevne Johannes Minsaas.
Han må vel nærmest kalles Samvirkelagets Har”. Se også under Maritvoll - ”Vennes”
g.nr. 19/75.

Verdal Samvirkelags første butikk under eget

Verdal Samvirkelags første lastebil med Johan Schei ved

tak. Til venstre stasjonsområdet.

rattet. Lasset består av havregrynssekker fra Mølla. Bilen var

Foto utlånt av SNK.

en Chevrolet, og bildet er taft i 1928.
Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.
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Verdal Meieri utgjorde en viktig del

Spinneriet og Garveriet.

av bygdas næringsliv. Sigurd Risan

Verdal Samvirkelag var de første eierne, fra 1939 fok NKL over.

hadde ansvaret for mysostkokinga der

Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.

i mange år. Foto: Privat eie.

Verdal Samvirkelag 50 år. Middag i Håndverkeren på Øra.
Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.
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Erling Aurstad har ellers en flott beskrivelse av Verdal Samvirkelag i boka; ”Fra ide
til handling” som kom ut i 1988.
Kjøpmennene og deres problemer
I et referat fra et møte i Verdalens kjøpmandsforening (Innherreds Folkeblad 1. febr.
1921) får vi høre litt om kjøpmennenes situasjon på den tiden. Foreningen valgte både
Priskontrollerende nemnd og Vareformidlingsnemnd på dette møtet. Man ønsket å få
til en regulering av varelageret hos foreningens medlemmer. På grunn av de stramme
pengeforhold og som følge av skjerpede betalingsvilkår fra grossistenes side, ble det
besluttet at alt kredittsalg til forbrukerne nødvendigvis også måtte opphøre. Prisene på
forbruksvarer, med unntak av statens varer, var allerede redusert med inntil 15-20 %.

Verdal Kjøpmannsforening eller var det Verdal Handelsstands forening på tur fil Saxvalien 1923/24.
Vi drar kjensel på Ingebjørg Bremseth og Eivind Elstad lengst til venstre. Roald Veimo står noenlunde midt på bilde.
Foto: Privat eie.
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Betjening og disponent på Verdal Samvirkelag 1914/15. Bak f.v. Herlaug Fuglås, ukjent, Laura Steinsii, ukjent,
ukjent, Johanne Minsaas, Agnes Bones, Emma Bjertnes, ukjent. I midten f.v. Olaf Seines, Martin Einarsen, Johannes
Minsaas, Johannes Brønstad, John Berg. Foran f.v. Ingebjørg Dilian Albertsen, Hildur Minsaas Iversen, Frida Bye
Norum, ukjent, Alma Molde. Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.

Verdal Samvirkelag - disponent og betjening. Bak f.v. Konrad Ellewsen, ukjent, ukjent, Johanne Minsaas, Frida
Norum, Olaf Seines, Agnes Bones, ukjent, Laura Steinsii, ukjent. Foran f.v. Johannes Brønstad, Johannes Minsaas,
Hildur Minsaas Iversen, Herlaug Fuglås, ukjent. Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.
VERDALSØRA
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Nordgata mot vest. Bilde fra før 1956. Vi ser til høyre H. E. Eides Eft. Woxholt (Leangen g.nr. 19/15), Norumgården
(Vennerslund g.nr. 19/35), Husangården (Krognes g.nr. 19/16), Hermanngården (Krognes vestre g.nr. 19/106).
Nederst skimter vi Nordlyskaféen (Sjefstad g.nr. 19/17). På venstre side Verdal Samvirkelags bygningen Foto utlånt
av Coop Inn-Trøndelag.

Kassaapparat av den gamle sorten fra Coop - Inntrøndelag.
Foto: Eystein Ness
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KULTURLIVET
Hva var det så den vanlige ørbygg forlystet seg med i denne perioden? Hva med kultur
livet? En kan ikke finne kilder som forteller noe fra den første halvparten av perioden.
Bedre blir det når lokalavisa og andre medier blir mer tilgjengelig fra omkring 1900.
Blant annonsene i lokalbladet i oktober 1909 kan vi lese at Ørens kvinneforening
for Kinamisjonen planlegger basar i november. ”Gaver mottakes med taknemlighet”,
står det til slutt. I en annen annonse kunngjøres det at ungdomslaget ”Ørbyggen” skal
ha årsmøte den 14. oktober. Det samme ungdomslaget averterer senere møte i desem
ber. Der var det lærer Dahl som fortake om en Stockholmstur.
I 1916 for eksempel, nærmere bestemt den 27. november, ble det avertert en tea
terbegivenhet på Øra. På en stor aftenunderholdning var det underholdning av operet
tesangerinnen Frida Schmeider og skuespiller Ottar Toresen.
Sangkor og musikkorps
Sang og musikk har vært til glede og trivsel for mange generasjoner i bygda vår, slik
også på Øra. Begge deler kan nyttes både i glede og i sorg. Men oppstarten er det ikke
så enkelt å knytte til noe bestemt årstall. Det kan se ut som Vuku har vært tidlig ute
med sangkor.
I Årbok fra 1952 (Verdal Historielag) har Johannes Nordnes en artikkel som han
kaller ”Songkoret”.
Der nevner han Ingeborg Larsdatter Breieng (Breding). Hun fortake at hun som

Hornmusikk på Øra - Anton Rostad t.h. foran. Bak tv. trolig EvaldJ. Forberg. Foto utlånt av SNK.
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jente hadde simget i kor. Hun var født i 1828 og gifta seg i 1849. Ut fra dette må en
nesten tro at det eksisterte et kor i Vuku i 1840-åra.
Kildene er få og også noe usikre når det gjelder både sangkor og musikk-korps. Fra
et referat i "Nordre Trondhjems Amtstidende” i 1853 (27. mai) kan vi se at det fantes
en sangforening på Øra. En korrespondent forteller der om verdalingenes "debut” med
17. maifeiringen. Sangforeningen gikk først i toget, anført av G.U. Eggen. Det var også
med to faner. På tilstelningen bidro sangforeningen med sangen "Fra Vintrens Sky”.
Ved festens slutt begav hele forsamlingen og sangforeningen seg tilbake til utgangs
punktet, som var Kommunelokalet. Der utbrakte kaptein Holst en "Skaal” for sangfo
reningen.
Fra tid til annen kan vi lese i flere aviser om tilstelninger der sangkor eller musikk
forening/korps har deltatt, men det er heller lite av andre kilder å støtte seg til. I 1882
ble det stiftet en musikkforening som ble ledet av lærer Gustav Olsen fra Vinne. Han
var lærer på Øra i mange år og var aktiv på flere områder. Andre kjente navn fra denne
foreningen var: Postfører Laurits Lie, kjøpmann Anders Hallan og kjøpmann Andreas
Moe.
Denne musikkforeningen spilte bl.a. på Stiklestad i 1882 på det store stevnet der
Bjørnstjerne Bjørnson var en av talerne.
Som for flere andre kulturelle tiltak, ble det gjerne problemer når noen flyttet ut
av bygda eller utvandret til USA. Anders Hallan utvandret i 1886, flere reiste bort og
musikken ble lagt ned. Men så var det at Forbergan kom inn i bildet, dvs. det var brø
drene Johan og Evald Forberg fra Smedveita. Andre som var med da var: Albert Rygh,
A. Rostad, Ole Johnsen Graven, Alfred Wold og Ingvald Lein. Johannes Minsaas var
dirigent eller instruktør. Vi merker oss at det var folk fra Øra, Vinne og Volhaugen som
var sammen om dette. Johan Forberg var kjent for å være en av pådriverne for å få
stiftet hornmusikkforening på Øra, men også han fikk amerikafeber.
Vinne var tidlig ute med eget musikk-korps og regner 1893 som sitt stiftelsesår.
Allerede før 1900 var det et kor som sang flerstemt i Vinneskirka. Kjøpmann Johannes
Kaalen var leder for dette. Senere i 1920-30 åra var Vinne songlag i virksomhet.
Da Jernbanen kom til Verdalen i 1904, kom også Arnt S. Bakken, som var kjent for
sin store interesse for musikk og sang. Han fikk tak i instrumentene etter den gamle
foreninga, og så ble det litt korpsmusikk enda noen år.
Om vi så går fram til sankthansaften 1911 og innvielsen av Moeparken, kan vi bl.a.
lese dette i lokalbladet:
Hele stedets befolkning var paa henene, der hlevflaget overalt, og ogsaafra bygden
var mange folk møttfrem. Guttemusikkorpset spillede og sangkoret sang flere numre.

Den guttemusikken som nevnes her, er ganske sikkert den samme som på bildet. Fila
Braarud Wisth (1903-2005) fortake at guttene øvde spesielt på å spille marsjen Øvel
sene foregikk gjerne på slettene oppe på Melan. Uniformen var knebukse og stripet
båtlue med dusk som mødrene hadde laget. Guttene syntes det var ekstra stas med
disse luene.
Sangkoret som nevnes, er trolig det samme som tre år senere hadde opptreden på
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Kanskje def eldste bilde av guttemusikk på Verdaisøra? Bildet er trolig fra 1907/08 og tilhører Kjell Johan Braarud.
Bak f.v. Øivind Braarud (1 899-1956) med altkornett, nr. 4 Konrad Ellewsen (1 894-1992), foran nr. 2 f.v. Ottar
Minsaas (1 898-1957) med klarinett, nr. 3 Johan Holmvik (1 898-), nr. 4 Magnus Rostad (1 897-)
Foto utlånt av Kjell Braarud.

en tuberkulosebasar i "Arbeideren”. Dette koret kalte seg Ørens mandsangforening.
At man savner korpsmusikk, går tydelig fram av et innlegg i lokalavisa 22. juni
1914. Der heter det bl.a.:
Naar fremmede kommer her til Øren, uttrykker de alle sin beundring over den vakre
musikpavillion i vor nette, lille park med den vakre omgivelse. Det er sandt, den er vak
ker, men hvor er musiken?

Innsenderen har hørt om et tidligere korps og oppfordrer medlemmene der ”hvis de
lever” til å starte opp igjen. Innsenderen skriver videre:

Der er er mange paa Øren, som savner litt friluftsmusik og som er villig til at betale for
VERDAISØRA
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Båten "Værdalen". Ellef Martin Grenne (1 866-1942) var kaptein på båten. På hans anmodning var det musikk om
bord på en bytur i 1905. Den var det Vuku hornmusikklag som sto for. Grenne var ellers kaptein på dampskipene
"Værdalen" og "Helgaaen" og dermed i tjeneste hos Værdalsbrukef i til sammen 25 år. Foto utlånt av SNK.

fornøielsen, hare de kan få den.

Det ser likevel ut som det tok litt tid. Det ble neppe noe av før Verdal Arbeiderpartis
hornmusikkforening kom på banen i 1921. Fra 1947 ble navnet Arbeidernes Musik
korps.
Arbeidernes Musikkorps
Hornmusikk er ganske så viktig når man skal gå i tog. Enten det nå gjelder 1., 17. mai
eller en annen festlig anledning. Det var nettopp det arbeiderbevegelsen i Verdalen
manglet da de skulle demonstrere 1. mai 1921. Forklaringen på det var trolig at det
ikke fantes noe korps akkurat da. Se ovenfor.
Allerede på festen om kvelden la baneformann Christian Nevermo fram ideen om
eget korps for partiet. Korpset ble stiftet som en underavdeling av Verdal Arbeider
parti. Fra starten av var det en forutsetning at musikerne skulle være medlemmer av
partiet. Kravet om partimedlemsskap ble opphevet noen år etter krigen. Men navnet er
det ingen tvil om - det vil forbli Arbeidernes Musikkorps.
En trang økonomi gjennom de første åra og behovet for instrumenter og uniformer
er noe man merker seg. Travle dager både på 1. og 17. mai med musikkoppdrag fra
tidlig morgen til langt på kveld. For oss som var 11-12 år gamle i 1945 var det både
med glede og begeistring vi tok mot hornmusikken, da den framsto allerede den 9.
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mai. Da skal jeg hilse og si at hurra-ropene satt løst i Øragatene.
Verdal Mannskor
Navnet var fra starten Vinne og Ness Mandsonglag. Dette var et passende navn ettersom
medlemmene kom fra Vinne og Ness. Starten av koret skjedde på Valstadmoen i 1913.
Der hadde de sangøvelsene, men av og til også i meierisalen.
Mannskoret ble stiftet av Anton Slapgård.
Etter en navneendring til "Freidig” i 1919, noterer vi at også fire fra Øra er med i
koret. Aktiviteten var stor i 1920-årene. Det ble holdt konserter på Inderøy, Sparbu,
Stjørdal og Åsen i tillegg til basarer, aftenunderholdninger, sangermarked osv. her i
bygda. Overskuddet gikk gjerne til sosiale formål. I 1929 var det tid for navnebytte
igjen, fra nå av ble det Verdal Mannskor. Medlemmene i koret var og er da også fra hele
nedre Verdal.
Stiklestad kyrkjesongkor
Men hva med sangen i Stiklestad kirke? Situasjonen før kirkekoret ble stiftet i 1925,
vet vi svært lite om. Men vi tar med et sitat fra en artikkel om lensmann Wessel i Verdal
Historielags årbok fra 2001 som forteller noe:
Lensmann Wessel hadde et stort interesseområde, og en må bare undres over hvor
dan han rakk over alt. Han var en flittig kirkegjenger, og fungerte gjerne som forsanger
ved gudstjenesten. Hans fyldige bass-stemme gjorde inntrykk, og han var nærmest
uunnværlig ved anledninger der det skulle skapes fest og høytid. Wessel var også meget
benyttet som taler, og sine 17.maitaler begynte han gjerne med; Kjære landsmenn!
Vi betviler ikke at lensmannen gjorde inntrykk der han satt i kirkebenken. Han var
for øvrig en storvokst og lang mann (ca. 1.90). Wessel hadde nærmest ”en majestetisk
skikkelse og usedvanlige kræfter”, står det i en kilde.
Så skriver vi 1925 og Stiklestad Kyrkjesongkor kommer på banen. Det var lens
mann Jon Suul som tok opp tanken om å stifte et sangkor tilegnet Stiklestad kirke.
Bakgrunnen for stiftelsen av kirkekoret var at det nærmet seg 1930 og 900-årsmar
kering for Hellig Olavs fall på Stiklestad.
Formålet med koret skulle være:
1)
2)
3)

Sang ved gudstjenestene på høytidsdager og andre festlige anledninger i kirka
Det ble også understreket at koret skulle prøve å fremme menighetssangen under
gudstjenestene
Det var også et ønske at koret skulle lære sanger til bruk underfestlige sammenkom
ster utenom kirka

Gjennom lokalbladet ble folk i bygda invitert til å være med, og den 20. november
samme år hadde 120 meldt seg for å være med i koret. De ble samme dag innkalt
til å møte på Bakketun. Der ble Johannes Dahl valgt som den første formann, og
lærer Egbert Olsen tok på seg dirigentjobben. Øvelsene fikk koret ha på Bakketun
ungdomsskole - et sted som egnet seg godt til formålet.
Sangeren Bjarne Mathisen var innleid som solist ved flere anledninger. Dessuten var
VERDALSØRA
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Veteraner i Verdal Mannskor. F.v. foran Andreas Bye og Matheus Høglo. Bak sfår: Odd Storhaug, Christian Prestvik
og Sigurd Aune. Foto utlånt av: Liv Storhaug
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Lensmann Wessel var en mann det sto respekt av. Han var bygdas øvrighetsperson i mer enn 40 år fra 1 869 til
1910 og var engasjert på mange områder. En flink sanger var han også. Foto fra 1901 av Bjerkan/Levanger museum.
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Stiklestad Kyrkjesongkor med en av sine dirigenter A.S.Bakken.

korets egne medlemmer Ingrid Baglo Rødseth og Halvard Olsen solister.
Dirigenter var etter tur Anton Slapgård, A.S. Bakken og Karl Grønn.
Ved olsoktider i 1930 og hele sommeren fikk kirkekoret store oppgåver som de
klarte med glans. Den kjente domorganist og kantor i Oslo, Arild Sandvold, deltok på
Stiklestad. Han ga ros til koret for fin framføring.
Koret hadde flere sangerturer over til Jamtland, der de ble godt mottatt av et lyd
hørt publikum. I 1937 ble det arrangert en "kirkesangens time” i radioen. Stiklestad
kyrkjesongkor fikk den ære sammen med presten Pharo å utføre den trønderske del av
programmet. Pharo åpna med en tale fra studio i Trondheim, og koret sang i Stiklestad
kirke. ”Kirkesangtimen” ble kringkastet over hele landet.
Verdal Orkesterforening

Ble stiftet i 1922. En drivkraft i starten og i mange år var Jeremias Storhaug.
Men forut for stiftelsen av Verdal Orkesterforening var det også skjedd noe på dette
området. Vi har allerede nevnt Gustav Olsen. I en liten trykksak som kom ut ved
orkesterforeningens 30 årsjubileum i 1952 forfattet av A.V (Anders Vandvik), står det
å lese:
Ellev Olsen Indal spela fele i lag med lærer Gustav Olsen og ein smed som heitte Gotaas,
68

HEIMER OG FOLK - VERDALSØRA 1800-1940

(ein eldre hror av trompeter Carl Gotaas,
Steinkjer), tvillingbrørne Nils og Martin
Ellevsen, Olaus Holm, og ein bokbindar
svend hos Gustav Hansen som heitte Karl
Gustav Harfeldt. Per Kvernmo jrå Dil
lenget (Per Spelmann eller kapellan) spela
bratsj, E. Mudderfløyte, Ellev Jermstad bles
B-kornett, Jakob Solberg F-bass.

Helge Dillan har en artikkel om Spelmenn
i Verdala i Årbok 1954-55 for Verdal His
torielag. Der nevner han at Olaus Holm
hodde på Øra og var god til å spille 2. fio
lin. Fredrik Bang var en annen som spilte
fiolin. Han hodde i Sørgata og var eier av
eiendommen Bang i 1891. Men han og
familien flyttet senere til Levanger.
Arnt S. Bakken har også et innlegg i den
samme jubileumsberetningen:

Kåre Skogstad kontorsjef på Verdal Samvirkelag,
men også en habil pianist i Verdal Orkesterforening.

Foto utlånt av: Liv Storhaug
Skaljeg i dag komme med noen ønsker for
framtida, så måtte det bli, at de ytreforhold
snart måtte kunne legges til rette for en bedre eksistens. Jeg tenker da i første rekke på et
ordentlig lokale, og at det kunne gå oppfor bygdas samlede befolkning at de i orkesteret
har en kulturell verdi som de ikke har godt av å miste.

Bakken nevner to navn som han gjerne vil fremheve - David Wolfsohn og Reidar
Nevermo. Wolfsohn var sønn av en jødefamilie som hadde butikk i Nordgata i mel
lomkrigstida. Han spilte utmerket fløyte. Ble arrestert av tyskerne, torturert, og mistet
livet. ”Han var jøde, det var hans synd,” skriver Bakken. Nevermo spilte piano, hadde
medfødte musikalske evner, men døde så altfor ung, 28 år gammel.
Som for mange andre kulturtiltak har Verdal Orkesterforening også hatt både opp
turer og nedturer i løpet av sin virksomhetstid. Snorre Haugdahl formulerer i jubile
umsberetningen (1922-1952) som er nevnt ovenfor, sine minner noenlunde slik:
Interessen blant musikerne var nokfor det meste til stede, men den var ofte mindre levende
blant publikum. Det er jo en viktig faktor i et orkesters eksistens.
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Teater/Revy
Interessen for revy og teater har vært levende i flere generasjoner både på Øra og ellers
i bygda.
Ungdomslaget "Bjarkemål” som hørte til på Øra, framførte ved en anledning i sam
arbeid med "Arnljot Gelline” (Stiklestad) teaterstykket ”Mølnaren”.
Olga Andersson (1896-1999) forteller i et intervju noe om et teaterstykke som god
templarlosjen på Øra oppførte flere steder i bygda. Det het ”Elskov og skogshandel".
Helge Dillan spilte fiolin til. På et bilde av skuespillerne ser vi flere kjente navn: John
Molden, Olga Andersson, Agnes Bones, Sigrid Rygh Magnussen, baker Brønstad, lærer
Bjerkevåg, Sofus Berg, Oskar Arntsen og Konrad Ellewsen.
På Øra var det på 1920-tallet et amatørteaterlag som het ”Liv”. Laget oppsto under
arbeidet med å skaffe penger til Folkets hus. Det ble holdt årlige basarer for å styrke
økonomien der.
Stasjonsmester Bakken hadde en finger med i det meste av kulturlivet etter at han
kom til Verdalen. Han sto bak noe som ble kalt Bakkenrevyene. Disse ble spilt i "Fol
kets hus’VHerredshuset. Der var det en ganske stor scene og en bra sal. Kjente navn
som var med her var bl. a.: Hans Øvre, Haldor Hegdahl, Ingemar Lillesand og Johannes
Berg.
To andre som var med var Olaug Heiberg og Johan Solberg. Begge kjent som flinke
revyskuespillere og "parhester” i flere oppsettinger. De kalte seg Mette og Ellev. Olaug
huskes kanskje best som Grima i Spelet på Stiklestad, og Johan var i mange år en emi
nent dirigent for "Arbeidernes”.
En tredje person som også var med og skapte moro og ablegøyer på scenen, var Olav
Halseth alias Enok. Vi må heller ikke glemme navn som Olav Rognan, Rolf Nevermo
og Alf Nordberg, som alle var tekstforfattere i revyer både før og etter krigen.
Men så skriver vi 1968, og det Verdal Teaterlag som vi kjenner i dag, kommer på
banen. Når vi tar fram deres merittliste, er det ikke rart at Verdalen fikk navnet teater
bygda.
Vi nevner noen få av oppsettingene
1970 - Anne Franks dagbok
1971 - Song of Verdal revy
1976 - Musefellen
1977 - Den spanske flue
1978 - Oklahoma
1984 - Jukebox
1986 - Mannen fra La Mancha
1987 - Snehvit og de syv dvergene
1988 - Broadway
Mer om Verdal Teaterlag står det i Årbok 2009 for Verdal Historielag s. 203.
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Alf Nordberg var en dyktig skribent for Verdal Teaterlag.
Her er orginalmanuset til parodien på "Blåveispiken" som han skrev.
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Ellinor Anderson Solheim og Alf Wold framførte Sykkelvisa (Jolly Kramer Johansen).
Foto utlånt av Verdal Teaterlag.

Rollefigurene "Berret"
(Olaug Heiberg)
og "Krestjan" (Tor
Haugmark) gikk igjen
i mange revyer og
underhoidningsoppdrag.
De høstet mange
lattersalver.
Foto utlånt av Verdal Teaterlag.
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Nu står du

Johan Solberg også kalt Ellev

Før i tida var torweska alltid

Ellev og laupen. Han sa

med på handel. Johan kunne

den, og laup itj åv".

Blispent. Han fikk publikum med seg.

også spille dame.

Foto utlånt av Verdal Teaterlag.

Foto utlånt av Verdal Teaterlag.

Foto utlånt av Verdal Teaterlag.

Teaterlaget hadde en oppsetting av "Baldevins bryllup" i 1970/71.
Betsy Frøseth og Olaug Heiberg var to viktige personer i den sammenheng. Foto utlånt av Verdal Teaterlag.
VERDALSØRA
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HUMANITÆRE FORENINGER
Værdalens Arbeiderforening
Arbeidersamfunn eller arbeiderforeninger var foreninger som på midten av 1800-tal
let ble dannet av personer utenfor arbeiderklassen i Norge. Disse fungerte nærmest
som alternativer til de mer radikale arbeiderorganisasjoner som ble dannet av Marcus
Thrane. Arbeidersamfunnene var ikke opprinnelig politiske, men manet heller til sam
arbeid mellom borgerskapet og arbeiderklassen.
Også her i bygda ble det dannet en slik arbeiderforening. Den ble stiftet 1. februar
1883. Det var næringsdrivende på Øra og noen gårdbrukere i området som tok initia
tivet. Formålet var følgende;
Samtalemøter, gatelys, politiforholdene på Øra, begravelseskasse, utlån av høker, syke
kasse og andre almenformål til bestefor stedets (bygdas) befolkning.

Året etter stiftelsen av foreningen var det 79 medlemmer. Folk i denne gruppen ble
gjerne kalt middelklassen. Trygdeordninger manglet om disse ble rammet av sykdom,
og da ble forsorgen det de måtte ty til. Gjennom denne foreningen skulle de hjelpe
hverandre i vanskelige tider. Innskrivningsgebyr var på 50 øre. Årskontingenten for
hovedmedlemmet var to kroner og for familiemedlemmer en krone. Som medlem i
foreningen og mot å betale en medlemskontingent, kunne medlemmet oppnå hjelp
ved sykdom - altså hjelp til selvhjelp.
På generalforsamlingen i 1884 ble det besluttet at sykebidrag for de månedsbe
talende medlemmene skulle være 20 % av den innbetalte kontingent. "Berettiget til
bidrag er hvert medlem der formedels sykdom eller skade er gjort udyktig til å tjene
sitt brød”.
Fra Arbeiderforeningens første styre drar vi kjensel på noen av medlemmene. For
eningens første formann var lærer Gustav Olsen. Han var vinnesbygg født på Risan i
1845. 1 tillegg til at han var en flink lærer, holdt han kurs utenom skolen, blant anna
i bokføring. Han var også svært musikalsk og spilte godt fiolin, blir det sagt. I perio
der var han leder for musikklag og sanglag. Men altså i denne sammenheng var han
formann i styret for Arbeiderforeningen. Andre styremedlemmer var Andreas Moe og
Gustav Hansen. Begge var handelsmenn og hadde butikkene i Gamle Storgate, som jo
var sentrum for Øra den gangen. Håndverkerne var også med i styret, nemlig smed
Johannes Forberg og gårdbruker Petter Pedersen. Den siste mener vi er identisk med
Petter smed. Han eide Riksvoll en periode. Trolig er det derfor han kalles gårdbruker
her. Begge smedene holdt til i Smedveita. Det femte medlemmet i styret var gårdbruker
Andreas Hallan. Trolig er det her snakk om eieren av Ner-Hallan.
Blant andre aktive medlemmer kan vi nevne noen: Lensmann H.H. Wessel, disp.
Johan Getz, rittmester Holst, doktor Strøm. Lokalbladet hadde et utdrag av forenin
gens forhandlingsprotokoll i 1956. Det skriver bl.a.: ”Som alle er klar over, var ikke
dette en arbeiderforening etter vår målestokk”.
Et av formålene med foreningen var som nevnt å låne ut bøker. De kunne låne
ut omkring 50 bind. Dessuten ble det abonnert på noen tidsskrifter som "Stortings74
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Nordgata mot vest, trolig noe før 1900, t.v. Katrinevoll (Indahl/Bye), t.h. Jensvoll (Suul), Eker (Følstad), Elstad
(Gustav Hansen). Hansen var et av styremedlemmene i Værdalens Arbeiderforening. Lengst nede ser vi enden av
Strandheim (Wæren/Nymoen). Foto utlånt av SNK.

tidende”, ”Husmannen”og ”Arbeiderens
Ven”. En annen sak de tok opp, var å
skaffe gatelys på Øra. I 1885 besluttet
foreningen å søke ”Herredsstyrelsen om
bidrag til lamper i gaderne”.
En sak som foreningen tok opp gan
ske snart etter oppstarten, var å skaffe et
forsamlingshus for bygda.
Det ble valgt byggekomité og arrangert
basar, men naturlig nok måtte man også
ut på lånemarkedet for å greie fmansier
ingen. Bygget sto omsider ferdig, og den
28. desember 1893 ble det holdt åpnings
fest. 1 matrikkelen fikk huset navnet "Fol
kvang” g.nr. 19 bnr 21. Vi som har levd
en stund, kjenner vel bygget helst som
”Arbeider’n” eller ”Håndverker’n”. Det
deltok 350 personer på åpningsfesten.
VERDALSØRA

Folkvang g.nr. 19/21 -Arbeideren,
Håndverkeren eller Kinoen.
Foto; Verdalsbilder.
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Folkeliv i Nordgata, F.h. Folkvang 19/21 - Håndverkeren (Gammelkinoen), deretter Dyrstad eller Lyngaasbutik
ken, Kjensteberg og Solvoll. Lengst unna ser vi Lærerboligen. På andre side av gata ligger fremdeles Esso'n, men
Braarudgården (Fridheim g.nr. 19/12 er borte. Foto utlånt av SNK.

La oss ta med en liten episode - et tidsbilde fra 1894. En periode før 1905 var det
nærmest flaggstrid her i landet. Mange kjempet for at vi skulle ha et rent norsk flagg.
En av dem var statsråd Peter Holst på Sør-Hallem. Han ga et slikt flagg til Arbeider
foreningen. Men lensmann Wessel var av en annen mening og ga et unionsmerket
flagg (Sildesalaten) til foreningen. Styret som var vel vitende om å holde politikk uten
for virksomheten, vedtok å henge opp ett flagg på hver side av inngangstrappen til
Arbeidedn.
Fra denne foreningens kasse kunne man få økonomisk støtte både til legehjelp og
til begravelser. Det var stor aktivitet i foreningen inntil det kom nye lover om sykefor
sikring i 1909. Kommunen ble engasjert både økonomisk og administrativt - vi fikk
kretssykekassen - senere trygdekassen.
Tidlig på 1900-tallet kom det også andre lover som gjorde at behovet for denne
foreningen ble mindre. Medlemstallet sank, og i 1911 var det bare på 27. Driften av
forsamlingshuset Tolkvang” ble da hovedoppgaven for arbeiderforeningen.
Verdal kino holdt til på Tolkvang” fra 1916 til 1959. Åpningsdagen var 2. juledag
1916. Johan Aas var formann og en ildsjel for foretaket. Aas var også formann for
Verdal Arbeiderforening da kinoen kom i gang. Og det er nettopp som kinolokale vi
husker Arbeidedn best. Fra starten av var billettprisene 30 øre for voksne og 20 øre
for barn.
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Blant medlemmene som fremdeles sto i Værdalens Arbeiderforening var det mange
håndverkere. I lokalbladet for 31. mars 1939 står det i en artikkel at denne foreningen
skifter navn og blir håndverkerforening. Som et resultat av dette ble det i ettertid retts
sak om eiendomsretten til Tolkvang”. Tvisten gikk til lagmannsretten som stadfestet
dommen fra herredsretten der Verdal Håndverkerforening ble frifunnet. Dommen i
lagmannsretten ble avsagt 28. desember 1960.
Etter mye om og men ble ”Folkvangs” endelikt dette:
Den sto ubrukt i lengre tid, men i 1965 ble den solgt til Verdal Sparebank for 35000 kr.
Banken solgte den viderefor nedriving, og tomta ble i første omgang utlagt til parkerings
plass. Dermed var den gamle bygningen som tidligere inneholdt fest- og kinolokale, gått
over i historien.

Liaforeningen
Blant foreningene på Øra og omegn var
det også en som het Liaforeningen. Pri
mus motor for denne var Liva Karlgaard
og Karen Hjelde. Den hadde medlemmer
fra Garpa og oppover mot Haug/Svedjan.
Formålet var å arbeide for guttene som
bodde på Innherreds barnehjem. Møtene
ble holdt omkring hos medlemmene, og
strikketøy eller broderi var alltid med. Vi
nevner også noen av de andre medlem
mene: Otilie Walberg, Serine Tiller, Ber
gitte Stiklestad, Kristine Lyngaas, Maren
Baglo, Oline Lynum, Karen Høyem,
Karen Slottsve, Helga Sundseth og Olga
Haga. En har forstått det slik at denne for
eningen var mest aktiv i 1920-30 årene.
Da de hadde sin 30-årsfest i 1937 kostet
det 20 øre å komme inn der.

Liva Karlgaard var glad i barn,
men hun hadde ikke noen sjøl.

"Kvindeforeningen” og Verdal Aldersheim
Kvinneforeninger har så mange og gode formål de arbeider for. Men den vi skal høre
litt om her, hadde en noe spesiell oppgave. Den var nemlig eier og driver av Verdal
Aldersheim i mer enn 70 år, fra 1903-1974.
Basarvirksomhet er en måte å få inn penger på, den ble også benyttet i dette tilfelle.
Men det nyttet ikke bare med basaren Kvinneforeningen var ikke med verken i den
første bestyrelse eller i byggekomiteen, men de kom likevel sterkt tilbake senere.
Lensmann Wessel var en handlingens mann, han tok affære og arbeidet kunne
komme litt videre. Av et opprop i avisa fra 8. oktober 1895 får vi et inntrykk av hen
sikten med å bygge aldersheim. Den har to sider ifølge oppropet:
VERDALSØRA
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Berntine Grenne var mangeårig leder i foreningen og bestyrer en periode. Den
siste leder før kommunen overtok, var Else Skreden. Innsatsen til denne noe spesielle
kvinneforeningen kan neppe vurderes høyt nok.
MISJONSFORENINGER
En skulle kanskje tro at Øra var først ute med organisert misjonsarbeid, men det var
slett ikke tilfelle. Året var 1845 og stedet var Ulvilla, nærmere bestemt gården Aunet
(Leirhaugen). Der ble Værdalens Missionsforening stiftet den 7. desember. Gunder
Gundersen Høyseth (1801-1848) var bruksfullmektig på Værdalsbruket og var bosatt
på Aunet. Han var en pådriver i misjonsarbeidet i Verdalen sammen med cand. theol.
Andreas Steen. Den siste antas å være den som tok initiativet til Værdalens missions
forening. Men hva med Øra, når kom man i gang her?

Misjonsforening/barnehjemsforening på Øra ca. 1912. Vi har navna på noen få. Jenta midt foran på bildet er
Olga Larsson Anderson. Til venstre bak henne Liva Karlgård. I samme rekka nr. 2 tra høyre Angel Holthe. Bakerste
rekke i midten Karen Redving Johansen. Foto: Privat eie.
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To bilder av Peder Olaus (Per-Olaus) Olufsen Holthe (1 879-1944)
Misjonær i Kina 1909-1926. Foto; Privat eie.

Noe organisert misjonsarbeid foregikk også her allerede i 1840-åra. En lærer Sol
berg var nok en som ivret for saken - flere kvinner ble med, og det ble stiftet kvin
neforeninger. Vi vet at det eksisterte en slik i 1872. Samtidig fantes det også en såkalt
skillingsforening. I disse var det vanlig at hver ga en skilling (3 xk øre). Ikke alle hadde
råd til å gi så mye, dermed fikk man også Vi skillingsforeninger.
Vi har nevnt kvinneforeningene, men det fantes også noe som het Værdalsørens
mandsforening i 1877, samtidig var det også en halvskillingsforening.
Det måtte en Faste Svendsen til for å komme i gang med Verdalsøra Misjonsfore
ning. Han var lærer i Frol i 1881, da denne foreningen ble stifta hos kjøpmann Chris
tian Gravås i Gamle Storgate. Faste Svendsen var ellers en kjent vekkelsespredikant
fra Holtålen. Om ham heter det at han fylte kirkene fra Oslo til Seattle. Andre som
var med fra starten, var Fina på Ørmelen. Henne har vi ikke greidd å identifisere, men
hun skal ha reist til USA. En annen som var med, var kjøpmann Johannes Thomassen
senior.
Bedehuset var selvfølgelig et sentralt møtested for folk med religiøse interesser.
Opprinnelig sto det et slikt på Ørmelen, omtrent der Misjonshuset står 1 dag. Det ble
innviet i 1871. Dette ble flyttet til tomt på Øra like etter 1900. Så ble det bygd nytt
igjen på Ørmelen. Det ble innviet i 1978.
Tomta for Bedehuset på Øra ble fradelt Vennes g.nr. 19/75 1 1902. Vennes tilhørte
Johan Adolf Vennes. Navnet ble da Elim nordre g.nr. 19/93. Skjøte ble utstedt samme
år til Indremisjonen v/Ulrik Knoff.
Mens Stiklestad kirke var under oppussing før jubileet i 1930, ble Bedehuset i Sør
gata brukt som kirke for Stiklestad sogn.
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Når det gjelder misjonering, må vi nevne Olaus Holthe og hans familie. Holthe var
først gårdbmker på Rosvoll vestre. Denne gården ble nærmest rasert under Verdals
raset i 1893. Han fikk kjøpe jord av Maritvoll og bygde opp en ny gård nord for Øra.
Den kalte han Holthe. Hovedlåna ble flyttet fra Rosvoll og står på Holthe den dag i
dag. Hans datter, Hanna Baroline (1874-1941) som var utdannet lærer, var misjonær
i Kina fra 1909-1936. Broren Peder-Olaus, i familien kalt Per-Olaus (1879-1955), var
misjonær i Kina fra 1909 til 1926. Hans kone, Eva Marie Landmark (1883-1957) var
også misjonær. Hun var i Kina fra 1910 til 1926.
Besøk av reisende emissærer var det også på Øra. Vi har allerede nevnt Faste Svend
sen. Et annet kjent navn var Edin Holme som var verdaling.
I etterkrigstida tenker vel noen av oss på Bedehuset som skolelokale. Koret var
innviet som en kirke, og derfor avstengt for skoleungene. Johannes Valseth og fami
lien bodde i andre etasje og fungerte som vaktmestere. Som arena for juletrefester var
Bedehuset populært. Kjempestort juletre og mange barn. Etter noen runder omkring
treet var det stor stas med glovarm sjokolade og boller, eller var det kanskje tebrød vi
fikk? I døra til kjøkkenet sto ei myndig, men trivelig Gunelie Valseth i stort kvitforkle,
og hun sørget for at alle fikk sin sjokolade.
Same/Finnemisjonsforening

Fra 1888 kom misjonen blant samene inn i organiserte former. Det var biskop Johan
nes N. Skaar som sto bak stiftelsen. Navnet fra først av var Norsk Finnemisjon. Denne
organisasjonen ble i 1925 slått sammen med Det Norske Lutherske Finnemisjonsfor
bund. Fra 1966 har navnet vært Norges Samemisjon. Lapp er ellers en gammel beteg
nelse på samer. Det ble utsendt lappemisjonærer, og det snakkes om Lappemisjonen.
En viktig grunn bak samemisjon var bl.a.:
• Å motarbeide en hardhendt og urettferdig fornorsking.
• Å gi samene hele Bibelen og andre skrifter på samisk.
Arbeid til samenes beste foregikk også på Øra. Odine Husum var en av lederne her.
Andre som var med, var: Berntine Grenne, Laura Bones, Nikoline Magnussen og flere.
FRELSESARMEEN

Frelsesarmeen hadde sitt faste møtested i eget lokale i Sørgata/Vektergata fra 1933 og
til 1995. Tidligere tilhørte disse lokalene Værdalens private middelskole. Tomta var i
sin tid utskilt fra Østvoll og fikk navnet Fram g.nr. 21/3.
Her var det mulig for øraungene å gå på søndagsskole, juletrefester og speidermø
ter. For voksne var det møter i Hjemmeforbundet og andre tiltak.
FLERE TROSSAMFUNN
Baptistmenigheten og Bethel

Baptistene hadde sitt eget gudshus allerede fra 1882. Menigheten ble grunnlagt to
år tidligere av Fredrik Nilssen - vukubyggen som ble baptistprest. Stiftelsen skjedde
derimot i Sjøbygda. Ved første årsmøte var det 12 medlemmer. Nilssen ble valgt til
forstander og predikant. Han studerte fire år i Stockholm ved de svenske baptisters
VERDALSØRA
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Søndagsskole på Frelsesarmeen ca. 1952. Både små og store barn kunne være med. Foto utlånt av SNK.

På Frelsesarmeen ca. 1952. Barna med båtlue er speidere, de med rundkalott er mindre og ble kalt solstråler.
Foto utlånt av SNK.
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predikantskole Bethelseminaret. Mens statskirken mener barnedåp er det riktige, har
baptistene voksendåp i sin tro. Dette skaffet dem noe motbør, og Nilssen ble også ved
et par anledninger fengslet for sin overbevisning. Han var verdaling hele sitt liv, og etter
at han hadde sluttet som fast forstander, var han kjøpmann på Ørmelen.
Flere vil huske Maria Nilssen som i mange år var ansatt på Verdal Samvirkelag.
Hun var datter av Fredrik Nilssen og arbeidet med søndagsskolen på Bethel i mer enn
50 år. For dette fikk hun Kongens fortjenstmedalje. Hun var også mangeårig leder av
Aftenforeningen. Den var bl.a. viktig for menighetens økonomi.
Sang og musikk var alltid med på Bethel, og det var aktivt ungdomsarbeid i menig
heten. I perioder var det junior og/eller uniformert speiderarbeid. For oss øraungene
var det stor stas å komme heim med gullstjerne for oppmøte på søndagsskolen der.
Bethel skiller seg litt ut fra den andre bebyggelsen i Nordgata, fordi det ligger med
gavlen mot gata. Det gjør det lettere å kjenne seg igjen på gamle bilder fra Øra.
Ifølge matrikkelen er det fortsatt Verdal Baptistmenighet som eier gnr. 19/33

Dagny og Nils Andreas Erstad giftet seg i Bethel. Han var baptistforstander i Verdalen.
Foto: L. E. Larsson. Foto utlånt av SNK.
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Familiens Trondsen og Forberg på tur på Volhaugen. Under: Noen fra Elstadfamilien var også med.
Foto: Privat eie.

Metodistene og Bethania

At vi også har hatt en menighet av metodister på Øra, er kanskje ukjent for de fleste
i dag. Men i 1886 ble det bygd et bedehus/kapell på tomta som senere ble til Holan
g.nr. 19/24 i Gamle Storgate. Arne Risan var eier i 2013. Bedehuset ble kalt Bethania
og tilhørte ”den biskopelige Methodistmenighet i Verdal og Levanger”. Johannes Tho
massen junior var en sentral person, som ved innvielsen fikk honnør for sin innsats for
denne menigheten. Han var eier av Vennerslund g.nr. 19/35 i Nordgata. Se mer der.
Bethania ble ikke stående mange år på Øra. Det ble flyttet til Levanger, der sto det
ferdig i 1891 på tomt som ble tildelt av Levanger kommune. Huset brant ned under
bybrannen i 1897, men ble gjenreist samme år. Dette var starten for metodistmenig
heten der.
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AVHOLDSSAKEN
Godtemplarlosje og avholdslag
Rundt 1885 ble det stiftet to forskjellige lag her på Øra som skulle virke for avholds
saken. Det ene var Verdalsøra avholdslag tilsluttet DNT og det andre godtemplarlosjen
”Dagen”, senere omdøpt til ”Ørnen” (1892) og tilsluttet IOGT. For det siste var stiftel
sesdagen 2. januar 1885. Begge hadde sine oppturer og nedturer, noe som igjen førte
til enkelte kvilepausen På den tid var det allerede stiftet 2-3 lag ute på bygda. Her var
det snakk om å avgi løfte om å være totalt avholdende fra alkohol. Det var ikke så
enkelt bestandig - noe drikkepress var det nok også den gang. Alkohol skulle gjerne
være med både i glede og i sorg.
Noen medlemstall
I Verdal Avholdslag var den første tida 70 medlemmer, senere omkring 30.
1 losje "Ørnen” var det størst medlemstall i 1934 med 146, men i 1945 var det 60.
Blant medlemmene i avholdslaget hnner vi Martin og Marta Melby, Magda Sevaldsen
og Rebekka og Christian O. Gravås.
Blant medlemmene i losjen er det to godt kjente navn som vi må nevne: Johannes
Minsaas (1872-1966) og Olga Andersson (1896-1999)
Som for andre bevegelser, var det også forut for disse stiftelsene et bakteppe eller en
bakgrunn. La oss kort ta med litt om det.

Barnelosje "Hjemmet".
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Samling foran Godtemplarlokalet. En synes å dra kjensel på Agnes Bones (med mørk regalje)
Losjelokale "Ørnen" g.nr. 19/78. Foto: Privat eie.

Etter at vi ble frie fra danskestyret i 1814, skulle det også være frihet i andre
sammenhenger - for eksempel i forholdet til alkohol. Vi fikk brennevinslova i 1816
som ga rett til både brenning og salg. Fra først av var det en gjengs oppfatning at dette
var den rette veien å gå. Dessuten var alkoholen for medisin å regne mot sykdommer,
mente man.
Men friheten til alkoholbruk hadde mange negative sider, og forbruket økte i 182030-åra. Dermed fikk mange familier store problemer. Ingen trygdeordninger var inn
ført, ei heller fantes det sosialarbeidere som kunne hjelpe folk. Da fikk vi en periode
der måtehold var tingen. Det ble stiftet måteholdsforeninger, og nye lover kom på
1840-tallet for å få ned alkoholforbruket.
Forbruket av brennevin gikk ned på denne tid, men konsumet av øl og vin var
økende - på denne måten økte fortsatt det totale konsumet.
Nå var tida der til å gå inn for ei ny avholdsrørsle. Den gikk inn for kamp mot
enhver bruk av alkohol. Det første DNT-laget ble stifta i 1859 av Asbjørn Kloster, og
den første losjen av IOGT i 1877 av Carl Reynolds. Fra denne tida kom avholdssaken
mer i fokus, og det ble stiftet lag og losjer i mest hver ei grend.
Omkring 1900 var det bra tilslutning til losjen på Øra. Det fantes egen kvinnefore
ning, sangkor, musikklag og teaterlag. Eget hus ble også ferdig dette året. Det står frem
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deles på tomta i Feskarvegen, men med nye eiere. Utbygginga av jernbanen innover
distriktet skapte noe innflytting, og dette ga nye medlemmer i losjen. Men andre av
anleggsarbeiderne hadde nok et annet syn i forhold til alkohol.
Hva har så medlemsskapet i lag og foreninger betydd for det enkelte medlem?
Fornten den sosiale biten har ungdommer lært seg å lede et møte, skrive et referat i
møteboka og delta i et ordskifte. Alt sammen nyttige ting å ta med seg i livet. I denne
sammenhengen gjaldt det også å drive opplysningsarbeid om avholdssaka, men først
og fremst bidra til å hjelpe de som hadde alkoholproblemer.
FRILYNTE UNGDOMSLAG
Ørbyggen og Bjarkemål
Det frilynte ungdomsarbeidet varte nok lengst og betydde mest oppover i den enkelte
krets i bygda. En tenker særlig på innsatsen som ble gjort for å bygge forsamlingshus
omkring i bygda, til gagn og trivsel for både unge og gamle i bygdesamfunnet. Men
også på Øra var det frilynt ungdomslag i to perioder.
Ungdomslaget Ørbyggen starta i 1896/97 og var først i virksomhet 6-7 år. Etter en
kvilepause kom laget i gang igjen fra 1907/08, men så ble det slutt for godt i 1910/11.
Amerikafeberen var ofte en bakgrunn for at også anna
lagsvirksomhet gikk i stå.
Ungdomslaget Bjarkemål ble stiftet høsten 1925.
En sentral person her var forfatter og lærer Inge Kro
kann. Han bodde på Øra og var lærer her en periode på
1920-tallet. Det ser ut for at laget hadde 94 medlemmer
på det meste. I Bjarkemål ble det holdt leseringer, og
medlemmene drev med noe teater i tillegg til faste med
lemsmøter med foredrag av ymse innhold. Et politisk
møte ble også arrangert,og der var det 300 til stede.
Dette laget holdt det gående til ca. 1933.
VIKTIG ARBEID FOR HELSA
1 perioder var det to sanitetsforeninger på Øra.
Sanitetsforening har det vært på Øra i mer enn
hundre år. Det hele begynte i 1909 med Verdalen Tuber
kuloseforening. Senere ble navnet endret til Værdalen
Sanitetsforening og senere Verdal Sanitetsforening. I dag
er navnet Verdalsøra Sanitetsforening.
Stifterne av foreningen var Berntine Grenne, Mar
grethe Getz og Doris Sverre. Blant forgrunnsfigurer
ellers kan vi nevne Mette Rostad, Gurine Stuberg, Sigrid
Magnussen og Margit Hoøen.
I 1925 ble Ungpikeforeningen stiftet på initiativ av
VERDALSØRA

Sigrid Magnussen f. Rygh var en
av foregangsfigurene både i Verda
Sanitetsforening og i Kvinne
foreningen for Aldersheimen.
Foto utlånt av Kari Nordli.
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Doktor Trygve Wold (1 879-1939) hadde kontor og leilighet på Sole g.nr. 19/39. Verdalingene satte stor pris på
ham - både som lege og som menneske. F.v. sitter hans kone Ella Getz Wold, Trygve i uniform, t.h. Anna Jacobsen
og Carl Jacobsen. Stående bak f.v. Hjørdis Getz Øverland og Dagmar Jacobsen. Foto uilånt av SNK.

Ebba Astrup Eggen - også kalt Mor Rostad. Som den personligheten hun var, skapte
hun en spesiell stemning på møtene, som gjerne ble holdt på Fæby. Hun leste ofte høyt
for ”ungpikene” fra Selma Lagerløfs bøker.
Oppgåvene har vært mange og store. Blant de største i mellomkrigstida var bygging
av Verdal Folkebad i 1928. Dette ble drevet sammen med Verdal Samvirkelag.
Foreningen hadde ansatt sykesøster fra 1924. De tre første som var i tjeneste, var
disse:
Søster Jenny Væren Olsen 1924-1929
Johanne Østduun Ydse 1930-1933
”
Astrid Haugan Lein 1933-1939

Etter hvert ble det også gitt årlige bidrag til søsterlønnen fra andre av bygdas sanitets
lag.
Av andre viktige oppgåver for sanitetsforeningen må vi nevne arbeid mot
tuberkulosen og bidrag til både tuberkuløse og fattige syke.
Men hva med rensligheten?
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Nei, det var ikke alltid så enkelt med rensligheten før i verden. Vaskevatnet måtte bæres
først inn, deretter varmes på komfyren, og så etter vask ut igjen. Klærne man skiftet
måtte bløtlegges i en stamp, før husmora tok fram vaskebrettet og heimkoktsåpa for å
få dem rene. Alle på Øra hadde "sikkert” vatn, men det måtte hentes i brønnen.
Lensmann Wessel var en av dem som ivret for et offentlig bad på Øra. I 1903 kom
det i gang, og i lokalbladet i februar kan vi lese dette:
Værdalens Bad i Ørens Meieris Gaard åpnes. Billigere for jernbanearbeidere (10 øre)
med familie, andre 15 øre (varmluftsbad).
Hvor lenge dette badet ble drevet, kjenner vi ikke til, det neste tiltaket var et samarbeid
mellom Verdal Sanitetsforening og Verdal Samvirkelag. Vi fikk Verdal folkebad med
badstubad og dusj. Men likevel ser ikke situasjonen helt bra ut.
I et innlegg i Innherreds Folkeblad i mars 1929 kan vi lese:
Man skulle tro at der i en sd stor hygd som Verdal, fantes Jlere enn de som har vært
badets faste besøkende, som følte trong til et ordentlig bad regelmessig. Frisene er jo så
lave, at disse ikke skulde skremme noen. For 30 øre får man det herligste badstuebad,
og man skulde tro at der vilde være stor rift om adgangen til badstuebadet med så lav
billettpris. Dette er imidlertid ikke tilfellet.
Avisa nevner også den helsestyrkende virkning slike bad har, og mener at dette bør man
”ta sig ad notam”, særlig under influensaepidemier.
TURNFORENING OG IDRETTSLAG
Verdal Turnforening
Den eldste turnforeningen her i bygda ble stiftet i 1903 og virket en treårsperiode. Blant
styret og ledere er det flere kjente navn, bl.a. Alfred Wold og Wilhelm Eriksen. Den
sistnevnte var foreningens første overturner. Han hadde turnet to år før på Levanger og
var visstnok den eneste som hadde drevet med turn tidligere.
Mangel på arbeidsplasser i bygda og utvandring til Amerika, var nok noen av årsa
kene til foreningens korte levetid.
Da den ”nye” turnforeningen ble startet høsten 1923, var en av foregangsfigurene
skomaker Helge Walberg. Blant andre ledere den første tida som bør nevnes, er sersjant
Kristoffer Haugan. Slaktermester Pedersen var en annen som var med fra starten. Han
var overturner og ansatt på Verdal Samvirkelag.
Som ofte ellers i lignende foreninger gikk det litt opp og ned med oppslutningen. Et
verdifullt og populært innslag i turnforeningen ble det i 1928. Da startet nemlig dame
turntroppen sin virksomhet.
Oppslutningen fra damene var stor, og det kunne være opptil 50 damer på en kveld.
På herresiden var det ikke like stor interesse, og det var faktisk på tale med nedlegging
av herretroppen i 1931.
Det største turnarrangement som en har hatt her i bygda før krigen, var KretsVERDALSØRA
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Tii venstre: Herreturnere på middelskoleekra. Som nr. 2 fra høyre drar vi kjensel på Eivind Magnussen.
Til høyre: Dameturnere på skoleplassen. Asbjørg Pedersen nr. 3 f.v. Foto utlånt av Kari Nordli.

turnstevne den 11. juni 1933. Der var det med turnere fra Trondheim, Hommelvik,
Selsbak og Orkanger. Disse kom med ekstra tog. På stasjonen ble de møtt av turnere
fra Steinkjer, Inderøy og Verdal. Hornmusikken skapte sikkert god stemning ved å
spille Hansens turnermarsj. Namsos Turnforening deltok også på stevnet.
Verdal Idrettslag
Laget ble stiftet i 1916. La oss sitere noen linjer fra Oskar Øwres artikkel i Årbok for
1991 (Verdal Historielag). I innledningen skriver han bl.a.:
Men det er vel ingen tvil om at idrett og kappestrid harforegått her i bygda lengefør 1916,
om ikke i organiserte former. ”Sentralforeningenfor idrett” ble stiftet så tidlig som i 1865.

Fra starten i 1916 hadde Verdal Idrettslag 20 medlemmer, mens det i 1938 var 180
medlemmer. Det sier noe om den økende interessen. Utviklingen i denne perioden var
stor, både med hensyn til prestasjoner og idrettsutstyr. Vi tar igjen med et avsnitt fra
Øwres artikkel i Årbok for 1991:
Som et eksempel på utviklingen kan det her nevnes at Ivar Lillesand og Sverre Gulbrand
sen i 1932 syklet til Trondheim for å delta i 10 000 m løp. Etter endt løp syklet de tilbake
til Verdal. Ingen av dem hadde penger til togbillett.

Intensjonene i Verdal Idrettslag (tilsluttet Landsforbundet for idrett) var at idrett og
politikk ikke skulle blandes sammen. Det ble ikke alltid etterfulgt. Stridigheter mellom
den såkalte borgerlige idrett og arbeideridretten ble etter hvert en realitet. Resultatet
ble to idrettslag på Øra i perioden 1928 - 1940. Verdal Arbeideridrettslag ble stiftet
i 1928. Det ble senere (1934) til AIL Falk og dessuten Verdal IL. Falk drev de samme
idrettsgrenene som Verdal IL, og hadde bl.a. egen turntropp.
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Fotball i litt mer seriøs stil Verdal I.L. junior/B-lag? med sin oppmann Sigvart Skjørestad. Bak f.v. Bjarne Fikse, Svein
Vestrum, Ragnar Fdaugen? Deretter tre ukjente. Foran f.v. ukjent, Sigbjørn Storhaug, ukjent, Bjarne Ellewsen, ukjent.
Foto: Reidar Wilmann. Foto utlånt av Liv G. Isaksen.

Blant idrettsprestasjonene fra mellomkrigs
tida minnes man ennå Birger Haugs deltakelse i
høydehopp i Olympiaden i 1932. Gunnar Dahlen
ble kjent for sine prestasjoner i fotball for å nevne
noen navn. Når det gjelder det administrative må
vi ikke glemme Alf Eriksens innsats.
Noen resultater fra fotballbanen kan være greit
å ta med til slutt. Vi nevner først en sensasjon fra
1936, da Verdal slo Sverre på egen bane i en run
dekamp med 4-1. Verdal tapte gjerne kampene
mot Sverre.
Ellers kan det nevnes at det største tap senior
fotballaget (menn) har pådratt seg er 1-15 i 1931,
og den største seier er 30-1 i 1937.
Gunnar

POLITISKE LAG OG FORENINGER
VERDALSØRA
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fotbaIspiIler. Foto utlånt av Ruth Nervik.
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"Old boys". Fra venstre: Johannes Risan, Jeremias Storhaug, Sofus Berg, Trygve Dahl, Konrad Ellewsen, Severin
Storhaug, Thor Alberfsen, Øivind Huseby, Peder Valset, Ole Ingebrigtsen. Målmann: Anders Rødseth.
Foto utlånt av Liv G. Isaksen.

Artigfotball. Konrad Ellewsen og Einar Musum i fin form. Dåmen lengst bak er Eila Hansen.
Foto utlånt av Liv G. Isaksen.
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Den første politiske arbeiderforening i Verdal ble stiftet på Øra i 1904. Det skjedde
i Godtemplarlokalet den 28. august, og det var 22 som ble med fra starten. Navnet
ble Værdalens Sosialpolitiske forening. Dette kan vi lese om i Sverre Tillers artikkel i
Verdal Historielags årbok fra 1979. Men lenge før det fantes det arbeiderforeninger
her i bygda.
Vi tenker på dem som delvis ble stiftet av Marcus Thranes utsendte agitator, Carl
Johan Michelsen. Her i bygda fantes det minst to kanskje tre slike. Værdahlsørens
Arbeiderforening ble stiftet 2. november 1850 med 40 innmeldte. På et senere møte
økte antallet til 51. Der var det tale av Michelsen. Stiklestad Sogns Arbeiderforening
ble stiftet på gården Ness (østre?) 8. januar 1851 av Michelsen. Der var oppslutningen
noe større. En tredje forening fantes i Vinne.
Med andre ord var det flere sindige menn i bygda som ble grepet av Thranes tanker.
Alminnelig stemmerett og ny husmannslovgivning var det viktigste. Tilslutningen var
størst blant håndverkssvenner, husmenn og småbønder.
Det gikk ikke særlig bra med thranittene. Det endte som kjent med bruk av mili
tærmakt, rettssaker og fengsel for flere. Levangeropprøret i 1851 med flere deltakere
fra Verdalen er et eksempel på følgene av virksomheten. Enkelte av verdalingene som

£

Prærien 1937. Foto utlånt av SNK.
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var med, vil bli nevnt under sin egen boplass.
Byggingen av Folkets Hus var et tiltak som flere politiske foreninger samarbeidet
om. Planleggingen startet allerede i 1915, men man trengte lang tid bl.a. på grunn av
dyrtida under og etter 1. verdenskrig. Men huset sto da omsider ferdig 14. mars 1920.
Ingen tvil om at det var folk med små midler, men med stor innsatsvilje som sto bak
dette prosjektet. Se også under Borgen g.nr. 20/31 Folkets Hus.
Når det gjelder politiske lag og foreninger som har hatt sitt sete på Øra, har det ikke
vært så enkelt å finne ut av det. Det virker som man mangler beretninger og/eller pro
tokollen Kanskje også litt lite interesse for å ta vare på historien bak disse foreningene?
Landsomfattende partiorganisasjoner fikk vi i Norge fra 1884. Samme år ble både
Venstre og Høyre stiftet. Det norske Arbeiderparti kom med fra 1887.
Første gang det ble benyttet partilister i Verdalen var i 1910. Det var imidlertid bare
i Stiklestad og Vinne sogn. I Vuku valgsogn var det ingen partilister slik at representan
tene derfrå representerte sognet.
Ren venstreliste ved kommunevalget i Verdalen var det første gang i 1910. Mens
Høyre kom med fra 1959.
Fordelingen av representanter i Stiklestad valgsogn var da slik i 1910:
Landbruksforeningen
Riksmålsforeningen
Jordbrukere, arbeidere og avholdsfolk
Arbeiderpartiet

3
9
5
33

I Vinne valgsogn var fordelingen slik:
Venstre
Gårdbrukerne
Småbrukere og avholdsfolk

2
1
1

I 1937 var det denne fordelingen av representanter:
Stiklestad sogn:
Bondepartiet
Venstre
Det norske arb.parti
Verdal arb.parti
Ørens og omegns liste
Vuku sogn:
Vuku Bondeparti
Venstre
Det norske arb.parti
Vinne sogn:
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Det norske arb.parti
Bondepartiet
Venstre

2
1
1

Verdal arh.parti

0 (NKP)

Splittelsen innen arbeiderbevegelsen skal vi ikke komme særlig inn på her. Det voldte
nok en del rabalder. Den russiske revolusjon hadde stor betydning også for den norske
arbeiderbevegelsen. Da den radikale fløy fikk flertall i 1919, ble Det norske arbeider
parti med i Komintern (Den kommunistiske internasjonale). I 1923 bestemte imidler
tid flertallet seg for å gå ut av internasjonalen. Mindretallet ville være med fortsatt, og
da ble NKP dannet.
Sikkert er det at kommunistene hadde bra tilslutning her i bygda både før og etter
krigen. De hadde mange flinke folk med i kommunestyret, som gjorde sitt beste for
bygdas ve og vel. Seiv om nok mange syntes de var vel ”røde”. Kommunistene hadde
også sine foreninger, både for unge og eldre. Som nevnt ovenfor hadde dette partiet
eget musikkorps fra 1921 - som senere ble til Arbeidernes Musikkorps.
Øra Arbeiderlag var et kjent begrep, og ellers var det AUF-lag i virksomhet både før
og etter krigen.
Arbeiderpartiet la ned et stort dugnadsarbeid i Rostadgården, berget en gammel
ærverdig gård og skaffet seg dermed et spesielt sted for sin virksomhet. Her var Rolf
Wold Olsen en av pådriverne.
Arbeiderpartiet overtok Rostadgården tidlig i 1980-årene.
Framfylkingen var barne- og familieorganisasjon til arbeiderrørsla. Den hører nå
under LO.
Værdalens venstreforening var i virksomhet tidlig på 1900-tallet, og i 1909 var det
ca. 80 mennesker samlet i kommunelokalet. Det var særlig partiprogrammene som ble
gjennomgått. Her var sogneprest Erik Veel en av de ledende. Ellers var disse styremed
lemmer: Ole S. Haugdahl, Johannes Aas, Martin Grunden, Ole Kvello og Roald Veimo.
I 1915 var det møte i noe som het Værdalens kredsvenstreforening. Da var situa
sjonen en annen. Av et avisreferat kan vi lese: ”Erik Veels kandidatur er skrumpet ind.
Den er og vil bli en saga blot”. 1 kulturbindet Ila av Verdalsboka kan en lese mer om
sogneprest Veel s. 113. Han var prest på Stiklestad fra 1906 til 1917.
En av Venstres forgrunnshgurer i mellomkrigstida var Thomas Berg. Han var ord
fører i to perioder, fra 1917-19 og fra 1926-28. I den siste perioden hadde Venstre 6
representanter i kommunestyret.
Fra 1935 var det også et Unge venstre i virksomhet. Per Sundby var formann, ellers
i styret var Bjarne Kvello, Helge Reitan og A. Musum.

VERDALSØRA
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SKOLENE PÅ VERDALSØRA
Etter avsluttet folkeskole var det lenge heller små muligheter for videre utdanning for
ungdommene her i bygda. Framhaldsskolen og Bakke tun var begge tilbud for mange.
Den private middelskolen var en annen mulighet. Likevel må vi ta med oss en annonse
i Nordre Trondhjems Amtstidende fra 1851. Den forteller at det allerede da ble gjort
forsøk på noe videre utdanning, men oppslutningen og/eller elevtallet vet vi ingenting
om. Annonsen er slik;
Offentlig Examen i Undertegnedes Privatskole afholdes Løverdagen d. 19de, Mån
dagen, Tirsdagen, Onsdagen den 21de, 22de, og 23de Juli førstkommende. Examen
fremholdes i den faste Skole ved Værdalsøren og begynder hver Formiddag kl. 10.
Til at overvoere denne tillader jeg mig at indvitere Elevernes Forældre og enhver
Anden, der interesserer sig for Skolen.
Stiklestad d. 14de juli 1851
Chr. Smidt.

Skoleelever på Øra med skolen til høyre. Foto: Privat eie.
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Klassebilde fra Øra. Antonie Johnsen gift Einarsen (1892-1969) sitter til venstre på pult nr. 2. Læreren midt på bildet
ser ut til å være Gustav Olsen. Han var lærer på Øra 1 876-1906. I Stiklesfadboka er dette bildet presentert som
om det var fra skolen der, men det må altså være feil. Ragnhild By, datter av Antonie Einarsen eier bildet.
Foto utlånt av Ragnhild By.

Klassebilde fra Øra, 4. Klasse 1927. Første rekke f.v. Ingeborg Schei Eriksson, Åse Seines Valstad, Bergljot Wigen
og Gerd Storhaug Abrahamsen. Andre rekke f.v. Raima Valseth, Margit Larsen Holberg, Odny Larsen Storhaug,
Else Bjørkman Sakshaug, Rut Holthe Reitan, Jorid Brønstad Veimo, Kjellrun Ward Granholt, Eldbjørg Storhaug
Lerfald og Gerd Hegdahl, Tredje rad f.v. Marta Melby, lærer, Pål Nordseth, Kåre Fikse, Birger Vangstad, Ole Lian,
Olaug Baglo Gregersen, Alfhild Thomsen Skaland, Fjerde rad f.v. Odin Østnes, Iwan Carlsson, Kåre Storhaug,
Jarle Storhaug og Johan Lyngstad. Foto utlånt av SNK.
VERDALSØRA
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Bakketunelever 1920/21. Vi drar kjensel på noen verdalinger:
Sittende foran f.v. ukjent, Johanne Veie Berg, Anna Baigård , Masine Røe Valsø.
2. rekke f.v. Marie Haidås, Olga Aakerhus Vist, Marie Skrove Dahling, Ingebjørg Okkenhaug Grunnan, Karla
Karmhus, Oline Nordnes, ukjent.
3. rekke f.v. De fire første er ukjent, Elen Aksnes, Oddbjørg Holmen?, ukjent.
4. rekke f.v. Per Sundby, Lars Sundby, Olav Østgård, Birger Røstad?
5. rekke f.v. Arne Husan?, Bjarne Slapgard, Konrad Heggli?, Ola Vandvik, ukjent, Per Husan? Foto: Privat eie.

Bakketun folkehøgskole
Navnet på skolen er Bakketun folkehøgskole. Den er en kristen folkehøgskole som ble
etablert i 1915. Eier og driver nå er Stiftelsen Bakketun folkehøgskole - Normisjon.
Skolen tar årlig imot vel 100 eleven
En utenforstående fikk gjerne inntrykk av et nokså strengt religiøst miljø på skolen
den første tida. I våre dager har vel også det endret seg noe.
Skolen ligger svært vakkert til på tomt som i sin tid ble fradelt Mikvoll store. Selve
bygningen er et praktbygg og et flott landemerke for Øra. Bygningene ble heldigvis
fredet for noen år siden. Skolen er allmenndannende og har undervisning i teoretiske
og praktiske fag både for gutter og jenter. I våre dager er det en moderne undervisning
med mange nye faglinjer.
Minnebøker ble utvekslet mellom elevene, der også lærerne skrev et vers til den
enkelte elev. Her er to eksempler fra minneboka til Per Sundby:
Fra lærer Henrik Hofset:
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Eit ljos på jorda med Jesus rann,
som vilde til Gud oss lysa.
Det strålar klårt føre kvar ein mann
som honom i tru vil hysa.
- Blix Fra medelev Oskar Stuberg:
Peder!
Et ungdomsliv er skjønt som morgenrøden.
Når kun det leves rent i Herrens frygt.
Det knækkes ei av stormvær eller døden.
Når det på Nippen Jesus Krist er bygt.
Takk for laget på skolen.
Minnes Oskar Stuberg
Skolen er omtalt under heimer som er fradelte av Mikvoll store og i Verdalsboka Ila s.
269.
Værdalens private middelskole
ble opprettet i 1881 av sokneprest Otto Hansen, rittmester Peter Holst, dyrlege E.
Anzjøn, brukseier A.B. Monrad og lærer Andreas Tessem. Barna av disse var de første
elevene på skolen, men senere kom det flere med. De fleste av elevene var helst barn
av bedrestilte, men det forekom noen små tilskudd som gjerne ble brukt til friplasser
for elever med dårlig råd.
Skolen holdt til på Stiklestad de første årene, men fra 1895 ble både huset og skolen
flyttet til tomt i Sørgata/Vektergata på Øra. Eiendommen het Fram g.nr. 21/3 og var
fradelt Østvoll/Haugslia.
Økonomien var problematisk ettersom skolen var privat. Elevenes foreldre måtte
stå for alle utgifter. Skolen hadde ikke eksamensrett og elevene måtte derfor gå opp
som privatister på Levanger eller Steinkjer.
Det vil føre for langt å nevne alle lærerne ved navn. Det var nemlig ganske mange
i de 50 årene som skolen eksisterte. Uvisst av hvilken grunn, men mange var ansatt i
bare ett eller to år.
En lærer må vi likevel nevne, nemlig den første og bestyrer av skolen, Carl Johan
Braarud (1841-1918). Han var født i Våler og var bestyrer fra 1881 og til 1914, da han
tok avskjed. Braarud underviste i religion, matematikk, skrivning og naturfag. Han var
en virksom mann som i tillegg til lærerjobben var kasserer (sjef den gangen) i Verdal
Sparebank. Dessuten kjøpte han flere parseller av Maritvoll og bygde opp fra nytt et
helt gårdsbruk like inntil Nordgata. Se Fridheim gnr. 19/12 under Maritvoll.
Ved skolen var det for øvrig også en "småskole”, med forberedende klasser. Hvor
vidt denne småskolen var likestilt med den ordinære folkeskolen, vites dessverre ikke.
På et bilde av elevene fra 1886/87 er Eliseus Miiller en av de yngste, bare 10 år gammel.
VERDALSØRA
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Værdalens private middelskole. Skolebilde fra 1906/07. Bilde er tatt i Grønngropa ved Bakkefun. Vi har ikke
navna på alle, men her er noen kjente: Bak f.v. Kirsti Braarud, nr. 4 Carl Johan Braarud (bestyrer), nr. 7 Hjørdis
Vold Øverland (lærer), helt t.h. Carl Braarud. Sittende t.v. i mørk kjole Henriette Bodom (lærer), Foran t.v. av guttene
Øivind Braarud, Oskar Huseby, nr. 2 f.h. Ottar Minsaas. Foto utlånt av Kjell J. Braarud.

Her underviste bl.a. Hjørdis Getz senere gift Øverland, fra 1917-1918. Hun tok
eksamen artium så tidlig som i 1915. Hennes søster Ella Getz Wold tok eksamen to år
tidligere.
Andre kvinner fra Verdalen med tidlig eksamen artium; Kirsti Braarud - 1905
med karakteren - meget tilfredsstillende. Hun var datter av bankkasserer Carl Johan
Madsen Braarud. Ruth Strøm - 1906 med karakteren - meget tilfredsstillende. Hun
var datter av distriktslege Albert Strøm.
For å ta eksamen artium og annen høyere utdannelse måtte ungdommen i Verdalen
reise ut fra bygda.
Mangel på penger ble til slutt Middelsskolens bane. Etter 50 år var det kroken på
døra. Skolelokalet ble solgt til Frelsesarmeen.
Det skulle gå noen år før vi igjen fikk en ny skole av denne typen. Men fra 1940
hadde Verdal komm. Realskole en noe forsiktig start. Fra skoleåret 1942/43 var skolen
fullt utbygd med tre klasser.
Fra 1944 fikk skolen eksamensrett. Før den tid ble det avholdt eksamen på Øra,
men elevene måtte som privatister gå opp i alle fag.
En kan nesten ikke skrive om Realskolen uten å nevne ekteparet Elgesem. Begge
hadde lektorutdannelse og begge hadde mye å gi som lærere. De flyttet fra bygda i
1951. På samme tid hørte Einar Knutssen og Bjarne Østbø til det faste lærerpersonalet.
Alle hadde store kunnskaper som de formidlet til sine elever.
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Lærere og eiever i avgangsklassen ved Værdalens private middelskole etter botaniseringstur. Trolig til Volhaugen
med heimtur om Skulen, hvor den hvite storkiokken er plukket. Bakerst: Ukjent, Einar Hermann, Oluf Rygh Muller,
Laura Rygh Suul. I midten: Katrine Braarud, Carl Johan Braarud (lærer), Kirsti Braarud (lærer), Ragnhild Sivertsen.
Foran: To ukjente. Skulen er navnet på et bratt og berglendt område på vestsida av Leksdalsvatnet.
Foto utlånt av Kjell J, Braarud.

Hjørdis Getz Øverland med eiever fra den yngste klassen på Middelskolen. Foran f.v. Lilly Holme, Per Sørensen,
Hjørdis Getz Øverland (1 895-1984), Dagny Swensen , Birgitte Forberg. Bak f.v. Sara Holmvik Slungaard, Ruska
Wisfh, Jenny Rostad Weisæth, Maja Rostad og Ruth Jacobsen. Bilde er fra 1917/18. Foto utlånt av SNK.
VERDALSØRA
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Moeparken ble åpnet i 1911, gitt som gave til
"Ørens indvånere". Foto: Privat eie.

TO GRØNNE LUNGER
Moeparken - John Edv. Moe - hvem var
han og hva drev han med?
Oluf Moe i Husumgården hadde en sønn,
og han het John Edvard Moe. Han var nok
minst like driftig som sin far. Som ung flyttet
han til Sverige og senere til Vasa i Finland.
Her grunnla han flere handelsvirksomheter
og drev også rederi. Dette ble det penger av,
og han ga tomt til en park på Øra og noe
utstyr, slik at Moeparken var en realitet i
1911. Dette er bakgrunnen for at vi har konsul Moes gate på Øra. John Moe var norsk/

John Edvard Oiufsen Moe (1856-1931) vokste

svensk konsul i Vasa. Se Også Vestheim g.nr.
19/85.

opp i det som vi gjerne koller Husumgården.
Foto utlånt av SNK.
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Åpninga av Moeparken i 1911. Foto utlånt av SNK.

Moeparken med Gravåsbrygga til venstre. Foto utlånt av SNK.
VERDALSØRA
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Konsul John Edv. Moe (1 856-1 931). Bildet er troiig tott på hans 70-årsdag i 1926
Foto utlånt av SNK.

Skilleparken
Vi må heller ikke glemme den andre parken vi har på Øra. Liten, men vakker, ligger
den vis-å-vis Verdal kommunes tidligere administrasjonssted - Herredshuset eller
Folkets hus som det het en gang.
Før det ble anlagt park her, lå det to heimer på dette område. Fra øst lå Skille/Sne
pstua g.nr. 19/57 og deretter Solem g.nr. 19/81. Om en kommer fra Stiklestad etter
Nordgata blir det et skille her, idet Sørgata/Væktargata tar til venstre. Naturlig da at
navnet ble Skilleparken. Skille var jo også navnet på heimen som lå nærmest. Det var
Verdal selskapelige forening som i sin tid kjøpte Snepstutomta med tanke på å bygge
kino der. Det ble det ikke noe av, men så ble det like godt park som ble resultatet. Mid
lene skrev seg fra kinodrifta som denne foreningen drev. En ildsjel i denne sammen
heng var Christian Nevermo. Han var leder for arbeidet med parken, som var planlagt
av fylkesgartner Kvitblikk.
Begge heimene ble revet/flyttet, og parken sto ferdig i 1937. Med vannbasseng
og blomster ble det et' fint innslag i bybildet på Øra. Bassenget ble laget av Benjamin
Hansen. Det ble montert fontene med lys, og Eivind Magnussen laga en kurv, der en
tennisball ble ”kastet” opp av vatnet. Hornmusikken fikk snekret en musikktribune, og
de bidro med musikk ved åpningen av parken. Lengst vest på denne tomta, nærmest
Solvoll, var det sommerstid tivoli og gjerne skytebane.
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Skilleparken sto ferdig i 1937. En ildsjel for å få til parken var Christian Nevermo. Muligens er det han som sitter
på benken til venstre. Lengst bak på bildet ser vi musikpaviljongen. Foto utlånt av SNK.
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Venstre: Nordgata mot øst med Skilleparken og Herredshuset til høyre
Høyre: Skilleparken ble benytfet både av store og små. Foto utlånt av SNK.
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ØKONOMI, GÅRDSALG OG AUKSJONER

I den tidsperioden vi tar for oss, skjedde det store forandringer med økonomien i
landet vårt, og Verdalen var ikke noe unntak i så måte. Fra naturalhusholdning eller
bytteøkonomi i første halvdelen av 1800-tallet og til pengehusholdning i siste halv
delen. Mens man med naturalhusholdning produserte det meste av det man trengte
seiv, betyr pengehusholdning at man kjøpte med penger de varene man hadde behov
for. Dette siste systemet hadde sin bakgrunn i den industrielle revolusjon her i landet.
Overgangsperioden mellom disse to ble kalt det store hamskiftet.
Tidlig i perioden var det langt mellom bankene. Trondhjems Sparebank ble startet
i 1823 og Levanger Sparebank i 1843 - og så endelig Verdal Sparebank i 1854. Mens
man først i perioden var avhengig av å låne penger, for eksempel til gårdkjøp hos noen
få private som hadde god økonomi, ble det etter hvert sparebanken som lånte ut til
dette og andre viktige formål. Men det fantes unntak. Seiv etter at sparebanken var
etablert, var det også folk som lånte privat.
La oss ta med to eksempler på det. I 1855 var strandsitter Elling Eriksen opprådd
for penger. Formålet kjenner vi ikke. Han fikk låne 25 spesiedaler av landhandler
Johannes Groth Monrad. Den gode Monrad var året før med på å stifte Sparebanken.
Han var også den første formann i styret.
Et annet eksempel er; Jonas Johnsen manglet også midler. Han fikk låne 60 spesi
edaler hos Carl Julius Sættem. Han var bankens første kasserer og også en av stifterne.
Så nystartet som banken var, kan forklaringen være at man ganske enkelt ikke hadde
midler til utlån ennå.
1905 var et ganske så spesielt årstall for oss her i landet. Unionen med Sverige var
over, men på det lokale plan skjedde det også ting.
I lokalbladet for 20. mars ble det avertert hele tre gårder til salgs. Dessuten averterer
O. Dillan at han ønsker å seige 50 mål veldrevet jord som ligger ved Verdalsøra. Det
synes som om det er livlig omsetning av eiendommer.
Salg og omsetning av hus og eiendommer foregikk noenlunde på samme vis for vel
hundre år siden som det gjør i dag. Den gangen var naturlig nok lensmannen invol
vert i disse forretningene, mens vi i dag har eiendomsmeglere som gjør jobben. Av en
annonse i lokalbladet fra september 1903 kan vi få litt rede på hvordan det foregikk:
Overbud
paa Anna Næstvolds Gaard ”Kathrinevold”
over kr. 1500 og paa Kaptein Sommerschilds
Gaard ”Mælastua” over kr. 3500, modtages i
Løhet aj Id Dage fra i Dag aj undertegnede.
Vcerdalens Lensmandshestilling den
21de Sept. 1903.
H.H. Wessel.
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Nordgata mot øst omkring 1925. På høyre side skimter vi Voldset, videre Riddervoll (Richard Kristiansen),
Kiistua, Fridlund (Dahlgården) og Vennes (Samvirkelagefs kjøtt og fiskforretning, bakeri). På venstre side Rosenvoli
(Austadgården), Sjefstad (Nordlyskafén), Aasgaard (hovedkontor og disponentbolig for Samvirkelaget), Krognes
(Husangården), Vennerslund (Norumsgården), Leangen (Svebak/Woxholt) og Sparebanken. Foto utlånt av SNK.

Forskjellen er at i dag går alt så mye fortere. Etter takst og budrunde får de interesserte
nå 24 timer på seg til å komme med ”overbud”.
Auksjoner var ganske vanlig før i verden. Året 1905 var ikke noe unntak i så måte.
Wessel som var lensmann på den tid, hadde det travelt denne våren. Den 10. april
averterte han fire frivillige auksjoner, tre av dem foregikk på Øra. Bakgrunnen for å
holde auksjon var vel noe forskjellig. Behov for kontanter kunne være en årsak. Spesi
elt ved utvandring var det vanlig å holde auksjon.
Hos Adolf Wennes ble det solgt bord, stoler, skap og annet husgeråd. Han og kona
utvandret i 1907.
Emilie Moksnes eide Solem. Der ble det solgt stuemøblement i nøttetre, soveroms
møbler og to symaskiner. Hun og mannen utvandret i 1905.
Hos handelsmann Markus Kristian Thorberg Hegge ble det solgt forskjellige gårds
og kjøreredskaper. Her var det avvikling av virksomheten pga. høy alder som var årsa
ken.
Tvangsauksjoner forekom også, det var nok heller mer dramatisk.

VERDALSØRA
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SMÅPLUKK FRA AVISENE:
Gatebelysningen
har ikke alltid vært kommunens ansvar. Nei, i mange år var den basert på bidrag fra
allmennheten. Basarer ble holdt for å skaffe inntekter til formålet. I 1902 sto denne
annonsen i lokalbladet:
Bazar
Torsdag, Fredag og Lørdag den 6te, 7de og 8de November holdes Bazaren for Vær
dalsørens Gadebelysning. Bazaren holdes i Arbeiderforeningens Lokale og aabnes Kl.
5 Efterm.
De cerede Givere bedes høfligst, for Arrangementets og Oversigtens Skyld allerede nu,
at indsende sine Gaver.
Bazarens Program vil senere bli avertert.
Arbeidskomiteen
I 1914 var det fortsatt problemer med gatebelysningen. Men nå var det noe nytt inne
i bildet. Elektrisiteten var like om hjørnet. I mai 1914 var 50 huseiere fra Øra samlet i
Arbeiderforeningen for å diskutere gatebelysningen. Kommunen hadde fra før sagt nei
til å gi fri strøm, og alle syntes dette var urimelig. Avisa skriver bl.a.;
Manfandt at gatelyset var et bygdeanliggende som var like nødvendig baadefor stedet
og de tilreisende, og at al billighet (rettferdighet) tilsa at kommunen hadde git det frit.
Resultatet ble at man skulle sende ny søknad for å få kommunen til å betale 1 Vi kilo
watt. Resten håpet man at noen av stedets huseiere eller forretningsdrivende kunne
betale. Vi kjenner ikke svaret her, men til jul i 1914 var det mange som var glade både
på Øra og i omegnen. Påkoblinga av det elektriske lyset betydde en ekstra julegave til
mange verdalinger i ei ellers mørk tid.
Danseskole
fantes det på Øra allerede i 1924. Det var Sigrid Tønseth som hadde den. Det averteres
dans den 21. mai. Barn kl. Vi 5 og voksne kl. 7.

En teaterbegivenhet
var det også i mai samme år på Folkets hus. Da ble Jeppe paa Bjerget spilt for fullt hus
(dvs. 400-500 mennesker). Hovedrollene ble ypperlig spilt av Edvard Drabløs som
Jeppe og Helga Rydland som Nille, skriver avisa. Billettene kostet henholdsvis 3 og 2
kr.
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Øver- og deler av Nerbyen i 1928, Verdalsøra. Merk sommerfjøset hos Braarud på siden av Nyvegen
Fotograf Henning Anderson.

Stor tomt kunne bety litt ekstrafortjeneste:
Innherreds Folkeblad for 11. mai 1926:
Prima rosenpoteter til salgs hos Oluf Larsen, Elvebakken, Tinden

Samme avisa samme dato:
Kålrot og skalotløk tilsalgs hos Braarud

17. mai og natteroen
Lokalavisa tar opp dette i mai 1926:
Forstyrrelsen av natteroen natt til 17. mai blir mer og mer sjenerende år for år.
Avisa sikter da til ”den uavladelige skyting som smaagutter og også en del større gutter”
driver med natt til 17. mai. Skytingen foregår like ved dører og vinduer. Det brukes
løse patroner til saluteringen, og disse farer i alle retninger, skriver avisa og avslutter
slik:
Går det ikke an at stoppe uvcesenet blir folk nødt til at være oppe nat til 17. mai for
at passe sitt hus.
VERDALSØRA
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Idyll fra Sørgata/Vektergata, På trehjulssykkel mot v.: Kjell Aamo, Elsa Kvello Rydning, Ellinor Ingebrigtsen og Kari
Brandhaug Nordli. I bakgrunnen Frelsesarmeen, Fram g.nr, 21/3. Bildet er tatt på slutten av 1940-tallet.

Moeparken og bryggene. Foto utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter,
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Fra Nerbyen. Tv. på biidet Elstad og f.h. Følstadgården. Bildet er tatt etter 1957, men før Suulgården ble revet.
Foto utlånt av SNK.

Noe av Prærien på 1960-tallet med jordbruksareal like ved
VERDALSØRA

Foto: Privat eie.
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Gamle Storgate mot sør.
F.v.: Elstadgården, Mullergården/Andersson,
Vennersborg/Nervik,
Lindbo/Ragnar Vangstad.
Rett frem ser vi Kvamgården.
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Foto utlånt av SNK.

I
i

t-

II

1*»

Kloakkgraving i Nerbyen ca. 1920.
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Kioakkgraving ved Herredshuset ca. 1938.

Veiarbeid.
Trolig er det i Jernbonegata. Fotograf Henning Anderson. Foto utlånt av SNK.
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Den nye Øra brua ble ferdig i 1930.
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Den gamle brua sett fra Ørmelen. I fløtningstida gikk det mye tømmer i elva. Akvareller malt av Steinar Berg.
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Storsamling på Bakketun da Øystein Hovden og familien forlot Verdalen i 1948. Ikke tvil - han var en folkekjær
prest. Hovden var utnevnf til prest i Vang på Hedemarken.
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BapHststevne inne i Samvirkegården.

Hjemvei - Verdal Samvirkelag.
VERDALSØRA
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Verdal Samvirkelag sin elektriske forretning.
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NESTVOLL
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Gården Nestvoll fra 1 950-tallet. Foto: Widerøe. Foto utlånt av Verdal kommune.

GÅRDEN OG GÅRDSFOLKET

I Oluf Ryghs bok Norske Gaardnavne står det å lese om Nestvoll:
”Nezti Vollr, den nederste Gaard Vold. Denne Gaard og g. nr. 18, 19 og 21 (dvs. Mikvoll,
Maritvoll og Østvoll/Haugslia) kan sluttes at have været Parter aj en ældre Gaard Vold.
Denne gaards Deling maa være foregaaet mellem 1313 og 1430. Nestvold ligger ikke lavere
end de andre Voldgaarde, men nærmerefjorden.”
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Før oppdelingen av Nestvoll i 1794, må det vi kaller Nestvoldvaldet lia bestått av et
betydelig areal. I retning Øra grenset gården mot Mikvoll store og Mikvoll lille, videre
mot Kausmo, Nordberg, Ysse, Reitan, Maritvoll (senere Holte). I 2009 var arealet på
Nestvoll ca. 500 mål.
I Musums gårdshistorie (bd. III Verdalsboka) får vi vite at Nestvoll store nevnes alle
rede i 1520 i forbindelse med tiendepenningskatten. Dermed er det klart at vi har med
en gammel gård å gjøre. Musum mener at så langt tilbake som det finnes opplysninger
om Nestvoll, kan det skjelnes mellom to gårder, en større og en mindre. Han velger å
kalle dem Store og Lille Nestvoll. Om grensene har vært de samme hele tiden, vet en
ikke. Blant eierne på 1600-1700-tallet hnner vi Domkirkens prestebord, Kronens gods
og Verdalens prestebord.
1 1768 ble Nestvoll store makeskiftet med Hallem vestre, og dermed ble Inger Maria
Bie eier. Hun var blitt enke året før etter handelsmann på Øra, Johan Bie. Siden har
gården vært brukernes eiendom.
Inger Maria Bie ble ikke lenge i enkestand, men giftet seg allerede i 1769 med en
annen handelsmann på Øra, nemlig Hågen Smith, som altså da ble eier av Nestvoll.
I 1794 var gården igjen til salgs. Kjøper denne gang var ingen ringere enn kaptein
Lorents Didrik Kliiver - den etter hvert så kjente majoren på Bjartnes. På Nestvoll
gjentok han samme manøver som på Haug noen år tidligere - han delte gården i flere
parten Ved skylddeling av 23. oktober 1794 ble gården delt slik:
1. Nestvoll store, 1 øre 12 mkl. eller halvparten av den opprinnelige gård.
2. Lorentsvoll eller Lorvoll, 12 mkl. trolig oppkalt etter Kliiver seiv.
3. Reschvoll (også skrevet Rigsvoll/Riksvoll), 12 mkl. visstnok oppkalt etter sorenskriver Resch.
4. Tvistvoll, 12 mkl.
Allerede samme år solgte han Nestvoll store til Erik Olsen Sanden for 800 rdl. Gården
var da i bra stand. I handelen fulgte det med nytt våningshus, ny stall og forhus samt
stabbur.

Erik Olsen Sanden (1762-1839) og : ) Anne Toresdatter Østgård (1760-1801),
2)Beret Sivertsdatter (1776-1822), 3) Ingeborg Kaspersdatter (1801-)
Erik Olsen på Nestvoll var gift tre ganger, og var eier av gården ved inngangen til år
1800 - med andre ord den perioden som vi skal ta for oss i denne bokserien. Han var
sønn av Inger Sevaldsdatter og Ole Eriksen Sand. Hans første kone var født på Lunden,
og var datter av Tore Amundsen og Ragnhild Østgård (Se Flyanslekta i bd.V). Berets
foreldre var Kirsti Larsdatter og Sivert Jørgensen Fleskhus. Erik giftet seg første gang
i 1794, altså samme år som han ble eier av Nestvoll. Anne Toresdatter døde i 1801,
og allerede året etterpå giftet han seg på nytt. Sitt tredje ekteskap inngikk han i 1825
med Ingeborg Kaspersdatter. Hun var datter av Kasper Sevaldsen Leirfald og Berit
Salomonsdatter Bjartnesvald. Foreldrene var ikke gift. Erik Olsen døde som kårmann
på Nestvoll i 1839.
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Eriks sønn utenfor ekteskap med Mali Zakariasdatter Mikvoll:
Bl. Ole, f. 1783, trolig var det han som døde på Nestvoll i 1 803. Ole hodde hos
faren i 1801.

Erik og Annes barn:
B2. Ole, f. 1795 på Nestvoll, d. 1800. Hjemmedøpt av Mildri Andersdatter Nestvoll.
B3. Tore, f. 1 797 på Nestvoll, d. 1 873 i Buran. Gift med sin tremenning Berit Ellevsdat
ter, f. 1 803. Neste eiere av Nestvoll store. Flyttet til Buran i Frol med kone og fire
barn i 1 837.
B4. Inger, f. 1798 på Nestvoll, død samme år på Nestvoll.
B5. Sevald, f. 1 799 på Nestvoll, d. 1 839 på Leinsvald. Gift 1 825 med Malene Ellevs
datter, f. 1 805 på Kvam, d. 1891 på Leinsstua. De var først leieboere på Nestvoll,
men ble senere husmannsfolk under Lein. Tre barn.

Erik og Beret sine barn:
B6. Anne, f. 1 806 på Nestvoll, d. 1811 på Nestvol
B7, Serianna, f. 1809 på Nestvoll, d. 1849 i barsel på Fossan i Sparbu. Gift 1838
med Lars Johannessen fra Fossan, f. 1810. Lars gift andre gang i 1852 med
kårenka på Tuset nordre, Kirsten Oisdatter, f. 1 809 i Sparbu.
B8. Ole, f. 181 3 på Nestvoll, død samme år på Nestvoll.

Tore Eriksen Nestvoll (1797-1873) og Berit Ellevsdatter (1803-1846)
Overdragelsen av Nestvoll fra Erik Olsen Sanden til sønnen Tore skjedde ved kontrakt
som ble inngått i 1822 eller noe før. Skjøte fikk han imidlertid ikke før 16. august
1825. Uvisst av hvilken grunn, men Tore valgte å seige Nestvoll i 1838. Seiv kjøpte
han gården Buran vestre nordre g.nr. 42 nytt nr. 294 og flyttet dit med kone og fire
barn i 1837. Tore Eriksen ga 500 spesiedaler for gården i Frol. Samtidig fikk han ved
kontrakt sikret en del kår-rettigheter av Nestvoll for far sin. Bl.a. skulle han bruke noe
åkerland og få for til 1 ku og 4 småfe.
Beret døde i 1846 i barsel. Tore Nestvoll bodde på Buranvald som enkemann og
føderådsmann med jord i 1865. Han døde i 1873.
Tore og Berit sine barn:
Bl. Elling, f. 1824 på Nestvoll. Flyttet i 1837 sammen med foreldrene til Buran i
Skogn. Gift med Maria Håkonsdatter Nyåker, f. 1832 på Inderøy. I 1865 var
Elling husmann på Føistad - Flaget, Inderøy. Fem barn.
B2. Anne, f. 1826 på Nestvoll. Flyttet i 1837 sammen med foreldrene til Buran i
Skogn. Gift 1861 i Vinne med Josias Jakobsen Berg/Lyng, f. 1825 på Berg.
Begge utvandret i 1 880 til Melrose, Minnesota. Ingen barn.
B3. Maria, f. 1828 på Nestvoll. Ukjent skjebne, men død ung.
B4. Erik Andreas, f. og d. 1 830.
NESTVOLL
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B5. Bergitte, f. 1 832 på Nestvoll, d. 1910 på Grevskott søndre. Flyttet i 1 837 sammen
med foreldrene til Buran i Skogn. Gift 1 858 med Peder Nilsen Haugskott, f. 1814.
(Granætta s. 41 3). De ble gårdbrukere på Grevskott søndre. Seks barn.
B6. Mikal, f. 1834 på Nestvoll. Flyttet i 1837 sammen med foreldrene til Buran i
Skogn. Gift med Ingeborg Glova Johannesdatter Svarva, f. 1 844. I 1 865 var han
dreng på Steinstad øvre på Inderøy, senere husmann på Vikagjalet. Fem barn.
B7. Erik, f. 1 837 på Nestvoll, død samme år på samme sted.
B8. Inger Anna, f. 1 838 i Buran, d. 1841.
B9. Teodor Andreas, f. 1842 i Buran.
B10. Beret, f. 1 846 i Buran.

Tore Eriksen solgte Nestvoll for 800 spesiedaler til Erik Iversen, som senere kom til
Åsen i Leksdalen.
Erik Iversen Åsen (1807-1875) og Lovise Pedersdatter Støp (1816-1906)
Erik Iversen var eier av Nestvoll bare noen få år fra 1838 og til 1845. Ekteparet rakk
imidlertid å få tre av sine seks barn mens de var der. Erik Iversen var født på Volen og
hans foreldre var Iver Eriksen Volen og Ingeborg Johnsdatter Hallem. (Trygstadslekta s.
292 i bd. IV). Lovise var datter av konstituert fogd Peder Støp og kona Anne Lorents
datter Øren. Erik og Lovise giftet seg i 1837.
Erik og Lovises barn:
Bl. Jakob, f. 1 838 på Nestvoll, d. 1 866 i Åsen. Ugift. Lærer.
B2. Johan Peter, f. 1840 på Nestvoll, d. 1926 på Lian. Gift i 1864 med Ingeborg
Anna Andersdatter Øver-Sende, f. 1835, død på Lian 1912.
B3. Johannes, f. 1 842 på Nestvoll, d. 1 848 i Åsen.
B4. Anneus, f. 1 845 i Åsen, d. 1915 på Verdalsøra. Ugift. Smed og snekker.
B5. Julianna, f. 1 848 i Åsen, død ugift 1 925 på Øra som hushjelp hos broren Johannes.
B6. Johannes, f. 1851 i Åsen, d. 1933. Gift med Karol ine Serine Trondsdatter Wold,
f. 1847 på Holme søndre, d. 1939. Gårdbrukere i Åsen 1883-1902. Redaktør
for Innherreds Folkeblad. Johannes Aas fikk bygd flere hus på Øra og var en aktiv
mann i det offentlige liv i bygda. Se eliers Heimer og folk Leksdalen s. 556.

Neste eier av både Nestvoll store og lille var Erik Mikal Moe.
Erik Mikal Moe d.e. (1809-1887)
Denne eieren av Nestvoll store har neppe bodd på gården. Han drev nemlig landhan
del i Melastua på Øra, og har vel helst bodd der. Nestvoll drev han ved hjelp av innleid
arbeidskraft.
Erik M. Moe ble eier av Nestvoll store i 1845, og betalte 1000 spesiedaler for går
den. Fra 1853 eide han også Nestvoll lille. Den ble kjøpt for 690 spesiedaler. I 1853 var
begge hans foreldre døde, og trolig var det arv etter dem som gjorde ham i stand til å
investere i fast eiendom. Det var ingen bank innenfor kommunens grenser før i 1854,
så investering i fast eiendom var ganske vanlig av folk med midler til overs.
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Erik M. Moe døde ugift i 1887, og Nestvoll store med flere gårder ble solgt for
15.000 kroner fra hans dødsbo til standart]unker Teodor Wisth i 1887.
Ettersom Erik M. Moe hadde flere jern i ilden, var han avhengig av tjenere til
enhver tid, og i 1852 kom John Andreassen til Verdalen med sin familie. Elan var eier
av Nestvoll lille en kort periode, men da han måtte seige denne, ble familien tjenerstab
hos Erik M. Moe på Nestvoll i mange år.
John Andreassen (1811-) og Karoline Halvorsdatter Breiset (1814-1886)
Begge ektefellene skal være født på Frosta, men kom hit til bygda fra Skogn i 1852. I
1865 var John ”tjenestekarr på Nestvoll, ti år senere kalles han dagarbeider og bodde
i ”drengestua” på Nestvoll store.
John og Karoline sine barn:
Bl. Anne Martha, f. 1841 i Skogn. Ukjent skjebne.
B2. Hans Andreas, f. 1 847 i Skogn. Gift 1 875 med Beretmarta Pedersen, f. 1 849 på
Borgenvald, d. 1 895. Gift andre gang 1 896 med Martha Ågesdatter, f. 1 848
på Garnesvald (Garlia) d. 1930. 1 1 875 losjerte Hans og familien i Bergstua eller
Elvheim i Gamle Storgate, og han var dagarbeider. I 1891 bodde familien på
Ørmelen. Hans Andreas arbeidet som fyrbøter ved Værdalsbrukets sagbruk og var
husmann med jord. 1 1900 var han fremdeles fyrbøter på saga. De brukte Nestvold
som etternavn.
B3. Grethe Cecilie, f. 1849 i Skogn, d. 1933. Gitt 1887 med Ole Pedersen
Nestvollvald, t. 1 864. 11891 var Ole snekker, gårdbruker og selveier på Værnes.
I 1900 var Ole Pedersen Værnes eier av Solset g.nr. 19/61 og bodde også der.
Denne eiendommen bie senere solgt til Johan S. Huseby. I 1906 utvandret Ole til
USA, med Chicago som reisemål. Grethe bodde i Kinberg-gården både 1921 og
i 1924. Trolig bodde hun der til sin død i 1933.
B4. Jonetta Kristine, f. 1 853 i Verdal, d. 1929. Ved Kristines dåp ble faren titulert som
gårdmann. I 1900 var hun husjomfru hos doktor Wetlesen som da bodde på NordStiklestad. I 1908 ble hun eier av Skjefte østre i Jernbanegata. Der hadde hun sin
egen butikk. Hun solgte metervarer og noen småsaker. Hun brukte navnet Kristine
Johnsen. Fra 1923 var Anna Hegdahl eier av huset, der hun hadde manufakturbutikk
og systue.

Den neste eier av Nestvoll store ble som nevnt Teodor Wisth.
Teodor Wisth (1842-1928) og Elen Marie Wisth (1855-1925)
Wisth var eier av Nestvoll store i tidsrommet 1887-94. Mens Teodor Wisth var
verdaling, var hans kone fra Inderøy. Han hadde militær utdanning og hadde grad
som standartjunker. Teodor Wisth eide senere Holmsveet søndre en periode. Han er
nærmere omtalt i Heimer og folk i Stiklestad. Begge er gravlagt på Levanger.
Neste eier av gården var Bonsak Sem fra Frosta.
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Gården Nestvoll fra 1960'tallet. Foto: Widerøe. Foto utlånt av Verdal komune.

Bonsak Jonsen Hokstad Sem (1837-1926) og J ) Beret Marta (1827-1891),
2) Kirsten Elisabet Pedersdatter Hegstad (1854-1943)
Bonsak Jonsen fra Frosta kom til Verdal og kjøpte gården Sem i Sjøbygda i 1870, men
solgte den i 1893 til svigersønnen Anton Andersen Fleskhus. Året etterpå kjøpte Bon
sak Sem, som han nå kalte seg, Nestvoll store. Imidlertid solgte han den etter to år, til
Karsten Antonsen Småland, også han fra Frosta.
Etter noen år som kårmann på Nestvoll, kjøpte han i 1901 gården Uthaugan på
Ekne, og der hodde han resten av livet. Bonsak Sem er nærmere omtalt under Sem.
Karsten Martin Antonsen Småland (1855-1936) og Guruanna Iversdatter
(1860-1930)
Familien tok etternavn etter gården og kalte seg Nestvold etter at de kom til Verdalen.
Om vi ser innom på et tenkt ”besøk” i 1910, legger vi merke til at da var det ingen
tjenere på den store gården. Det har nok sammenheng med at hele seks av barna
bodde heime ennå, og de var i rett alder for å hjelpe til på gården.
Karsten Nestvold hadde Nestvoll fra 1896 og til 1918, da han solgte til sønnen
Levin Karstensen Nestvold. Samme år kjøpte Karsten eiendommen Gjørem på Prærien
som kårbolig. Der betegnes han som gårdeier både i 1921 og i 1924.
Karsten og Gumannas barn:
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Bl. Olaf, f. 1885 på Frosta, d. 1974. Gift med Helga Gulling, f. 1891, d. 1965.
Gårdbrukere på Gulling i Beitstad, og i Ner-Guddingan (Gudding vestre) fra 19241934. Senere gårdbruker på Fætten g.nr. 284/1-2.
B2. Ida Alvilde, f. 1887 på Frosta, d. 1962. Gift med Ole Grande f. 1878 på
Inderøy, d. 1959. Kasserer. Revisor i Verdal Sparebank 1934-1952. Eget hus på
Øra "Fagerheim" g.nr. 18/15.
B3. Levin, f. 1891 på Frosta, d. 1977. Gift med Bergljot Stuberg, f. 1913, d. 1996.
Neste eier på Nestvoll.
B4. Kaare, f. 1892 på Frosta, d. 1967.
B5. Borghild, f. 1894 på Frosta, d. 1972. Gift med John Georg Fikse, f. 1893, d.
1956. Sjåfør på Fylkesbilene. Eget hus på Øra "Kveldskvile" g.nr. 19/74.
B6. Karl, f. 1 897 i Verdal, d. 1903.
B7. Gusta Lydia, f. 1 899 i Verdal, d. 1976.
B8. Mildrid, f. 1900 i Verdal, d. 1981. Gift med Johan Bragstad, f. 1905, d. 1997.
Agronom. Garveriarbeider, senere på Spinneriet. Ble eier av "Gjørem" g.nr.
19/11 på Øra i 1938. To barn.

Levin Karstensen Nestvold (1891-1977) og Bergljot Olsdatter Stuberg
(1913-1996)
Som nevnt overtok Levin Nestvoll i 1918. Jordveien på gården ble noe større i 1922.
Da ble Riksvoll søndre g.nr. 16/5 kjøpt og lagt under Nestvoll. Riksvoll var på 88 mål.
Året etterpå ble 30 mål av dette solgt til O.N. Bruland (trolig identisk med Riksvoll
g.nr. 16/5).
Levin Nestvold begynte med gris allerede i 1918, men hadde i tillegg full besetning
med naut. Det ble avlet korn, poteter og rotfrukter. Den melka som ble produsert, ble
levert på to måter. Noe gikk til meieriet, men dessuten ble det omsatt noe direkte for
konsum. Særlig folk på Tinden, i Veita og ellers i Nerbyen fikk tilkjørt melk i 2, 3 eller
4 liters spann. Den ble fraktet ut med hest og kjerre eller slede i en spesiell kasse. På
returen fikk ”melkemannen” med tomspann. Disse leveransene pågikk en 8-10 år.
Nytt fjøs og nye uthusbygninger ble bygd i 1927/28. Våningshuset er fra 1941,
og det ble totalrenovert i 1968/69. Arealet ble betydelig utvidet da Nestvollmyra ble
oppdyrket. Myra ble grøftet for hånd, og grøftene er fremdeles i god orden. Det var
Reimer Støa og tre sønner som sto for arbeidet. Det gikk med mye rør, og det utgjorde
en stor investering.
Noen stadnavn på Nestvoll:
Åkeren på nordre side utover mot Nestvoll nordre kalles i dag Plassan. Trolig lå det
husmannsplasser her. På sørsida av denne veien var det en åker på 30 mål, der kalles
det Moan. Hele arealet på sørsida er i dag oppdyrket og utgjør til sammen 110 dekar.
En av plassene på Nestvoll ble kalt Hesthagen.
Ved en gårdsbrann i 1987 brant alle uthusene ned. De ble oppbygd fire år senere.
Levin og Bergljots barn:
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Bergljot og Levin Nestvoll som brudepar i 1931.
Bergljot var fra Mikvoll og var datter av Gurine og Ole Sfuberg.
Levin var sønn av Guruanna og Karsten Småland senere Nestvold.
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Slåttonn på Nestvoll.
F.v. Kjell Johan Nestvold, ukjent, Odd Kolbjørn Nestvold, Levin Nestvold. Foto utlånt av Verdalsbilder.

Bl.

Gerd Gurine, f. 1931. Gift med Gunnar Bolling, f. 1938. Gerd arbeidet på
Trygdekontoret, senere inspektør i Rikstrygdeverket. Gunnar Bolling var først ansatt i
fengselsvesenet, senere ansatt i Norges Bank der han arbeidet i sikkerhetsavdelingen. Bor på Kløfta. Pensjonisten
B2. Odd Kolbjørn, f. 1933. Gift med Olaug Harriet
Knutsen, f. 1936. Fra Sveio i Hordaland. Gårdbrukere på Nestvoll fra 1969 til 2010, de siste fire
år i samdrift med sønnen Levin. Odd er utdannet
veterinær og begynte privatpraksis i Verdalen fra
1959. i 20 år fram til 2003 var han distriktsve
terinær, men er nå pensjonist. Olaug er utdannet
sykepleier og sosionom og var høgskolelektor ved
Høgskolen i Nord-Trøndelag i mange år. Begge har
vært engasjert både i politiske og ideelle organisa
sjonen Bosatt i kårbolig på gården.
B3. Brit Lillian, f. 1934. Gift med Arnfinn Hofstad, f.
1934. Siviløkonom. Senere konsernsjef ved Norske
Skog, styreleder ved NKL og Telenor. Brit er cand.
polit. Pensjonister bosatt i Oslo.
B4. Kjell Johan, f. 1936, d. 2010. Gift med Bjørg Julie
Woll, f. 1 936. Gårdbrukere på Mikvoll med butikk
for gårdsmat, tekstiler med men Kjell var utdannet
sivilagronom. Som pensjonister bygde de hus med
adresse Tore Hunds gate 1.
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26.9.1934. Gift med Arnfinn

Hofstad født 1 934. Bosatt i Oslo.
Fotograf Henning Anderson, Verdalsøra
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B5.
B6.

B7.

B8.

B9.

Liv Solfrid, f. 1938. Gift med Rolf Utne, f. 1936 på Snåsa. Eget hus på Kløfta. Liv
er lærer, og hennes mann er ingeniør.
Bjørg Laila, f. 1940. Gift med Nils Berg, f. 1940 på Inderøy. Bjørg er barnepleier
og arbeider i barnehage. Hennes mann er sivilagronom og organisasjonssjef i
Bøndernes Salgslag, Trondheim. Eget hus i Malvik.
Knut Øystein, f. 1941. Gift med Gro Pedersen, f. 1941 i Fetsund. Ansatt som
nevrolog ved Akershus fylkessykehus. Privat klinikk i Oslo. Bor i Fetsund. De er nå
pensjonisten
Solveig, f. 1948. Gift med Kjell Arve Nordberg, fra Røra. Solveig er lærer og hen
nes mann er utdannet biimekaniker, men er nå ansatt som vaktmester ved Verdal
Fengsel. Bor på Røra. Solveig er nå pensjonist.
Ruth Synnøve, f. 1951. Gift med Tore Søreide, f. 1 948. Sivilingeniør og professor
ved Høyskolen i Trondheim. Seniorrådgiver i ingeniørfirmaet Reinertsen i Trondheim
Ruth er sykepleier. Eget hus i Malvik.

Eier av Nestvoll i 2014 var Odds sønn Levin Nestvold f. 1964. Han er gift med Marit
Valsø, f. 1960. Adressen til Nestvoll er Sjøbygdvegen 29.

NESTVOLL STORE
G.NR. 16/1

Husmenn, strandsittere og fradelte bruk

Uplassert heim nr. 1 under Nestvoll store

HESTHAGEN
Seiv om vi kjenner navnet på plassen, vet vi likevel ikke sikkert hvor den lå på Nest
vollvaldet. Under Nestvoll store kan en ikke finne husmannsplasser tidlig på 1800-tal
let, men i 1820 betalte Ole Andosen skatt som husmann på Nestvoll, så på den tid var
det iallfall en plass. Navnet Hesthagen kom senere for en dag.
Ole Andosen
I skattelistene både for 1820 og 1825 er Ole Andosen oppført som husmann på Nest
voll. Muligens er han identisk med Ole Andosen som var husmann på Bye i 1815. Men
det var også to andre med samme navn på denne tida, så vi har ingen sikker identitet
på ham. Navn på heimen er ikke anført, men mye taler for at det er den samme hus
mannsplassen som Bernt Nikolai Arntsen Berg drev i 1865.
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Johan Pedersen (1774-1857)
Det er ingen tvil om at Johan Pedersen har vært husmann på Hesthagen, men sikker er
vi heller ikke på hans identitet. Kanskje var han identisk med husmannen på Ner-Fåra
med samme navn? Trolig var han husmann der fra om lag 1832 og til sin død i 1857.
Ved en tilfeldighet kom det for dagen en kontrakt som forteller noe mer om denne
plassen. 1 kontrakten som ble opprettet i 1856, overdro Johan Pedersen alle sin hus på
Hesthagen til sin svigersønn Bernt Nikolai Arntsen Berg. Dermed får vi vite hva navnet
var, men også at Johan benevnte Bernt som sin svigersønn. Familieforholdet mellom
de to er noe uklart. Bernt var gift to ganger, men ingen av hans to svigerfedre het Johan
Pedersen.
Kontrakten ble opprettet på visse betingelser. Selgeren, Johan Pedersen, forbeholdt
seg bl.a. fri adgang og bruk av kjøkkenet og ”det lille kammer” samt uthusene med
plass til avlingen og plassens dyr, så lenge han var i stand til å drive. Etter den tid skulle
de fortsatt ha rett til å bruke kjøkkenet og kammerset, men ikke uthusene. Kjøperen
på sin side skulle ha ansvar for røkt og pleie når de trengte det og dessuten ved eller
brensel til kakkelovnen "sønderhugget og indbaaret”. Når dette ble overholdt, skulle
husene på plassen tilhøre Bernt Nikolai Arntsen Berg. Og slik ble det.
Bernt Nikolai Arntsen Berg (1814-1881) og ! ) Karen Kirstine Pedersdatter
Fleskhusvald (1799-1853), 2) Marie Eriksdatter Yssevald (1829-1910)
Bernt Nikolai Berg var sønn av sersjant Arnt Bårdsen og Inger Nilsdatter Berg. Han ble
gift første gang i 1839 med Karen Kirstine som var datter av Peder Kristiansen Flesk
husvald. Bernts andre kone var Marie Eriksdatter Yssevald, og de giftet seg i 1854. Hun
var datter av Erik Ellevsen Kvam og kona Gunhild Iversdatter Skjærset. Se Verdalsboka
bd. III s. 129 Okkenhaugslekta. Bernt og familien kom først til Nestvollvald som
innerster, men fra slutten av 1850-åra ble de husmannsfolk. Bernt var husmann på
Nestvoll til sin død i 1881. Bernt Nikolai Berg var bror av Inger Katrine Arntsdatter
som var på naboheimen, Nestvollmoen, omtrent på samme tid.
I 1865 bodde også Maries mor Gunhild Iversdatter sammen med familien. På
samme tid sto det 1 ku og 4 sauer i fjøset på denne Nestvoll-plassen. Bernt sådde 1
tn. havre og satte 2 tnr. med poteter. Ti år senere hadde de kvittet seg med kua, men
hadde 3 sauer og 3 geiter i fjøset. Nå sådde de H tn. bygg og 1 tn. havre og satte 3 tnr.
med poteter.
Bernts sønn med Marta Nilsdatter Åkerhus:
Bl. Martinus, f. 1839 på Åkerhus. Gift 1863 med lisbeth Olsdatter Midtgrundvald,
f. 1 829. Martinus var husmann på Ekersveet i 1 865, to år senere var de på
Foliovald. Familien flyttet til Flakstad i lofoten i 1873.
Martinus og Lisbet sine barn;
Cl. Johan Martin, f. 1861 på Midt-Grundvald. Født før foreldrene giftet seg.
C2. Maren Anna, f. 1 864 på Stuskinsvald, der foreldrene var leieboere.
C3. Edvard, f. 1 867 på Foliovald, der foreldrene var husmannsfolk.
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Bernt og Karen Kirstines barn:
B2. Inger Olava, f. 1 840 på Fleskhusvald. I 1 865 bodde hun som ugift i Lillegården i
Trondheim.

Bernt og Maries barn:
B3. Erik, f. 1854 på Nestvollvald. I 1865 bodde han som ugift i Jomfrugata i Trond
heim. Ti år senere var han skomakermester i Thomas Angels gate. Gift med Karen
Olsdatter, f. 1 848 i Nordre Fron. Flytteattest til Trondheim i 1 879, men hadde nok
flyttet før.
B4. Gunhild Kristine, f. 1 855 på Nestvollvald. Gift 1 883 med Jørginius (en annen kilde
har Carl Alfred) Aas, f. 1 855 på Steinkjer. Hun fikk flytteattest til Trondheim i 1 883
som ugift. Han var kontorbetjent i Trondheim.
B5. Anneus, f. 1 858 på Nestvollvald, d. 1 888. Utvandret til USA 1 882. Død i Dakota
av nervefeber.
B6. Martinus, f. 1 860 på Nestvollvald. Utvandret til USA i 1 882. Det nevnes at han
var tvilling, men det har ikke lyktes å få bekreftet dette.
B7. Dødfødt pike 1 862.
B8. Berit Maria, f. 1 863 på Nestvollvald, d. 1 878 på samme sted.
B9. Elling, f. 1 867 på Nestvollvald. Gift medjosefine Beret Fallem, f. 1 873 i Trondheim.
Flytteattest til Trondheim 1 890. Han var oppsynsbetjent i Trondheim landsfengsel.
B10.Julie, f. 1871 på Nestvollvald. Konfirmert i 1 885. Ukjent skjebne

Neste bruker var Olaus Olsen Maritvollvald.
Olaus Olsen Nestvold/Heimdal (1859-1931) og Marie Elisabet Sivertsen (18521936).
Olaus var sønn av strandsitter Ole Hansen Arken på Tinden (Maritvollvald) og kona
Beret Olsdatter. Elisabet var datter av Sivert Eriksen og Guruanna Eriksdatter på Nord
bergsvald. De giftet seg i 1879, men en kan ikke finne dem gift i Verdalen, og deres
eldste sønn ser heller ikke ut til å være født her i bygda. Sønn nummer to ble født på
Nordbergsvaldet, men sønn nummer tre, Johan Mateus, ble født på Nestvollvaldet
i 1885. Dermed må vi tro at Olaus tok over heimen nesten umiddelbart etter Bernt
Nikolai Berg. Enka etter forrige bruker, Marie Eriksdatter Berg, hadde vel rett til hus
være på plassen.
Hun bodde nemlig hos dem både i 1891 og i 1900. Ellers får vi vite av folketellinga
at Olaus var arbeidspliktig husmann med jord. Omkring 1900 var husmannsvesenet
på vei til å bli awiklet. Flere husmenn ble selveiere og fikk kjøpe jord som de fikk
hjemmel på. Et eksempel på det var Olaus Heimdal som han kalte seg etter hvert.
Uvisst av hvilken grunn, men han forlot Nestvollvaldet og fikk i 1900 kjøpe en parsell
av Ysse. Den kalte han Heimdal. Noe senere fikk han kjøpe to parseller av Nordberg
nedre. Det var Åkervoll g.nr. 11/2 og Heimdal g.nr. 11/3. Av matrikkelen for 1907
fremgår det da også at Olaus hadde hjemmel på i alt tre parseller.
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Trolig ble denne heimen på Nestvollvaldet nedlagt og jorda lagt til gården.
Marie Eriksdatter Berg flyttet med til Heimdal der hun døde i 1910.
Olaus og Elisabets barn:
Bl

B2
B3

Olaf Bjarne, f. 1 880 på Nordbergsvald, men døpt i Frol. I 1900 var han bosatt i
Brodals gt. 4 i Trondheim og ble betegnet som fabrikkarbeider ved Trondhjems mek.
Verksted. Hans bror Johan, bodde også der. Olaf ble gift i 1904 i Bakke kirke med
Gurine Klungnes, født i Malvik, utvandret 1908, d. 1 957 i Minneapolis, Minne
sota. Kona utvandret to år senere sammen med tre av barna som var født i Norge.
Deres fjerde barn kom til verden i USA. De feiret gullbryllup i Minneapolis i 1 954.
Sigurd Gottfrid, f. 1 882 på Nordbergsvald. Utvandret 1904 til Minneapolis i Min
nesota, som ugift skredder. Gift med Lina fra Skogn som døde i 1 955. En sønn.
Johan Mateus, f. 1885 på Nordbergsvald, d. 1968. Gift 1916 med Tinejensine
Torås, f. 1892 i Forr sogn (Stod), d. 1969. Som riktig ung oppholdt han seg en
periode i Trondheim og ved folketellinga i 1 900 bodde han i Brodalsgt 4. Som yrke
er oppgitt omnibuskonduktør. * Den såkalte hesteomnibussen i Trondheim ble satt i
gang i 1 893. Omnibussvognene ble dradd av to hester. Denne kollektivtransporten
ble nedlagt to år etter at trikken kom i 1901. Hans bror, Olaf Bjarne, hadde samme
adresse som Johan. Johan Nestvold som han kalte seg, var banevokter senere
baneformann i NSB. Han hadde ansvaret for strekningen Verdal-Røra. Johan Nestvold
var interessert i politikk og var medlem både av herredstyret og formannskapet som
representant for Arbeiderpartiet. Nestvold var også overformynder en periode. Han
overtok Heimdal etter far sin. Fire barn.

B4

Otto Martin, f. 1887 på Nestvollvald, død i Minneapolis, Minnesota 1919. Han
utvandret i 1907.

B5

Anna Oline, f. 1 889 på Nestvollvald, d. 1 922 av epilepsi. Ernærte seg som sypike
på Heimdal i 1910.
Cl. Otto Martin f. 1 907, Gift med Ingeborg Mathilde Rolfseng
Marie Elisabet, f. 1891 på Nestvollvald. Hun var kokkepike i Trondheim i 1910. Gift
1917 med kontrollør Egil Alfred Edvardsen Haugan, f. 1 883 i Ørland. Minst tre barn.
Herman, f. 1895 på Nestvollvald. Tvilling med B8. Bodde som dagarbeider på
Heimdal i 1910. I 1954 var han bosatt i Vollabotn på Helgeland.
Håkon, f. 1895 på Nestvollvald. Tvilling med B7. Tjener på Åkerhus i 1910. Gift
1921 i Stiklestad med Anna Berntine Eilertsdatter Kløvgård, f. 1 892 i Stod. Bodde
på Bjørkli i Stod. En datter.

B6
B7
B8

* Omnibus er betegnelsen på en motordrevet ellerfør hesteforspent vogn med plass for mange
passasjeren Omnibustrafikk begynte i Frankrike i 1820-årene. Forkortes gjerne til ”buss”,
det betyr ”for alle” på latin.
Uplassert heim nr. 2 under Nestvoll store

T folketellinga for 1891 er det flere heimer som er benevnt Nestvoll nordre. En av dem
var plassen til Nils Bårdsen. Den er imidlertid vanskelig å plassere, og en vil helst tro at
den også var av Nestvoll store.
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Nils Bårdsen (1850-1891) og Julie Olausdatter Tronesvald (1861-)
Nils Bårdsen var født på Kroken under Nord-Tiller og var sønn av Bård Nilsen og kona
Marta Olsdatter. I 1875 var han gårdsdreng på Lyng mellem vestre. Julie var datter av
husmann på Tronesvald, Olaus Lorentsen og kona Olina Pedersdatter.
Nils og Julie giftet seg i 1882. Akkurat når de kom til Nestvollvald, vet vi ikke, men
som nevnt var de etablert der i 1891. Nils ble ingen gammel mann, han døde bare 41
år gammel, og kaltes da husmann.
De hadde ikke barn, men tok ansvar for to pleiebarn, nemlig Hanna Johannessen,
født 1883, og Marianne Olufsen, født 1889. Den siste er identisk med Marianne
Gjersing Mikalsen, som hadde sin heim på Nesshaugan/Nordheim i Ness.
Julie flyttet til Trondheim som enke i 1892. Hun ble senere gift der med jernbanear
beider Johan A. Leistad, født 1868 i Strinda. I 1900 bodde hun i Wessels gt. 10. Trolig
død i Trondheim.
Nils Bårdsen er omtalt på s. 162 i Heimer og folk Leksdalen. Hans fødselsår skal
være 1850.
NESTVOLL NORDRE
(OGSÅ KALT NESTVOLLMOEN OG NESTVOLL LILLE)
G.NR. 16/2

Denne plassen er identisk med det som senere ble Nestvoll nordre g.nr. 16/2:
Elling Ellingsen (1820-1899) og Inger Katrine Arntsdatter Berg (1819-1895)
Elling og Inger giftet seg i 1845, og samme år fikk de den første arvingen. De var da
husmannsfolk under Haug. Omkring 1850 kom de til en plass under Nestvoll store og
ble leieboere i første omgang, men noe senere fikk de husmannskontrakt der.
Elling var sønn av Elling Ellevsen og kona Karen Olsdatter som var bosatt på Risan
da han ble født. Inger var datter av overjeger Arnt Bårdsen Berg og kona Inger Nilsdat
ter. Inger var altså søster av husmannen på den andre plassen under Nestvoll store,
Bernt Nikolai Arntsen Berg.
Elling og Ingers barn:
B1.

Erik Andreas, f. 1 845 på Haug. Gift med jordmor Henriette Augusta Andersen, f.
1 848 på Steinkjer. Erik A. Næstvold tok eksamen ved Klæbu seminar (lærerskole)
i 1 868. Han var huslærer fra 1 868-70. Lærer på Velde skole i Beitstad 1 870-73.
Utflyttingsattest til Stod i 1 876. Fra 1 873 til 1915 lærer i Stod. Erik A. Næstvold
var også ordfører i Stod en kort periode.
B2. Karoline, f. 1851 på Nestvollvald, d. 1908 på samme sted. Ugift. 11891 var hun
husbestyrerinnefor broren Johannes i St. Olavsgt. 1 2 i Trondheim. Eier av Nestvoll
moen, se nedenfor.
B3. Johannes, f. 1 854 på Nestvollvald, d. 1932. Gift 1 897 med Sara Vinter Skanke,
f. 1 870 i Bjugn, d. 1957. Overtok farens plass, som ble selvstendig bruk i 1 879.
Se neste eier.
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B4. Jon Edvard, f. 1857 på Nestvollvald, d. 1927. Gift 1888 med Nikoline Jofian
nesdatfer, f. 1 864 på Rindsemvald/Bakke. Jon utvandret i 1 886 som ugift til La
Crosse, Wisconsin. Hun utvandret fra Strinda i 1 884. 1 1 barn.
B5. Martin, f. 1 859 på Nestvollvald, d. 1 894 på Øra. Gift 1 884 med Anna Maria
Arstadvald, f. 1 860 på Arstadvald, d. 1903 på Øra. Martin var skredder og var
eier av Katrinevoll g.nr. 19/50 i Nordgata på Øra. Fem barn.

Husmannsplassen som vi har omtalt ovenfor ble fradelt Nestvoll store i 1879, fikk
gårdsnr. 16 bruksnummer 2 og navnet Nestvoll nordre. Kjøper var Johannes Ellingsen,
sønn av forrige bruker Elling Ellingsen. Selger var Erik M. Moe som på den tid var
eier av Nestvoll store. Denne heimen kalles også Nestvollmoen, og fra 1908 og flere år
framover kaltes den Nestvoll lille.

Johannes Ellingsen Nestvold (1854-1932) og Sara Vinter Skanke (1870-1957)
Han ble kalt gårdbruker og selveier i 1891, seiv om han da var Hyttet til Trondheim.
Johannes fikk nemlig utflyttingsattest til Trondheim for å gifte seg 1 1897, men flytta
alt i 1885, og ble gift samme år i Domkirken. Han var handelsmann i kortevarer og stål
i 1891, i 1910 handlet han med bilder og i 1925 med ost.
Han tok Næstvold som etternavn. De bodde i Kongensgate 77, og der hadde også
Johannes sin butikk. Neste eier ser ut til å være hans søster. Kanskje har hun overtatt
gården litt før formalitetene var ordnet?
Karoline Ellingsdatter Nestvold (1851-1908)
Hun fikk skjøte fra bror sin i 1897, og var eier av Nestvoll nordre/Nestvollmoen både
i 1900 og i 1907.
Karoline hadde en pleiedatter boende hos seg. Hennes navn var Ida Katrine. Hun
ble gift med Peder Bakkmyr. Neste eiere.
Peder Martin Bakkmyr (1882-1970) og Ida Katrine Nestvold (1885-1918)
Peder Bakkmyr var fra Aure på Nordmøre. Han kom til Verdalen som jernbanearbeider
ca. 1904. Ida var datter av skredder Martin Ellingsen og Anna Maria Nestvold, og var
altså barnebarn av ovennevnte Elling Ellingsen og Inger Arntsdatter. Peder og Ida giftet
seg i 1905, og overtok Nestvollmoen etter Karoline, trolig like etter hennes død i 1908.
Samme året var familien etablert der, og da var bare to av barna kommet til verden.
Ida døde av tuberkulose, bare 33 år gammel. Peder arbeidet på Trones Bruk. Han
var initiativtaker til stiftelsen av Værdalsbrukets Fagforening i 1912.
Peder og Idas barn:
Bl. Marie Antonie, f. 1905 på Nestvoll, d. 2001. Gift med Reidar Ranheim, f. 1903,
d. 1981. Eiere av Råsveet g.nr. 47/2 i Sjøbygda. Fire barn.
B2. Karda Matilde, f. 1908 på Nestvoll lille, d. 2004. Gift 1936 medjofian Rosen
lund, Levanger, f. 1906, d. 1966. Disponent i firmaet Rieber & Sønn. Fire barn.
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B3.

Egil, f. 1911 på Nestvoll, d. 1996. Gift med Magnhild Synnøve Våde, f. 1913
i Follafoss d. 1988. Magnhild kom til Hald i Volhaugen som seksåring og vokste
opp der. Egil bodde og arbeidet på Nestvoll store i mange år. Senere bygde han
egen villa, Bakkebo, på tomt av gården. Sju barn.
B4. Eivind, f. 1914 på Nestvoll lille, d. 1986. Gift med Magnhild Oline Hallager, f.
1913, d. 1984. Eivind var fjøskar på Borgen, men arbeidet også en periode på
Verdal Kassefabrikk. Familien leide hus hos Marius Seines på Ørmelen.
B5. Margido, f. 1916 på Nestvoll lille, død ugift 1982 på Steinkjer.
B6. Inger Pauline, f. 1917 på Nestvoll lille, d. 1918.
Neste eier var Martin Grande.

Peder Martin Bakkmyr (1 882-1970)

Ida Katrine Nestvold Bakkmyr (1 885-191 8)

Foto utlånt av Kjetil Haugan.

Foto utlånt av Kjetil Ftaugan.

Martin Grande (1898-1977) og Tora Helmo (1893-1985)
Martin og Tora giftet seg i 1923 og fikk tre barn. Tora var gift første gang 1914 med
skredder Steffen Kornelius Haugan f. 1893 på Breding, d. 1921 på Steinkjer.
Tora og Steffens barn:
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Bl.

Kornelius, f. 1 914 i Elnes, d. 1923

B2.

Arvid, f. 1916 i Melhus, d. 2004. Gift med Hjørdis Matberg, f. 1920, d. 2005.
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Neslvollmoen. Foto fra ca. 1950. Eier på denne tid var Martin Grande. Foto utlånt av Bargny Rindsem.

Tora Helmo Grande foran heimen. Foto utlånt av Bargny Rindsem.
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Martin Grande tok over Nestvollmoen i 1933 og var sagbruksarbeider. I familien ble
det gjerne sagt at de var fra ”Moen”. Martin var sønn av Sakarias Nilsen og Marie Ols
datter Grande. Tora var datter av Arnt Gunbjørnsen og Berit Johannesdatter Elnesvald
(Helmo).
Martin og Toras barn:
Bl. Svein Kornelius, f. 1923 på Øra, d. 2010 på Snåsa. Gift 1948 med Karen Agle
fra Snåsa. Gårdbrukere på Agle på Snåsa. Tre barn.
B2. Borgny, f. 1925 på Villa Svenning i Sjøbygda. Gift 1945 med Knut Rindsem, f.
1921, d. 2004. Eget hus på Tvistvoll. Som ung drev Knut med gårdsarbeid og for
skjellig forefallende, men bie senere ansatt ved DR 3 på Rinnleiret som håndverker.
Borgny bor nå i leilighet på Øra. Fem barn.
B3. Torbjørn, f. 1928 på Fleskhus lille. Gift 1953 med Julie Bergslie, f. 1931 Bosatt på
Sparbu. Byggmester med eget firma. Pensjonist. Seks barn.

I 2006 var Torbjørn Grandes sønn, Jan Tore eier av Nestvollmoen.
RIKSVOLL
G.NR. 16/3

Navnet var opprinnelig Reschvoll som er blitt til Riksvoll i årenes løp. Gården er opp
kalt etter sorenskriver Resch som var sorenskriver i Stjør- og Verdal på den tid Riksvoll
ble fraskilt Nestvoll.
Jon Jonsen Mikvold (1747-1804) og Anne Olsdatter (1751-1832)
JonJonsen ble født på Hellovald og ble gift i 1782. Han ble eier av Riksvoll i 1794. Hans
økonomi var noe svak og viste ved hans død i 1804 underskudd. Allerede samme år
giftet enken seg på nytt. Denne gang med Kasper Sevaldsen som ved giftermålet bodde
på Leirfall. Dermed ble Kasper Sevaldsen den neste eier av Riksvoll.
Kasper Sevaldsen (1777-1836) og Anne Olsdatter (1751-1832)
Tikk enkens gård” står det i kirkeboka. Det var stor aldersforskjell på ektefellene, og
ettersom Anne hadde passert 50 år da de giftet seg, var det ingen barn i dette ekteska
pet. Kasper hadde imidlertid to barn uten å være gift med mora. Ifølge Musum hadde
han ikke noe godt ord på seg, det fremgår også av rettsprotokollene.
Kaspers barn:
Bl. Ingeborg, f. 1801 på Bjartnesvaid. Mor: Berit Salomonsdatter Bjartnesvald. 11815
bodde Ingeborg på Riksvoll hos faren. Gift i 1825 med Erik Olsen Nestvold, f.
1 762, d. 1 839. Han kalles husmann både i 1 826 og 1 828. To år senere benev
nes han som gårdmann og i 1833 var han innerst eller ieieboer. Hele perioden
hadde han Nestvoll som bosted. Troliq var det han som døde som innerst på Øren
i 1839.
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Ingeborg og Eriks barn;
Cl. Berit, f. 1 826. I 1 865 var hun gift med gårdbruker på Svarva lille på Inderøy,
Jørgen Petersen, f. 1820 på Inderøy. Berit var gårdbrukerenke både i 1 891
og 1910 på Lilleenget, se Inderøy III s.642. Fire barn.
C2. Mikal, f. 1 828, d. samme år, samme dag.
C3. Anne, f. 1 830, d. ugift 1 893 på Øra. Som etternavn ble da brukt Nestvold.
Hun losjerte i Gjethegården i 1 865 og ti år senere var hun tjenestepike hos
Jonas Johnsen. Tre barn.
Dl. Gustav Edvard Isaksen Lund f. 1 853, d. 1940. Gift 1 878 med Maren
Birgitha Nilsdatter Fieskhusvald. 1 1 barn. Hans far var Isak Olsen fra
Øra. Se Leksdalen s. 220 og 221 og under Brustad g.nr. 19/45.
D2. Julianne, f. 1 860, d. 1936 på Lademoen. Gift med Sivert Skevik. Hennes far var Laurits Hullin fra Øra.
D3.

Kristian Julius, f. 1873 på Nestvoilvald, d. 1883. Denne gutten var
bortsatt allerede som toåring i Kåra på Trones, men ble forsørget av sin
far. Han døde da han var ti år av skarlagensfeber på Stubbe. Hans far
var handelsbetjent Kristian Julius Sættem. Han var født i Molde i 1 851
og var trolig i familie med to brødre med samme etternavn i Verdalen.
Nemlig; Carl Julius Sættem i Gamle Storgate og Gustav F. Sættem i
Nordgata. Begge drev med handel.
C4. Marta, f. 1833. Muligens hun som var tjener i Prestegården i 1875. Død
1902 i Herøy, Nordland som ugift Marta Eriksdatter Breidstrand.
B2. Maria, f. 1817. Mor: Karen Maria Hagen. Under merknader i kirkeboka står det;
Gift mann.

Kasper døde som kårmann på Riksvoll i 1836, og etterlot seg ingenting.
Kasper Sevaldsen bygslet bort 16 mål til to håndverkere på Øra, men solgte forøvrig
gården til fargermester Ole Holan i 1831.
Ole Olsen Holan (1795-1853) og Marie Olsdatter Ågård (1806-1896)
Ole Holan kom hit til bygda i 1829 for å arbeide som farger. Hans far var Ola Andersen
Megård fra Holtålen og og mora var Gjertrud Hansdatter Auran. Ole (Ola) ble født på
Skatval, visstnok på gården Fløan vestre. 1 1831 ble han gift med Marie Ågård, altså
samme år som han kjøpte Riksvoll. Ole Holan var eier av Ysse vestre i 1838, men
hadde ikke tinglyst skjøte ennå. Marie og Ole Holan hadde også to eiendommer i
Gamle Storgate, nemlig Holan øvre og Holan søndre. Senere ble de to sistnevnte over
ført til to av parets døtre.
Ekteparet hadde i alt 8 barn. Se Ågårdsslekta s. 322 i Verdalsboka bd. III, og omtale
under Maritvoll -Holan øvre g.nr. 19/51 og Holan søndre g.nr. 19/52 i Gamle Storgate.
Etter Ole Holans død i 1853 solgte enken Marie Holan både Riksvoll og Holan øvre
i Gamle Storgate til sin svigersønn Arnt Sneve. Prisen var 500 spesiedaler og kår til
selgeren. Skjøtet er fra 1862 og er tinglyst samme år.
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Arnt Haldorsen Sneve (1825-1914) og Elsebe Olsdatter Holan (1833-1911)
Ifølge listen over innflyttere til Verdalen kom Arnt Haldorsen Sneve hit til bygda i
1856. Trolig kom han noe før. Han var født på Oppdal, men kom hit fra Trondheim.
Hans svigerfar Ole Holan var død noen år før, og trolig var det for å ta over hans
fargervirksomhet at han kom hit. Arnt Sneve og Elsebe Holan giftet seg i 1856. Arnt
Sneve hadde flere jern i ilden - han var nemlig bøkker samtidig som han også drev
gårdsbruket på Riksvoll g.nr. 16/3. Imidlertid hadde han som nevnt også hus på Øra.
Se Holan øvre g.nr. 19/51. Dermed kunne han ta inn leieboere på Riksvoll. Andreas
Karlsen og kona Beret Kristoffersdatter hodde der både i 1865 og 1875. Det var imidler
tid husrom for to familier på Riksvoll, og i 1865 hodde også Petter Pedersen , kona Berit
Marta og tre barn der. De flyttet senere på Ørmelen, der de hodde i 1875. En vil tro at
både Andreas og Petter var gårdsarbeidere på Riksvoll i 1865. Dagarbeider Peder Olsen
og kona Anne Nilsdatter hadde da losji på Riksvoll sammen med sønnen Ole Pedersen.
Han er identisk med Ole Pedersen Værnes, som kom til Værnes i 1888. Denne siste
familien er omtalt på s. 438 i Heimer og folk Stiklestad.
Arnt og Elsebe Sneve hadde fem barn som er omtalt under Holan øvre g.nr. 19/51.
I 1878 ble Akersborg fradelt, og to år senere ble resten av Riksvoll solgt til Johannes
Forberg og Petter Pedersen.
Johannes Forberg (1846-1901) og Petter Pedersen (1835-1887)
I perioden 1880 til 1889 var Riksvoll et sameie mellom disse to. De var svogre og gift
med hver sin søster - Julianne Olsdatter og Mette Olsdatter, begge fra Borgenvald.
Disse to familiene har neppe bodd på Riksvoll, begge hadde nemlig hus i Smedveita.
Johannes Forberg var eier av den såkalte Forberggården - senere kalt "Heimkjær” g.nr.
18/22, og var smed. Samme yrke hadde også Petter Pedersen, men han var hnsmed
og kaltes gjerne Petter Smed. Han var eier av ”Smedstua” nesten øverst i Veita g.nr.
18/105. Begge disse våningshusa står fremdeles i 2012, men smiene som hørte med, er
revet og borte for mange år siden.
Hvordan det forholdt seg med hus på Riksvoll, er ikke godt å si. I 1865 var det
losjerende der, ti år senere er ikke eiendommen nevnt. Kanskje var det bare uthusa
som sto igjen?
Johannes Forberg og Petter Pedersen hadde bruk for både uthus og jord. Det var
vel bakgrunnen for at de kjøpte Riksvoll. Begge familiene hadde nemlig husdyr, og de
hadde verken for eller husrom for dem på Øra. De hadde til og med ei ku, som de eide
sammen. Den var på sommerbeite på setra Stavlunden (eller var det Hestegreivollen?)
på Volhaugen. Melka gikk man til fots og hentet der. Den ble fraktet heim i bøtter og
ved hjelp av ”bølhenk”.
Hvor stor Riksvoll har vært før eiendommen ble oppdelt, vet vi ikke. Riksvoll søn
dre var på 88 mål. Ut fra matrikkelskyld i 1907, var det nok enda noen mål igjen etter
delinga. Dette ble da solgt til Hans Kristian Sivertsen i 1889.
Hans Kristian Sivertsen Koen (1841-)
Om denne eieren er det lite å fortelle. Han var født på Inderøy og kalles gårdbruker
og selveier i 1891. Trolig hadde han vært gift, for han hadde ei datter Ragnhild, som
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Arnt Haldorsen Sneve (1 825-1914). Han overtok fargervirksomheten etter sin svigerfar Ole Holan.
Fotograf Olaf Olsen, Trondheim. Foto utlånt av SNK.

bodde på Riksvoll. Hun var født i Molde i 1884. Husholdersken Anna Olsen var født
i 1855 i Levanger Landsogn.
Ved matrikkelen i 1891 var det Hans Kristian Sivertsen som hadde hjemmel både
på Riksvoll g.nr. 16/3 og Riksvoll søndre g.nr. 16/5.
Hans Sivertsen var på Riksvoll bare noen få år, og solgte eiendommen til Iver Martin
Olaussen Lyng i 1894.
Iver Martin Olaussen Lyng (Mule/Riksvoll) (1857-1937) og Sofie Nikoline Pet
tersdatter Lyng (1868-1913)
Etter at Lyng lille (Fergestuggu) ble ødelagt av Verdalsraset i 1893, kjøpte Martin Lyng
eiendommen Riksvoll og bosatte seg der. Martin hadde nylig kjøpt Lyng lille da raset
gikk. Han var sønn av Olaus og Gunelie Mule. Gården Mule er identisk med Selnesgår
den, som brant ned for noen år siden. Den er bygd opp igjen på samme tomta.
Sofie Nikoline var datter av Petter Sørensen og Beret Marta Johannesdatter, og Lyng
lille var barndomsheimen hennes. Martin og Sofie giftet seg i 1891. Sofie døde på
Riksvoll i 1913.
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Gården Riksvoll ble avertert for salg i 1908, men det er uklart om det ble noe av
salget. I annonsen får vi opplyst at det hørte med 60 mål jord.
Familien brukte etternavnet Mule i 1910, men tok Riksvold til etternavn etter at
de flyttet til eget hus i Sørgata. Mer omtale der. Riksvoll ble solgt i 1914 trolig til O.
N. Bruland. Se også Riksvoll søndre g.nr. 16/5. Bruland hadde hjemmel til begge eien
dommene i 1944. Han var også hjemmelsinnehaver av Kongsaker g.nr. 16/32.
Martin og Sofies barn:
Bl. Gudrun Olaug, f. 1891 på Øra, d. 1967. Gift med Olaf Gustavsen Sem, f.
1895, d. 1983. Eide småbruket Bjørgan gnr. 2/3 i Sjøbygda.
B2. Peter Mateus, f. 1 892 på Lyng lille, d. 1946. Gift med Karla Augusta Strømstad,
fra Steinkjer, f. 1901, d. 1934. Tre barn.
B3. Søren Magnus, f. 1896 på Riksvoll, d. 1952. Gift med Signe Johnsdatter Kristiansen, f. 1901, d. 1971. Søren Riksvold arbeidet på Statens Kornkjøp. Eiere av
Rustaker g.nr.20/14 i Sørgata. Fire barn.
B4. Marie Ovedie, f. 1905 på Riksvoll, d. 1983. Gift med Trygve Reinaas, f. 1906 i
Levanger, d. 1986. Trygve var murer. FHan skal ha mura opp Trones Gård alene fra
1961-66. Eget hus på Garpa, "Reinås" g.nr. 20/57, oppført 1939. Fire barn.

RIKSVOLLVALD
I 1865 fantes det også en husmannsplass under Riksvoll, men den har vi ikke greid å
plassere. Husmannen het Johannes Kristensen.
Johannes Kristensen (1804-1866) og 0 Ellen Olsdatter Rindsem (1801-1830),
2) Malena Toresdatter (1796-1873)
Johannes var sønn av Kristen Pedersen og Agate Toresdatter som bodde på Kjæran, da
Johannes ble født. Ellen var datter av Ole Jonssen og Inger Eliasdatter på Lyngsvald.
Johannes og Ellen giftet seg i 1825. Johannes bodde da på Ravlo, mens hun bodde
på Rindsem. Johannes giftet seg for andre gang i 1832. Da bodde han på Nestvoll, og
Malena på Leklem. Hun var født på Røros.
I 1825 var Johannes og Ellen innerster på Balhallvald, to år senere leide de hus på
Minsåsvald. Noe senere er de flyttet til Nestvollvaldet, for der døde Ellen i 1830. Med
andre ord: Det kan se ut som Johannes Kristensen har bodd på Nestvoll i to perioden
Hvor mye jord som hørte til denne plassen vet vi ikke, men noen mål må de ha hatt
til disposisjon. Det var nemlig 1 ku og 16 sauer i fjøset på Riksvollvald. Dessuten sådde
de Vi tn. bygg, 1 Va tn. havre og satte 6 tnr. poteter.
Johannes døde som husmann på Riksvollvald i 1866. På listen over husmenn i
1868-70 er Malena oppført som enke på Riksvold. Hun døde på Nestvoll (Riksvoll).
Plassen ble neppe brukt etter hennes død.
Johannes og Ellens barn:
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Bl. Inger Anna, f. 1 825 på Balhallvald, d. 1 826 på Balhall.
B2. Inger Anna, f. 1827 på Minsåsvald, d. 1918 i Mørsil, Jamtland. Gift 1854 med
Lorents Joachim Ulriksen Noch, f. 1 831, d. 1 872 på Semsvald. Hans far var Ulrik
Noch. I rubrikken som kalles "Yrke far" står det i 1 83 1 anført i kirkeboka: Rom Cath
Confes. Det betyr vel at han var katolikk. Gift andre gang 1 876 med Eilert Olsen,
f. 1 832. Hun bodde på Semsvald og han på Vådalsplass i Sparbu ved giftermålet.

Johannes og Malena fikk et dødfødt barn i 1832, ellers ingen barn. De bodde på
Nestvoll fortsatt.

AKERSBORG
G.NR. 16/4

Som allerede nevnt ble Akersborg fradelt Riksvoll, og Mikal Olsen fikk skjøte i 1877,
tinglyst i 1878.
Mikal Olsen Akersborg (1829-1917)
og Anne Iversdatter Minsåsvald
(1831-1897)
Mikal var sønn av Ole Larsen og Marit
Olsdatter og var født på Nestvoll, der
faren var husmann da Mikal ble født.
Anne var datter av Iver Ellingsen og
Anne Jonsdatter og var født på Minsås
vald. Mikal og Anne giftet seg i 1853. Da
bodde han på Øra, og hun hadde bosted
på en av Guddingsgårdene.
Det ser ut som deres første heim var
på Mikvollvald, Mikal var husmann der
da dattera Maren Anna ble født i 1854.
I 1865 var de husmannsfolk på Nord
bergsvald, men i 1875 hadde de tilhold
på Moåkeren. Igjen får vi et eksempel
på husmenns stadige flytting fra plass til
plass. Bakgrunnen for det kan være for
skjellig. En årsak kan være at de ønsket
seg en bedre/større plass?
Mikal og Anne hadde også en pleidat
ter i 1865, det var Anna Frantsdatter f.
1855 i Overhalla.
Så endelig i 1877 ble Mikal selveier
på Akersborg. Skulle nesten tro at han
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slo seg til ro der, men nei. Han prøvde seg også en periode i USA. Dit reiste han i mai
1881, knappe to uker før svigersønnen forlot Gamlelandet.
I tillegg til at han var gårdbmker drev han også som murer. La oss ta med noen his
torier som gikk på folkemunne om Mikal.
Mikal Akersborg var en flink murer, og han murte flere piper av gråstein utover
bygda. John Storhaug som var feier, mente at han så hvem som hadde laga murpipene.
Mikal fikk skryt for sine murpiper, men var ellers holdt for å være svært snarsint. Altså
en kar som ikke var så lang å tøye. Om det var på grunn av kroppslengda, eller om det
gikk på humøret hans, vet vi ikke, men han ble kalt for "Støtten”.
Ordet støtt hadde nærmest gått ham på nervene. Om han hadde med en kar til å
hjelpe seg med muringa, måtte han ikke si at en stein var for "støtt”. Da risikerte han å
bli heimsendt - jaga på flekken. Nei, han måtte si at steinen var for lite lang.
På samme viset var det hvis graset var kort på ekrene hans på Akersborg. Ingen måtte
si at det var støtt, nei, en måtte si at det var lågt eller lite langt.
Mikal ble enkemann i 1897, men hadde i 1900 fått tak i noen til å hjelpe seg. Da
bodde Beret Marta Karlgård hos ham og kalles tjener. Hun var mor til Anneus Karlgård.
Som gammel flyttet Mikal på Øra. Der døde han på eiendommen "Rosenborg" like
før jul i 1917. Da hadde han vært eier av Akersborg i vel 30 år.
Mikal og Annes barn:
Bl. Maren Anna, f. på Mikvollvald 1854, d. 1916 i Garfield, Minnesota. Gift 1 877
med Erik Magnus Søderqvist, f. 1 852 i Are i Sverige. Begge bodde på Nordbergs
vald da de giftet seg. 1 1 875 kalles Maren Anna sypike, Erik Magnus utvandret til
Alexandria i Minnesota i 1881. Høsten etterpå reiste også Maren Anna, og hadde
med seg to barn, som begge var mindreårige. Målet for Maren Anna og barna var
New York.
Cl. Anna, f. 1 880 i Sverige. Utvandret sammen med mora i 1 882.
C2. Edvard Magnus, f. 1881 på Akersborg. Utvandret sammen med mora i 1 882.
C3. Marie MCIntire, f. i USA. I 1919 var hun bosatt i Eik River, idaho.
C4. Ole Albert, f. 1 889 i USA. I 191 9 var han bosatt i Garfield, Minnesota.
C5. Olga, f. 1 894 i USA. 11919 var hun bosatt i Garfield, Minnesota.
C6. Laura Elvira, f. 1 897 i USA. I 191 9 var hun bosatt i Garfield, Minnesota.

I 1910 var det Jon Gotvard Olsen og hans familie som bodde på Akersborg
Jon Gotvard Olsen (1880-) og Grete Marie Martinusdatter Olsen (1878-)
Jon Olsen var sønn av Ole Johnsen og Ingeborg Oline Gabrielsdatter Nordbergsvald.
Foreldrene var ikke gift, og faren var tjenestedreng på Haugslia da Jon ble født. Grete
Marie var datter av Martinus Petersen og kona Karen Olsdatter på Yssevald.
Begge ektefellene var født i Verdalen, mens noen av barna var født i Trondheim. Det
skulle tilsi at familien har holdt til der en periode. John G. Olsen var platearbeider på
et mekanisk verksted, mens kona står oppført med jordbruk som erhverv. Da sønnen
Karle Margido ble døpt i Stiklestad kirke, benevnes faren som fabrikkarbeider. Forel
drene bodde på Sakshaug på denne tid.
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Jon og Gretes barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.
B5.

Karle Margido, f. 1900 i Verdalen. Ukjent skjebne.
Jenrik Gudmar, f. 1903 i Trondheim, d. 1911 på Akersborg av hjernebetennelse
Johan Rikard, f. 1906 i Trondheim. Ukjent skjebne.
Oskar Antonius, f. 1908 i Trondheim. Ukjent skjebne
Magnus Georg, f. 1910 på Akersborg.

Den neste eier som vi kjenner til er Olaf Nordgård.
Olaf Severin Erlingsen Nordgård (1868-1941) og Anne Otelie Mikalsdatter Anne
(1873-1927)
Begge ble født i Sparbu, se Sparbu bd. V s. 182.
Vi er ikke sikre på når Olaf Nordgård og familien kom til Akersborg, men de bodde
der da Lydia ble konfirmert i 1914. Av manntallslistene fra 1924 ser vi at Olaf Nordgård
fremdeles var eier. Lydia som vel da hadde stemmerett, bodde også sammen med forel
drene. Manntallslistene viser hvem som hadde stemmerett på det aktuelle tidspunktet.
De yngre barna bodde trolig heime hos foreldra ennå, men de var for unge til å stemme
akkurat da. Stemmerettsalderen var 23 år fra 1920.
Av barnas fødested kan vi se at de bodde på Reinsberg i Vinne i 1905, tre år senere
var de på Flotten i Vinne. Olaf Nordgård var jernbaneformann.
Olaf og Anne sine barn:
B1. Lydia Elbine, f. 1 900 på Fætten, men neppe i Verdalen. Hun er ikke funnet blant fødte
her i bygda. Utvandra 1929 til Canada som ugift telefonistinne. Ukjent skjebne.
B2. Magne, f. 1 902 på Mære, Sparbu, d. 1945. Gift på Levanger med Ruth Eriksen, f.
1900, d. 1988. Magne Nordgård var slakter og pølsemaker. Bosatt på Levanger.
To barn, Rolf og Aud Johanne. Rolf er bosatt i København. Aud er gift Roel og er
bosatt på Sparbu.
B3. Hilda Guneva, f. 1905 på Reinsberg, d. 1970 i Canada. Gift med Hilmar Ney
mann Kristiansen, f. 1900 i Verran, d. 1970. Konfirmert i Stiklestad kirke 1915.
Bodde da på Fleskhus. Bosatt i Calgary.
B4. Olaug Alfrida, f. 1908 på Flotten, d. 1991. Gift 1930 med Johan Heiberg, f.
1901, d. 1974. Johan Heiberg var sagbruksarbeider. Eget hus i Sjøbygda "Kville"
g.nr. 3/34.

Neste eier var Ole Storstad.
Ole Mikalsen Storstad (1895-1952) og Berntine Olsdatter Vangstad (1901-1994)
Ole og Berntine giftet seg i 1927, og kjøpte Akersborg to år senere. Bruket var på 23
mål dyrket mark. De hadde 2 kyr, 2-3 griser og noen høner.
Ole Storstad var sønn av Ingeborg-Anna Olsdatter og Mikal Pedersen Storstad. Berntine var født i Vangstad, og var datter av Birgitte Pettersdatter og Ole Ellingsen Vangstad.
Hele eiendommen er nå solgt til tomter.
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Ole og Berntines barn:
Bl. Morten Olav, f. 1935, d. 2004. Gift med Ingeborg Inndai, f. 1941, d. 2009.
Morten overtok heimen etter foreldra. Jorda er nå solgt til tomter.

RIKSVOLL SØNDRE
G.NR. 16/5

Riksvoll søndre ble fraskilt Riksvoll i 1889. Ved matrikkelen i 1891 var Hans Kristian
Sivertsen hjemmelsinnehaver både av Riksvoll g.nr. 16/3 og Riksvoll søndre g.nr. 16/5.
I 1900 var eiendommen ubebodd. Johannes Forberg ser ut til å ha vært eier en peri
ode, og i 1901 skjøter hans enke Julianne Riksvoll (16/5) til Einar Johnsen. Det var da
også han som hadde hjemmel på den i 1907. Samtidig fikk han også skjøte på Sandan
(16/7). Riksvoll søndre var på 88 mål, og ble i 1922 kjøpt og lagt under Nestvoll store.
Av dette igjen ble 30 mål solgt til Ole Nilsen Bruland i 1923.
Ole Nilsen Bruland (1859-1931) og Antonette Bruland (1878-)
Ole Bruland var eier av Hallan nedre i Vinne fra 1911-1918. Han var fra Sunnfjord og
kjøpte som allerede nevnt, 30 mål i 1923 av Nestvoll store. Ifølge en manntallsliste fra
1924 bodde disse på Riksvoll da: O.N. Bruland f. 1859. Antonette Bruland f. 1878.
Ved matrikkelen i 1944 er A. Bruland oppført som eier av 16/3 Riksvoll, 16/5 Riksvoll
søndre og 16/32 Kongsaker. Disse er senere slått sammen til g.nr. 16/3. Disse arealene
ligger i strøket omkring Arnljots gate.
Ole og Antonettes barn:
Bl. Marta, f. 1911 på Ner-Hallan, d. på Levanger 1996. Gift med maskinist Jon
Ludvig Sagmo, f. 1911 i Frol, d. 1991 på Levanger. Marta Bruland var ansatt på
Verdal Samvirkelag, og satt i kassen på Kolonialen muligens under og like etter 2.
verdenskrig. Senere bosatt på Levanger. Ansatt på Levanger meieri. Egen heim ved
Levanger, Bjørken g.nr. 23/102.

LORVOLL NORDRE (LORENTSVOLL)
G.NR. 16/6

Da Lorvoll ble skyldsatt eller fradelt Nestvoll store i 1794, ble verdien satt til 12 mkl.
(marklag). Den samme verdien ble også fastsatt for Riksvoll og Tvistvoll med 12 mkl.
på hver eiendom.
Lorvoll grenset mot øst til Mikvoll og videre langs Riksvoll og Nestvoll lille. Navnet
på eiendommen er en oppkalling etter Lorents Didrik Kltiver, som jo var den som sto
for oppdelingen av Nestvoll store.
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Kjøper av Lorvoll var:
Anders Taraldsen (1762-1844) og Berit Bardosdatter (1764-1841)
Anders og Berit giftet seg i 1793, og fikk etter hvert fem barn så vidt vi kjenner til.
I 1801 var han strandsitter under Mikvoll lille, men eide og drev altså "jordstykket
Lorvoll” i tillegg. Musum betviler at Anders har bodd på Lorvoll, men kanskje ble det
bygd hus på Lorvoll etter hvert. Trolig flyttet han fra Øra og dit. Hans datter Gjertrud
ble født på Nestvoll i 1805. Senere ble hun også gift der. Av kildene ser det ut som
han oppholdt seg på Lorvoll under Nestvoll, både i 1815, 1820 og 1825. Både Berit og
Anders døde på Nestvoll henholdsvis i 1841 og 1844.
Helt bestemt hvor Anders holdt til på Mikvoll lille, er ikke godt å si. Trolig var det
i Halvorsengården senere "Sandhaug” g.nr. 18/9. Se Mikvoll lille. Olaus j. Næss bygde
hus på denne tomta i 1862, men Anders Taraldsen kan godt være en av brukerne før
ham.
Anders Taraldsen skal visstnok ha solgt halvparten av Lorvoll uten at han utstedte
noen tinglyst hjemmel. Den halvparten ble til Lorvoll med Øgstadenget. Resten av
eiendommen delte han mellom sønnen Tarald Andersen, og svigersønnen Lorents
Pedersen Riksvoll. Skjøtene er fra 1841. Taralds skjøte ble tinglyst i 1843, og Lorents
sitt i 1845. Disse to partene ble ikke skilt ad i matrikkelen før i 1862. Lorents sin part
ble kalt Lorvoll søndre g.nr. 16/8.
Anders og Berits barn:
Bl.
B2.

Tarald, f. 1793, d. 1801.
Peder, f. 1798, d. 1800.

B3.

Bardo, f. 1796 trolig på Mikvoll lille, d. 1850 på Rosvoll nordre, druknet i Ver
dalselva. Gift 1823 med Kirsti Pedersdatter Rosvoll, f. 1801 på Rosvoll, d. 1888
på Prestegård. Hun var datter på Rosvoll mellom. Bardo kjøpte Rosvoll nordre i
1 826. Etter hans død overtok sønnen Peder Bardosen, og mora Kirsti fikk kår på
gården. Åtte barn.
Tarald, f. 1801 på Mikvollvald, d. 1882 på Mikvollvaldet. Gift 1824 og 1862.
Eier av en part av Lorvoll. Se omtale nedenfor.
Gjertrud, f. 1 805 på Nestvoll (Lorvoll), d. 1900 i Trondheim. Gift 1831 med Lorents
Pedersen Haug, f. 1807 på Maritvollvald, d. 1878 på Nestvoll. Som svigersønn
av Anders Taraldsen overtok han en part av Lorvoll, kalt Lorvoll søndre. Fem barn.
Se omtale nedenfor.

B4.
B5.

La oss først se på Taralds part av Lorvoll og hans familie.
Tarald Andersen (1801-1882) og 0 Marta Halvorsdatter Ness (1797-1860),
2) Gurianna Ågesdatter Eklo Nestvold (1823-d. etter 1895)
Tarald ble gift første gang i 1824 med Marit Halvorsdatter Ness. Hun var datter av
Halvor Olsen Ness og kona Anne Gundbjørnsdatter Faaren. De var gårdbrukere i Mil
lom-Ness. Marit døde som bondekone på Lorvoll i 1860. Tarald ble gift andre gang
NESTVOLL

151

i 1862 med Gurianna Ågesdatter Eklo. Hun var datter av Åge Tørrissen Eklo og kona
Marit Torkildsdatter. De var gårdbrukere i Ekloa.
Tarald og familien ble ikke så lenge på Lorvoll. I 1865 var han huseier med jord
på Mikvollvald, Ørmelen. Ti år senere losjerte familien i Hallangården, som også lå
på Ørmelen (Heggnes g.nr. 18/38). Der bodde Gurianna ennå i 1891. Hun brukte da
Nestvold som etternavn. Hun ernærte seg med veving, karding og spinning. Som enke
utvandret hun til USA i 1895 med La Crosse, Wisconsin som reisemål. Hun reiste
sammen med en søster.
Taralds datter før ekteskapet:
Bl. Marta, f. 1824 på Hallem, d. 1913. Gift med Ole Johnsen Storstad, f. 1821 på
Fossnesset, d. 191 8. Da de giftet seg bodde hun påjøsås og han på Storstad ves
tre. Gårdbrukere (leilendinger) på Storstad vestre. Martas mor var: Anne Ellingsdatter
Hallem.

Tarald og Marits barn:
B2. Anne, f. 1 824 på Ness, d. 1 859 på Haug. Gift med Johan Mikkelsen, f. 1 830, d.
1 865 på Øra. Hun fikk attest til Grong 1 845.
B3. Peter Andreas, f. 1827 på Nestvoll, død ugift 1902 i Tromsø. Attest til Helgeland
i 1 849, senere garver i Tromsø, der han bodde i 1 865 sammen med søstra Oline
og hennes mann Elling Knutsen. Se Gran 11 s. 818.
B4. Berit, f. 1831 på Nestvoll, d. 1 886 på Mikvoll (valdet). Gift 1 857 med Ole Ellef
sen, f. 1833 i Gausdal, d. 1 897. Ole var fisker med jord i Klokkarstua i Gamle
Storgate både i 1 865 og 1 875. Han ble gift for andre gang 1 887. Berit og Ole
var Berntine Grennes foreldre. Nærmere omtale under Klokkarstua av Mikvoll store.
Sju barn.
B5. Oline, f. 1835 på Nestvoll, d. 1915 som Olianna Knutsen Kvam, Gift 1861 med
Elling Knutsen Øren, f. 1832 på Vistvald, d. 1890. Familien bodde i 1 875 på
Ørmelen, der kalles han maler. I bd. III av Verdalsboka s. 1 29 kalles han glassmes
ter. Kanskje praktiserte han begge deler. Dette er foreldrene til Karl Marius Kvam,
som drev handel i Sørgata. Se mer omtale under Østvoll - Kvam g. nr. 21/14. Tre
barn.
B6. Henrik, f. 1 838 på Nestvoll, d. 1 838 på samme sted.
B7. Olaus, f. 1 840 på Nestvoll. Flyttet som ugift til Sogndal i 1 870. Var ei tid i Tromsø.
Gift og hadde to barn.

Tarald og Guriannas barn:
B8. Anna Matilde, f. 1 862 på Nestvoll, d. 1 862 på Nestvoll.
B9. Anton Marius, f. 1864 på Mikvollvald. Utvandret til Chicago som ugift garver i
1 887. Udyktig til militærtjeneste står det i merknadsrubrikken.

Tarald Andersen solgte sin del av Lorvoll til Carl Julius Sættem i 1863.
152

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

Carl Julius Sættem (1813-1875) og 0 Johanne Katarine Schult Bernhoft (18071852), 2) Caroline Lindemann/Tidemann (1816-1883)
Carl Sættem kom til Verdal i 1831, som handelsbetjent hos Johannes Groth Monrad
i Gamle Storgate. Monrad var da eier av l.nr. 17 av Maritvoll dvs.”Holan” g.nr. 19/24.
Sættem ble senere kompanjong med Monrad og overtok etter hvert også hans handels
virksomhet på Øra.
Se nærmere omtale under Maritvoll ”Holan” g.nr. 19/24, kalles gjerne Eriksengår
den i våre dager. Eier i 2014 var Arne Risan.
Carl Julius og Johanne sine barn:
Bl. Anton Johannes, f. 1 847 på Øra, d. 1 865 på samme sted.
Død av skarlagensfeber.
B2. Dødfødt gutt. 1852.

Muligens var baker P. Olsen eier av Lorvoll en periode, men han hadde ikke tinglyst
hjemmel. Derfor var det Caroline Sættem som var utsteder av skjøtet i 1881. Da ble
nemlig Lorvoll, Tvistvoll og Sættemgården/Holan g.nr. 24 i Gamle Storgate solgt til det
svenske skogkjøperkonsortiet Olof Larsson i Åberg, Olof Olsson i Valne og Erik Mons
son i Valne.
Hva slags hensikt svenskene hadde med å investere i disse gårdene, vet vi ikke. De
var imidlertid eiere bare i to år. Men tilbake til Lorvoll. Værdalens hrænderis interessent
skap ble eiere fra 31. desember 1883. De var også eiere bare en kort periode. Det var
planer om et brenneri i Verdal. Uvisst av hvilken grunn, men det ble bare med planene.
Dette selskapet solgte Lorvoll g.nr. 16/6 til farger Jon/Jens Hansen. Han fikk skjøte i
1885. Jens Hansen hadde to eiendommer i Nordgata, og er nærmere omtalt der. Martin
Andreas Eriksen Holmsveet hadde hjemmel på Lorvoll nordre i 1891, men har neppe
bodd der. Han hadde hus i Gamle Storgate - Rostadgården, og var vognmann og jord
bruker. Holmsveet hadde som flere andre på Øra, behov for for til sitt dyrehold. Lorvoll
nordre var ubebodd både i 1891 og i 1900. I 1907 hadde Einar Johnsen hjemmel på
denne eiendommen. Han solgte den videre til Johan Lynum i 1908. Prisen var 1500 kr.
Einar Johnsen var også eier av Riksvoll søndre g.nr. 16/5, Lorvoll g.nr. 16/10 og Sandan
g.nr. 16/7 i 1907.
Johan Emil Hansen Lynum (1843-1927) og 0 Gurine Larsdatter, 2 ) Pauline Anders
datter (1854-1947)
Johan Lynum var enkemann da han kjøpte Skrove nedre østre i 1887. Han hadde da
med seg tre barn fra første ekteskap. I slutten av 1890-åra kjøpte Lynum gården Snau
sen. Til Lorvoll kom han som nevnt i 1908.
Johan og Gurines barn:
Bl. Laura Hansine, f. 1873. Gift med Karl Gustav Jørgensen, f. 1873. Han var
jernbanearbeider, men kalles i en kilde også for handelsmann. Familien eide Viborg
nordre g.nr. 19/65 omkring 1900, men utvandret til USA i 1907.
B2. Johanna Kristoffa, f. 1 877 i Skogn. Muligens hun som døde 1940. Tvilling med B3.
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B3. John Godtfred, f. 1 877 i Skogn. Tvilling med B2. Han arbeidet som snekker.
B4. Edvard Marius, f. 1 879 i Skogn, d. 1964. Gift første gang med Oline Hansdatter,
f. 1 877, d. 1933, gift andre gang med Ottine Solberg, f. 1893 fra Strinda, d.
1983. Gårdbruker på Svedjan. Se Heimer og folk i Stiklestad s. 65.

Pauline Andersdatter hadde en datter, Ingeborganna, med Elling Estensen Kvellovald
før hun ble gift. Elan var av Saugenslekta som kom fra Soknedalen og hit til bygda i
1831. Han utvandret til USA i 1882. Hans bror John skriver i et brev fra USA at han
vet lite om Elling, men at ”han lever blant indianerne”. Hans videre skjebne er ukjent.
B5. Ingeborganna, f. 1883, d. 1968. Gift med Anton Sende, f. 1888, d. 1975.
Gårdbrukere på Sende lille nordre. Anton var også bygningssnekker. Etter at han
solgte gården, flyttet han til Sendesaunet, nå Vestheim. Se Heimer og folk Leksdalen
s. 499.

Johan og Paulines barn:
B6.
B7.
B8.
B9.

Ole Martin, f. 1 888 på Skrove, d. 1 892. Tvilling med B7.
Paul Marius, f. 1 888 på Skrove, d. 1 892. Tvilling med B6.
Georg, f. 1 890 på Skrove, d. 1 892.
Gunelie, f. 1892 på Skrove, d. 1986. Gift 1915 med Johannes Valseth, f. 1890,
d. 1972. Johannes drev som slakter. Ekteparet bodde på Øra, og var pedeller på
Bedehuset i mange år, der de også hadde leilighet. Seks barn.
Bl 0. Petra Marie, f. 1 894 på Skrove, d. 1 952 i Oslo. Hun var ugift Og major i Frelses
armeen. Tjenestegjorde mest i Oslo. Tvilling med Bl 1.
Bl 1. Ingrid Elnora, f. 1 894 på Skrove. Gift 1919 med Arne MarentiusJensen, f. 1 898
i Steinkjer. Tvilling med B10.
Bl 2. Ole Kristian, f. 1898 på Snausen, d. 1901 på samme sted

Johan og Pauline Lynum bodde fremdeles på Lorvoll i 1924 og trolig til de døde. Han i
1927, hun tjue år senere. Eiere etter den tid bl.a. Julianne og Gunnar Johannes Valseth.
LORVOLLSAND/SANDAN
G.NR. 16/7

Denne eiendommen ble fraskilt Lorvoll i 1850, og ble skyldsatt for 16 sk. eller ny skyld
mk. 0.36. Tarald Anderssen og Lorents Pedersen Lorvoll utstedte i fellesskap skjøte til
Johan Magnus Jonassen Forherg.
Johan Magnus Jonassen Forherg (1808-1880) og Elen Oline Jonasdatter (18141897)
Johan Forberg var skomaker og strandsitter under Mikvoll store og hadde sin heim
i Smedveita. Her var det lite jord som hørte til, så kjøpet av Lorvollsand var sikkert
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en investering for å skaffe for til kua og de sju sauene som han hadde i 1865. Denne
buskapen er oppført under heimen hans i Smedveita, og Lorvoldsand er ikke nevnt
da. Ti år senere er både familien og buskapen oppført under Værdalsøren eller Lorvoll sand. Mest sannsynlig var neste eier Johannes Forberg.
Johannes Johansen Forberg (1846-1901) ogjulianne Olsdatter (1847-1930)
I likhet med sin far var Johannes Forberg håndverker, men han var imidlertid smed.
Mer omtale under Mikvoll store. Neste eierskifte var mellom 1900 og 1902. Da kom
Einar Johnsen fra Levanger inn i bildet.
Einar Johnsen (1865-1960) og Anna Fline Olausdatter Berg (1867-1943)
I 1907 hadde Einar Johnsen hjemmel på disse eiendommene i tillegg til Lorvollsand:
Riksvoll søndre g.nr. 16/5, Lorvoll nordre g.nr. 16/6 og dessuten Lorvoll g.nr. 16/10.
Einar og Anna giftet seg i 1895. Da bodde Einar på Rosvollvald og Anna bodde på
Flotten, men hun var født på Bergsgraven i Vinne. Einar var født i Levanger (Marka
bygda), og hans far var John Andersen Fraubakken. Mora var Baroline Bertelsdatter
Stormo. Annas foreldre var Olaus Olsen og Elen Jonsdatter.
Einar var skomaker, men kalles gårdbruker da han hadde Riksvoll søndre.
De bodde på Ørmelen på en bygslet plass av Mikvoll vestre i 1900. Noen år senere
var de etablert på Melan. I 1908 flyttet familien til Valset i Vinne. Der var de også i
1910. Da er han også oppført som midlertidig bosatt i Bjørken der han var tømmerkjø
rer. De havnet til slutt på Ørmelen - på nabotomta til sønnen, Birger Johnsen.
Einar og Annas barn:
Bl. Dødfødt pike 1 896. Foreldrene bodde da på Rosvollvald.
B2. Birger Johannes, f. 1897 på Bergsgraven, d. 1981. Gift 1920 med Sofie Mar
grete Haugen, f. 1901 på Øra, d. 1987. Birger var snekker og hadde eget hus
på Ørmelen, "Nyheim" g.nr. 1 8/78. Tre barn.
B3. Oskar Elias, f. 1 899 på Mikvollvald, død samme år på samme sted.
B4. Evald Oskar, f. 1900 på Ørmelen, d. 1979. Forretningsfører for Arbeider-Avisa i
Levanger. Gift med Johanne Sofie Bunes, f. 1 899 i Verdal, d. 1 969. Bodde i Frol.
Tre barn.
B5. Astrid Elise, f. 1902 på Riksvoll. Gift med Gustav Iversen. Bodde ved Sarpsborg.
B6. Ellen Baroline, f. 1904 på Riksvoll, død 1928 på Nøisomhet. Hun var ugift og
benevnes som hjemmeværende datter ved sin død.

LORVOLL SØNDRE
G.NR. 16/8

Lorents Pedersen Haug (1808-1878) og Gjertrud Andersdatter Lorvoll (18051900)
Som allerede nevnt, overtok Lorents denne delen av Lorvoll i 1841, men den ble ikke
skyldsatt før i 1862, og da for 19 skilling.
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Lorents Pedersen var født på Haug (se Heimer og folk Stiklestad s. 87) og var sønn
av Peder Lagesen og Marit Larsdatter. Gjertrud var datter av Anders Taraldsen og Berit
Bardosdatter på Lorvoll. Lorents og Gjertrud giftet seg i 1831. De bodde den første
tida som innerster hos hans foreldre på Haugsvald, der også deres første barn kom til
verden. De andre hre barna ble født på Lorvoll (Nestvoll).
I 1865 var Lorents selveier på Lorvoll, ti år senere kalles han gårdbruker, det var
han fremdeles da han døde tre år senere.
Værnes nordre g.nr. 16/25 ble fradelt Lorvoll søndre i 1906, og resten ble samme år
sammenføyet med Lundemo g.nr. 16/15.
Lorents og Gjertrud sine barn:
Bl.

Berit Marto, f. 1831 på Haugsvald, d. 1913 som husmannskone. Gift 1853 med
Petter Pedersen Skrove, f. 1831. Petter bodde på Hestegreivaid ved giftermålet.
I 1 865 var Petter losjerende gårdsarbeider på Riksvoll. I 1 875 var han sagbruks
arbeider med noe jordsbruk på Ørmelen. 11891 var han husmann med jord, og
i 1900 ble han kalt jordbruksarbeider. Familien holdt til på Ørmelen. Ved hennes
død brukes Riksvoll som etternavn. Petter Pedersen døde i 1917. Fem barn.

B2.

Peder Andreas, f. 1833 på Nestvoll. Han kalte seg Peder A. Nesvold. Attest til
Tromsø 1 851. I 1 865 var han bonde og snekker på Harstad nedre på Trondenes.
Ti år senere ble han kalt snekker og husmann. Gift var han med Mikoi Maria Har
tvigsdatter Hveding, f. ca. 1824, Trondenes, d.1904 i Fergus Falls. Utvandret til
USA, bodde i Minnesota. Tre barn. Se Gran II s. 827.

B3.

Gurianna "Anna", f. 1839 på Nestvollvald (Lorvoll), d. 1923. Fiyttet som ugift til
Trondheim i 1 867. Gift med trelasthandler Anders Gundersen. Ingen barn.
B4. Anne, f. 1 842 på Nestvollvald (Lorvoll), d. 1928 i Trondheim. Gift 1 860 med Ole
Knutsen Leinsvaid, f. 1 836, d. 1911 på Lundemo. Anne og Ole var husmannsfolk
på Leinsvaid både i 1 865 og i 1 875. I tillegg var Ole skomaker. I 1 880 var de
selveiere på Lundemo g.nr. 16/15, og i 1885 kjøpte de Lundemo søndre g.nr.
16/16. Omtales nærmere under Lundemo. Fem barn.
B5.
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Lovise, f. 1849 på Nestvollvald (Lorvoll), d. 1939 i Trondheim. Bodde heime hos
foreldra både i 1 865 og 1 875. "Hjelper moderen", står det i folketellingene. Utflyt
tingsattest som ugift til Trondheim i 1 883. Gift samme år i Domsoknet med styrmann
Paul Edvard Myhre, f. 1851 i Trondheim, men hun var enke i 1900. Hun bodde
da i Hvedingsveiten 2, der er hun oppført som huseier. Hun hadde verdalsbesøk
akkurat da denne folketellinga foregikk. Datter på Reitan, Olga Nygaard (f. 1 866)
og Gudrun Knutsdatter Lundemo (f. 1 885) er oppført som besøkende. Begge er
også registrert i Verdalen, men med opphold i Trondheim.
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LORVOLL NEDRE

G.NR. 16/9
Denne parsellen ble fraskilt Lorvoll i 1884. I matrikkelen fra 1891 er farger Jens Han
sen oppført som eier. Han bodde på Øra og er nærmere omtalt under Rosenvoll g.nr.
19/18 ogjensvoll g.nr. 19/19
En annen eier var Verdalens brenneriselskap. De solgte Lorvoll nedre til Karl Mag
nus Petersen fra Beitstad i 1892.

Karl Magnus Petersen (1839-1898) og Anna Bergitte Olsen (1867-1923)
Pettersen skal ha bygd hus på eiendommen da han overtok den. Hvorvidt han har
bodd i husa, er vel noe usikkert. Karl Magnus Petersen ble nemlig eier av Pettersborg
i Smedveita i 1887 og drev forretning der. Muligens har han som flere andre huseiere
på Øra, kjøpt jorda på Melan for å ha for og plass for noen husdyr. Karl M. Petersen og
familien er omtalt nærmere under Mikvoll store. Sjøl om Karl M. Petersen døde i 1898,
hadde han fortsatt hjemmel på Lorvoll nedre i 1907. Det har sikkert sammenheng med
manglende hjemmelsoverføring til hans enke Anna Bergitte Olsen, som levde til 1923.
Lorvoll nedre ble etter ønske fra Sefanias Likse sammenføyet med Tvistvoll g.nr.
16/14, Sandvoll g.nr. 16/13, Lykkens prøve g.nr. 16/18 og Tvistvoll østre g.nr. 16/26.
LORVOLL MED ØGSTADENGET

G.NR 16/10 OG 16/1 1
Den første eier eller rettere sagt bruker, på denne delen av Lorvoll var Lorents Nilssen
Øren, men han hadde ikke tinglyst hjemmel.
Lorents Nilssen Øren (1755-1815) og Agnes Hansdatter (1762-1803)
Agnes var datter av Hans Andersen Nestvoll/Mikvoll og kona Gjertrud Olsdatter
Mikvoll. Kirkeboka viser at hun døde på ”Værdalsøren”. Hans Andersen døde på
Nestvoll samme år som sin datter. Han bodde på Nestvoll lille på sine gamle dager.
Han er nærmere omtalt under Nestvoll lille.
Lorents og Agnes giftet seg i 1782. Lorents var nok ikke fra Verdalen, da de giftet
seg står det nemlig Strømmen som bosted for ham. Det ser ut til at Lorents og Agnes
har hatt tilhold på Maritvollvald den lengste tida av sitt ekteskap. I 1801 var han
strandsitter der og fisker. Samme år ble også deres yngste sønn født på Maritvollvald.
Akkurat når Lorents Nilssen ble bruker av Lorvoll, vet vi ikke, trolig tidlig på 1800-tal
let. Vi vet heller ikke sikkert om han og familien bodde der. Kanskje hadde han som
flere andre på Øra bruk for jord for å holde buskap. Da han døde i 1815, forteller
kirkeboka bare at han bodde på ”Øren”.
Lorents og Agnes hadde i alt åtte barn, som alle er nærmere omtalt under Maritvoll.
Neste eier av Lorvoll var Mons Moe.
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Mons Eriksen Moe (1782-1842) og Marie Mikalsdatter (1782-1853)
Moe kjøpte Lorvoll med Øgstadenget på auksjon etter at Lorents Nilssen var død i
1815. Mons Moe eide og bodde i Melastua på Øra (Mikvoll store) og er nærmere
omtalt der.
Dette med Øgstadenget trenger vel en nærmere forklaring. Iver Øgstad var eier av
en engslette mellom Nestvoll og Reitan. Denne bygslet han til Mons Moe i 1807. Den
må ikke forveksles med Øgstad-enget som en periode tilhørte Hallem søndre, og som
senere er tilbakeført til Øgstad.
Når Mons Moe ble eier av Øgstadenget ved Nestvoll, vet vi ikke sikkert. Men han
pantsatte Lorvoll med Øgstadenget allerede i 1824. Mons Moe eide flere gårder og
brukte denne eiendommen som underbruk. Musum bruker g.nr. 33/2 for Øgstadenget
i sin beskrivelse s. 149 i bd. III av Verdalsboka. Dette er feil i henhold til matrikkelen
fra 1886. Det skal være g.nr. 16/11.
Øgstadenget ble fraskilt Lorvoll i 1886, og solgt til Teodor Wisth i 1887 sammen
med flere andre eiendommer, bl.a. Nestvoll store.
I 1894 var det igjen eierskifte på Nestvoll store. Kjøper den gang var Bonsak Sem.
Etter hans begjæring ble Øgstadenget g.nr. 16/11 og Nestvoll lille g.nr. 17/1 sammen
føyet med Nestvoll g.nr. 16/1 i Panteregisteret.

VÆRNES

G.NR. 16/12
Værnes ble fraskilt Lorvoll med Øgstadenget i 1888. Samme år solgte E. M. Moe eien
dommen til Ole Pedersen Værnes.
Ole Pedersen Værnes (1864-) og Grethe Cecilie Johnsdatter (1849-1933)
Ole Pedersen var sønn av husmann på Forbregdsvald, Peder Olsen og kona Anne
Nilsdatter. Anne var fra Levanger landsogn. Paret giftet seg i 1887, og begge hadde da
bosted på Nestvollvald. Det ser ikke ut som de hadde barn. Ole Pedersen Værnes var
bygningssnekker. De ble ikke lenge på Værnes, for i 1900 har de etablert seg i Sørgata/
Vektergata på Øra. Der var de eiere av eiendommen Solset g.nr. 19/61. Ole og Grethe
er også omtalt der. Senere drev familien Huseby butikk i denne gården. I Reimer og
folk Stiklestad s. 438 under Slåmoen finnes det mer stoff om Ole og hans slekt. Ole
Pedersen Værnes reiste til USA i 1906, og reisemålet var Chicago. En kjenner ikke til
om han kom tilbake. Grethe Værnes losjerte i Kinberg-gården både i 1921 og 1924.
Trolig holdt hun også til der ved sin død i 1933.
Neste eier av Værnes ser ut til å være Elling Olausen Sørhaug.
Elling Peter Olausen Sørhaug (1863-1923) og Gurine Gundersdatter (1862-1928)
Elling Peter var sønn av gårdbruker på Sørhaug, Peter Olaus Larsen og kona Ingeborg
A. Petersdatter. Gurine var datter av husmann Gunder Olsen og kona Karolina Larsdat
ter Semsvald.
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De giftet seg i 1887, og bodde i 1891 på Flåttåvika i Sjøbygda hos hans svigerforel
dre. I 1900 var de kommet til Værnes, og Elling var jernbanearbeider (anleggsarbeider)
ved siden av bruket. Elling hadde også hjemmel på Værnes i 1907, og her bodde han
da han døde i 1923.
Elling og Gurines barn;
Bl. Ole Gerhard, f. 1891 på Semsvaid (Flåttåvika), d. 1949 på Værnes.
Neste eier av Værnes.

Ole Gerhard Sørhaug Værnes (1891-1949) og Anny Bjørgvik (1897-1983)
Ole var altså sønn av forrige eier. Anny var datter av Ole og Oline Bjørgvik. Ole og
Anny var søskenbarn. De tilhørte begge baptistmenigheten.
Ole arbeidet på jernbanen i mer enn 20 år, men måtte slutte i 1940 på grunn av
svekket helbred. Han fortsatte likevel å drive småbruket. Ved hans død i 1949, skildres
han som en trofast, vennesæl og gavmild mann.
Ole og Annys barn;
Bl. Gunvor Odine, f. 1930, d. 2000. Gift med Brian Kverkild, f. 1924, d. 2008.
Han var i utenriksfart under krigen. Ellers har han arbeidet som linjearbeider både
på jernbanen og på Ei.verket. Senere eiere av Værnes.

Det meste av jorda er solgt til tomter.
Eier i 2010 var Gunn Brit Brenne.

Værnes lille. Leiet plass av Nestvold store g.nr. 16/1
På denne plassen bodde i 1900 John Marius Andresen med sin familie.
John Marius Andresen (1867-) og Elen Marie (1864-)
Som så mange andre ektepar bestemte også disse to seg for å prøve lykken i USA. Men
først må vi ha med litt av forhistorien.
Marius var født på Øra av ugifte foreldre Mikal Andresen og Berit Marta Olsdatter.
Hans far bodde på Tinden og mora på Øra da han ble født. Elen Marie var fra Frosta.
Marius flyttet til Strinda i 1888. Han fikk attest for utflytting i 1892, trolig i forbindelse
med at han giftet seg. Tre av barna ble født før de kom til Verdalen. Ved folketellingen i
1900 kalles Marius snekker og husmann. Ekteparet fikk også to barn her i bygda. Den
yngste var bare knappe tre måneder da faren utvandret 7. mai 1902. Hans bestemmel
sessted var Calumet i Michigan.
Tre måneder senere ble husa på Nestvollmoen avertert for salg, ”meget billig” står
det i avisa. Noe senere, den 12. september, ble det holdt auksjon på plassen. De fleste
av eiendelene måtte omgjøres i kontanter, noe som var nødvendig både av økonomiske
og praktiske hensyn. På vårparten 1903 forlot også Elen Marie heimbygda. Da hadde
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hun fem barn å ta rede på, den minste vel årsgammel. Deres bestemmelses-sted var
Quebec i Canada. Vi må nesten tro at da hadde Marius også etablert seg der.
Marius og Elen Maries barn:
Bl. Gudrun Marie, f. 1 892 på Strinda. Utvandret til Quebec 1903
sammen med mora.
B2. Birger, f. 1 894 i Trondheim. Utvandret til Quebec 1903, sammen med mora.
B3. Just, f. 1 897 i Trondheim. Utvandret til Quebec 1903, sammen med mora.
B4. Jenny Malmfrid, f. 1899 på Nestvollvald. Utvandret til Quebec 1903,
sammen med mora.
B5. Emmy Marie, f. 1902 på Nestvollvald. Utvandret til Quebec 1903,
sammen med mora.

SANDVOLL
G.NR. 16/13

Denne parsellen ble fraskilt Lorvoll med Øgstadenget i 1888. Ut fra matrikkelen i 1891
var det Erik M. Moe som hadde hjemmel på Sandvoll da. Eiendommen er ikke nevnt i
folketellingen verken i 1891 eller i 1900. Kanskje er den drevet sammen med Lorvoll.
Handelsmann Karl Pettersen er neste eier av denne gårdparten iflg. skjøte fra Moe.
Matrikkelen for 1907 viser imidlertid at Thomas Hofstad på Tvistvoll hadde hjem
mel da. I 1912 ble den sammenføyet med Tvistvoll, og har vel tilhørt denne eiendom
men fra da av. I 1910 er Thomas Hofstad og hans familie oppført under dette bruks
nummeret, men husa sto på Tvistvoll. Se neste avsnitt.

TVISTVOLL
G.NR. 16/14

I en grensebeskrivelse fra 1794 får vi et visst begrep om beliggenheten av Tvistvoll
eller Topstua, som den også ble kalt. Der heter det bl.a.; ” - den ligger på vestsiden
av kongeveien ned til Mælastuas grind, grenser til elven, Lille Nestvolls og Kausmos
eiendommer.” At den hadde grense til Mælastuas grind, høres i dag litt underlig ut.
Melastua, som vi sier i dag, ble i sin tid fradelt Mikvoll store. Som det ser ut i dag, lå
Mikvoll lilles jord mellom Tvistvoll og Mikvoll store.
Kluver som fikk skjøte på Nestvoll i 1794, beholdt sjøl Tvistvoll og forpaktet bort
parseller av den til strandsittere på Øra.
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1800 - 11 mål til skomaker Ole Eriksen Øren på disse betingelser: Avgift 2 rdl. 3
ort + 4 dagers arbeid mot betaling.
1801 - 6 mål til skredder Lars Jakobsen på disse betingelser: Avgift 1 rdl. 2 ort + 2
dagers arbeide.
1807 - 5 Vi mål til Thomas Einarsen (Moe) på disse betingelser: Avgift 2 ort årlig
pr. mål og 2 dagers arbeide. Han er omtalt både under Kausmo og Vestheim g.nr.
19/85 (Husumgården).
1811 -12 Vi mål til korporal Ole Alstad på disse betingelser: 3 rdl. 12 sk. + 4 dagers
arbeide.
Fomten disse var Nils Olsen husmann med jord på Tvistvoll i 1801. Se nedenfor.
En får nesten inntrykk av at den delen av Nestvoll store som lå nærmest Øra etter hvert
ble en slags teigblanding for oppsitterne på Øra. I dag kaller vi vel området Melan og/
eller Tvistvoll. Mens det ennå var naturalhusholdning var også folk i tettbebyggelsen
avhengig av å holde husdyr, bl.a. for å skaffe seg melk. Men da var de igjen avhengig
av for til krøttera, og de måtte ty utenfor tettbebyggelsen. Flere av de fradelte bruka
på dette området hadde lignende forhold. Eieren bodde på Øra, men hadde et bruk/
parsell like utenfor Øra.
Nils Olsen (1765-) og Marit Jakobsdatter (1752-)

Som allerede nevnt var Nils Olsen husmann med jord på Tvistvoll i 1801. Ellers er
det svært lite å finne ut om denne familien i kildene. Ifølge gårdshistorien skrevet av
Musum, var det Kliiver seiv som disponerte Tvistvoll. Derfor må vi nesten tro at Nils
hadde husmannskontrakten direkte fra ham. En kan ikke hnne at denne familien er
død i Verdal, trolig har de flyttet ut av bygda.
Nils og Marits barn:
Bl. Agnes, f. 1793
I 1836 ble det holdt en takst på Tvistvoll. Da ble arealet oppgitt til 70 mål, og ”alt
kan benyttes til ager”. Av hus fantes en noe forfallen hovedbygning samt en falleferdig
uthusbygning. Samtidig får vi høre at gården er utsatt for elvebrudd, og har mistet flere
mål på grunn av det.
Landhandler Johannes Groth Monrad hadde flere eiendommer, men hadde sitt
”hovedkvarter” i Gamle Storgate på Øra. Både han og familien er omtalt nærmere der.
Monrad hkk skjøte på Tvistvoll i 1836. Han havnet omsider på Ekle, og solgte sine
eiendommer på Øra deriblant Tvistvoll, til Carl Julius Sættem i 1863.
Tvistvoll ble drevet som underbruk i 1865. Av husdyr fantes det bl.a. 1 hest, 5 kyr
og 6 sauer. Ti år senere ble gården også drevet som underbruk, men nå sammen med
Lorvoll. Da var det denne besetningen: 2 hester, 5 kyr, 2 kalver, 19 sauer, 10 geiter og
3 griser. Det ble sådd 1 tn. bygg, 4 tnr. havre og litt rotfrukter. Dessuten satte man 14
tnr. poteter.
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Etter at parsellen Lundemo var fraskilt i 1877, solgte Caroline Sættem både Tvist
voll, Lorvoll og den såkalte Sættemgården på Øra til konsortiet Olof Larsson i Åberg,
Olof Olsson i Valne og Erik Monsson i Valne. Disse tre svenskene fikk skjøte i 1881. To
år senere var igjen Tvistvoll m/flere lagt ut for salg. Denne gang til Værdalens Brænderis
interessentskap. Etter at seks parseller var fraskilt, ble resten solgt til Martinus Vigdal.
Han fikk skjøte i 1883.
Martinus Vigdal (1842-1897) og Serianna (Sigrid Anna) Olsdatter (1842-1924)
Martinus Vigdal var sønn av bakersvenn Lorents Vigdal på Øra og Gurianna Pedersdatter
Borgenvald. Foreldrene var ikke gift. Serianna var datter av Ole Svendsen og Marit
Halvorsdatter på Vistvald. Martinus og Serianna giftet seg i 1866. Da losjerte Martinus
på Nordbergsvald og var skredder. Serianna tjente på Haugslia ved giftermålet. I flere
år var Martinus husmann på en plass under Holme. De fleste barna kom til verden
der. Ekteparet fikk mange barn, og skreddergjerningen i tillegg til noe jordbruk var
sikkert viktig for å livberge seg og familien. Denne heimen på Sør-Holme ble gjerne
kalt Vigdalsplassen. Svært ofte er det problematisk å bestemme hvor den enkelte
husmannsplass lå. I dette tilfelle lå plassen 50 meter vest for Oddgeir Volds tomt ved
Nordbergshaugen. Kjellerhullet var synlig til ny vei ble laget for 1 år siden.
Vigdalfamilien bodde på Tvistvoll enda i 1899, men i 1900 var det Thomas Hofstad
som hadde overtatt denne heimen. Etter at Serianna ble enke bodde hun en tid på
Tvistvoll. Muligens hadde hun noe kår der. Hennes sønn Leonhard bodde også der
sammen med mora i 1900. Hun oppholdt seg også en periode hos barna i Trondheim
og kake seg da Sigrid i Trondheim.
Martinus og Seriannas barn:
Bl. Gusta Marie, f. 1866 på Nordbergsvald. Attest til Trondheim 1895, men flyttet
trolig i 1 885. Hun var ugift da, men giftet seg i 1 895 med Paul Nikolai Nilsen, f.
1 861 i Sparbu. Han var smed i Weidemanns vei 5. Seks barn.
B2. Martin Sigvard, f. 1869 på Holmesvald., d. juni 1906 på Snippen (Inndalen).
Sagbruksarbeider. I 1900 var han til forpleining på Snippen. Martin var sinnsvak
og gikk seg vill i skogen. Han ble funnet på Geitryggen.
B3. Oline, f. 1 872 på Holmesvald. 11891 var hun tjenestepike i Kirkegata 7 i Trond
heim. I 1900 ugift syerske. Bodde hos sin søster Jonetta, men senere gift med
mekaniker Harald Riise, f. 1 885 i Trondheim. Fire barn.
B4. Jonetta, f, 1874 på Holmesvald. Utmeidt av Statskirken 1890, baptist. Tjeneste
pike i Danielsveita i Trondheim i 1891. I 1900 hadde hun giftet seg og brukte
navnet Netta Vigdal Kartfjord. Hennes mann var skomakersvenn Bertinus Kartfjord,
f. 1 867 i Borge i Lofoten. De bodde da i Weidemanns vei 5 B. To kjente barn.
B5. Olga, f. 1 876 på Holmesvald. Oppholdt seg i Trondheim som ugift syerske i
1900. Hun bodde også hos sin søster Jonetta. Gift med skredder Lentz som døde
tidlig. Fire kjente barn.
B6. Peder Ludvig, f. 1 878 på Holmesvald, d. 1932. I 1 891 var han gjeter på Kvam,
Flyttet 1901, attest 1905 til Levanger. Peder Vigdal kjøpte gård på hjørnet av
Håkon den Godes gate mot Samvirkelaget i 1915. Gården ble kalt Vigdalgården.
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Han ble gift med Julie Anna Olausdatter Seines, f. 1 872, d. 1944. Peder var snekker. Julie var visstnok først sypike. I Vigdaigården var det leilighet i 2. etasje, men i
1. etasje startet Julie Levanger Avholdskafe. Tre barn.
B7. Marius, f. 1881 på Holmesvald, d. 1887 på Tvistvoll.
B8. Albertinus, f. 1 884 på Holmesvald. i 1900 bodde han i Trondheim hos sin søster
Jonetta og var fargerlærling. I 1 909 fikk han flytteattest til Oslo. 1 1924 bodde han
i Telemark, men et år senere var han losjerende anleggsarbeider i Kongens gt. 85
i Trondheim. Han kalte seg Albert.
B9. Leonhard, f. 1 886 på Tvistvoll, d. 1944 på Levanger. Bodde på Tvistvoll i 1900,
men flyttet senere til Levanger, der han var baker. Gift første gang i 1922 med
Johanne Endresen, f. 1 897 i Stjørdal, d. 1930. To barn. Gift andre gang i 1935
med Aima Olaug Endresen, f. 191 2. Hun døde i 2001 og er gravlagt på Stikle
stad. De skrev etternavnet slik; Vikdal. Fem barn.
B10. Magda, f. 1 888 på Tvistvoll, d. 1 899 på Tvistvoll. Hun drukna i Verdalselva, etter
et ras i Nestvollmelen.

Thomas Nilsen Hofstad (1870-1910) og Sofie Margrethe Lyngsvald (1873-1967)
Thomas Hofstad var født på Valbekken i Vinne, og foreldrene hans var Nils Larsen og
Martina Jonsdatter. Margrethe som hun kalte seg, var datter av Johannes Sørensen og
Maria Baardsdatter Lyngsvald. Thomas og Margrethe giftet seg i 1898, og kjøpte Tvist
voll som nygifte. Heimen var da på ca. 60 mål. Thomas var snekker og smed og bygde
nye hus på Tvistvoll. Det var de som ble revet i 2004.
Margrethe ble enke allerede i 1910 og satt igjen med tre mindreårige barn. Det
ble økonomiske problemer, og Tvistvoll måtte selges. Etter noen år som losjerende,
fikk hun kjøpt Fagervoll eller Jelstrupgården (av Mikvoll lille g.nr. 18/8 og 110) i
Smedveita. Se også omtale der.
Thomas og Margrethe sine barn:
Bl. Nils, f. 1 899, død 14 dager gammel
B2. Marie, f. 1901 på Tvistvoll, d. 1996. Gift 1931 med Ludvik Krokstad, f. 1898,
d. 1 985.Begge hadde sitt arbeid på Rinnleiret.
B3. Trygve, f. 1903 på Tvistvoll, d. 2003. Gift 1942 med Alma Prestvik, f. 1903, d.
1 986. Snekker og eier av Reinsvoll fra 1952.
B4. Signe Martine, f. 1907 på Tvistvoll, d. 1994 på Levanger. Gift med Jardar Moss
fell Wold, f. 1 897, d. 1973. Snekker og bosatt på Levanger. Wold var interessert
i politikk, og var Levangers ordfører noen år.

Margrete Hofstad solgte Tvistvoll til Sefanias Fikse i 1912. Prisen var iflg. lokalbladet
ca. 7000 kr.
Sefanias Fikse (1856-1926) og Kristine Fikse (1863-1950)
Sefanias Fikse var gårdbruker på Nord-Fikse fra 1881 til 1890. Fra 1889 til 1894 eide
han Aksnes søndre (Bakkan). Han tok med seg familien og flyttet til Sverige i 1896,
der ble han bestyrer for engelskmennene som eide gården Åbo i Kall. Fra 1903 ble
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Margrethe Johannesdatfer Lyng og Thomas Hofstad ble gift i 1 898.
Hun født 1 873 og død 1967 og han født 1 870 død 1910.
Foto utlånt av Randi lein.
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han ansatt hos K. A. Wallenberg, som jakt- og skogoppsynsmann i Skalstugans skoger.
Nærmere omtale i Heimer og folk Leksdalen s. 527 ogs. 112. Sefanias Fikse er nevnt
på Tvistvoll i forbindelse med en sammenføyning til ett bruk av fem eiendommer.
Begjæringen om det er fra 1912 og omfatter disse parsellene;
G.nr.
G.nr.
G.nr.
G.nr.
G.nr.

16/14 - Tvistvoll
16/9 - Lorvoll nedre
16/13- Scmdvoll
1 6/1 8 - Lykkens prøve
1 6/26 - Tvistvoll østre

Så går det noen år, men i 1918 var Sefanias Fikse igjen på flyttefot. Da foretar han et
makeskifte med Steffen Johansen og overtar Mære, mens Steffen Johansen blir neste eier
av Tvistvoll. Sefanias Fikse bodde i Nordgata fram til sin død i 1926. Fire barn. Nær
mere omtale under Maritvoll - Mære g.nr. 19/90.
Steffen Johansen (1866-1932) og Bertha Margrete Martinusdatter Lein (18791973)
Denne familien hadde flere gårder i Verdalen før de kom til Sende i 1925. Se Heimer
og folk Leksdalen s. 487.
Vi vet ikke sikkert, men det ser ut som Marius Olaussen Seines var neste eier på
Tvistvoll.
Marius Olaussen Seines (1889-1956) og Inga Eline Johnsdatter Holmli (18891971)
Marius Seines var sønn av Olaus Petersen som var husmann på Selnesset. Mora var
Kirstine Olsdatter. Inga var datter av gårdbruker John Johnsen Holmli og kona Elen
Anna Kristiansdatter. Marius og Inga giftet seg i 1912. Da bodde Marius på Braset og
Inga i Holmlia. Deres første heim var i Steingrundan, men de kom til Tvistvoll i 1924.
Marius var snekker ved siden av gårdsbruket. Senere i 1936/37 bygde Marius egen
villa med snekkerverksted på Ørmelen, og familien flyttet dit. På sine eldre dager i
1950 overtok han Holmli vestre i Ulvilla, men solgte gården etter noen år til Kolbjørn
Gomo.
Marius og Inga sine barn:
Bl. Ingvar Edin, f. 1912 i Holmlia, d. 1979. Gift med Emma Mathilde Einarsen, f.
1918, d. 1999. Familien hadde eget hus på Ørmelen, og Ingvar var snekker og
senere kommunearbeider.
B2. Klara Oline, f. 1914 i Steingrundan, d. 1984. Gift med Evald Bjertnes, f. 1904,
d. 1989. Eget hus på Ørmelen. Evald var kommunearbeider.
B3. Magnhild Ingebjørg, f. 1916 i Steingrundan, d. 2010. Gift med Knut Egil Myhre,
f. 1917 i Oslo, d. 2004.
B4. Hjørdis, f. 1919 i Steingrundan, d. 1995. Gift med Gunnar Indahl, f. 1918, d.
1967. Eget hus på Ørmelen. Gunnar Indahl var stasjonsbetjent.
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B5. Magne Ingolf, f. 1922 i Steingrundan, d. 1992. Gift med Lilli Lerfald, f. 1941,
men skilt. Ingolf arbeidet på Statens Kornkjøp.
B6. Elsa, f. 1924 på Ørmelen, d. 2011. Gift med Olaf Slottemo, f. 1919. Eget hus
på Tvistvoll. Olaf drev som maler. Som pensjonister har de kjøpt leilighet på Stekke.
B7. Jorunn Pernille, f. 1929 på Tvistvoll. Gift med Rolf Olsen, f. 1930, d. 1990. Han
var telegrafist på Jernbanen.
B8. Einar Melvin, f. 1931 på Ørmelen trolig hos Kalseth, d. 1982.

Blant andre eiere kan ha vært: Arthur Myhre.
Men fra 1938 var Odin Kålen eier av Tvistvoll.
Bernt Odin Mikalsen Kålen (1890-1963) og Sigrid Pedersdatter Skultbak (18971974)
Odin Kålen var født på Leirfallkålen i Vinne, og var sønn av Mikal Pedersen Kålen og
Hanna Olausdatter Haga. Foreldrene kjøpte senere Ekle. Sigrid var datter av veiopp
synsmann Peder Knudsen Skultbak og kona Lovise Nilsdatter Øgstad. Odin og Sigrid
giftet seg i 1925, og kjøpte som nevnt Tvistvoll i 1938. Odin drev med trearbeid ved
siden av gårdsbruket. Husa på Tvistvoll ble revet i 2004, og jorda er utlagt til bygge
tomter.
Odin og Sigrids barn;
Bl.

lovise, f. 1926 på Ekle. Gift med Helge Grande, d. 1991. Lovise var lærer, og
mannen var yrkesrettleder. Bosatt i Trondheim. Lovise tok over Tvistvoll etter foreldra
i 1977.

Av folketellinga for 1865 går det fram at Halvor Pedersen også bodde i området, nemlig på:
TVISTVOLLVALD
Halvor Pedersen Melbyvald (1795-1880) og x) Sigrid Larsdatter Trygstad (17961837), 2) Marta Olsdatter (1804-etter 1875)
Halvor var født på Melbyvald, og var sønn av Peder Halvorsen og kona Marit Zakari
asdatter. Han giftet seg første gang i 1821 med Sigrid, datter av Lars Nilsen og Karina
Eriksdatter på Gjermstadvald. Sigrid døde i 1837, og Halvor giftet seg på nytt i 1851.
Denne gang med Marta, datter av Ole Johnsen og kona Marit Berntsdatter på Øra.
Halvor og Sigrid var på en plass under Melby i 1825, og Halvor var skomaker i til
legg til husmann. I 1828 holdt familien til på en plass under Risan, mens de tidlig på
1830-tallet var innerster på Lillemoen i Sul. Deretter en periode på Karlgarden i Sul,
før vi i 1851 hnner dem på Nestvollvaldet. Med andre ord stadig flytting. På sine gamle
dager (1865 og 1875) fristet de tilværelsen som leieboere på Tvistvollvald. Karoline
Sættem var eier av både Tvistvoll og Lorvoll på denne tid.
Halvor var snekker i 1865, men 10 år senere var både han og Marta fattiglemmer.
Halvor og Sigrids barn:
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Bl.

B2.

B3.

B4.
B5.

Karen, f. 1823 på Melbyvald, d. 1919 på Kvelstadmelen. Gift 1847 med
Andreas Johnsen Indal, f. 1 821, d. 1 890 på Kveistadvald. Ekteparet flyttet rett som
det var, men til slutt var de husmannsfolk uten jord på Kvelstad meien. Begge er
omtalt i Heimer og folk Inndalen og Sul bd. A s. 237.
Peder, f. 1825 på Melbyvald. Gift med Oiianna Olsdatter, f. 1819 i Kolvereid.
Attest til Kolvereid i 1 852 som ugift. 1 1 865 var han gårdbruker på Røseidet i
Nærøy.
Lars, f. 1828 på Risanvald, d. 1913 på Aldersheimen i Stor-Vågan. Attest som
ugift til Gimsø i Lofoten i 1 854. Gift med Ane, f. 1 833 på Valberg i Lofoten. Både
i 1 865 og ti år senere var han husmann og fisker på Lyngværstrand.
Mikal, f. 1831 på Lillemo, d. 1847 på Karlgarden i Sul.
Nils, f. 1 834 på Lillemo. Flytteattest som ugift til Trondheim i 1856. I merknadsru
brikken står det; For å la seg verve. Gift med Elen Olsdatter, f. 1 832 på Voss. Han
var soldat på Vardøhus, senere ansatt i firma A. Brodtkorp. I 1900 var han fisker
og snekker i Vardø. En datter; Klary. Hennes sønn Nils Olsen Lefring var ingeniør i
Vardø.

LUNDEMO

G.NR. 16/15
OG
LUNDEMO SØNDRE

G.NR. 16/16
Lundemo ble fradelt Tvistvoll i 1877, og Karoline Sættem solgte parsellen til skomaker
Ole Knudsen ved skjote datert 18. august 1880. Lundemo fikk bruksnummer 15.
Lundemo søndre, som fikk bruksnummer 16, ble fradelt Tvistvoll i 1884. Verdalens
brenderis interessentskap solgte denne parsellen til ovennevnte skomaker Ole Knudsen
i 1885.
I matrikkelen fra 1907 eksisterer begge bruksnumrene med Ole Knudsen som eier,
men i 1944 er Lundemo søndre borte. Trolig sammenføyet til ett bruk.
Ole Knudsen Lundemo (1836-1911) og Anne Lorentsdatter Nestvollvald/Lorvold
(1842-død etter 1911)
Ole Knudsen Lundemo var født på Vistvald, og foreldrene var Knud Ellingsen og
Johanna Larsdatter. Anne var datter av Lorents Pedersen Haug og kona Gjertrud
Andersdatter Lorvoll. Ole og Anne giftet seg i 1860. Da bodde brudgommen på Lein
svald og brura på Nestvoll.
Ole og Anne var husmannsfolk på Leinsvald både i 1865 og i 1875. Men Ole kunne
også et håndverk, han var skomaker. I 1880 ble han selveier på Lundemo, og fem år
senere kjøpte han altså Lundemo søndre.
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Ole og Anne sine barn:
Bl. Johanna Kristine, f. 1861 på Lein. Reiste til USA som ugift i 1 882. Reisemål: Min
nesota, Minneapolis. Gift i Amerika med byggmester Paul Hansen Stubbe/Værnes,
f, 1 855 i Frol. Han var gårdbruker og snekker på Værnes i Frol, Hun kom tilbake
før 1892,
B2. Gjertrud Emelie, f. 1864 på Leinsvald, d. 1923 i Stjørdalen, Gift 1893 med
urmaker senere kjøpmann Alfred Olaus Malvin Iversen, f, 1 872 i Tromsø. Hun var
mormor til Kjell Arnljot Wig, forfatter og TV-mann.
B3. Lorents Andreas, f. 1868 på Leinsvald, d. 1869,
B4. Anna Otilie, f. 1 874 på Leinsvald, d. 1 970. Gift 1 895 med Peder Andreas Wal
berg, f. 1872, d. 1943. Peder Walberg arbeidet en periode på Kanalvesenet,
men gikk senere i skomakerlære hos sin svigerfar Ole Knudsen på Lundemo. Da de
var nygifte, drev Peder skomakervirksomhet i Stjørdalen. De kom tilbake i 1 899 og
fikk opp eget hus på Maritvoll lille. Se mer under g.nr. 1 9/34.
B5. Gudrun Antonie, f. 1885 på Lundemo, d. 1914, Gift 1909 med John Marius
Johansen Rognhaug, f. 1885, d. 191 8. Han bodde i Trondheim ved giftermålet,
mens hun bodde heime på Lundemo. Ekteparet var søskenbarn. De ble viet i Dom
kirken i Trondheim.
Ole Knudsen var syk og ervervsudyktig i 1910, og døde året etterpå. Han eide begge
parsellene til sin død. Samme år ble Bernhard Aakerhus eier av heimen.
Bernhard Andersen Aakerhus (1879-1953) og Oline Johansdatter Vold (18841968)
Bernhard var sønn av Anders Johannessen og Marie Jakobsdatter. De var innerster på
Mikkelsgårdsvald da Bernhard kom til verden. Bernhard Aakerhus var sagbruksarbei
der og senere anleggsarbeider på Jernbanen.
Oline var født på Skatval. Hun overtok heimen da mannen døde.
Bernhard og Oline sine barn:
Bl, Gerda Marie, f. 1906 på Tyve, d. 1999. Gift med Aksel Holberg, f. 1908
på Ørmelen, d. 1999. Bodde først på Sneppen i Steinkjer, senere eget hus i
Svenskbyen. Aksel Holberg kjørte ut varer for NSB. Drev med to lastebiler og en
innleid sjåfør.
B2. Harald Andreas, f. 1908 på Tyve, d. 1973. Gift med Ella Følstad, f. 1912, d,
1978. Harald var maskinist på Verdal Meieri og tok over Tyve i 1 930.
B3. Birger Olaf, f. 1911 på Tyve, d. 1917 på Lundemo.
B4. Klara, f, 1915 på Lundemo, d. 1999. Gift med Kristian Haugen, f. 1919, d.
1994.
B5. Bjarne Osvald, f. 1917 på Lundemo, d. 1996. Gift med Gunvor Nestvold, f,
1922 i Beitstad, d. 2012, Eget hus Fjordgløtt. Bjarne var maler. Som pensjonist
bodde Gunvor i leiiighet i Gjensidigebygget på Øra.
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Eier 12010 var Einar Ydseaunet.

VALNE
G.NR. 16/17
Valne ble skyldsatt i 1884 og fradelt Tvistvoll. Oluf Jakobsen Molden var den første
eier, og han fikk skjøte fra Verdalens brenderis interessentskap i 1885. Navnet Valne
kan en alltids lure litt på. Vi har tidligere nevnt et konsortium av tre svensker som var
eiere av eiendommer i området, bl.a. av Tvistvoll g.nr. 16/14. To av disse var fra Valne
i Sverige. Valne er ei lita bygd et par kilometer fra Nålden i Krokom kommune ved
Østersund. Her har vi nok bakgrunnen for at navnet Valne ble valgt.
Oluf Jakobsen Molden (1849-1920) og Anna Maria Larsdatter (1855-1942)
Oluf, som senere tok etternavnet Valne var født i Inndalen, og var sønn av Jakob Olsen
Molden og kona Serianna Olsdatter. Maria var født litt lenger ut i bygda, på Lundenvald
i Ness. Hun var datter av Lars Olsen og kona Anne Marta Larsdatter. Gården Lunden
ble ødelagt av Verdalsraset, og restene av jordveien der hører til Vester-Sundby i dag.
Marias barndomsheim er trolig identisk med det som senere ble kalt Lundbakken. Den
lå litt nord og øst for forsamlingshuset ”Heimly”.

Valne g.nr. 1 6/ 1 Z. Foto fra 1 920-2 1 . Foto utlånt av Aud Storhaug.
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Oluf og Maria giftet seg i 1879, men hadde visstnok ikke barn.
Ved folketellinga i 1891 var ikke Oluf med, men derimot er det Maria Valne, som står
som selveier av heimen. Oluf tok seg nemlig en tur til USA i 1889 sammen med bror sin
Ole, men begge kom tilbake etter noen år.
I 1900 var Oluf for lengst tilbake fra USA og arbeidet som snekker og jordbruker,
mens Maria tok på seg sying for folk. En søsterdatter av Oluf og Maria, Laura Larsdatter,
ble senere gift med Aneus Rindsem. De ble de neste eierne av Valne. Marias mor, Anne
Marta Larsdatter bodde også på Valne på denne tid. Hun døde der i 1910.
Aneus Rindsem (1877-1950) og Laura Larsdatter (1887-1937)
Aneus Rindsem var sønn av Erik Halvorsen og Anne M. Larsdatter på Rindsemvald eller
Leirgjalet som det kaltes til daglig. Laura var datter av Lars Bengtsen Eggen og Berit Anna
Larsdatter Lundenvald. Hennes foreldre var ikke gift. Berit Anna hkk attest til Sverige i
1883, hun ble senere gift der med en som het Lorss.
Da Jernbanen kom i 1904, ble husa på Valne for nære jernbanelinja. De ble da flyt
tet dit de står i dag. Hovedbygningen skal opprinnelig ha stått på heimgården til Oluf
Jakobsen på Molden i Inndalen.
Aneus Rindsem hkk prøve seg i forskjellige yrker mens han var yrkesaktiv. I årenes
løp var han jernbanearbeider, veiarbeider og sagbruksarbeider i tillegg til gårdsbruket
på Valne. Som om ikke dette var nok, var han også bergarbeider en tid. I 1910 bodde
også de forrige eierne der - Olaf Valne og kona Marie. Valne var skogsarbeider på den tid.
Aneus og Laura sine barn:
Bl. Ågot Leona, f. 1907 på Vaine, d. 1960. Gift 1931 med Petter Andreas Jørgensen,
f. 1901 i Sandvollan, d. 1981. Petter Jørgensen var sementvarearbeider. Familien
hadde eget hus i Vinne, Elvheim g.nr. 275/22.
B2. Oskar Margido, f. 1910 på Vaine, d. 1967. Tvilling med B3. Gift med Anna Lovise
Tromsdal, f. 1916, d. 2012. Oskar Rindsem drev med lastebiltransport. Han var
også eier av Valne en kort periode. Familien bygde eget hus på Melan, Riksvang
g.nr. 16/42.
B3. Aksel Eilif, f. 1910 på Valne, d. 1972. Tvilling med B2. Gift 1941 med Asbjørg
Norum, f. 1920,d. 2001. Aksel var sjåfør, og familien hadde eget hus i Vinne, Åsly
g.nr. 277/34.
B4.

Sturla Fridtjof, f. 1912 på Valne, d. 1992. Gift 1942 med Dagmar Lysklæth, f.
1919, d. 1991. Sturla Rindsem var snekker og småbruker. Overtok Valne i 1946.
B5. Aase, f. 1913 på Valne, d. 1995. Gift 1933 med Arnfinn Norum, f. 1904, d.
1970. Småbruker på Norum g. nr. 12/5.
B6. Gunda Otilie, f. 1915 på Valne, d. 1982. Gift første gang med Ivar Strand, f. 1913.
Skilt. Gift andre gang med Alf Storhaug, f. 1921. Sagbruksarbeider. Eget hus på
Ørmelen, Alfheim g.nr. 1 8/196.
B7. Ruth, f. 1917 på Valne, d. 1980. Gift første gang med Knut Åge Garberg, f. 1914,
d. 1938. Gift andre gang med Leif Kolberg, f. 1919, d. 1980. Både Ruth og Leif
var tekstiiarbeidere på NKLs Ullvarefabrikk i Verdal. Senere startet de Verdal Vask- og
Renseri i Gamle Storgate. Eget hus på Tinden.
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Laura og Aneus Rindsem med sine barn. Bak f. v. Aksel (tvilling med Oskar), Ågot gift Jørgensen, Oskar (tvilling
med Aksel). I midten f.v. Sturla, Knut, Laura med Leif på fanget, Alf, Anneus. Foran f.v. Aase gift Norum, Ruth gift
Kolberg, Gunda gift Storhaug. Bildet er trolig tatt ca. 1925. Foto utlånt av Aud Storhaug.

B8. Alf, f. 1918 på Valne, d. 1999. Gift med Petra Bergsli, f. 1913 i Sparbu, d.
2000. Egen frisørsalong, først i Følstadgården, senere i Banggården i Sørgata.
B9. Dødfødt pike 1919.
B10. Knut, f. 1921 på Valne, d. 2004. Gift med Borgny Grande, f. 1925 på Villa
Svenning i Sjøbygda. Eget hus på Tvistvoli. Som ung drev Knut med gårdsarbeid
og forskjellig forefallende, men ble senere ansatt ved DR 3 på Rinnleiret som håndverker. Borgny har solgt huset på Tvistvoli og kjøpt leilighet på Øra.
Bl 1. Leif, f. 1923 på Valne, d. 1945. Ugift.

I 2014 var det Sturla Rindsems datter, Aud Laila og hennes mann Einar Storhaug som
eide Valne.
Adressen er Snorres gt. 5.
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LYKKENS PRØVE MED BRYGGETOMTEN

G.NR. 16/18
Denne parsellen ble fradelt Tvistvoll g.nr. 16/14 og skyldsatt i 1885. Verdalens
brenderis interessentskap solgte den videre til telegrafbestyrer Fredrik Bang. Han fikk
skjøte i 1898, og står fortsatt som hjemmelsinnehaver i 1907. I 1912 ble så parsellen
sammenføyet med Tvistvoll 16/14.
SOLLIA

G.NR. 16/19
Fradelt Tvistvoll i 1884 og av Verdalens brenderis interessentskap solgt til gjestgiver
Arnt Sneve ved skjøte året etterpå. Han solgte denne jordparsellen til Johan Martin
Olsen Hynne i 1904. 1907 var Martin Hynne fremdeles hjemmelsinnehaver, og i 1944
var det hans datter Marie Hynne som var eier. Begge eide også ”Hynne” g.nr. 18/28 i
Smedveita.

RYTTERVOLL

G.NR. 16/20
Denne eiendommen ble fradelt Nestvoll store i 1894. I matrikkelen fra 1907 er Laurits
Kristian Larsen Vold oppført som hjemmelsinnehaver. Parsellen ligger inntil Volhaugveien
på vestre side, og ved den såkalte Glåma. På motsatt side av veien tilhører jorda Holte
g.nr. 19/3. Laurits Vold hadde først en husmannsplass på Tinden under Østvoll, men
kjøpte senere en heim av By nordre østre (Ner-By). Denne heimen kalte han Vold. Han
er også omtalt under Østvoll.
Ryttervoll ble senere overtatt av ekteparet Inga Bergitte og Angel Holthe. Da hun
døde i 1928, overtok han hennes bo, og ble dermed neste hjemmelsinnehaver. Det var
også Angel Holthe som hadde hjemmel i 1944. Det skal ikke ha stått hus på Ryttervoll.
BRYGGETOMTA

G.NR. 16/21
Bryggetomta ble skyldsatt og fradelt Tvistvoll i 1884. Ifølge Grunnboka var det Verda
lens brenderis interessentskap som da var eiere av Bryggetomta. I 1907 var Ulrik Knoff
eier. Han var i sin tid kompanjong med Markus Hegge, og sammen drev de handel i
egen gård i Gamle Storgate. Beliggenheten for Bryggetomta kjenner vi ikke helt nøye.
Etter navnet å dømme må den ha ligget på Tvistvolls eller fra gammelt, Nestvolls grunn
ved elveløpet. Tomta ligger nord for motorsykkelklubben Poltergeist sine lokaler. I
1979 var det Verdal kommune som hadde grunnbokshjemmel på denne tomta.
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VALNE SØNDRE
G.NR. 16/22
I 1903 ble Valne søndre skyldsatt og fradelt Sandan g.nr. 16/7. OlufJakobsen på Valne
kjøpte denne parsellen.

VALNE NORDRE
G.NR. 16/23
Valne nordre ble også skyldsatt i 1903 og fradelt Riksvoll søndre g.nr. 16/5. Oluf Jakob
sen på Valne kjøpte også denne parsellen. En antar at de to siste bmksnumrene var
beliggende inntil Valne g.nr. 16/7, og at de tilsammen ble en naturlig eiendom. I 1966
ble da også etter ønske fra daværende eier, Sturla Rindsem, følgende parseller sammen
føyet til ett bruk i panteregisteret: Valne g.nr. 16/17, Valne søndre g.nr. 16/22, Valne
nordre g.nr. 16/23 og Valne søndre II g.nr. 16/27.

JERNBANEN
G.NR. 16/24
Denne parsellen ble fradelt Nestvoll store i 1906, og solgt til Norges Statsbaner.

VÆRNES NORDRE
G.NR. 16/25
Som nevnt ovenfor ble denne eiendommen fradelt Lorvoll søndre i 1906. Eiere da
var Lovise Myhre og hennes søsken. Peder Nestvold var en bror av henne. De solgte
samme år til Elling O. Værnes, som fikk skjøte i 1908. Sammenføyet med Værnes g.nr.
16/12?

TVISTVOLL ØSTRE
G.NR. 16/26
Om denne parsellen har vi lite opplysninger, men den ble i 1912 sammenføyet med
Tvistvoll g.nr. 16/14
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TVISET
G.NR. 16/33

Huset ble bygd i 1939, og byggherre var Arne Kristiansen.
Arne Theodor Kristiansen (1910-1979) og Margrethe Kristine Andersen (19111990)
Han var sønn av Julianne og John Kristiansen som hadde heimen sin på Riddervoll i
Nordgata på Øra. Hans bror Rikard drev senere sportsforretningen Ørnen der. Mar
grethe var datter av sagbmksarbeider Anders Kristian Andersen og kona Inga Henri
ette.
De giftet seg i 1933. Arne var sjåfør og Margrethe drev med maskinstrikking.
Arne og Margrethes barn:
Bl. Jorid, f. 1934, d. 2006. Gift med jernbanearbeider Arnold Rokne, f. 1930, d.
2007.

Eier i 2010 var John Arnold Rokne og adressen er Kalv Arnesonsgt. 2. Han var sønn
av Jorid og Arnold Rokne.
FERSTAD
G.NR. 16/34

Huset ble bygd i 1939 og byggherre var Marius Weie
Gustav Marius Marensiusen Weie (1891-1965) og Gudrun Mathilde Antonsdat
ter Moholt (1893-1976)
Marius Weie var sønn av Marensius Aronsen Solberg og Gurianna Lorås. Han var født
på Våttåbakken under Veie i Sparbu. Gudrun var datter av Oline og Anton Moholt og
ble født på Lyngåsen. De giftet seg i 1912 og fikk sju barn. Marius Weie var bygnings
snekker. Han var med på bygginga av Kornsiloen, og senere fikk han sitt arbeid der.
Marius og Gudrun flyttet ganske mye på seg, før de i godt voksen alder bygde eget hus
på Melan. Familien Weie er omtalt i Heimer og folk Stiklestad s. 459.
Marius og Gudruns barn;
Bl. Gunvor Matilde, f. 1913 på Moholt, d. 1992. Gift 1934 med Johannes Kålen, f.
1904, d. 1980. Gårdbrukere på Leirfaldkålen mellom.
B2. ÅgotOtelie, f. 1915 på Dalhaug, d. 2003. Gift første gang med Martel Bernhard
Balgård, f. 1901 på Skrovevaid. Martel varfergemann i Ness fra 1937 til sin død
i 1 941. Gift andre gang med Hjalmar Gustav Wærnes, f. 1916, d. 1 977. Bodde
på Skogn og gravlagt på Alstadhaug, Levanger.
B3. Aslaug, f. 1916 på Dalhaug, d. 2004. Gift 1937 med Ingvald Heine Tronsmo, f.
1 896, d. 1980. Gårdbrukere og turistverter på Sveet i Vera.
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Gudrun og Marius Weie som brudepar i 1912. De var eiere av Ferstad g.nr. 16/34.
Foto: A. Chr. Hassel, Trondheim. Foto utlånt av Gudrun Tronsmo Olsen.
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Gudrun og Marius Weie. Foto fra 1953.
Foto utlånt av: Gudrun Tronsmo Olsen

Gudrun og Marius Weie og den nærmeste familie. Foto fra Gudruns 60 årsdag.
Foran f.v. Oline Moholt (Gudruns mor), Gudrun, Marius og Gunvor Kålen. Bak f.v. Nelly Olsen, Ruth Aksnes,
Odny Sondnes, Ågof Waernøs og Asioug Tronsmo. Foto utlånt av: Gudrun Tronsmo Olsen
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B4. Nelly, f. 191 8på Øra, d. 1991. Gift 1938 med Olaf Olsen, f. 1905, d, 1964.
Han var møllearbeider. Neste eier av Ferstad.
B5. Ruth, f. 1919 på Dalhaug, d. 2007. Gift 1939 med Ingolv Aksnes, f. 1903, d.
1983. Bureisere på Vasseng i Leksdalen fra 1930, Han var landpostbud fra 1 9301941. Kjøpte nabobruket Branseggen i 1955, og de to bruka ble slått sammen.
B6. Oddny, f. 1924 på Hallemsmyra, d. 1986. Gift 1945 med Alf Birger Sandnes,
f. 1916, d. 1972. Eget hus, Brugjalet i Vinne. Alf Sandnes var linjearbeider på
Verdal komm. El.verk.
B7. Nikolay, f. 1931 på Skog ly, d. 1932.

Eier i 2013 var Linda Olsen og adressen er Haakon den VIIs alle 15. Hun er barnebarn
av Nelly og Olaf Olsen og datter av Stig Olsen som også har vært eier en periode.

ARNESTAD
G.NR. 16/35

Huset ble bygd i 1939 og byggherre var Arne Solberg.
Arne Jakobsen Solberg (1905-1990) og Ingeborg Johanne Gulbrandsen (19061990)
Arne var født på Solberg i Vinne og var sønn av Mette Amundsdatter og JakoBJohansen
Solberg. Ingeborg var født på Sandgård i Sjøbygda og var datter av Secilie Olsdatter og
Johannes Gulbrandsen. De ble gift i 1932. Arne arbeidet en kort periode som slakter,
men ble senere ansatt på Verdal Kassefabrik. Ingeborg var sydame på Verdal Samvir
kelag.
Arne og Ingeborgs barn:
Bl. Alf Ivar, f. 1935. Gift med Inger Asklund, 1942, d, 2008, Skilt. Alf Ivar begynte
som syttenåring på Verdal Kassefabrik og arbeidet der i mange år, senere en peri
ode på Block Watne og til slutt var han vaktmester på Coop Inn-Trøndelag. Bodde
først i eget hus i Torgils gate, som pensjonist har han kjøpt blokkleilighet på Garpa,
B2. Turid, f. 1940. Gift med Ola Vang, f. 1932, d. 1990. Gårdbrukere på Inderøya.
Turid var ansatt på apotek noen år, men har senere vært aktivitør på Aldersheimen
på Inderøya.
B3. Dagfinn, f. 1942. Samboer med Toriid Anna Tollefsen, f. 1 946 fra Engavågen ved
Bodø. Dagfinn var utdannet typograf og hadde sitt arbeid først på Øra, senere på
Levanger. Leilighet i Tungata 4.

Eier i 2010 var Arve Solberg, og adressen er Haakon den VIIs alle 17.
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HAGEVOLL
G.NR. 16/36

Hagevoll ble bygd i 1939 og byggherre var Olav Hegstad.
Olav Magnus Hegstad (1910-1973) og Erna Konstanse Karlsdatter Kristiansen
(1911-2001)
Olav Hegstad var sønn av Line Birgitta Ellingsdatter og Ludvig Hansen Hegstad. Forel
drene bodde på Vådal i Leirådalen, da Olav ble født.
Erna var født i Horg og var datter av Eline og Karl Kristiansen. Faren var sagmester,
og de kom til Fleskhus i forbindelse med hans yrke.
Erna og Olav giftet seg i 1935. Han var gartner, og drev også med det mens de
bodde på Hagevoll. Han solgte denne eiendommen i 1953 til Matheus Bjørkeng og
kjøpte småbruket Ramstad i Sjøbygda.
Olav og Ernas barn:
B1. Lilly Eline, f. 1939. Gift med Bjarne Ottar Bersås, f. 1931. Lilly var butikkdame og
Bjarne var måler. Eget hus i Melengvegen i Sjøbygda.
B2. Kjell Ludvig, f. 1945. Gift med Inger Johanne Moan, f. 1947 fra Levanger. Kjell
var først lærer på Voksenopplæringa, senere på Verdal videreg. skole. Kjell er pen
sjonist, men driver et lite teknisk verksted. Inger Johanne er ansatt i Nav. Eget hus i
Melengvegen i Sjøbygda.

Eier i 2013 var Hallgeir Pettersen, og adressen er Haakon den VIIs alle 19

Fra venstre: Heimene Hagevoll g.nr. 1 3/36 (Olav Hegstad), Arnestad g.nr. 16/35 (Arne Solberg) og Ferstad g.nr.
16/34 (Marius Weie). Alle heimene ble bygd i 1939. Foio utlånt av Verdal kommune.
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NESTVOLL LILLE

G.NR. 17/2

GÅRDEN OG GÅRDSFOLKET

Svenskene som ”besøkte” bygda vår i 1718, fant også fram til Nestvold lille. Der fant
de mer å ta enn på Nestvold store, skriver Musum i Verdalsboka. Fem år senere kalles
denne gård ”øde”, og hadde ingen oppsitter. Det var ingen skog til hustømmer, knapt
til brenne og gjerder, ingen seter eller bumark. Positivt var det likevel at det var ledig
het til fiske og jorda var lettdrevet og kornviss.
Vi forstår at beliggenheten på gården hadde en viss betydning i forhold til fiske kort avstand både til elva og fjorden.
Hans Andersen Balgård/Mikvoll/Nestvoll (1734-1803) og l ) Gjertrud Olsdatter
(1723-1796), 2) Ragnhild Bårdsdatter (1751-1835)

Hans Andersen Mikvoll flyttet til Nestvoll lille i 1796 da han solgte sin gård Mikvoll lille.
Da hadde han bygslet Nestvoll lille siden 1778 og drevet den som underbruk under
Mikvoll lille. Han bodde på og brukte Nestvoll lille til sin død i 1803. Hans Ander
sen giftet seg første gang i 1761 med Gjertrud Olsdatter Mikvoll. Hans andre kone
het Ragnhild Bårdsdatter, men en har ikke funnet årstallet for dette giftermålet. Hun
brukte Nestvoll lille til 1808.
Eier av Nestvoll lille fra 1790 var imidlertid Karen Olsdatter Mikvoll eller Trones.
Karen Olsdatter Mikvoll/Trones (1724-1811)

Karen var datter av lensmann Ole Jakobsen Lyng. Hun var enke fra 1775. Hennes
mann var Anders Halvorsen som eide både Trones og Mikvoll store. Karen fikk sitte i
uskiftet bo og bodde på og brukte Trones etter sin manns død. Senere bodde hun på
Mikvoll en periode, men kom som gammel tilbake til Trones. Hun bodde der til sin
død.
Karen kvittet seg med Nestvoll lille i 1808, og Elias Tomassen Kausmo ble neste eier.
Elias Tomassen Kausmo (1749-1834) og *) Marit Andersdatter Storvuku
(1752-1777) 2) Ragnhild Olsdatter Fisknes (1756-1804)
3) Ragnhild Bårdsdatter Haga (1751-1835)

Elias var sønn av Tomas Olsen Kausmo og kona Helena Eriksdatter og var født på
Kausmo. Han tok over der etter far sin. Lille Nestvoll var skyldsatt sammen med
Kausmo fordi begge gårdene ble eid og drevet under ett av Elias Tomassen.
Elias var som nevnt gift hele tre gangen Første gang i 1776, andre gang i 1778 og
tredje gang i 1808. Elias hadde i alt ti barn, ett i første og ni i andre ekteskap. Alle ble
født på Kausmo og er derfor nærmere omtalt der. Alt tyder på at familien bodde på
Kausmo. Se også bd. III s. 164 av Verdalsboka . Elias Tomassen døde som kårmann på
Kausmo.
Elias Tomassen solgte Nestvoll lille til Knut Ellevsen Kvam i 1823.
NESTVOLL
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Karen Olsdatter hadde i sin tid pantsatt Nestvoll lille mot en obligasjon til stiftamt
mann grev Trampe. Elias Tomassen var uvitende om dette, og da obligasjonen ved en
forsømmelse av sorenskriveren heller ikke var innført i panteregisteret, ble det proble
mer ved neste salg. Det ble siden til at sorenskriveren ble gjort ansvarlig for beløpet.
På grunn av denne obligasjonen ble Knut Ellevsen Kvams tid på Nestvoll lille svært
kortvarig. Etter stiftamtmann Trampes innsigelse ble gården solgt i 1826 ved auksjon
til ham. Skjøte fikk han først to år senere. Trampe solgte gården videre samme år til
Halvor Jakobsen Krog.
Halvor Jakobsen Krog (1801-1842) og Beret Tomasdatter (1801-1885)
Matrikkelen fra 1838 viser at Halvor Jakobsen Krog var hjemmelsinnehaver da.
Gårdsnummeret var da 17 og 1. nr. 23 a.
Halvor Krog skal være født på Jørem i Sparbu i 1801, og han døde på Nestvoll lille
i 1842. Etter tradisjon i familien skal han være sønn av kapellan Jakob Thode Krog og
jomfru Brandseg.
Beret ble født på Nordberg i 1801, og var datter av Tomas Einarsen og kona Anne
Olsdatter. Hennes foreldre kom til Kausmo i 1827. Se Verdalsboka bd. Ill s. 166 og
167. Halvor og Beret giftet seg i 1827. Etter Halvors død ble gården utlagt til Beret som
i 1851 giftet seg på nytt med Ole Sevaldsen Hage.
Halvor og Berets barn:
Bl. Jakob, f. 1 828 på Nestvoll, d. 1 830.
B2. Tomas, f. 1 829 på Nestvoll lille. Flyttet som ugift til Trondheim i 1 849, attest 1851.
Broren Jakob reiste samtidig. Død i Kragerø i 1 880-årene.
B3. Jakob, f. 1 832 på Nestvoll lille, d. 1 895 i England. Flyttet som ugift til Trondheim
i 1849, attest 1851. Broren Tomas reiste samtidig. Gift med Sara Andrea
Paulsdatter Rinnan, f. 1 823, d. 1 877. Jakob var gårdbruker, farger og sjømann.
Verdal Historielag årbok 1982 s. 141.
B4. Anne Cecelie, f. 1834 på Nestvoll, d. 1913 som kårkone. Gift 1865 med
Martinus Sørensen Kulstad, f. 1 838, d. 1914 som kårmann. Gårdbrukere på VestHellan fra 1 875-årene.
B5. Johanna Marie, f. 1836 på Nestvoll d. 1912 som bondekone på Ekren. Gift første
gang 1 862 med Elling Olsen Ekren, f. 1 835, d. 1 869 på Ekren. Johanna Marie
bie gift andre gang i 1 874 med Ole Olsen Balgård, f. 1 834, d. 1915 som kår
mann på Ekren. Johanna og Ole ble sjøieiere på Ekren fra 1 877.
Cl. Olaf, f. 1 876, d. 1961. Gårdbruker på Ekren, Millom-By og Lennes østre.
Kjent som en god spellemann.
B6. Elen Andrea f. 1839, d. 1842.

Ole Sevaldsen Hage (1805-1871) og Beret Tomasdatter (1801-1885)
1 sitt andre ekteskap ble Beret gift med enkemann Ole Sevaldsen Hage. Hans foreldre
var Sevald Pedersen og kona Eli Olsdatter. De bodde på Lennes da Ole ble født.
Ole Sevaldsen Hage var kirkesanger i Vuku. Det var han som fikk i gang sangøvel
ser der, som senere ble til ”Songkoret”. Sangerne skapte høytid over gudstjenestene i
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Vuku. Hans sønn fra første ekteskap, Sevald Olsen Hage, tok over både klokkerjobben
og ledelsen av sangen.
Ole S. Hage bygslet gården Ekren, men giftet seg til Nestvoll lille. Han valgte da
å seige Nestvoll lille, og fortsette å bo i Vuku. Dermed gjorde også Beret Tomasdat
ter vukubygg av seg. Med seg hadde hun også de to yngste barna, døtrene Anna og
Johanna. Ole S. Hage kalles bonde på Ekren ved sin død i 1871, mens Beret døde som
kårenke samme sted i 1885.
Nestvoll lille ble solgt til John Andreassen Røstad i 1851. Økonomiske problemer var
muligens årsaken til at hans tid på Nestvoll lille bare ble kortvarig.
John Andreassen Røstad (1811-) og Karoline Halvorsdatter Breiset (1814-1886)
Familien er registrert som innflyttet til bygda i 1852 med tre barn.
I Nordre Trondhjems Amtstidende fra 9. nov. 1852 kan vi lese dette:
Tvangsauction
Ifølge Vedkommendes forlangende herammes herved offentlig auction ajholdt på
Thingstedet Haugslien i Verdalen Løverdag den 27de November førstkommende
kl. 2 Eftermiddag over John Andreasens elende gaard lille Nestvold matr. Nr. 23 af
Skyld 1 Daler, 4 ort, 19 Skilling.
P.N. Hammer
Const.
I 1853 ble gården solgt på auksjon til Erik Mikal Moe som allerede da var eier av Nest
voll store. Dit kom da også John Andreassen og hans familie. Nærmere omtale der.
I 1865 bodde børsemaker Peter Lund på Nestvoll lille. Ti år senere var gården
ubebodd og den var da gått helt inn i Nestvoll store. I 1891 betegnes den som g.nr.
17 og br.nr.l, og hjemmelsinnehaver var da ovennevnte Erik Mikal Moe. Som det vil
framgå av historien var det i lange perioder felles eier for Kausmo og Nestvoll lille.
Gården var også øde til tider, og i dag er det knapt noen som vet hvor husa sto.
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NESTVOLL LILLE
G.NR. 17/1

Uplassert heim nr. 1 under Nestvoll lille. Husmenn.
Elaus Olsen (1803-1855) og Anne Marta Iversdatter Svendal (1808-1879)
Elaus Olsen og kona kom til Nestvollvald lille omkring 1832. Han var sønn av Ole
Sevaldsen og Berit Ellingsdatter Flotten. Anne Marta var født i Trondheim. De giftet
seg i 1828 og hodde da på Svinhammer. På Nestvollvald var de etablert i 1832, kanskje
noe før. Først som leieboere, senere som husmannsfolk.
Fornavnet Elaus er noe spesielt. Ja, så spesielt at det ikke står nevnt i personnamn
leksikonet.
Elaus døde i 1855, og sønnen Johannes giftet seg i 1862. Trolig overtok Johannes
som bruker på den tid.
Elaus og Anne Marta sine barn.
Bl. Dødfødt barn 1 829 på Reitanvald.
B2. Berit, f. 1832 på Nestvollvald, d.1922 i Minnesota. Gift 1854 med Jens Larsen
Hallemsvald, f. 1 821. I 1 889 utvandret de to til USA, sammen med to barn som
ikke var deres egne. Reisemålet var Minneapolis, Minnesota.
B3. Johannes, f. 1837 på Nestvoliplass, d. 1900 på Nestvollvald. Gift 1862 med
Marta Johansdatter, f. 1 835, d. 1913. Neste bruker av plassen.
B4. Malena, f. 1841 på Nestvollvald, d. 1 886 på Togstad. Gift 1 863 med Magnus
Larsen, f. 1838 på Forbregdsvaldet, d. 1929 på Buvollen. Magnus Larsen var
tjener på Prestegården på Augla i 1 865. Malena derimot losjerte på Øgstadmarka
og kalles arbeider. Ti år senere var han rådsdreng og husmann på Togstad under
Augla. Malena bodde da på husmannsplassen. Kjøpte Moåkeren i 1889, Buvol
len i 1 894 og flytta husa fra raskanten på Moåkeren til Buvollen.
B5. Elen Anna, f. 1846 på Nestvollvald, d. 1893 i Verdalsraset. Gift 1869 med
Anders Andersen Bjørganvald, f. 1845, d. 1893 i Verdalsraset. Omtale i Ras i
Verdal B s. 92. Husmann på Foliostuggu vestre. Deres sønn var smed Ole Andreas
Andersen Folio som senere hadde hus på Garpa. Etterslekt på Øra.

Johannes Elausen Nestvollvald (1837-1900) og Marta Johansdatter Tromsdalen
(1835-1913)
Marta var datter av Johan Taraldsen og Ingeborg Mortensdatter, og familien var leiebo
ere i Tromsdalen da hun ble født.
Ved folketellinga i 1865 var det 4 sauer på plassen, og Johannes sådde Vi tn. havre
og satte 2 tnr. med poteter. Johannes kalles husmann og huseier med jord. Hans mor
Anne Marta Svendahl bodde hos dem. Ti år senere var dyrehold og utsæd det samme,
men nå fikk han sådd litt bygg i tillegg. Hans mor bodde fremdeles der, men kalles
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nå losjerende fattiglem. Johannes døde i 1900, og da bodde Marta alene. Om det var
virksomhet her etter dette, er uklart.
Johannes og Martas barn:
Bl. Johan Edvard, f. 1 868 på Nestvollvald, d. 1 884 på samme sted.

Uplassert heim nr. 2 under Nestvoll lille. Husmenn.
Ole Larsen (1797-1889) og 0 Marit Olsdatter Hedman (1790-1859),
2) Anne Margrethe Mathiasdatter (1821-etter 1891)
Ole var født utenfor ekteskap på Stor-Vukuvald. Mora Malena Olsdatter bodde der da
han ble født. Faren var Lars Mikkelsen.
Ifølge skattelista for 1825 bodde Ole Larsen på Nestvollvaldet, og kalles tilsyns
mann. Hva han skulle føre tilsyn med er noe usikkert, muligens var han en hjelpes
mann til lensmannen/underlensmann. Ole Larsen var gift to ganger, første gang i 1821.
Ole og Marit Olsdatter fikk en sønn i 1829 som de kalte Mikal.
Oles første kone, Marit, var født i Huså i Sverige og døde som husmannskone på
Nestvollvald i 1859. Fire år senere giftet Ole seg igjen. Denne gang med Anne Mar
grethe Mathiasdatter. Det var altså hans andre, men hennes første ekteskap. Begge
hadde Nestvollvald som bosted da de giftet seg, men Anne Margrethe var fra Stod. I
1865 heter det at Ole var husmann ”med jord”. Den kom godt med til besetningen
som han hadde ti år senere. Det var fire sauer og hre geiter, og samtidig sådde han 14
tn. bygg og 3A tn. havre. Dessuten satte han 2 l/i tn. poteter.
Det ser ut som Ole Larsen var husmann under Nestvoll lille fra ca. 1825 og til sin
død i 1889. I 1891 bodde Anne Margrethe på Rindsemvald eller Valnes i Vinne, der
hun hadde pleie og var ”fattig”. Hun er ikke funnet død i Verdalen.
Ole og Marits barn:
Bl. Anne Margrethe, f. 1 822 på Sundbyvald. Attest til Trondheim i 1 842 og til Bergen
i 1 862. Gift 1 863 i Domsoknet med pottemaker Edvard Martin Ødegård, f. 1 827
i Sparbu.
B2. Mette Oline, f. 1826 på Oppemsvald, d. 1910 på Ørmelen. Gift første gang i
1851 fra Nestvollvald med Ole Ingebrigtsen Sørakervald, f. 1826 i Orkdal, d.
1852. Han drukna i Vestfjorden. Mette Oline ble gift andre gang i 1863 med
Gudmund Rasmussen, f. 1831 i Kinn/Manger v/Bergen. Han var husmann og
murer på Mikvoilvald en periode, men var i USA fra 1 881-85,
B3. Mikal, f. 1829 på Nestvollvald, d. 1917. Gift 1853 med Anne Iversdatter Mins
åsvald, f. 1 831, d. 1 897. Mikal bie selveier på Akersborg g.nr. 16/4 av Nestvoll
store i 1 877. Nærmere omtale der.
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Bilder av gårdene som er fraskilt fra NestvoII.

Gården i bakgrunnen er Tvistvoll, Odin Kaalen, g.nr. 16/14. Hovedbygningen skal være bygd i 1902.
Alt foran er av nyere dato. Folo utlånt av Verdal kommune.

I forgrunnen Lundemo g.nr. 16/15 der Aakerhusfamilien holdt fil. De tre villaene bak f.v, Nordrum g.nr. 16/40
Sverre Kluken, Midtgård g.nr. 16/39 Odd Kolstad og Sørtun g.nr. 16/38 Trygve Kolstad. Alle tre er oppført i
1946. I bakgrunnen skimter vi hovedbygninga på NestvoII. Foto utlånt av Verdal kommune.
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Gården Akersborg g.nr. 16/4. Eier Ole Storstad, senere Morten Storstad. Foto utlånt av Verdal kommune.

Heimen Værnes, Brian Kverkild, g.nr. 16/12. Foto utlånt av Verdal kommune.
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Bakerst til venstre ser en gården Riksvoll søndre g.nr. 16/5. Eier en periode var Anton Evjen. Foran er det stadig
nye hus. Her ser man igjen gården Tvistvoll omtrent midt på bildet. Foto utlånt av Verdal kommune.
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KAUSMO
GNR. 17/2

Gården Kausmo sett fra vest i 1919. Foto utlånt av SNK.

GÅRDEN OG GÅRDSFOLKET

Kausmo og Nestvoll lille hadde i flere år felles eier og ble drevet sammen. I matriklene
for 1838 og 1891 er gårdens navn: Nestvold lille. I kolonnen som angir brukets navn
er det oppført to, nemlig br.nr. 23a Nestvold lille og br.nr. 23b Kausmo. Nestvold lille
ble kjøpt av Erik M. Moe ved auksjon i 1853 og er gått helt inn i Nestvold store.
Kausmo hadde jord på Ørmelen, ja, til og med seterhus på Mikvolds grunn der. En
går ut fra at det har sammenheng med endringer i elveløpet.
KAUSMO
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I middelalderen var Erkestolen og Holms kloster blant eierne av Kausmo. Fra 1742 ble
Tomas Olsen Nordberg eier, og fra da av har den vært brukernes eiendom. Noen storgård
var neppe Kausmo noen gang. I 1865 var det denne besetningen på gården; 3 hester, 5
kyr, 9 sauer og 3 griser. På samme tid sådde de 1/8 tn. rug, Vi tn. bygg, 4xk tnr. havre og
satte 9 tnr. poteter.
Arealet ble redusert fra tid til annen pga ras og "nedfald” som skrevet står. Med to elver
(Verdalselva og Ysseelva) i sitt nærområde var jordveien på Kausmo utsatt for skade av
begge disse.
Men det var også fordeler med å være gårdbruker på Kausmo. Beliggenheten ved elva
og sjøen ga muligheter for fiske.
Den første eier vi skal høre om på Kausmo i denne sammenheng, er Elias Tomassen.
Han fikk skjøte av sin far Tomas Olsen i 1794.
Elias Tomassen (1749-1834) og 0 Marit Andersdatter Storvuku (1752-1777),
2) Ragnhild Olsdatter Fisknes (1756-1804) 3) Ragnhild Bårdsdatter Haga (1751-1835)
Elias Tomassen eide Kausmo fra 1794-1826. I 1804 ble det holdt skifte etter hans andre
hustru, Ragnhild Olsdatter. Derfrå henter vi disse opplysningene om Elias Tomassen:
Han eide halvparten i en storbåt og halvparten i to garnbåter, samt halvparten i enda to
båter. Det fantes både sild- og fiskegarn på gården. ”Storbåt” vil egentlig si en fembøring.
Omkring 1900 ble fembøringen gjort enda større og kalt storbåt i Trøndelag.
Elias Tomassen er nærmere omtalt under Nestvoll lille. Hans ti barn ble imidlertid født
på Kausmo, så de skal vi ta med her.
Elias og Marits barn:
Bl. Tomas, f. 1777. Ukjent skjebne.

Elias og Ragnhilds barn:
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Tomas, f. 1779 på Kausmo. Ukjent skjebne.
Ole, f. 1782 på Kausmo, død på Kausmo 1785.
Marta, f. 1784 på Kausmo.
Ole, f. 1786 på Kausmo, d. 1 803 på Moe (Kausmo)
Rasmus, f. 1789 på Kausmo, d. 1804 samme sted.
Marit, f. 1792 på Kausmo, d. 1860 på Kvamme. Gift 1830 med Ole Hansen
Kvamme, f. 1790 på Røros, død som kårmann på Kvamme i 1881. Gårdbrukere på
Kvamme. Marit var tvilling med Helena.
B8. Helena, f. 1792 på Kausmo, død på Mikvollvald 1866 som husmannsenke. Gift
1817 med Ole Bentsen, f. 1 779, d. 1835 på Mikvollvald. Tvilling med B7 - Marit.
Ole var fisker og husmann. Han betalte skatt både i 1 820 og 1 825. Ole og Helena
hadde heimen sin på Øra/Maritvollvald fra de giftet seg og til ca. 1830. Senere
bodde de på Ørmelen. De to yngste barna er født på Mikvollvald. Sju barn. Sønnene
var fiskere og kalies i fiere kilder for "Helenassønner". Kanskje hadde det sin bakgrunn
i at faren døde mens barna var svært små? Helena måtte trolig fylle både mors- og
farsrollen.
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B9. Beret, f. 1795 på Kausmo, d. 1867 på Ysse. Gift første gang 1820 med vakt
mester/standartjunker Bård Olsen, f. 1789 på Haga, d. 1839. Gift andre gang
1 843 med Even Pedersen Ysse, f. 1 795, d. 1 856. Se Ness-slekta s. 471 i bd. IV
i VerdaIsboka.
B10. Anna Maria, f. 1797 på Kausmo, d. 1860. Gift 1831 med Jon Mikkelsen Leir
fallaunet, f. 1781 i Asen i Leksdalen, d. 1835, Anna Maria ble gift andre gang
1 837 med Anders Ingebrigtsen f. 1 802 i Baglan, d. 1 874 som kårmann på Leir
fallaunet.

Sjøl om Elias sto seg bra økonomisk i sine første år på Kausmo (se s. 159 bd. III Ver
dalsboka), ble det en del økonomiske problemer etter hvert. I 1827 ble gården solgt
på auksjon til hans søstersønn på Øra - Thomas Einarsen Moe. Med andre ord Elias var
på Kausmo i 32 år.
Thomas Einarsen Moe (1769-1840) og Anne Olsdatter Kausmo (1772-1842)
Thomas Einarsen Moe var født på Holme søndre og hans foreldre var Einar Anderssen
og Beret Thomasdatter Kausmo. Thomas og Anne giftet seg i 1794.
Hvor Moe og familien bodde på Øra, vet vi ikke helt sikkert, men mye tyder på
at han var eier av det som senere ble til Husumgården (Vestheim g. 19/58) i Gamle
Storgate.
Thomas og Annes barn:
Bl. Berit, f. 1795 på Kausmo, d. 1799 på Nordbergsvaldet.
B2. Einar, f. 1798 på Nordbergsvaldet, d. 1 883 som kårmann på Østvoll. Gift 1 822
med Beret Andreasdatter Ulve, f. 1 800, d. 1 886. Beret døde på Øra og kalles da
enkemadam. Han var jekteskipper, senere politi på Øra. Se også under Østvoll Gjethegården,
B3. Berit, f. 1801 på Nordberg (Holme), d. 1885 som kårenke på Ekren. Gift første
gang 1827 med Halvor Jakobsen Krog, f. 1801 i Sparbu, d. 1842 på Nestvoll
lille. Gift andre gang i 1 851 med Ole Sevaldsen Hage.
B4. Ole, f. 1 805 på Maritvollvaid, Øra, d. 1851 som poståpner på Øra. Gift 1 841
med Christiana Margrethe Larsdatter Storbjørken, f. 1817 på Inderøy. Hun flyttet
til Trondheim i 1 852, og kalles da madame. Det var skifte etter Ole Moe i 1 853.
Mer omtale under Husumgården g.nr. 19/85 under Maritvoll.
B5. Johannes, f. 1 808 på Maritvoll, Øra, d. 1 879 som kårmann på Ness vestre. Gift
1 842 med Ellen Sevaldsdatter Stiklestad, f. 1 814 på Stiklestad, d. 1911 på Salt
hammer. Gårdbrukere på Vester-Ness.

Som nevnt døde Tomas i 1840, og enken Anne Olsdatter skjøtet Kausmo til sønnen
Ole Tomassen Moe året etterpå. Ole var poståpner og kjøpmann på Øra. Han døde bare
46 år gammel i 1851. Økonomiske problemer gjorde vel sitt til at hans enke Christiana
ikke fikk hjemmel på Kausmo før i oktober 1853. Samme år solgte hun gården til
Johannes Jonassen Sandøren fra Ytterøy.
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I 1841 ble Kausmo skilt ut fra Nestvoll lille. Gårdene ble ansett for å være akkurat
like og fikk derfor samme skyld.
Johannes Jonassen Sandøren (1822-1883) og Marenanna Rasmusdatter (18251913)
Dette ekteparet kom fra Ytterøy for å kjøpe Kausmo i 1853. Prisen var 900 spd. Maren
anna var født på Frosta og ble enke i 1883. Vi har ellers lite opplysninger om denne
familien, men ved årsskiftet 1890/91 hadde de besøk av skreddermester Ole Berg.
Trolig ble garderoben noe fornyet da. Samtidig hadde de også besøk fra Ytterøy, nemlig
husmannsenke Magdalena Jonasdatter (f. 1826). En kan tenke seg at hun var en søster
av Johannes Jonassen.
I 1891 var det enken etter Johannes - Marenanna - Rasmusdatter som hadde hjem
mel på Kausmo. Da hadde gården betegnelsen g.nr. 17/2
Johannes og Marenanna sine barn:

Bl. Gunhild Anna, f. 1851 på Ytterøy, d. 1929. Gift 1886 med Anders Johnsen Hal
seth, f. 1 850 på Haiset, d. 1907 på Bunes. Gårdbrukere på Bunes. Gunhild Anna
var utdannet jordmor. Se Heimer og folk i Leksdalen s. 367.
B2. Marie Ovedie, f. 1 854 på Kausmo, d. 1906 på Mikvoll lille. Gift 1 883 med Erik
Mikal Olsen Borgen, f. 1 848, d. 1904 på Mikvoll lille. Mikal som han kalte seg,
var gårdbruker og hovslager eller smed.
B3. Johan Martin, f, 1 857 på Kausmo, d. 1920 i Tomahavk, Wisconsin. Utvandret i
1 886, men var heime i 1910. Da var han ugift eier av brusfabrikk på Kausmo.
Han utvandret igjen.
B4. Johanna Mathea, f. 1859 på Kausmo d. 1935 på By. Gift 1887 med Martin
Fredrik Georgsen By, f. 1851 på By, d. 1921. Gårdbrukere på Øver-By.
B5. Laura Kristine, f. 1 862 på Kausmo, d. 1927 på Kausmo. Ugift. Hun var husholdet
for broren Ole.
B6. Johannes, f. 1 865 på Kausmo, d. 1941 på Kausmo. Ugift. Utvandret til Tomahawk
i 1907. Kom tilbake før 1911, da han kjøpte Nordgård i Sparbu. Fra 1917 til
1922 var han eier av Sende nedre. I 1925 kjøpte han Vannvik i Leksdalen som
han hadde til 1933.
B7. Ole, f. 1 868 på Kausmo, d, 1939 på Kausmo. Ugift. Neste eier av gården.

Etter at Johannes Kausmo var død, satt enka i uskiftet bo noen år, men overdro gården
til sønnen Ole Johannessen Kausmo i 1893.
Ole Johannessen Kausmo (1868-1939)
Ole giftet seg aldri. Om vi går inn på folketellinga i 1900, får vi inntrykk av at gårds
drifta var et samarbeid mellom tre ugifte søsken. Ole er gårdbruker, den noe eldre
broren Johannes kalles jordbruksarbeider. Søstera Laura stelte huset for dem. Deres
mor Marenanna var da kårkone.
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Verdal kommune skal ha vært eier en kort periode,
men solgte Kausmo til Magnus Hjelde i 1941.
Magnus Hjelde (1908-1999) og Jørgine Bergitte
Teodorsdatter Kolstad (1909-1995)
Magnus var sønn av Olise og Ole Hjelde som var
gårdbrukere i Vuku, og Jørgine var datter av Julie og
Teodor Kolstad.
Magnus og Jørgines barn:
Bl. Tor Olav, f. 1942, d. 2001. Gift med Inger
Grete Iversen, f. 1946.Han tok over heimen
etter foreldrene. Inger Grete var eier i 2010.
B2. Gutt født i 1945. Han døde 3 dager gammel.

Magnus Hjelde eide Kausmo tra 1941.
Foto: Verdalsbilder.

Uplasserte heimer under Kausmo
Det ser ut til å være svært få som har prøvd seg som husmenn på Kausmo. En av dem
var Ole Andreassen
Ole Andreassen (1774-) og Ingeborg (1766-)
Ole og Ingeborg var innerster (leieboere) på Kausmo i 1815. I 1820 betalte Ole skatt
og ble da kalt husmann under denne gården. Deres videre skjebne har en ikke klart å
bnne ut.

KAUSMO

193

MIKVOLL

,

>

I' f

il ';

&•» jH
...'\^É^iÉÉ
; ,.

m

n

ni

f

MlKVOLL STORE
GNR. 18/1

Gården Mikvoli store på 1950-tallet. Foto: Widerøe.

I

GÅRDEN OG GÅRDSFOLKET
Mikvoli eller Mikli Vollr som det heter på oldnorsk, skal bety Store Voll. Av dette
utleder Musum at Mikvoli fra først av har vært den betydeligste og største part av den
delte gård Voll.
Den opprinnelige Vollgården skal være meget gammel, men ble engang mellom
1313 og 1430 delt i Mikvoli, Nestvoll, Østvoll (senere Haugslia) og Maritvoll. Nestvoll
finnes imidlertid ikke omtalt før omkring 1500.
For å få rede på bo- og eierforholdet på Mikvoli omkring 1800 bør man også lese
litt av gårdshistorien for Trones. Mikvoli ble nemlig dels drevet som underbruk under
Trones, dels forpaktet bort. Da Anders Halvorsen (f. ca. 1700) på Trones døde i 1775,
fikk enken Karen Olsdatter sitte i uskiftet bo. Deres sønn Ole Andersen Trones sa seg
fornøyd med å overta Mikvoli mot at han utløste sine to søstre. Skjøte fikk han først i
1798 utstedt av sin mor Karen Olsdatter Trones og svogeren prokurator Belbo.
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Ole Andersen Trones (1752-1808) og Karen Andersdatter (1761-1811)
Oles mor brukte Trones videre etter sin manns død, men senere ble det til at Karen
flyttet til Mikvoll og brukte den, mens Ole bodde på Trones og brukte den sammen
med svogeren prokurator Jørgen Belbo.
I 1801 er imidlertid Ole Anderssen Trones oppført som beboer på Mikvoll med sin
kone Karen og sine tre barn, Andreas f. 1785, Elen Katrine f. 1789 og Anne Marta f.
1793. Det var stort tjenerskap på Mikvoll den gang. Hele sju personer hadde Ole i sitt
brød foruten familien. Det var tjenestedrengene Jakob Olsen og Lars Olsen, begge 20
år og ugift. Dessuten var det fem personer som ble kalt tjenestefolk: Iver Olsen 16 år,
Ingeborg Larsdatter 51 år, Ingeborg Jonsdatter 31 år, Johanna Johansdatter 19 år og
Elen Jakobsdatter 18 år. De siste var også ugifte.
Da Ole Anderssen Trones døde i 1808, var han dimittert vaktmester og en meget
velholden mann. Hans kone var trolig utenbygds fra. Hun er ikke funnet død i Verdal.
Deres sønn Andreas Olsen Trones tok over Mikvoll store, og Karen Olsdatter flyttet igjen
til Trones, der hun bodde hos svigersønnen Belbo som da brukte denne gården. Karen
var datter av lensmann Ole Jakobsen Lyng. Hun døde på Trones i 1811. De siste år av
sitt liv var hun meget skrøpelig, sengeliggende og blind, skriver Musum i gårdshisto
rien for Trones.
Se Verdalsboka bd. Ill Leklemsslekta s. 14
Ole og Karens barn:
Bl. Andreas, f. 1785. Død 5. eller 6. mars 1813. Neste eier av Mikvoll store.
B2. Ellen Katrine, f. 1789, d. 1 822 på Mikvoll. Gift 1813 med Jon Pettersen Minsås,
f. 1783 på Fisknes i Sparbu, d. 1875 på Sende. Jon Pettersen som senere kalte
seg Mikvoll, ble gift andre gang i 1 824 med Karen Malene Hansdatter Borgen.
Familien er omtalt i Heimer og folk Leksdalen s. 470 og s. 484. Plan ble eier av
Mikvoll etter svogeren Andreas Olsen.
B3. Anna Marta Schultz, f. 1793, d. 1794.
B4. Anna Marta, f. 1795, d. 1801.
B5. JakoBBye, f. 1801 på Mikvoll, d. 1848 på Leklem. Gift 1830 med enke Elen
Ottesdatter, f. 1792 på Østborg i Levanger landsogn, d. 1 877 på Leklem.

Andreas Olsen Trones (1785-1813)
Andreas Olsens eierforhold på Mikvoll ble bare kortvarig. Han fikk skjøte på gården i
1809, og bare fire år senere døde han under mystiske omstendigheter på heimtur fra
Marsimartnan på Levanger.
Saken er omtalt i Verdalsboka bd. III s. 175. Andreas hadde ingen barn, og derfor
ble hans søster Ellen Katrine en av arvingene. Hun var som allerede nevnt gift med Jon
Pettersen Minsås, og disse to ble de neste eierne av Mikvoll.
Jon Pettersen Mikvoll (1783-1875) og 0 Ellen Katrine Olsdatter (1789-1822),
2) Karen Malene Hansdatter Borgen (1804-1872)
Jon Pettersen Mikvoll var fra Sparbu og hans foreldre var brukere på Nord-Minsås en
periode. Hans første kone døde på barselseng i 1822 mens Jon eide Mikvoll. De hadde
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to barn sammen. Han ble gift andre gang to år senere med Karen Malene Hansdatter
Borgen. I dette ekteskapet var det sju barn som alle ble født på Mikvoll. Jon Pettersen
Mikvoll fikk skjøte på Ner-Sende i 1844, og familien flyttet dit. Han solgte da Mikvoll
store til handelsmann Johannes Groth Monrad.
Jons sønn før han giftet seg:
Bl. Johannes, f. 181 1, d. 1 890. Gift 1 840 med enke Marta Johannesdatter, f. 1 803
på Haga, d. 1 874. Johannes var lærer 1 830-37. Hans mor var Elsebe Olsdatter
Gudding.
Jon og Ellens barn:
Bl.

Anne Marta, f. 1815 på Mikvoll, d. 1878 på Myr. Gift 1835 med Bård Olsen
Forbregd, f. 1 806 på Forbregd, d. 1 893 på Fleskhus. I 1 865 bodde Anne Marta
hos sin søster på Stiklestad nordre. Da heter det at hun ble sinnsvak i sitt 48. år. Ti år
senere losjerte både hun og Bård på Myr. Han kaltes da dagarbeider, men hadde
litt støtte fra kommunen.

B2.

Karen Marie, f. 1818 på Mikvoll, d. 1 878 som kårkone på Stiklestad nordre. Gift
1 841 med Jakob Sevaidsen Stiklestad, f. 1 816, d. 1 892 som kårmann på Stikle
stad. Jakob Sevaidsen var gårdbruker på Stiklestad nordre fra 1 849 til 1871.

Jon og Karens barn:
B3.

B4.

Ellen Katrine, f. 1 825 på Mikvoll, d. 1 853 på Sende. Hun hengte seg etter å ha
født en sønn Oluf samme år utenfor ekteskap. Han fikk attest til Trondheim i 1 890.
Far til gutten var Hans Olsen Jermstad.
Kristiane, f. 1 826 på Mikvoll, d. 1 860 på Sende. Gift 1 849 med Johannes Pedersen Sende, f. 1828 på Skrove, d. 1906 på Sende. Han giftet seg andre gang
1 863 med hennes søster Gurianna. Se nedenfor!

B5.

Hans Petter, f. 1829 på Mikvoll, d. 1911 på Verdalsøra. Gift 1859 med Beret
Sevaldsdatter Stiklestad, f. 1826, d. 1 891. Hans Petter og Beret hadde Haiiem
nordre fra 1860 til 1868. Kjøpte senere Valstad østre og bodde der i 1875.
Han hadde ingen hjemmei på denne gården. Dermed ble det flytting igjen, og
i 1885 kjøpte han Salaters gård på Øra (dvs. Rostadgården). 1 1891 var han
losjerende hos Andreas Moe på Øra. Han kaltes da gårdsdreng. i 1900 losjerte
han i Næssgården på Øra. Han var da kjører på sagbruk.
B6. Johannes, f. 1831 på Mikvoll, d. 1917 som kårmann på Sende. Gift 1854 med
Maren Pedersdatter Skrove, f. 1 829, d. 1919 på Sende. Brukere på Sende nedre
1 855-87 og på Sende øvre 1 887-1904.
B7. Gurianna, f. 1 833 på Mikvoll, d. 1913 som kårenke på Sende. Gift 1 863 med
svogeren Johannes Pedersen Sende, f. 1 828 på Skrove, d. 1906 på Sende.
B8. Olaus, f. 1835 på Mikvoll, d. 1880 på Folio. Gift 1871 med enke Kristiane
Johansdatter, f. 1 830, d. 1914 på Øra. Lottebruker på Værnes prestegård i 1 865.
Kom tilbake fra Stjørdalen i 1 873 for å overta forpaktning på Folio. To år senere
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kaltes Olaus forpakter/lottebruker på Folio. Eier av gården på den tid var Anton B.
Monrad,
Cl. Kristiane Olava, f. 1 873, d. 191 3. Gift med Johannes Minsaas f. 1872, d.
1966. Kjent som mangeårig disponent for Verdal Samvirkelag.
B9. Mortinus, f, 1 838 på Mikvoll, d. 1 893 i Verdalsraset. Losjerte i 1 875 hos sin bror
Olaus på Folio og drev som snekker. Gift 1 879 med Mette Pedersdatter Landfald,
f, 1 851, d, 1944. Plassfolk på Momoan. Se Verdalsboka Ras bd, B. Deres to barn
døde også i Verdalsraset.

Johannes Groth Monrad (1798-1873) og 0 Maren Andrea Miiller (1800-1844),
2) Marta Nikoline Monrad (1798-1869)
Da Monrad tok over på Mikvoll, går vi inn i en periode med ganske kjappe eierskifter.
Johannes Groth Monrad beholdt gården bare i fire år. Monrad var en sentral person
med en finger med i det meste som rørte seg i Verdal. Han arbeidet seg opp fra han i
slutten av 1820-åra kom hit som "ganske ung og vistnok helt ubemidlet” til han endte
som bygdas krøsus (dvs. en søkkrik mann) og proprietær på Ekle. Han startet sin
karriere som landhandler i Gamle Storgate, men solgte denne til Carl Julius Sættem
i 1862. Monrad bodde neppe på Mikvoll ettersom han eide store hus på Øra. Ifølge
panteregisteret eide han i alt ni bygninger i Gamle Storgate, deriblant våningshus med
tilbygg. Han eide også Landstad på samme tid. Trolig var dette en ren pengeplassering.
Vi hadde ingen bank i Verdal ennå, så folk med penger til overs plasserte vel noe i fast
eiendom.
Monrad var gift to gangen Første gang i 1831 med Maren Andrea Miiller fra Skogn.
De fikk en sønn sammen, Hans Anton Bendix i 1833. I 1835 fikk paret en datter,
Christine Anne Birgitte, men hun døde før fylte to år. Johannes Groth Monrad ble
enkemann i 1844, men giftet seg tre år senere med enken etter sin onkel, regimentski
rurg Johannes Monrad. Hennes navn var Marta Nikoline Monrad Dermed ble han eier
av Ekle, og er nærmere omtalt i Heimer og folk Stiklestad.
Johannes Groth solgte Mikvoll store og Landstad i 1848 til Peder Siverten Solberg.
Peder Sivertsen Solberg (1799-1890) og Marit Eriksdatter Solberg (1792-1848)
I Verdalsboka bd. III er Peder Sivertsens etternavn oppgitt til Salberg både under
Mikvoll og Landstad. Det kunne da tyde på at han var fra Røra. Dette viser seg å være
feil. Navnet skal være Solberg. Han er registrert som innflyttet til bygda i 1846 og
kom fra Soknedal/Støren med sin familie. Peder Sivertsen var gårdbruker i Nordstu på
Sør-Solberg i Soknedal da han kjøpte Mikvoll og Landstad. Det var Marit Eriksdatters
andre ekteskap, og to av barna fra dette ekteskapet levde opp og flyttet med til Mikvoll.
Solbergs eierskap ble også kortvarig idet han solgte til Adam David Jelstrup allerede
i 1852. Peder Sivertsen døde hos sin datter på Kjølåsen i Frol i 1890.
Peder og Marit sine barn:
Bl. Nils, f. 1 827 i Soknedal, d, 1834.
B2. Nils, f. 1830 i Soknedal. Gift med Karen Larsdatter Presthus, f. 1833, d. 1896.
Gårdbruker på Landstad 1 860-1 865. Nils Pedersen flyttet fra Landstad til Trondheim
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der han var fotograf. Senere ble han ølbrygger i Kristiansund. Han skal også ha
vært baker i Kristiania, og må vel sies å ha vært en allsidig kar.
B3. Sivert, f. 1 832 i Soknedal, d. 1 832,
B4. Randi, f. 1 836 i Soknedal, d. 1913. Gift med Johan Moksnes, f. 1 832 på Frosta,
d. 1890, Randi kom til Mikvoll sammen med foreldra i 1846. Randi og Johan
Moksnes var gårdbrukere på Kjølåsen i Frol,

Adam David Jelstmp (1827-1900) og Anna Karoline Johnsdatter Wold (18341912)
Jelstmp var født i Skogn og kom trolig til Verdalen i forbindelse med kjøpet av Mikvoll
ca. 1852. Skjote fikk han ikke før i 1857. Adam Jelstmp var født utenfor ekteskap.
Hans far var proprietær Henrik Krenckell Jelstmp på Mo gård, og mora var ”pige”
Johanne Wiborg. Proprietæren på Mo vedkjente seg farskapet, og tar vi ikke mye feil,
var det han som sto bak da Adam kjøpte Mikvoll store. Ved flere kirkelige handlinger
kalles også Adam Jelstmp proprietær. Det var en tidligere betegnelse på en større jord
eier utgått fra bondestanden. Trolig var det som eier av Mikvoll han fikk denne tittelen.
Jelstmp var gift med Anna Karoline Johnsdatter Wold, født i Åsen i 1834. Ekteparet
hadde fire barn. De to eldste var født på Mikvoll, den tredje på Øra iflg. kirkeboka.
Men det kan jo godt bety Mikvoll. Den yngste ble født på Haugsholmen.
Adam og Annas barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.

Axel Andreas, f. 1 857 på Mikvoll, død 1 858 samme sted.
Carl, f. 1 858 på Mikvoll, død samme sted samme år.
Henriette, f. 1 860 på Øra, død ugift 1908 samme sted.
Inga Marie, f. 1 864 på Haugsholmen, død ugift 1 884 samme sted.

Jelstmp solgte Mikvoll til Rasmus Slipern fra Mosvik i 1860 og kjøpte senere Haugshol
men. Der bodde han med sin familie både i 1865 og 1875. Han eide også naboheimen
Holmsveet nordre. Jelstmp kjøpte i 1891 sammen med datteren Henriette en gård i
Smedveita av smed Torger Olsen Melgaard. Gården kalles i matrikkelen ”Fagervold”
gnr. 18/8, men på folkemunne ble den gjerne kalt Jelstrupgården. Jelstmp drev også en
periode som inkassator. Han døde på Øra i 1900, kona døde tolv år senere i Jelstrup
gården i Smedveita.
Rasmus Jakobsen Slipern (1838-1916) og Edrikke Justine Girtzler/Geitzler
(1837-1926)
Da Rasmus Slipern kjøpte Mikvoll og flyttet til Verdalen i 1860, var han agronom av
yrke. Etter at han ble eier av Mikvoll, ble han kalt proprietær slik som sin forgjenger.
Gården var betydelig større den gang, mens store deler av Ørmelen hørte under går
den. Det skal vi komme tilbake til. Rasmus Slipern giftet seg samme år, og bruden var
Edrikke Justine Girtzler/Geitzler fra Statland på Fosnes.
I kildene er hennes etternavn skrevet på to forskjellige måter, og fornavnet ble
gjerne til Rikka. Hun døde i Orkdalen i 1926. Paret fikk etter hvert ni barn, og alle på
en nær ble født på Mikvoll.
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Rasmus og Erika Slipern, tatt ved Skjækerfossen, årstall litt usikkert, men han er en gammel mann her så rundt 1915
er nok et bra tips. Han døde i 1916, Det er Ole Snekkernno som har tatt bildet. Foto utlånt av Helgådalsnytt.

Nå var det ikke som gårdbmker eller proprietær at Slipern ble mest kjent, seiv om
det skjedde en del forandringer på Mikvoll mens han var eier der. Nei, mest kjent ble
han som en pådriver i gmvedriften både i Malsådalen og i Skjækerdalen. Allerede i
1866 var han involvert i mutingene i Malsådalen, og interessen for gruvedrift beholdt
han livet ut. I Helgådalsnytt for 1991 kan en lese mer om denne spesielle mannen.
Allerede i 1868 og flere ganger senere ga Rasmus Slipern Verdalsgodsets eiere (Ver
dalsbruket) rettigheter på Mikvolls grunn på Ørmelen. Rettigheter som hadde stor
betydning for brukets sagbruksdrift som ble startet her i 1872.
I 1884 solgte han Mikvoll store til Verdalsgodsets eiere (senere Værdalsbruket) og
flyttet sjøl til Skjækerfossen. Prisen var 38000 kr.
Da Værdalsbruket i 1887 skulle seige Mikvoll store til Bernhardus Olsen Baglo
(senere Mikvold), ble store arealer på Ørmelen og noe på selve Øra fradelt og unntatt
fra handelen. Arealene på Ørmelen som utgjorde 1180 mål fikk navnet Mikvoll vestre.
Det som ble fradelt på Øra utgjorde 115 mål og fikk navnet Halsan. Det besto av et
par hustomter lengst nord i Gamle Storgate og de fleste hustomtene i Smedveita. Det
bemerkes ellers i skyldsetningsforretningen at inne i Halsanområde/Smedveita ligger
noen hustomter som tilhører Mikvoll lille. Om grensene for disse har det aldri vært
noen ”Tvivl eller Tvist”. Med denne fradelingen sikret Værdalsbruket seg tomter til
dampsag, arbeiderboliger m.m. på Ørmelen og rettigheter til elva i Halsanområdet.
Edrikke og Rasmus Sliperns barn:
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Bl. Jakob Andreas, f. 1861 på Mikvoll. Han utvandret til Spring Grove, Minnesota,
USA i 1 886. Gullgraver, deretter i trelastbransjen. Han var en kjent byggmester i
Alaska. Gift 1893 i Portland.
B2.
B3.

B4.
B5.

B6.

Halfdan, f. 1863 på Mikvoll. Utvandret til La Crosse, Wisconsin, USA i 1886.
Apoteker, senere lege. Gift to ganger.
Bergljot, f. 1864 på Mikvoll. Gift 1889 i Vuku med Johan Holmback, f. 1866 i
Østersund. Flyttet samme år til Østersund. Bodde senere i Stockholm og har flere
etterkommere i Sverige.
Ragnvald, f. 1 867 på Mikvoll. Han var handelsbetjent på Steinkjer i 1891. Flyttet
senere til søsteren Anna Petrine på Fannrem.
Helga, f. 1868 på Mikvoll. Ble visstnok gift i Tønsberg, men utvandret til USA i
1 887 som ugift. Tilbake og gift med skipskaptein Fonn. I 1900 var hun gift med
skipsfører Even Evensen f. 1 860 i Svelvik.
Erling, f. 1 870 på Mikvoll. Utvandret i 1 888 til La Crosse, Wisconsin, USA. Død
ca. 1936 i Alaska.

B7. Reidult, f. 1 872 på Mikvoll. Utvandret i 1 890 til New York.
B8. Toralf, f. 1 875 i Kvinnherred. Utvandret i 1 899 til Tacoma, Washington, USA.
B9. Anna Petrine, f. 1 878 på Mikvoll. Attest til Røros i 1 893. Gift 1905 i Trondheim
med Kristian Wormdahl fra Orkdal.

Gården Mikvoll store stulåna i 1919. Foto utlånt av Verdal kommune.
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Rasmus Slipern døde i 1916 og er gravlagt i Vuku. På gravsteinen kalles han
"Grubebestyrer”.
Mens Slipern var eier av Mikvoll store, var han og familien en kort periode omkring
1875 bosatt i Kvinnherad. Oppholdet der hadde trolig sammenheng med hans
interesse for gruvedrift. Mens han var der, bygslet han bort gården til Olaus Anderssen,
sønn på Gjermstad øvre og kona Ragnhild Pedersdatter. Olaus og Ragnhild var først
innerster på Trøgstad, senere på Gjermstad før de bygslet på Mikvoll i 1873. Fra 1875
var Olaus eier av Trøgstad sammen med Jakob Pedersen. Hvordan det gikk med denne
gårdsdriften vet vi ikke, Olaus tok imidlertid med seg kona og barna og utvandret til
Wisconsin, USA i 1880. Olaus utvandret første gang i 1867.
Olaus og Ragnhilds barn:
Bl. Ole Andreas, f. 1867 på Trøgstad, d. 1951 i Superior, Wisconsin. Gift 1893
med Marie Johnson, f. 1868, d. 1941. Ole Andreas utvandret til USA sammen
med foreldra i 1 880.
B2. Laura Margrete, f. 1 872 på Gjermstad, d. 1 873 på Mikvoll.
B3. Petrine, f. 1874 på Mikvoll, død ugift i 1950 i Kirkhand, Washington. Utvandret
til USA sammen med foreldra i 1 880. Sykepleier i USA Army under 1. verdenskrig.
Kaltes "Rena Jermstad".
B4. Martin, f. 1 877 på Trøgstad. Tvilling med B5. Utvandret til USA sammen med
foreldra i 1 880.
B5. Laurits, f. 1 877 på Trøgstad. Tvilling med B4. Utvandret til USA sammen med forel
dra i 1 880.

Gården Mikvoll store. Fotograf Henning Anderson, 1929. Foto utlånt av SNK.
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Bernhardus Olsen Mikvold (1852-1929) og Mette Olsdatter Kvelstad (1859-1937)
Bernhardus Olsen var født på Vinnesvald, men i 1865 var foreldra husmannsfolk på
Råa under Valstad. Deres navn var Guruanna Gunders/Gunnarsdatter og Ole Bårdsen.
Som ung losjerte Bernhardus på Baglo en periode omkring 1875. Av yrke var han da
jordarbeider og brukte Baglo som etternavn. Men Bernhardus hadde lyst til å prøve
seg utenom heimbygda, og fikk attest til Sverige i 1876. Der arbeidet han i flere år
som tømmermann. Ved flid og sparsomhet fikk han såpass økonomi etter oppholdet
i Sverige at han kunne kjøpe Mikvoll store. At en husmannsgutt maktet å kjøpe en
såpass stor gård, var ingen dagligdags affære. Da den ble avertert til salgs i 1885, var
det 300 mål dyrket jord der. Etter at han kjøpte Mikvoll i 1887, brukte han også det
som etternavn. Bernhardus ble gift i godt voksen alder med Mette Olsdatter Kvelstad i
1901. Før den tid hadde han hjelp i huset av sin mor som bodde på Mikvoll i mange år.
I tillegg var Guruanna Pedersdatter også opptatt med kjøkkenarbeid. I 1891 var Oluf
Sneve leieboer på Mikvoll. Han var sønn av Arnt Sneve som hadde hus i Nordgata, og
om Oluf står det i folketellinga at han var ”filologisk kandidat, læser f.t. jus”.
Da Bernhardus solgte Mikvoll store til Halvor Lauglo i 1911, fikk han fradelt noen
mål jord og bygde seg kårhus på Mikvoll søndre. Ved hans død i 1929 overtok Marie
og Olaf Høknes denne heimen. Bernhardus var onkel til Marie. Se mer under Mikvoll
søndre g.nr. 18/7
Da Bernhardus døde i 1929 skrev Innherreds Folkeblad bl.a. dette ien nekrolog:
Bernhardus Mikvold var en mann med praktisk skjønn og innsikt som det ojjentlige
også nød godt av, idet han i en lang årrekke var branntakstmann. Han var en omgjen
gelig og rettlinjet person som hadde mange venner.
Bernhardus og Mette hadde ikke barn seiv, men to pleiebarn. Det ene var Oskar Gune
riussen, f. 1887 sønn av Gunerius Olsen i Veita, d. 1962, gift. Oskar var en nevø av
Bernhardus. Han brukte også Mikvold som etternavn. Reiste til USA i 1905. Det andre
pleiebarnet på Mikvoll var Julie Adina Halvorsdatter Fundgren, f. 1896 i Sverige. Til
daglig ble hun kalt Julla og brukte Mikvoll som etternavn. Hun døde etter en ulykke i
Oslo i 1959. I dødsannonsen kalles hun da også Julla Mikvoll, den er bl.a. underskre
vet av hennes to brødre Anders og Peder Anton Fundgren.
Neste eier av Mikvoll store var:
Halvor Lauglo (1884-1961) og Gunhild Berntsdatter Gravråk (1888-1923)
Lauglo var fra Leinstrand, og kom altså til bygda i 1911. Halvor og Gunhild hadde
nok lagt bryllupet bak seg før de kom til Verdalen, men de fikk fem barn etter at de
kom til Mikvoll. Disse barna kom på løpende bånd, nemlig i løpet av knappe fem år.
Kjell J. Nestvold (tidligere eier av gården) har hatt kontakt med etterkommere av Lau
glofamilien i forbindelse med sin Gårdsmatvirksomhet. Lauglo solgte Mikvoll til Ole
Gunerius Johansen Stuberg i 1918, og flyttet visstnok tilbake til Leinstrand for å ta over
farsgården. Begge er gravlagt på Leinstrand.
Halvor og Gunhilds barn:
MIKVOLL
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Bl.
B2.
B3.
B4.
B5.

Olava, f. 191 2på Mikvoll. Gift med Anders Andersen Øye.
Ole, f. 1913 på Mikvoll, d.1989. Gravlagt på Leinstrand.
Birger, f. 1914 på Mikvoll, d. 1981. Gravlagt på Leinstrand.
Beret, f. 1915 på Mikvoll.
Gunvor Helene, f. 1916 på Mikvoll

Ole Gunerius Johansen Stuberg (1891-1974) og Gurine Olavsdatter Rolfseng
(1890-1980)
Ole Stuberg var fra Lånke, mens kona Gurine var født i Stjørdalen. Ole var sønn av
Karen Hansdatter Røddesgjerdet og Johan O. Dybvad på gården Stuberg. Det var
Karens andre ekteskap og Johan giftet seg til gården. De tok gårdsnavnet som etter
navn. Ole vokste opp sammen med tre halvsøsken og ni helsøsken. Gurine var datter
av Berit og Olav Rolfseng på By gård.
De giftet seg i 1911 i Værnes kirke og bryllupet sto på Stuberg med mange gjester.
I 1924 var det nødvendig å bygge ny stallbygning på Mikvoll. Ole Stuberg bestyrte
en gård i Hommelvik før han kjøpte Mikvoll store. Han fikk høre om et hus som
var revet der og fikk overta teglsteinen. Den ble sendt med jernbanen hit til Verdal,

Gurine Stuberg f. Rolfseng. Hun var aktiv

206

både i sanitetsforeningen og i bondekvinnelaget.

Ole Stuberg var eier av
Mikvoll store fra 1918 til 1955.

Foto utlånt av Bjørg Nestvold.

Foto utlånt av Bjørg Nestvold.
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Fra Gurine og Ole Gunerius Stubergs bryllup 28. april 1911. Det fortelles at det var 52 hester som skysset brudepar
og gjester til bryllupsgården. Vielsen fant sted i Værnes kirke. I bakgrunnen på bildet ser vi den gamle Hellbrua.
Foto utlånt av Bjørg Nestvold.

Gurine Stuberg med stamoksen "Fejo". Den tilhørte Nedre Verdal feavlslag som hadde stamokse stasjonert på
Mikvoll i hele 31 år. Foto utlånt av Bjørg Nestvold.
MIKVOLL
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pusset opp og brukt i stallbygningen. Det kan man kalle gjenbruk. Stuebygningen på
Mikvoll store ble bygd i to etapper, den ene halvparten i 1955 og resten i 1958. Noe
areal er fradelt gården ide senere år bl.a. deler av tomta til Ungdomsskolen og noe til
villatomter ved Bakketun.
Gurine Stuberg fikk også tid til å delta i foreningslivet ved siden av jobben som
bondekone. Hun var svært aktiv både innen saniteten og i bondekvinnelaget, og var
æresmedlem i begge foreningene.
Ole og Gurines barn:
B1. Gutt som døde som liten.
B2. Bergljot Kristine, f. 1913 i Hommelvik, d. 1996. Gift 1931 med levin Nestvold, f.
1891 på Frosta, d. 1977. Gårdbrukere på Nestvoll.
B3. Odd Jarle, f. 1916 i Hommelvik, d. 2006. Gift 1945 med Valborg Grønbæk,
f. 1916 fra Vega på Sør-Helgeland, d. 2012. Gårdbrukere på Mikvoll store fra
1955.
B3. Hjørdis Oline, f. 1917 i Hommelvik, d. 2002. Gift med Sigmund Halstensen, f
1924 fra Molde. Bosatt i Kristiansand.
B4. Gunvor Olaug, f. 1921 på Mikvoll, d. 1994. Gift 1943 med Oskar Olafsen Lyng,
f. 1911 i Sparbu d. 1996. Gårdbrukere på Haga østre.

I 2012 var det sønn av BjørgJulie og Kjell Johan Nestvold - Levin Sverre Nestvold som
var eier og driver av Mikvoll store.
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MIKVOLL STORE
G.NR. 18/1

Gården Mikvoll store på 1960-tallet, Widerøefoto. Foto utlånt av Verdal kommune.

Husmenn, strandsittere og fradelte bruk
UPLASSERTE HEIMER PÅ ØRA
Kilde er folketellinga fra 1801

Disse heimene og familiene kalles ”Wærdahls Øren” i 1801. Vi har klart å identifisere
tre av dem som alle ligger på Mikvollvaldet (Smedveita). Det er Klokkarstua g.nr.
18/20, Elvheim g.nr. 18/29 og Hynne g.nr. 18/28. Det tar vi som et tegn på at de andre
også lå i dette området. Kanskje lå noen litt nærmere hovedbølet. Vi merker oss at de
fleste eierne er håndverkere.

MIKVOLL
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Uplassert heim nr. 1 under Mikvoll store
Johannes Eriksen (1765-1835) og 0 Guri Jonsdatter Rinnan (1761-1804),
2) Lisbeth Andersdatter (1780-1843)
Johannes Eriksen var skomaker og giftet seg første gang i 1791. I 1801 losjerte Beret
Bertelsdatter på denne plassen. Hun var Guris mor, var født i 1721 og døde i 1803.
Guri døde i 1804 på Øra, og Johannes giftet seg allerede samme år med Lisbeth
Andersdatter. Hun hodde på Sandslien ved giftermålet. Vi ser av fødestedet på barna at
familien flyttet til Valstadmoen i Vinne. Hvem som fortsatte videre på denne plassen,
har vi ikke klart å finne ut.
Johannes og Guris barn:
Bl. Erik, f. 1792, d. på Bjartnesvald 1878. Gift første gang 1823 med Brynild Ols
datter, f. 1792, d. 1867 som husmannskone på Bjartnesvald. Brynild bodde på
Minsås da de giftet seg. Erik ble gift andre gang i 1 868 med Ingeborg Eriksdatter
Godøien, f. 1832 på Støren. Hun var hele 40 år yngre enn sin mann. Familien
hadde heimen sin på Visøya under Bjartnes. Se Heimer og folk Stiklestad s. 141.
B2. Jon, f. 1794, d. 1881 som kårmann på Molberg. Gift 1822 med Annejensdatter Molberg, f. 1 803, d. 1 886 som kårenke på Molberg. Anne var datter av Jens
Johannessen og kona Ingeborg Larsdatter som var leilendinger på Molberg. Vinne
kirke eide Molberg den gangen.
B3, Dødfødt datter 1 797.
B4. Lars, f. 1799, d. 1 878 på Ravlo. Gift 1 832 med Gjertrud Larsdatter, f. 1 809, d.
1880 på Ravlo.
B5. Søren, f. 1803 på Mikvollvald, d. 1841 på Hagavald. Han druknet seg. Gift
1834 med Lava Andrea Jørgensdatter Belbo, f. 1805 på Trones, d. 1872 på
Klokkerhaugen, husmann under Stubbe og Hagavald.

Johannes og Lisbeths barn:
B6. Guru, f. 1805 på Øra, d. 1886 på Dillsagen. Gift 1846 med Elias Olsen, f.
1 814, d. 1 889 som fattiglem på Kvernmoen. Guru bodde på Garnes og Elias på
Holmen ved giftermålet. De var husmannsfolk på Dillsagen.
B7. Magnhild, f. 1807 på Øra, d. 1 877 som husmannskone på Valstadmoen. Gift
1 833 med Petter Eliassen Bye, f. 1 808 på Stiklestad, d. 1 883 som husmann på
Valstadmoen.
B8. Anne, f. 1 809 på Øra, d. 181 6på Valstadmoen.
B9. Maria, f. 1813 på Valstadmoen, d. 1905 som husmannsenke på Nybo under
Ålberg i Sparbu. Gift 1839 med svensken Anders Andersen Mikvoll, f. 1811.
Både brura og'brudgommen bodde på Mikvollvaldet ved giftermålet. De fikk en
datter samme året som de giftet seg. Da var de innerster på Øra
Cl. Ingeborg Anna, f. 1839
C2. Martin, f. 1852 i Sparbu.
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B10. Andreas, f. 1816 på Valstadmoen. Flyttet som ugift til Alstadhaug i Nordland i
1 847. I 1 865 var han bosatt på Tjøtta og var gårdbruker på Brøløs i Vevelstad.
Gift med Anne Johnsdatter, f. 1 822 på Tjøtta.
B1 1. Anne, f. 181 8 på Valstadmoen, d. 1 893 i Verdalsraset. Anne var ugift. I 1 875 var
hun budeie på Nord-Lyng. 11891 kalles hun husmann uten jord. Forsørger seg av
arbeid. Se Stiklestad Heimer og folk s. 606.
Bl 2. Lisa /"Elise", f. 1821 på Valstadmoen, d. 1897 på Aleenborg, Frol. Gift 1862
med husmann på Aleenborg, Brusveet øvre.
Bl 3.Johanna, f. 1 826 på Valstadmoen, d. før 1 865. Gift 1 853 med Bergsvein Iversen,
f. 1821. Han var bosatt på Haga ved giftermålet, men var opprinnelig fra Østerda
len. Ekteparet hadde en sønn, Iver Anneus, født 1 854. Familien flyttet til Beitstaden
i 1 855, nærmere bestemt til Malmo øvre. I 1 865 var han husmann på Hoiåsen
under Malmo øvre. I Beitstad fikk de datteren Olianna-i 1 859.

Uplassert heim nr. 2 under Mikvoll store
Lars Larsen (1758-1826) og 0 Berit Zakariasdatter (1770-1799), 2) Agnes Peders
datter (1759-1823)
Lars Larsen drev som snekker i 1801, men 15 år senere var han fisker. Strandsitter
under Mikvoll på Øra var han imidlertid til sin død i 1826. Han giftet seg første gang
i 1791 og fikk samme år en sønn som var dødfødt. Lars Larsens første kone døde på
barselseng i 1799. Han ble gift andre gang i 1800. Begge hans ektefeller var fra Øra.
Lars Larsen var skattebetaler i 1820.
Lars og Agnes sine barn:
Bl. Berit, f. 1803, d. 1827. Hun ble gift i 1824 med Johannes Bårdsen, f. 1801
på Skrove, d. 1 835 som strandsitter på Øra. Både Berit og Johannes bodde på
Øra ved giftermålet. Det ble ikke noe langt ekteskap, for Berit døde i 1 827. Hun
forkortet sitt liv, som det gjerne heter i litt gammel språkdrakt. Johannes giftet seg
andre gang i 1 828. Brura denne gang het Beret Halvorsdatter, f. 1 805 på Øra.
Johannes bodde fortsatt på Øra med sin familie. Beret overlevde både Johannes
og enda to ektemenn før hun døde i 1 898 som husmannsenke på Maritvollvald,
nærmere bestemt i Kilstua i Nordgata.

Uplassert heim nr. 3 under Mikvoll store
Ole Ingebrigtsen (1735-død etter 1815) og 0 Marit Einarsdatter (1737-1771),
2) Marta Olsdatter (1731-1798), 3) Ellen Maria Knutsdatter Messel (1751-1841)
Ole Ingebrigtsens foreldre var Berit Pedersdatter (1694-1764) og Ingebrigt Larsen
Husby (1689-1754).
Han har nok hatt sitt eget hus på Mikvoll Stores grunn, men kalles ikke strandsit
ter i 1801. Ved folketellinga da får vi vite at han var skomaker og enkemann etter sitt
andre ekteskap. Han var gift første gang i 1760 med Marit Einarsdatter og hadde to
barn i dette ekteskapet. Andre gang ble han gift i 1772 med Marta Olsdatter og hadde
MIKVOLL

21 1

også da to barn. I 1802 ble han gift for tredje gang, nå med Ellen Maria Knutsdatter
Messel. Trolig ingen barn. Det har vært noe tvil om hennes etternavn. Hun kalles i
noen kilder for Wessel, mens hun i andre kalles Messel. Av kirkeboka går det fram at
Messel er det riktige etternavnet.
Ole Ingebrigtsen døde etter 1815, for han finnes i folketellinga for dette året. Ole
og Ellen Maria losjerte på denne tid hos Nils Nilsen Spillemann. Ole var kårmann, og
ekteparet var fattig.
Ellen Maria er også omtalt under uplasserte heimer på Maritvoll.
Ole og Marits barn:
Bl. Dødfødt sønn 1760.
B2. Olava, f. 1762 på Øra, d. 1763.

Ole og Martas barn:
B3. Ingebrigt (Embret), f. 1773, d. 1 861 som husmann på Semsvald. Gift 1807 med
Gollaug Sveinsdatter, som da bodde på Nordberg. De hadde seks barn som er
medtatt under Semsvald
B4. Marta Elsebe, f. 1775 på Øra. Trolig hun som døde på Øra i 1 867. To år før sin
død var hun tjenestepike hos Arnt Sneve.

Uplassert heim nr. 4 under Mikvoll store
Anders Jakobsen (1740-1813) og Kjersti Bardosdatter (1741-1812)
Anders Jakobsen var født på Storholmen, Lyng, i 1740 og var dagarbeider i 1801. Hans
foreldre var Marit Olsdatter Nordberg (1695-1765) og Jakob Jonsen Borgen (17011763). Anders giftet seg i 1763 med Kjersti Bardosdatter. Hun var fra Øra.
Marta Bardosdatter, 40 år og ugift, bodde også i denne heimen i 1801. Trolig var
hun en søster av Kjersti.
Anders bodde på Øra til han døde, mens Kjersti døde som legdslem på Lyngslegdet.
Uplassert heim nr. 5 under Mikvoll store
Ole Olsen d.y. (1753-) og Karen Eriksdatter (1754-)
Oles foreldre var tambur Ole Olsen (1710-1767) og Marit Larsdatter Trapnes (17171782). Karen var født på Skjærset, og hennes foreldre var Anne Eriksdatter (17231803) og Erik Greisen Skjærset (1720-1762).
Det ser ut som Ole og Karen giftet seg i 1776.
Ole Olsen d.y. var murmester og hadde to barn som bodde heime i 1801, Marta
21 år og Anne 10 år. Som leieboer hadde han Berit Pedersdatter 32 år, og hennes sønn
Ole Hemmingsen.
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Ole og Karens barn:
Bl. Marta, f. 1777 på Øra, d. 1778.
B2. Marta, f. 1779, d. 1 857 som husmannskone på Øra. Muligens var det hun som
ble gift i 181 6 med Erikjensen, som da bodde på Øra. Erik var født i 1 778 og var
bror av Hans PentsJensen på Borgen. Se Hagenslekta bd. Ill s. 1 98 i Verdalsboka.
En kan ikke finne at Erik døde her i bygda.
B3. Erik, f. 1784. Ikke funnet død i Verdal.
B4. Anne, f. 1791, d. 1833. Gift 1820 med Anders Olsen fra Bjartnesvald. Anne
bodde på Sesseliet ved giftermålet. Som nygifte var de innerster på Bjartnesvald,
men kom trolig senere til Landfall som husmannsfolk. Anne ser ut til å være død som
husmannskone der i 1833.

Uplassert heim nr. 6 under Mikvoll store
Ingebrigt (Imbert/Embret) Pedersen (1756-1830) og 0 Helena Jakobsdatter
Husan (1755-1786), 2) Mali Olsdatter (1756-1833)
Ingebrigt var født på Høa og foreldrene var Marit Jonsdatter og Peder Ingebrigtsen
Tronesvald (1713-1780).
Han var første gang gift i 1776 med Helena Jakobsdatter Husan, men hun døde
etter bare ti års ekteskap på Øra.
Han giftet seg på nytt i 1792 med Mali Olsdatter som ved giftermålet bodde på
Nord-Stiklestad. Hun var neppe verdaling. Ingebrigt og Mali hadde trolig ingen barn.
Anne som bodde hos dem i 1801, var Ingebrigts datter fra hans ekteskap med Helena
Jakobsdatter.
Ingebrigt var snekker i 1801, men i 1815 drev han som fisker. Han var ellers
strandsitter under Mikvoll og var skattebetaler i 1820. Bodde trolig i Veitaområdet (Se
1815). Mali døde på Øra tre år etter sin mann (Mikvoll).
Ingebrigt og Helenas barn:
Bl. Marit, f. 1 776 på Høa, d. 1 778 på Øra.
B2. Anne, f. 1 778, ikke funnet død i Verdal. Ukjent skjebne
B3. Peder, f. 1781 på Høa, død samme år.

Uplassert heim nr. 7 Mikvoll store
Ole Helgesen (1741-) og Maren Olsdatter (1745-)
Ole Helgesen hadde et noe uvanlig yrke for sin tid, han var nemlig gartner i 1801.
Ole og Maren var trolig innflyttere, og det ser ut som de hadde giftet seg før de kom
til Verdalen. De er ikke med i folketellinga for 1815, så de var trolig døde før den tid.
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Ole og Marens barn:
Bl. Johannes, f. ca. 1785, d. 1862 på Øra. Gift 1811 med Anne Kristine Ottesdatter
f. 1788 på Øra, død etter 1824. Johannes og Anne hadde fire barn. Han var
fisker og strandsitter under Maritvoll. Familien er også omtalt under uplasserte på
Maritvollvaldet der de hadde sin egen heim. Brukte ailerede i 1820 etternavnet
Myhr. Trolig hadde han hatt arbeid på denne gården en periode.

Uplassert heim nr. 8 under Mikvoll store
Gjertrud Petersdatter (1732-1805) og Mathias Mathiasen (1732-1787)
Gjertruds foreldre var Eli Markusdatter Øra (1705-1790) og Peter Eriksen Nedre Vist
(-1787).
Dette paret giftet seg i 1763, og Mathias var dragon. Det var Gjertruds første ekte
skap, men Mathias sitt andre. Han hadde før vært gift med Siri Mathiasdatter Eklo
(1695-1762).
Gjertrud var altså enke i 1801, og som vi forstår, huseier på Mikvollvaldet. Hennes
datter Margrete Mathiasdatter og barnebarnet Kristen Anderssen bodde hos henne.
Mathias sin sønn med Anne Olsdatter Maritvoll:
Bl. Halvor, f. 1763.

Gjertrud og Mathias sine barn:
B2. Ole, f. 1 763, d. 1 814 på Marilvollvald. Kan være han som giftet seg andre gang
i 1 804. Brura var Guru Jonsdatter. Dette paret bodde på Vinnesvald.
B3. Margrete, f. 1765. Bodde som ugift sammen med sin mor og sønnen Kristen
Anderssen, f. ca. 1 794 (ukjent skjebne) i 1801.
B4. Peder, f. 1768, d. 1 824. Gift med Lisbet Kristiansdatter, f. 1769, d. 1 833. Peder
var husmann under Minsås, Skrove og Leinsråa.
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MIKVOLL STORE
G.NR. 18/1

Husmenn, strandsittere og fradelte bruk

Verdalsgodset (senere A/S Værdalsbruket) var eiere av Mikvoll store i perioden 1884
til 1887. Selve gården ble solgt til Bernhardus Mikvold, men Halsan og Mikvoll vestre
ble fradelt. Denne eiendommen lå hovedsaklig på Ørmelen og besto av tomtegrunn
for dampsaga og flere boliger. I tillegg lå noe av eiendommen på østsida av elva, dvs. i
Smedveita og noen i Gamle Storgate.
HALSAN OG MIKVOLL VESTRE
G.NR. 18/3

Som allerede nevnt ovenfor ble Mikvoll store solgt til Bernhardus Olsen Baglo (Mikvold)
i 1887. Ved denne anledning ble store arealer på Ørmelen og noe på selve Øra unntatt
fra handelen. Arealene på Ørmelen som utgjorde 1180 mål, fikk navnet Mikvoll vestre.
Det som ble fradelt på Øra utgjorde 115 mål og fikk navnet Halsan. Det besto av et
par hustomter lengst nord i Gamle Storgate og de fleste hustomtene i Smedveita. Det
bemerkes ellers i skyldsetningsforretningen at inne i Halsanområde/Smedveita ligger
noen hustomter som tilhører Mikvoll lille. Om grensene for disse har det aldri vært
noen ”Tvivl eller Tvist”. Med denne fradelingen sikret Værdalsbruket seg tomter til
dampsag, arbeiderboliger m.m. på Ørmelen og rettigheter til elva i Halsanområdet.
MIKVOLL LILLE
G.NR. 18/4

Denne eiendommen omtales på egen plass. Noe av Mikvoll lilles arealer er beskre
vet ovenfor. Ellers lå noe på Ørmelen, noe på høyden nord for Øra med grense mot
Mikvoll store og noe nede på Prærien. Det aller meste er gått med til byggetomter.
FRIDHEIM NORDRE
G.NR. 18/5

Fridheim nordre ble fradelt Mikvoll vestre og Halsan i 1897 og solgt til Carl Braarud.
Han fikk skjøte samme år og ga 3000 kr for parsellen. Etter makeskifte mellom Øivind
Braarud og Morten Holmvik i 1947 ble parsellen overtatt av Holmvik.
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MELASTUA
G.NR. 18/6

Den første brua over elva ved Øra ble ferdig i 1860. Kom du sørfrå før den tid, var
Melastua det første huset du kom til på østsida av Verdalselva.
Ferga som fraktet folk fra Ørmelen og til Øra, kom i land like nedenfor denne
gården. Gården/bebyggelsen er gammel - trolig fra 1700-tallet, og var svært sentral i
"bybildet” før brua kom. Amund Helland mener den er eldst av "stuene” på Øra.
Den første eier som vi kjenner til i Melastua, er utliggerborger Johan/Jon Gundersen
Berg. Han eide husa i 1801 og trolig noen år før. Hans eneste barn som vi vet om, ble
født her i 1797.
Med henvisning til Justisprotokoll 1788-1792 folie 160, kan Jon Pedersen Måhle
stua være en mulig eier før Johan/Jon Gundersen Berg. I 1790 døde en mann ved navn
Jon i ”Mæhlestua Øhrn”. Her kan det være snakk om en og samme person.
Johan/Jon Gundersen Berg (17727-1803) og Ingeborg Christina Sivertsdatter
(1776-)
Dette ekteparet hadde også en datter i huset - Maren Georgine - hun var hre år i 1801.
Men hva var nå en utliggerborger? Det var en kjøpstadborger som for kortere eller
lengre tid bodde og drev handelsvirksomhet utenfor byen. I en annen kilde kalles Berg
landhandler. Vi har ikke klart å finne ut hvor det ble av denne familien, trolig flyttet
de til Trondheim, eller kanskje ble de med datteren som havnet i Overhalla, senere i
Meløy? Se nedenfor.
I forbindelse med et låneopptak forlangte Jon Berg at det ble holdt en såkalt 'lov
lig Taxations Forretning ” over samtlige hus og bygninger i Melastua og dessuten over
hans løsøre. Året var 1801. En avskrift av denne taksten gir oss gode opplysninger
både om husa og det inventar han rådde over.
Stuebygningen besto av to stuer. I den ene var det hre fag vinduer og en jernkakkel
ovn. Stua var ”malet og betrukken”. Den andre stua var malt og hadde tre fag vinduer
og en treetasjes kakkelovn.
Utskrift av tingprot. 1799 - 1803 for Stjør- og Verdal sorenskriverembete, folio 151b
Aar 1801 den 29de April blev Retten sadt paa Handelsstædet Wærdahlsøren, udi
Kiøhmanden Joen Bergs Huus, og betient af Sorenskriveren tilligemed disse af Kongens
Foged udnævnte 4re edsvorne Laugrettesmænd, Elling Fcebye, Haldoe Auglen, Ole
Stikkelstad ogjver Hæstegreie, for ifølge bemeldte Hr Bergs forlangende at afholde
en lovlig Taxations Foreining over hans eiende og iboende Gaard eller samtlige
Huuse og Bygninger, samt Løsøre Fffecter,for dereffter at kunde erholde et behøvende
Pengelaan.- Reqvirenten var ved Forretningen noerværende.- Man besaae dereffter
Stuebygningen, som bestaaer af 2de Stuer, i den ene er 4re Fag Vinduer og enkelt
Jern Kakkeloven, med Trommel, malet og betrukket, i den anden 3 Fag Vinduer og
en skiøn eller god tre Etages Kakkelovn, Ligesom Stuen er malet; 2de Kamre, uden
Kakkelovne, det eene betrukken, et Kløkken med Skorsteen; J Gaarden et Stabur, og
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Gaardsrummet indhægnet med Plankeværk; Stald, Fiøs og Laave under et Tag, som
er bordklæd paa den ene Side ned til Elven.- Stuebygningen er bordklæd og medet
paa 3de Sider, men mangler et og andet Stæds lidt Forbædring. Faget erforsynet med
Næver og Torv. Ovenpaa er Loffter og fem Fag Vinduer. Lige udenfor Bygningen har
nærværende Eier opført en ganske nye Brygge, deels af Tømmer deels af Spærværk,
som over alt er forsynet med Bordklcedning der tillige er malet, og ticeret Bordtag.
Denne Brygge bestaaer af toe Etager, fuldkommen rummelige, og hvori er 4re
Vinduer, Takkel og Vinne, den er bygget saa langt ud paa Elven, at de her brugelige
Fartøyer kan leegges toet ved samme, ved flo Søe og Udloper. Toet ved Bryggen, i
N.W. fra samme er fra Elven af opført et Bolværk, som siden er opfyldt, og derpaa
er anlagt en nyttig liden Kiøkken Hauge, som er forsynet med Stakitværk. Denne
Gaard ligger overmaade beqvemt for en Handelsmand paa dette Stced, ogfmdes der
Ingen Bygning paa heele Wærdahlsøre der i denne henseende ligger saa fordeelagtig,
i sær da alle de der kommer til Søes maae først passere dette Stæd.- Med Hensyn til
disse Bygningers nærværende Forfatning og deres fordeelagtige Beliggenhed for en
Handelsmand, andsaae man dem, effter nærværende Tiider, vædfra 600 til 650rdr,
og da hr Berg agter at nedrive den N:V: Stue, og opføre en nye, i lige Linie med den
anden Stue, hvortil han allerede har forskaffet sig det nødvendige Tømmer, saa vil
denne Forandringforskjønne Bygningen, og, naar den kommer i Stand, hvilket Eieren
haaber skal skee dette Aar, forhøye Gaardens Værd til visse med 200rdr- Hvad hr.
Bergs eiende Løsøre Effecter og Huusgeraad angaaer, der bestaaer af Stoele, Borde,
Speile, 2de Sængestæder med smukt Omhæng, Skatol, Skat, Linnet, Sængeklæder,
Fade, Tallerkener, Kjøkkentøy, Theetøy, og meget saadant som til en Huusholdning
udfordres, et Dusin Sølv Spiseskeer, et Do TheeSkeer, en smuk Slæde med Breier,
Ridetøy, et Slag Uhr, en Hæst, toe Kiør, 8 Faar, een god Baad med Seil, med videre, da
skiønnede man effter bedste Overlæg, at samme maatte værd 5 til 600rdrDa saaledes intet videre ved denne Forret. var at erindre, begiærede Reqvirenten
samme sluttet og sig beskreven meddeelt.Ørum.- Elling FæBye Iver Hestegen Ole Stikelstad Haldoe Auglen.

Det var også 2 kammers uten kakkelovner og et kjøkken med skorstein i huset. I gården
sto et stabbur, og gårdsrommet var innhegnet med ”Plankeverk”. Stall, fjøs og låve var
under ett tak, og huset var bordkledd på den ene siden mot elva. Stuebygningen var
bordkledd og malt på tre vegger, ”men mangler et og andet Stæds lidt Forbædring”,
står det i taksten. På taket var det never og torv, i annen etasje loft og hre fag vinduer.
Det synes som Berg var en virksom kar, som ønsket å ha orden omkring seg. Like
utenfor stuebygningen hadde han fått opp ”en ganske ny Brygge”. Den var dels av
tømmer, dels av sperrverk. Brygga var bordkledd, malt og hadde tjæret bordtak. Den
var romslig, hadde to etasjer og hre vinduer.
På brygga fantes både 'Takkel og Vinne” dvs. talje og vinsj/spill. Den var bygd så
langt ut i elva at fartøyene som bruktes den gang, kunne legge tett inntil ved ho sjø.
Like ved brygga, mot nordvest var det bygd opp et såkalt "Bolverk” som senere var
oppfylt. Der var det anlagt en liten kjøkkenhage med stakitt omkring.
MIKVOLL

217

Ellers går det fram av rettsdokumentene at denne gård passet utmerket for en som
ville drive handel. Ingen bygning på hele Verdalsøra lå så gunstig til, særlig fordi alle
som kom sjøveien måtte, passere her. Retten kom til at husa på dette tidspunkt hadde
en verdi fra 600 - 650 riksdaler.
Berg hadde planer om å rive ned den nord-vestre stue, for deretter å bygge en ny
på lik linje med den andre stua. Til dette hadde han allerede skaffet seg tømmer, og
han håpet på å få til dette samme år. Når dette blir gjennomført, vil gårdens verdi øke
ytterligere med 200 riksdaler, skriver takstmennene.
Så litt om familiens løsøre. Det synes klart at vi her har med en familie som var rike
lig utstyrt med husgeråd. Stoler, bord, speil og ”to sængestæder med smukt Omhæng”,
sengklær, linnet, et ”Slag Uhr”, skatoll, fat, tallerkener og mye mer. Det fantes også noe
sølvtøy - tolv sølv spiseskjeer og tolv sølv teskjeer.
I tillegg hadde Berg hest og en ”smuk” slede, ridetøy to kyr og åtte sauer. Når vi
også tar med at han hadde båt med seil, har vi vel fått med det meste. Verdien av dette
ble av takstmennene satt til 500-600 riksdaler.
Johan/Jon og Ingeborgs barn:
Bl. Moren Georgine, f. 1 797 i Verdal, d. 1 890. Blant hennes faddere var prokurator
Belbo på Trones og R. (Rasmus) Hagen på Maritvoll. Gift med Helge Eriksen, f.
1 799, d. 1 857 i Meløy. Helge Eriksen var fra Hyllmoen i Overhalla og ble gård
bruker på Meløy. Maren ble en gammel dame, hun døde nemlig på sin 93-årsdag,
14. mai 1 890. Etterslekt i Meløy (Meløy Bygdebok Is. 115 1965).

Berg har neppe vært særlig lenge i Melastua, for ved auksjonsskjøte i 1803 ble Mons
Eriksen Moe den neste eier av gården.
Mons/Mogens Eriksen Moe (1782-1842) og Marie Mikalsdatter (1782-1853)
Vi må nesten tro at Mons Moe kom til Verdalen da han i 1803 fikk skjøte på husa i
Melastua. Han var sønn av Erik Rasmussen og kona Kirsten Mogensdatter. Faren var
husmann under Mo på Levanger og dessuten skredder. Ved folketellinga fra 1801 står
det i yrkesrubrikken at Mons var dragon og skomaker. Hans kone var datter av Mikal
Larsen Ulve og Solveig Halvorsdatter Mo og var altså fra Ulve. Mons og Marie giftet
seg i 1807, og da eldstemann kom til verden året etterpå, bodde de på Maritvollvald. I
1809 da sønnen Erik Mikal ble født, ser det ut som de var etablert i Melastua (Mikvoll
vald).
Mons Moe brukte vel noe tid på å få i stand husa på eiendommen. Da han fikk
skjøte i 1803, var det disse husa han overtok:
To stuer med overværelser, brygge, kornlåve, fjøs, stall og stabbur. For dette ga
han 741 spesiedaler. I 1806 ble det holdt branntakster i noen av gårdene på Øra etter
forlangende av en del gårdeiere, bl.a. Mons Moe. Retten ble satt i Melastua den 15. juli
1806. Av denne taksten får vi en bra beskrivelse av de forskjellige husa. I storstua var
det innsatt en kakkelovn i god stand og i dagligstua en toetasjes jernkakkelovn. Den
brygga som fantes da, var stor og så godt som ny, heter det videre i taksten (bygd av
forrige eier). Senere i 1808 skal Mons Moe ha bygd to brygger til - så brygge- eller
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lagringskapasiteten må ha vært ganske stor i Melastua. Ellers framgår det av taksten at
Melastua var det aller nordligste huset på Øra.
Mons Moe fikk bygsel på livstid på tomta i Melastua i 1807. Den var litt større
enn vanlig på Øra, og ifølge bygselbrevet omfattet den også ”Mæhlebakken oven
for Stuebygningen op til Smehougen, og den mellem Bryggen og Stalden indretede
Have”. ”Mæhlebakken” må være det vi i dag kaller Melastuhaugen/Hagabakken, men
"Smehougen” var ukjent. At det også fantes en hage (trolig havnehage) i gården, var en
interessant opplysning.
På Melastuhaugen var det nok litt beite for krøttera hos Mons Moe. Arealet på
Melastuhaugen i dag skal være 4.5 mål. Den var imidlertid noe større før, fordi det i
1920-åra ble tatt ut atskillig fyllmasse i sørenden av haugen. Men Mons Moe hadde
nok behov for mer beite enn dette. Allerede samme år som han bygslet tomta i Melas
tua, fikk han også bygslet en engslette av Iver Øgstad. Den lå mellom gårdene Nestvoll
og Reitan og kom vel godt med når buskapen skulle ha sitt.
Kildene forteller at Mons Moe var både gjestgiver og landhandler, noe som
bekrefter at dette var en gård med både liv og røre. I 1815 kalles han strandsitter, og i
skattelistene fra 1820 og 1825 ble han da også skattet som gjestgiver og landhandler.
Om vi sammenligner ham med andre skatteinnbetalere på Øra, var det bare to som
betalte mer enn ham i 1820. I 1825 var han den største skatteyteren sammen med
Elias Schwer.
Mons Moe hadde flere gårder, bl.a. Lorvoll med Øgstadenget. Han fikk skjøte på
denne eiendommen i 1815 og drev den som underbruk. Foruten Melastua eide han
enda en gård på Øra. Den var på Maritvollvaldet, men er ikke så lett å plassere i ter
renget. Se også uplassert nr. 35 under Maritvoll og g.nr. 19/37 Elstad. Mons Moe skal
også ha eid halvparten av Gudmundhus en periode fra 1839.
Mons Moe ble ingen gammel mann. Han døde allerede i 1842, bare 60 år gammel.
Hans kone Marie døde i 1853. Det ser ut som det endelige skiftet ble holdt da. Fra
Amtstidende har vi sakset dette som forteller atskillig om boet og virksomheten:
Auction!
Ifølge Forlangende af de myndige Arvinger efter Mons Moes Enke paa
Verdalsøren, berammes herved ofjendig Auction atfremholdes i Boets
Huus sammesteds Tirsdagen den 7de Juni førstkommende ogfølgende
Dage til Salg ikke alene af de 2de Gaarde paa Verdalsøren men ogsaa over
Boets hetydelige Løsøreeiendele, hestaaende af Indboe afforskjelligt
Slags, deriblandt Sølvtøi, Meubler, en heel Deel gode Sengeklæder, Gaards- og
Kjøreredskaber, Creature, Heste, Stor- og Smaafcee, endeel Handels- og
Bryggevarer samt et Parti af cirka 120 Tønder Havre og endeel Potcetes m.m.,
hvilket Alt sælges paa Vilkaar, der ville være at erfare inden Foretningen, der
begynder Kl. 11 Formiddag.
Verdalen den 25de Mai 1853.
For Sorenskriveren:
P Rygh
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Sakarias Moe, Melastua, Verdalsøra.

Mekai Moe, Melastua, Verdalsøra.

Han var ugift og levde frå 1815-1 892.

Hans fulle navn var: Erik Mikal Moe (1 809-87).

Han var handelsbetjent hos sin bror Erik

Han var eier av Nestvoli fra 1 845 og tok over Melastua
etter sin far Mons Moe.

Mikal. Fotograf H. Danielsen, Steinkjer. Utlånt av SNK.

Fotograf H. Danielsen, Steinkjer. Utlånt av SNK.

Mons og Marie Moes barn:
Bl.

Martinus, f. 1808 på Maritvollvald, d. 1 877 som kårmann på Haugslia. Gift
1831 med Guruanna Pedersdatter Østvold, f. 1810, d. 1891. Gårdbrukere på
Haugslia. Se nærmere der.
B2. Erik Mikal d.e., f. 1 809 på Mikvollvald, d. 1 887 som handelsmann på Øra. Ugift.
Tok over Melastua etter far sin.
B3. Johan Kristoffer, f. 1811 på Mikvollvald, d. 1 882. Gift 1 850 med Anne Conradine
Berntsdatter Berg, f. 1814 i Trondheim, død i Verdal 1898. I 1865 var Johan
Kristoffer Moe landhandler på Vikan i Beitstad. Anne Conradine Moe flyttet til
Verdalen da sønnen Martin kjøpte Vester-Hallem i 1 890.
B4. Sefanias, f. 1812 på Øra, d. 1873 på Nord-Minsås. Gift 1839 med Grethe
Bergittejohnsdatter Rostad, f. 181 9 på Inderøy, d. 1 908 på Akerhus. Gårdbrukere
på Nord-Minsås og Akerhus.
B5. Sakarias, f. 1815 på Mikvollvald Øra, død ugift i 1892 på Verdalsøra. Arvet
Lorvoll med Øgstadenget da faren døde i 1842. Solgte bruket til sin bror Erik
Mikal Moe d.e. før 1 875, men han fikk skjøte først i 1888. Sakarias Moe var
handelsbetjent hos broren Erik Mikal i 50 år. I 1 875 kalles han skipper, og i 1891
losjerte han hos Hartvig Lund og hadde inntekt av kapital.
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B6. Kirsten Elisabet, f. 1817 på Øra. Gift 1840 med Ingebrigt Muus, f. 1805 på
Krogsgården i Snåsa, d, 1 882. Han var først gift med prestedatteren Birgitte Mag
dalena Rynning, men hun døde i 1 833. Muus begynte tidlig med hande! på Krogs
gården og ble "privilegert" landhandler. Senere kjøpte han gården med underlig
gende bruk for 1 000 spesiedaler og drev den sammen med sin mor.
B7. Maren Maria, f. 1821 på Øra, død før 1865. Gift 1852 med Johan Oluf
Christiansen Kinberg, f. 1825 på Borgenvald. Ekteparet flyttet til Tromsø samme
året som de giftet seg. Johan Oluf Kinberg var i likhet med flere i sin familie
garvermester. Han virket både i Sparbu og på Steinkjer. Kinberg ble senere gift
med Maren Kristiansdatter fra Inderøy.
B8. Anne Katrine (ble kalt Trine), f. 1 826 på Øra, d. 1 889 på Snåsa. Gift 1 856 med
Peter Hartvig Lund, f. 1 826 på Bunes, d. 1 890 på Snåsa. Hans far var sønn på
Bunes og korpsbørsemaker. Ekteparet ble senere gårdbrukere på Aun nordre på
Snåsa.

Neste eier av Melastua var Mons Moes nest eldste sønn Erik Mikal Moe.

Erik Mikal Moe d. e. (1809-1887)
Ifølge panteregisteret for Øra ble Erik Mikal Moe formelt eier av Melastua fra 1854.
Han overtok etter ”Landhandler Mons Moes Enke” som skrevet står. Mons Moe døde
som nevnt i 1842, trolig har Marie Moe drevet landhandelen med hjelp av sønnen fram
til hun døde i 1853.
På dette tidspunkt var allerede Erik M. Moe eier av Nestvoll store som han kjøpte i
1845, og han betalte 1000 spesiedaler for gården. Fra 1853 eide han også Nestvoll lille.
Den ble kjøpt for 690 spesiedaler. I 1853 var begge hans foreldre døde, og trolig var
det arv etter dem som gjorde ham i stand til å investere i fast eiendom. Det var ingen
bank innenfor kommunens grenser før i 1854, så investering i fast eiendom var ganske
vanlig av folk med midler til overs. Erik M. Moe bodde og drev sin handel i Melastua,
men hadde leieboere og tjenere på gårdene han eide.
Leif Lykke har skrevet en interessant artikkel om Værdalsgodset i Årbok for Verdal
Historielag fra 1980. Den Moe som er omtalt der, er trolig Erik Mikal Moe d.e.
Erik M. Moe døde ugift den 18. mars 1887.1 april samme år kan vi lese to kunngjø
ringer i Amtstidende som gjelder hans bo. Det er lensmann Wessel som på Sorenskn
verens vegne averterer auksjoner både av Melastua og hans ”Løsøreeffekter”. Foruten
våningshuset hørte det uthus og ”tvende” (to) brygger med til eiendommen. Det som
ble solgt av løsøre, var bl.a. gårds- og kjøreredskaper, 2 hester, 8 kyr, 1 kvige, 3 sauer,
2 griser. Som vi allerede har hørt, eide han også Nestvoll, så redskaper og dyr må være
derfrå. Ellers var det møbler, sølvtøy, sengklær, høy, halm, korn og poteter som ble
solgt. Begge auksjonene foregikk i Melastua den 4. mai 1887.
Den neste eier av gården ser ut til å være Ellef Martin Olsen Grenne.
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Ellef Martin Olsen Grenne (1866-1942) og Oline Berntine Olsdatter (1865-1950)
Martin Grenne var født på Grenne i Åsen og var mange år i Værdalsbmkets tjeneste.
Han var kaptein på dampskipene ”Værdalen” og ”Helgaaen” i til sammen 25 år. Båtene
drev med trelastfrakt på Trondheimsfjorden. I 1910 ble han ansatt i Innherreds Damp
skipsselskap. Han førte flere av selskapets båter, bl.a. ”Stenkjær”. Fra 1915-30 hadde
han sitt arbeid på "Namsos” på ruta Trondheim-Bergen. Fra 1930-35 ”Havda” på ruta
Trondheim-Stavanger. Senere førte han Hnnherred” i ruta Trondheim-Steinkjer til han
fratrådte i 1940.
Martin Grenne og Berntine ble gift i 1888. Hun var født og oppvokst i nabogården
til Melastua og var datter av Ole Ellevsen Mikvollvald og Beret Taraldsdatter Nestvold
i Klokkarstua. I 1900 var Martin og Berntine separert, men hun fikk månedspenger fra
sin mann. De ble senere skilt.
Berntine Grenne var en virksom dame, som ikke var redd for å satse. Berntine drev
en periode handel i Pettersengården i Veita, så handel og senere hotell i den gamle
Næssgården i Sørgata. (Rinnan). Denne gården fikk hun flyttet til ny tomt ved jernba
nen som ble til Grennes hotell (senere Verdal hotell). Hun er nærmere omtalt under
Klokkarstua g.nr. 18/20, Rinnan g.nr. 20/12 og Grenne hotell g.nr. 20/16. Berntine
Grenne er gravlagt på Snåsa.
Martin og Berntine Grennes barn;
Bl. Olaf Herman, f. 1 890 i Trondheim. Reiste til sjøs
B2. Marie Berntine, f. 1891 i Trondheim, d. 1941. Gift 1915 med Johannes Martinus
sen Muus, f. 1 892, d. 1 960. Skogeier, treskjærer og snekker på Snåsa. Brudgom
men bodde på Krogsgården på Snåsa og brura på Øra, da de giftet seg. Bryiiupet
ble feiret på Grenne.
B3. Orla Bergliot, f. 1 895 i Melastua, d. 1987 på Snåsa. Gift med sin svoger Johan
nes Martinussen Muus. Se ovenfor.

Berntines sønn som fraskilt med Andor Rosvold, bosatt i USA
B4. Andor Bernhard, f. 1903, d. 1979. Gravlagt på Grefsen kirkegård. Gift med
Karen Sofie Hylland f. 1918. Bosatt i Oslo.

Neste eier i Melastua var Henrik Johan L. Sommerschild.
Henrik Johan L. Sommerschild (1817-1903)
Sommerschild var født i Stjørdalen, og var sønn av Anne Sophie Schwabe og oberst
Vincent Henrik Sommerschild. Foreldrene losjerte på Nestvoll, og begge døde der
henholdsvis 1872 og 1879. Opprinnelsen til denne slekta er ukjent, men ifølge fami
lietradisjonen skal den. være innvandret fra England eller Skottland. Som sin far var
også Henrik militær, han hadde kapteins grad. Sommerschild bodde i Melastua både i
1891 og i 1900. Formelt var han eier av gården ifølge kjøpekontrakt av 5. juni 1899.
Sommerschild betalte 6000 kr for Melastua, og da hørte det uthus og smie med. Akku
rat hvor smia lå, vet vi ikke i dag. Vi har tidligere hørt om Smehaugen, trolig ble den
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sørligste enden av Melastuhaugen kalt det, og den er vekk-kjørt til fyllmasse i årenes
løp.
Sommerschild var ugift, og solgte Melastua til lensmann Hieronymus Heyerdahl Wessel
i 1904. Året etterpå ble også tomta fradelt, og Wessel fikk skjøte på den fra A/S Vær
dalsbmket.
Hieronymus Heyerdahl Wessel
(1834-1917) og Hanna Birgitte
Giæver (1841-1919)
For mange kan navnet på denne
eieren virke noe ukjent, men når vi
forteller at han er identisk med lens
mann Wessel, er det mange som har
hørt om ham. I en artikkel i Verdal
Historielags årbok for 2001, finnes
det mer stoff om denne mannen som
var bygdas øvrighetsperson i mer enn
40 år.

Lensmann Wessel klar til utrykning
mens han bodde på Holmsveet. Foto utlånt av SNK.

Lensmann Hieronymus Heyerdahl Wessel og kona Hanna Birgitte født Giæver.
Wessel var eier av Melastua fra 1904-191 1 . Foto utlånt av SNK.
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Noen av lensmann Wessels 1 2 barn. Foto utlånt av SNK.

Wessel eide flere gårder i løpet av sin tid i Verdal. Det var: Stiklestad nordre,
Holmsveet og tilslutt Melastua. Wessel er omtalt mer fullstendig under Holmsveet i
boka Reimer og folk i Stiklestad.
Lensmann Wessel hadde to barnebarn som ble kjendiser på hvert sitt område, og
her i Melastua hadde han besøk av dem begge. Den ene var: Peter Wessel Zapffe,
internasjonalt kjent filosof, fjellklatrer, humorist, tegner og fotograf. Den andre var:
Otto von Porat, kjent bokser med mange gode prestasjonen Han ble profesjonell
bokser fra 1926.
11910 sluttet Wessel som lensmann og ble pensjonist. Foruten han og kona Hanna,
bodde også deres sønn Johan Hermann i Melastua den gang. Han var bankfunksjonær,
men var syk på den tid. Johan Hermann døde som ugift i 1913. Helga Marie Brekke
født 1896 i Verdalen var tjenestepike hos familien.
Da Wessel sluttet som lensmann i Verdal, valgte han å flytte til Nordstrand ved
Oslo. Melastua ble solgt i 1911 til Ole Andreas Nilsen ”en hjemvendt amerikaner” som
avisa skriver ved denne anledning.
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Ole Andreas Nilsen (1870-1944) og Johanne Marie Iversdatter Tømmerås
(1871-1956)
Da Ole Andreas Nilsen kom tilbake i 1910, hadde han mange år bak seg i USA. Han
hadde stiftet familie og hadde tre barn. Ole var sønn av Ole Nilsen Fåravald og kona
Kristine Larsdatter. Marie var fra Leksdalen, og var datter av Johan
Iver Tømmerås og Marta Johannesdatter. Marie utvandret til New
York som ugift i 1892. Ole og Marie giftet seg i 1894.
Ole A. Nilsen utvandret første gang i 1892, men fra 1910 ble
han heime i omlag 17 år. På denne tida drev han bl.a. kafé i Husan
gården som lå i Nordgata. Den het kafé "Central” og ble åpnet i
1922. Nilsen drev også med salg av forskjellige landbruksmaski
ner, som slåmaskiner, hjulriver og sleperiver. I 1927 var igjen Ole
og hans familie på reisefot. Reisemålet denne gang var Canada og
nå kalles han handelsreisende.
Ole og Marie sine barn:
Bl. Mamie (Mimmi) Alphryda, f. 1903 i Doran Minnesota, d.
1981. Gift 1926 med Snorre A. Haugdahl, f. 1902, d
1 963. Haugdahl var journalist i Adresseavisen.
B2. Teodor, f. 1906 i USA. Ble kaltled Nelson.
B3. Edna (Adna?), f. 1909 i USA. Gift Myhre, Burlington, Nord
Dakota.

Nilsen solgte Melastua til Andreas Krokstad fra Vinne.

Ole Nilsen
(1870-1944).
Foran hans kone
Johanne Marie
Iversdatter Tømmerås
(1871-1956).

jiilSB
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Mikvoll store F.v. Melastua og Klokkarsfua omkring 1915. Foto: Privat eie.
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Andreas Krokstad (1895-1969) og Marta Gustavsdatter Hage (1900-1983)
Krokstad fikk skjøte på Melastua i 1928. Han var sjåfør på Fylkesbilene. De hadde
ganske tidlig planer om en avdeling på Øra, og Krokstad skaffet seg denne eiendom
men for å bo laglig til. Nå ble det ikke noen avdeling på Øra før mange år senere, og
Krokstad kom aldri til å bo i gården. Han hadde imidlertid et lite krypinn og ei seng
på det såkalte ”portloftet”. Det var port inn i gården med et rom over på sørenden av
huset, vegg i vegg med Klokkarstua.
Dette var noe av bakgrunnen for at Melastua nærmest ble en leiegård mens Krok
stad var eier. Det var fire leiligheter i gården.
Andreas og Marta hadde en sønn:
Bl.

Sverre, f. 1923. Gift med Hildur Synnøve Solberg.
Han drev transportfirma i Steinkjer.

Krokstad solgte Melastua til brødrene Otto og Odd Brandtzceg-Sand i 1943, senere tok
Otto over hele gården. Eier til 2012 var Randi Irene Bjørken (datter av Otto og gift med
Asmund Bj ørken). Randi og Asmund flyttet til Trondheim, men hun døde der i 2012.
Gården ble solgt til Truls Tangstad og Nina Vollan. Salget omfattet også g.nr. 18/312
Hlvagrusøra. Adressen er Gamle Storgate 19.
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MIKVOLL SØNDRE
G.NR. 18/7

Bernhardus Mikvold (1852-1929) og Mette Olsdatter Kvelstad (1859-1937)
Da Bernhardus Mikvold solgte Mikvoll store i 1911, fikk han fraskilt noen mål og
bygde seg kårhus. Han kalte heimen Mikvoll søndre. Der ble det bygd disse husa i
1911:
Hovedbygning, fjøs og låve. Senere i 1915 ble det satt opp størhus og låve.
Bernhardus var en vel ansett mann i bygda, og hadde et godt forhold til sine
nærmeste naboer. Han og Ole Stuberg abbonerte på Nationen i lag. Bernhardus eller
Mette hentet posten ved hovedveien hver dag. Dermed så hendte det at Stuberg ikke
fikk avisa før dagen derpå, men det var ikke så nøye. Bernhardus hadde ku, kalv og
noen sauer, og overskuddsmelka leverte han på Verdal Meieri. Stuberg kjørte hver dag
sin egen melk til meieriet. Ved gårdsveien sto Bernhardus med sitt 10-liters spann og
fikk skyss til meieriet. Etterpå spaserte han heim, for Stuberg hadde returlass av varer
til Bakketun Folkehøgskole
Da Bernhardus døde i 1929, overtok Marie og Olaf Høknes Mikvoll søndre. Bernhar
dus var onkel til Marie.
Olaf Martinsen Høknes (1893-1980) og
Marie Antonie Guneriusdatter Olsen (1892-1971)
Olaf Høknes var sønn av graver ved Stiklestad kirke Martin
(Martinus) Andreassen og kona Ingeborganna Andersdatter.
De var husmannsfolk på Geilstua under Stiklestad, men fikk
kjøpe heimen i 1899. Den fikk navnet Høknes, og familien
tok også det som etternavn. Marie var datter av Gunerius og
Birgitte Olsen i Veita. Olaf og Marie giftet seg i 1917. Han var
sagbruksarbeider.
Olaf og Maries barn;
Bl. Ruth, f. 1918, d. 1989. Gift med Sverre Fyhn, f. 1912,
d. 1997. Han var utdannet meierist og var meieribestyrer
på Nesna og i Mo i Rana. Ruth arbeidet som ung på
Kaffestova, senere i Meyergården i Mo i Rana.
B2. Ella, f. 1919 på Øra, d. 1995. Ugift. Arbeidet i mange
år hos baker Thomsen. Ble gjerne kalt Ella hos Thomson.

Marie Antonie Olsen
gift med Olaf Høknes
og broren Karl Olsen.
Foto utlånt av Bjørg Lyng.

Husa på denne eiendommen er revet. Arealet som utgjorde
omlag 12-15 mål er kjøpt av Verdal kommune og brukt i
forbindelse med den store skoleutbygginga i området.
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Bakketun folkehøgskole g.nr. 18/10. Foto utlånt av SNK.

Bakketun folkehøgskole. Foto utlånt av SNK.
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BAKKETUN
G.NR. 18/10
Tomta på Bakketun ble fradelt Mikvoll store i 1915 og solgt til Trøndelag Indremi
sjonskrets. Fra starten av ble navnet Bakketun ungdomsskole. Nå er navnet Bakketun
folkehøgskole.
Grunnsteinen til hovedbygningen ble lagt ned høsten 1914, og arbeidet med grunn
muren ble begynt først i november. Bygningene ble reist i løpet av ett år. Allerede 20.
oktober 1915 ble det holdt en enkel åpningshøytid, men selve innvielsen foregikk 6.
november. Da var det frammøtt 1200 mennesker på Bakketun.
Hovedbygningen er bygd i gammel trøndersk herregårdsstil. Skolen er tegnet av
arkitekt Claus Hjelte.
Stilen ligner på Bakke gård i Trondheim, Gisvoll gård i Orkdalen og Vinje gods i
Mosvik. Nye hus kom til etter hvert - bolig for bestyreren, smie og verkstedbygg. Sko
len er omtalt under generelt om Øra og i Verdalsboka bd. Ila s. 269.

MELASTUØRA
G.NR. 18/12
Ole A. Nilsen eide Melastua g.nr. 18/6 i perioden 1911-1927. Det kan se ut som han
også eide Melastuøra tidlig i dette tidsrommet.
En annen eier av Melastuøra var: Johannes E. Espvik. Han var bordskriver ved Vær
dalsbrukets sagbruk. 11910 var han leieboer hos bakermester A .N. Muller. Samme år
fikk han bygd hus på Rostad g.nr. 18/68 på Ørmelen.
A/S Værdalsbruket hadde hjemmel fra 1917 og til 2011. Eiendommen som ble til
tomtegrunn, ble solgt til Stiklestad Eiendom i mars 2011. Samme år ble det reist flere
nye hus i området.

FAGERHEIM
G.NR. 18/15
Parsellen Fagerheim ble fradelt Fridheim nordre som tilhørte Julie Braarud, og solgt til
Nils Brækken.
Her er det noe merkelig med dateringen av dokumentene. Fradelingen er datert 3.
aug. 1921, mens skjøte er datert 14. sept. 1918. Trolig beror dette på manglende ting
lysing av skjøtet. Husa ble visstnok bygd tidlig i 1920-årene av Nils Brækken.
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Nils Brækken (1875-1960) og *) Helga Kristine Ottesdatter Munkeby
(1879-1902), 2 ) Astrid Gurine Skottedal (1884-1911)
Nils Brækken var fra Frol og var sønn av Peter Andreas Sakariassen og Birgitte Nilsdat
ter. Helga var datter av Otte (Otter) Johnsen Munkeby og Anne Bergitte Johnsdatter
Nordenborg. Nils og Helga giftet seg i 1899. Det ble et kortvarig ekteskap for hun døde
allerede i 1902, visstnok av tuberkulose. De hadde ingen barn. Hans andre kone var
fra Åsen. De giftet seg i 1905. Brækken ble enkemann tidlig også i sitt andre ekteskap.
Astrid døde på Munkeby i 1911, bare 37 år gammel.
Etter noen år som gårdbruker på Munkeby nedre i Frol, kjøpte han Fåra øvre i 1912
og eide den til 1914.11915 flyttet han på Øra, hvor han begynte landmandsforretning,
og drev den som kommisjonær for Landmandsprodukter. Kanskje var det i denne
perioden han eide Petersborg g.nr. 19/117?
Nils Brækken solgte Fagerheim til sin datter Helga, som var eier da villaen brant
ned til grunnen høsten 1925. På det tidspunkt bodde familien Nils Brækken i 1. etasje
og kasserer Ole Grande i 2. etasje.
Nils Brækken er omtalt i Skogns historie - Frol II s. 148 og 169. Fra 1932 til 1951
var han eier av Rosenborg nordre, der han hadde kjøttforretning i kjelleretasjen. Denne
gården ble solgt til Ragnar Thorsen. Derfor hrmanavnet Brækkens eft.
Nils og Astrid Gurines barn:
Bl.
B2.
B3.

Helga, f. 1906, d. 1991. Ugift. Kontordame. Neste eier av Fagerheim. Helga
eide senere Karlskvile g.nr. 19/109 en periode.
Oddbjørg Pauline, f. 1907. Gift med Ola Krokdal.
Hjørdis Bergitte, f. 1910. Gift med Rasmus Løkken fra Meldal

Helga Brækken (1906-1991)
Helga Brækken var ansatt som kontordame på Verdal Samvirkelag fra 1925 til 1943.
Etter at hun fikk leddgikt måtte hun trappe ned noe i yrkeslivet, men var senere
revisor på Verdal Meieri. Hun førte også regnskapet for sin fars kjøttforretning. Helga
er gravlagt på Levanger.
Brækken solgte tomta på Fagerheim til Ellev Jermstad engang før 1930, og han flyt
tet den såkalte Karenstuggu fra Ekerbakken i Vuku og på Øra. Det var et stort og hnt
hus som fortsatt står øverst i Nyvegbakken.
Ellev Mikalsen Jermstad (1874-1937) og Laura Jakobsdatter Jermstad (18711919)
Ellev og dattera Borghild skal ha bodd her en kort periode, men huset ble senere bort
leid til Ole Grande fra Inderøy.
Ole Grande (1878-1959) og Ida Alvilde Karstensdatter Småland (Nestvold)
(1887-1962)
Ole Grande var fra Inderøy, og var sønn av Serine Margrethe og Ole Jørgensen Grande.
Alvilde, som hun ble kalt, var datter av Gurianne og Karsten Nestvold. Hun var født på
Frosta, men kom til Verdalen da hennes far kjøpte Nestvoll store i 1896.
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Alvilde og Ole Grande. Her er de fotografert utenfor heimen sin Fagerheim g.nr. 18/15. Foto utlånt av Turid Fikse Steinsli.
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Ole Grande var kasserer, senere revisor for A/S Værdalsbmket og Trones Bruk i
perioden 1902-1950. I Verdal Sparebank var han revisor 1934-1952. Av opplysninger
i pantebøkene går det fram at Grande kjøpte opp tomter/hus på Øra, som han solgte
videre.
Grande skal ha kjøpt Fagerheim i 1938.
Alvilde Grandes søstersønn Ole Fikse overtok Fagerheim etter at ekteparet Grande
var død.
Eiere i 2014 var Else og Ole Fikses datter og svigersønn, Turid Fikse Steinsli og Erik
Joar Steinsli.

KLOKKARSTUA
G.NR. 18/20

Maria Jonsdatter Hegre (1766-1817) og 0 Ole Johannesen Bjørken (1759-1798),
2) Knut Olsen Hage (1767-1818)
Da Maria og Ole giftet seg i 1796, hadde de kongelig tillatelse til å vies i huset. Som
brudens bosted er oppført: Hegre (kan være Hegra).
Ole Bjørken var født på Øra, var sønn av Gunhild Olsdatter og Johannes Eriksen
og var sersjant. Ved folketellingen i 1801 står det at Maria bor på stedet. Maria og Ole
fikk et kortvarig ekteskap, ettersom han døde allerede i 1798. Hun kalles da også ser
sjant Bjørkens enke i 1801. Rimeligvis overtok hun Klokkarstua etter sin første mann.
Sammen med henne bodde datteren Beret Olsdatter på tre år og hennes stedatter Gun
hild Olsdatter som var 16 år. Gunhild var Ole Bjørkens datter fra hans første ekteskap.
Da Maria giftet seg med Knut Olsen Hage i 1802, står Klokkarstua oppført som
hennes bosted. Bare fem år senere ble det ny eier i gården, idet Knut Hage solgte til
Peder Mathiassen Lein på visse vilkår som vi skal komme tilbake til.
Da Knut Olsen Hage døde i 1818, har presten skrevet i kirkeboka: "Organist her i
menigheten”.
Maria og Oles barn:
Bl. Berit, f. 1 797, d. 1 866 på Sti klestadva Id. Gift 1 829 med Jakob Pedersen Aksnes,
f. 1796, d. 1878 som enkemann. Berits bosted ved giftermålet var Stiklestad.
Gårdbrukere på Aksnes søndre (Bakkan). Se Heimer og folk leksdalen s. 110.

Maria og Knuts barn:
B2. Jonette, f. 1 802 på Øra, d. 1 840 på Øra som innerst.
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15.
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Underskrevne Organist Knud

Hage, vedgaaer herved: at have solgt, ligesom ieg og herved
sælger skiøder og afhænder,

fra mig,

Hustroe og Arvinger

mine ejende og paa Wærdalsøren bestaaende Vaane og Udhuuse,
under det Navn Klokkerstuen, som bestaaer af Stue, Kammer og
Kiøkken

under

et

Tag,

samt

Brygge,

Kornlade,

Fiøs

og

Stabuur, saaledes som samme med 2de Jernkakkelovne samt Muur
og Nagelfast Indredning,

nu befindes,

Leihn

den

og

Arvinger,

for

Summa

til Peder Mathiasen

450

rdr

skriver

fire

Hundrede og Halvtresindstyve Rigsdalere dansk Courant,
*.

under de ved Handelen aftalte Vilkaar,
Stuebygning,

staaende

den

og

t; Den nye

nævnte

Hovedbygning,

forbeholdes til Brug og Benyttelse for mig,

Kone og Børn,

som Eiendom,

ovenfor

nemlig:

og uden Deeltagelse i lige for Grunden,

der

altsaa for samme under et med de øvrige Huser, af Kiøberen,
„ , .

maae svares. 2. Om ieg bliver tilsinds at sælge bemeldte min
Stuebygning,

ø

skal Peder Mathiassen have Fortrinnet til at

kiøbe den, for den Priis ieg derfor af andre kan erholde. 3;
Forbeholdes mig og Kone, saa længe enten begge eller een af
os

boer

i

besagde

Overenskommelse,
item,

vores

frie

Adgang

Stue,

efter

Udviisning

til

Staburet

og

ligesaa fornøden Huusrum til Brende.

4.

og

Kielderne,
Grundlejens

Svarelse i det hele paaligger Peder Mathiassen frå 1806 Aars*
Begyndelse,
frelse

og saaledes

Grunde

baade

fremdeles

for

de,

aarlig

kiøbte

saavelsom og at

Huuse

og

raln
min

Stue.

Saaledes Hjemler ieg Peder Mathiassen dette kiøb, da han har
betalt Kiøbesummen besagde 450 rdr, og bekræftes dette mit
Skiøde
Vidner,

med

Underskrivt

og

Forseigling

i

Overvær

som til Vitterlighed medunderskriver.

af

2de

Wærdahlsøren

den 22da Januarii 1807. Knud Hage.
Til Vitterlighed, som Overværende: I. Monrad. Bebboe
At om forestaaende Handel blot har været muntlig. aftale og,
ingen skrivtlige Konditioner oprettet, attesteres herved og
kan

med Eed
[
'
i,VW,
ovenmeldt.
. -

bekræftes

af

Peder Mathiasen Leihn m. p. H.

Kiøber

og

Sælger.

Dato

som
* '

Knud Hage. -

Pantebok 1 800-1 81 2 for Stjør- og Verdal sorenskriverembete. Skjote fra Knut Hage til Peder Mathiassen Lein
Prisen var 450 riksdaler, Hage forbeholdt seg den nye stuebygning til "Brug og Benyttelse" for seg, kone og
barn. Peder fikk forkjøpsrett i tilfelle salg.
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Peder Mathiassen Lein (1761-1843) og Johanne Jonsdatter (1772-1840)
Peder Mathiassen var stalldreng på Ekle i 1801 og giftet seg samme år. Elan var sønn
av Mathias Steffensen Mælen og kona Marit Torkildsdatter. Johanne var visstnok fra
Annan i Sparbu. Trolig hadde familien et opphold som husmann/losjerende på Lein
før de flyttet på Øra. Der fikk han skjøte på Klokkarstua i 1807. Av skjøtet går det
fram at det var disse husa i gården: Stue, kammer og kjøkken under ett tak, samt
brygge, kornlåve, fjøs og stabbur. Men det var flere hus i Klokkarstua på den tid. Knut
Hage tok nemlig unna for seg og sine: ”Den nye Stuebygning, staaende ovenfor den
nævnte.” I tilfelle Knut Hage ville seige denne, hadde Peder Mathiassen Lein sikret seg
forkjøpsrett. Han måtte betale 450 riksdaler (”dansk Courant”) for gården. For å greie
det var det nødvendig å ta opp lån. Dette var lenge før bankvesenet var utbygd, og man
måtte ty til private utlånere. Av Johannes Monrad på Ekle fikk han låne 300 riksdaler
mot 4 % rente. Hvordan han skaffet resten, vet vi ikke.
Når vi nå ser på bygningene og tomta i Klokkarstua, er det vanskelig å skjønne at
det var plass for to våningshus. Ifølge Norges Bebyggelse skal den bygningen som står
fremdeles, være bygd i 1818. Arealet tidlig på 1950-tallet var 1 dekar (1 mål).
Peder Mathiassen Lein ble ikke lenge i Klokkarstua. Allerede i 1809 forlot han Øra
og flyttet til Helgådalen. Der kjøpte han eiendommen Haugen for 630 riksdaler. Han
kalles da Peder Mathiassen Mælen, i en annen kilde kalles han Moen. Da han døde på
Haugen i 1843 var han blind.
Peder og Johanne sine barn:
Bl. Marta, f. 1 797. Født før ekteskapet. Muligens er det hun som er død på Elaug i
1851. Gift 1817 med Ole Olsen Ørtugen, f. 1786, d. 1 854 på legd på Bratå
sen.
B2. Kirstine, f. 1802 på Ekle, d. 1879 på Østvollvald. Tjente på Ørtugen i 1815.
Gift 1825 med Lars Embretsen (Ingebrigtsen), f. 1799 i Stjørdaien, d. 1880 på
Østvollvald. Tjente på Stiklestad vestre i 1 815. Da de giftet seg var de innerster på
Slottevald (Sissellia). Husmannsfolk under Østvoll.
B3. Matias, f. 1803 på Lein, d. 1871 som kårmann på Haugen. Gift 1825 med
Ingeborg Mortensdatter, f. 1795 som ved giftermålet bodde på Heiden, d. 1 879
på Haugen. Ekteparet tok over Haugen i 1 832.
B4. Johannes, f. 1805 på Lein, d. 1833 på Haugen.
B5. Sirianna, f. 1 808 på Øra, d. 1 876 i Hegstadstuggu som fattiglem. Gift 1 841 med
Johannes Pedersen Krågsvald, f. 1791. Husmannsfolk på plassen Sand under Kråg
i 1865.

Se mer om Peder Mathiassen Lein under Haugen, Helgådalen.
Ny eier i Klokkarstua ble da Johan Nilsen Rinnan.
Johan Nilsen Rinnan (1764-1816) og Marit Olsdatter (1762-1843)
Han fikk skjøte fra Peder Mathiassen Lein i 1809, og ga 400 riksdaler. Denne eiendom
men lå like ved elva, og naturlig nok hørte det med brygge. Det ser ut for at Johan
var fra Mule, Skogn. Når han kom hit til bygda, vet vi ikke, men eldstemann av barna
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er født i Verdalen i 1807. Trolig var han gift før han bosatte seg i Klokkarstua. I følge
folketellinga i 1815 bodde Johan på Øra, var 51 Vi år og fattig.
Johans sønn med Anne Jonsdatter fra Haga vestre vald:
Bl. Jon, f. 1 807 på Haga vestre vald.

Johan og Marits barn
B2. Berit, f. 1811 på Øra. Trolig hun som døde i 1812.
B3. Lorents Bendik, f. 1814 på Borgenvald, Øra. Ukjent skjebne.

Johan Nilsen Rinnan ble en kortvarig eier idet han allerede i februar 1810 solgte til Ole
Eriksen Dahl.
Ole Eriksen Dahl (1781-1814) og Marta Katrine Lorentsdatter Gjersing (17881862)
Årstallet for denne overdragelsen kjenner vi ikke, men da de giftet seg i 1811, var
brurås bosted Øra, mens brudgommen kom fra Melhus. Det ble et kortvarig ekteskap,
for Ole døde allerede i 1814. Han var stiftsdyrlege av yrke.
Ole og Martas barn:
Bl. Agnes, f. 1811 på Øra. Hun var enke i 1 865 og bosatt i Imsterfjorden, Tyskøen.
B2. Anne Lovise, f. 181 3 på Øra. Gift med Hans Larsen på Nøstbakken under Austad
på Røra. Han var født i 1 802 på Inderøy.

Ved folketellingen i 1815 er det Marta som bor i Klokkarstua sammen med de to jen
tene sine. Hun har en tjenestepike på 17 år, Sirianna Lorentsdatter i huset og dessuten
Johannes Lorentsen 29 år, som er soldat. Både Serianna og Johannes var Martas søs
ken. De er omtalt nærmere under Lorvoll med Øgstadenget.
Slik går det noen år, men i 1822 er Marta igjen i giftetanker, og den utvalgte var
inderøyningen Tore Hansen Hellem, som altså ble neste eier av Klokkarstua.
Tore Hansen Hellem (1792-død etter 1863) og Marta Katrine Lorentsdatter Dahl
(1788-1862)
Hva Tore drev med, vet vi ikke, men han kalles strandsitter i 1823, da dattera Hanna
Margrete ble født. Marta betalte skatt også mens hun var enke i 1820, men fem år
senere er det Tore som står som skattebetaler. I 1865 bodde fremdeles Tore i Klokkar
stua. Da var han losjerende og drev med fiske.
Tore og Martas barn:
Bl. Hanna Margrete, f. 1823 på Øra. Gift med fisker Johannes Andersen, f. 1825
Borge i Lofoten. I 1 865 bosatt i Vågan, Henningsvær.

Fra 1859 var det ny eier i gården nemlig Ole Ellevsen.
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Ole Ellevsen (1833-1897) og
0 Beret Taraldsdatter Nestvold (1831-1886),
2) Beret Marta Jonasdatter (1838-1920)
Ole Ellevsen kom til Verdalen fra Ytterøy i 1854, men
han var født i Gausdal. Ved innflyttinga brukte han
slektsnavnet Kongshaug. Det ser ut som han la vekk
det, da han kom hit til bygda. Ole kom til Kausmo
som tjener, men reiste senere en tur til Ytterøy igjen.
Fra 1857 kom han på nytt til Verdalen - og da for å
gifte seg. Hans første kone Beret var av Granslekta
(Se bd. II s. 818), og var datter av Tarald Nestvold og
kona Marit Halvorsdatter.
Ole giftet seg for andre gang i 1887 med Beret
Marta Jonasdatter. Hun var født på Valstadvald i
1838 og foreldrene var Jonas Olsen og Gjertrud
Hansdatter. Hun hadde vært gift to ganger før. Hun
døde på Aldersheimen i 1920.
Ole Ellevsen drev som fisker, og ettersom han
bodde ved elvekanten kunne han legge til med båten
like ved heimen sin. Husa i Klokkarstua i 1874 besto

Berntine Grenne var fra Klokkarstua.
Hun var en aktiv dame både i sanitets
foreningen og med Verdal Aldersheim.
Foto utlånt av SNK.

av et våningshus og et uthus.
Ole og Beret sine barn:
Bl.
B2.

Moren Moria, f. 1 857 på Kausmo, d. 1 862 på Mikvollvald.
Ellen Katrine, f. 1860 på Nestvoll, d. 1926 i Tromsø. Gift 1900 med Edvard
Johan Eidissen, f. 1 876 i Tromsø, d. 1954 i Tromsø.

B3.
B4.

Maren Maria, f. 1 863 på Øra, d. 1 864 på Øra.
Oline Berntine, f. 1865 i Klokkarstua, d. 1950 på Snåsa. Gift 1888 med Ellev
Martin Olsen Grenne, f. 1 866 i Asen, d. 1944 i Trondheim. I 1900 var Berntine

B5.

B6.
B7.

separert fra sin mann, men fikk månedspenger fra ham. De ble senere skilt. Hun
hadde butikk i Pettersengården i Gamle Storgate. Berntine som hun kalte seg,
kjøpte Næssgården i Sørgata og drev senere butikk og hotell der en periode.
Økonomisk gikk det ikke så bra, og i 1907 gikk hun konkurs. Hun fikk imidlertid
flyttet gården til tomt av Borgen ved jernbanestasjonen og startet Grennes hotell der
i 1911. Det samme som Verdal hotell i dag.
Petter Andreas, f. 1 868 på Øra, d. 1 932 i Tromsø. Flytteattest til Tromsø 1 890 og
1 898. Gift med Karen Johannessen, f. 1 877, d. 1 956. Overtok et garveri i Tromsø
etter sin morbror, Petter Andreas Taraldsen Nestvold.
Marie Otilie, f. 1 872 på Mikvollvald, d. 1 882 på Mikvollvald.
Teodor, f. 1 874 på Mikvollvald. Reiste til USA i 1 895. Reisemål La Crosse, Wisconsin. Bosatt i Des Moines, Iowa. Gift med Jonetta Bakken, født i Lommedal.

Ole Ellevsen døde i 1897, og en går ut fra at eierskifte foregikk da. Neste eier: Jørgen
Andersen Mollan.
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Klokkarstua g.nr. 1 8/20 på den tid Johannes Berg var eier.

Jørgen Edvard Andersen Mollan (1867-etter 1910) og Jonetta Mikalsdatter
(1862-1922)
Jørgen Mollan kom flyttende til Verdalen i 1896 fra Verran. Han giftet seg samme år
med Jonetta Mikalsdatter som var født i Kvernstua under Hofstad. Hun var datter av
Mikal Johnsen og Beret Marta Jonasdatter. Beret Marta er identisk med Ole Ellevsens
andre kone, som er nevnt i forrige avsnitt. Beret Marta var gift hele tre ganger, og
altså siste gang med forrige eier av Klokkarstua. Jonetta og Jørgen kom til Klokkarstua
etter som hennes mor var gift med Ole Ellevsen. Se Heimer og folk - Leksdalen s.
277. Jørgen og Jonetta Mollan ble skilt i 1915, og Jonetta ble ved skilsmissen tilkjent
Klokkarstua. Jørgen og Jonetta Mollan hadde ikke barn seiv, men adopterte Hulda
Terese Schewenius. Hulda var datter av karusell- og skytebaneeier Otto Teodor
Schewenius og Emilie Ellingsdatter Mikvollvald. Foreldrene hadde planer om å gifte
seg, men det ble det aldri noe av. De hadde flere barn sammen som vokste opp hos
fosterforeldre. Hulda som var født i Hackås i Sverige i 1897, kom da til å vokse opp på
Øra. Ifølge testamente arvet hun sin adoptivmor, og ble dermed eier av Klokkarstua.
Hulda giftet seg i 1920 med Alrik Zerppe, og familien utvandret til USA tre år senere.
Ved folketellingen i 1910 kalles Jørgen for fisker og gruvearbeider, men hadde
tidligere drevet som telefonarbeider. Jørgens svigermor, Beret Marta f. 1838 hodde
også sammen med familien. På den tid var hun arbeidsudyktig.
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På fødselsdag hos Randi Haga i Kiokkarstua. Hårsløyfe hørte med til finstasen tidlig i 1940-årene. Foto: Privat eie.

Johannes Olsen Berg (1894-1966) og Signe Margrethe Kolshaug (1895-1967)
Johannes og Signe ble gift 25. juni 1920. Johannes var født i Vinne og var sønn av Karen
og Ole Berg. Signe var født i Undersåker, Sverige og var datter av Serine Sefaniasdatter
Skrove og Erik Lundkvist (?). Mora døde mens barna var små, derfor vokste hun opp
hos Jørgine og Sefanias Kolshaug. Jørgine eller Gine som hun ble kalt, var Signes tante.
Johannes var innom flere yrker før han i 1920 ble fast ansatt ved Verdal Samvirkelags
mølle, og der ble han til helsa slo feil. Johannes Berg var aktiv i flere foreninger,
kanskje spesielt i Ørens Vel, der han også var æresmedlem. Politisk tilhørte han den
radikale fløy, og var i flere perioder medlem av kommunestyret som representant for
kommunistene. Men Berg hadde også religiøse interesser, og var aktiv i den lokale
avdelingen av Kristne Arbeideres Forbund. Han var også en av stifterne av Arbeidernes
musikkorps, og var aktiv der i 25 år.
Mellom Melastua, Kiokkarstua og Sandhaug (eier i 1940 var Sigurd Steinsmo) var
det en forhøyning eller haug. Trolig har Melastuhaugen nådd hit en gang i tida. Noe
av dette området tilhørte Kiokkarstua. Signe og Johannes Berg hadde potetåker og
grønnsaker der oppe, og kalte området for Kringsjå. Fra gårdsplassen gikk det trapp
opp til Kringsjå.
Eier i 2014 var Svein Egil Grøtan, og adressen til Kiokkarstua er Gamle Storgate 17.
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Signe Berg fotografert på en av sine runddager. Foto: Privat eie.

Anna Rognhaug som var leieboer i Klokkarstua en periode, syslet litt med maling.
Her er nordveggen i Klokkarstua dekorert slik at det ser ut som det er vindu her. Vi ser mot Ottar Bergs hus.
Foran sitter Anna Rognhaug, Johannes og Signe Berg. Foto: Privat eie.
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VIBEGÅRDEN ELLER BAKKELY
G.NR. 18/21

Jens Andorsen (1794-1859) og 0 Anne Pedersdatter (1781-1838),
2) Kirstina Johansdatter (1797-1841), 3) Berit Pedersdatter (1810-1873)
Jens Andorsen var sønn av Andor Jensen Kleiven og Kari Bårdsdatter Rindvaldet og
var født på Rindvaldet i 1794. Hans familie kom fra Kleiven i Frol som den gang var
leilendingsgods tilhørende stiftsprost Jakob Hansen Thode. I 1801 gjorde Andor og Kari
verdalinger av seg, og ble husmannsfolk under Fæby.
Jens var som ung, dreng på Borgen, der han også tjente i 1815. Samme år fikk han
en datter med Anne Pedersdatter, og de giftet seg i 1816. Jens hadde nok en bakgrunn
som trompeter i det militære, for han gikk under navnet Jens trompeten Da Anne døde
i 1838, står det i en merknad at hun også kaltes And trompeter.
I sitt andre ekteskap hadde ikke Jens Andorsen barn. Hans andre kone Kirstina
Johansdatter døde i 1841, og da var ekteparet innerster på Mikvollvald. I 1852 kalles
Jens husmann på Borgenvald. Som så mange andre småkårsfolk har de flyttet en del.
Vi vet ikke eksakt når Jens fikk tak i denne heimen på Mikvollvald, men da han
giftet seg for tredje gang i 1842, står det at han bodde på Øra. Sønnene Anton Petter og
Bernhardus fra hans tredje ekteskap er begge født på Mikvollvald. Ellers går det fram av
panteregisteret at han var eier av denne gården til 1850. Det var da disse husa i det som
senere ble kalt Vibegården: 1 våningshus, 1 uthusbygning og 1 stabbur. Hvis man kom
nordfrå etter Gamle Kongeveg og inn i Verdalsøra, var Vibegården den første i Smedveita.
De siste år av sitt liv, ser det ut som Jens bodde på Borgenvald. Han døde på Sykehuset
(Skogn) den 24. okt. 1859 65 Vj år gammel.
Jens Andorsen og Anne Pedersdatter sine barn:
Bl. Berit, f. 1 815 på Øra, d. 1 860 på Øra. Gift 1 837 med Johan Petter Johnsen Faber,
f. 181 2, d. 1 880 på Mikvollvald. Faber kom fra Ytterøy, men var født i Trondheim.

Jens Andorsen og Berit Pedersdatter sine barn:
B2. Anton Petter, f. 1844 på Mikvollvald, d. 1937 på Valstadmoen. Gift 1870 med
Serine Flansdatter, f. 1 848 i Sakshaug, d. 1916. Gråsteinsmurer og gårdbruker på
Valsfadsvedjan i Vinne. 9 barn som omtales i boka for Vinne.
B3. Bernhardus, f. 1847 på Mikvollvald, d. 1904 på Musumsvedjan. Gift 1874
med Ingeborg Olsdatter, f. 1847 på Storstadvaid, d. 1902. Gårdbruker først på
Musumshøa, fra 1872 på Sveet/Musumsvedjan (Se Fleimer oq folk i Leksdalen s.
436 og 441).
B4. Kirstine, f. 1 849 på Borgenvald, d. 1 852 samme sted.
B5. Kirstine Birgitte, f. 1 855 på Borgenvald. Tjenestepike på Svedjan (Flaug) i 1865.
Tjener på Ner-Vist i 1 875. Gift i Stiklestad i 1 879 med Jakob Olsen Minsås, f. 1 850
på Minsåsvald. Bonde på Ramsvikmoen i Vemundvik. Han gift andre gang med
Anna, f. 1 859 i Vemundvik. Både Kirstine og Jakob fikk attest til Namsos i 1 884.
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Neste eier i Vibegården var Andreas Hansen.
Andreas Hansen Kvamsvald (1819-1886) og Marta Kirstine Pedersdatter Øyen
(1812-1892)
Andreas Hansen var sønn av Hans Pedersen Kvamsvald og Karen Gundersen. Hans
Pedersen skal ifølge tradisjon i familien være fra Elstad i Ringebu. Han var skredder og
kalles huseier med jord i 1865. Han hadde da 1 ku og 3 sauer, og sådde V2 tn. havre
og satte 6 tnr. poteter. Hans kone Marta Kirstine var datter av korporal Peder BjartnesØyen og Inger Johannesdatter Aunemo fra Orkdal. Andreas og Marta giftet seg i 1840
og bodde til leie både på Borgenvald, Mikvollvald og Maritvollvald før de fikk sitt eget
i Vibegården midt på 1850-tallet. I 1848 (tgl.1853) fikk Andreas Hansen festeseddel
på ”4 Mælinger Jord” av gårdeieren på Mikvoll store den gang, Peder Sivertsen Sol
berg. Trolig gjelder dette tomta i Vibegården. Arealet virker noe stort i forhold til det vi
senere kjenner som tomta i denne gården.
I 1875 hadde Andreas Hansen kvittet seg med kua, men hadde økt sauetallet til 6.
Han var nå blitt skreddermester og hadde tatt inn Johannes Halvorsen som skredder
svenn. Han ble senere svigersønn i huset, men det skal vi komme tilbake til.
En annen som gikk i skredderlære hos Andreas Hansen, var Kornelius K. Haugan
(1864-1935). Han var svenn der omkring 1882.
Andreas og Marta hadde i alt åtte barn:
Bl. Hans Petter, f. 1 839 på Borgenvald. Utflyttet som ukonfirmert i 1 853 til Trondheim.
Ny utflytting til Trondheim i 1863. Gift med Anna Lydia Berg, f. 1843. I 1900
bodde de i Thomas Angells gate 1 5 i Trondheim. Han var skipsfører.
B2. Marta Johanna, f. 1842 på Mikvollvald. Attest til Trondheim i 1872 som ugift.
Giftet seg samme år med Martin Røstad, f. 1 844 på Levanger. I 1900 bodde de
i Carljohans gt. 4 i Trondheim. Han var matros.
B3. Johan Oluf, f. 1 845 på Maritvollvald, d. 1851 på samme sted.
B4. Gustav Andreas, f. 1 847 på Borgenvald, d. 1908 på Øra. Gift 1 873 i Bakklan
det med Randi Nikoline Nervik, f. 1 852 i Børsa, d. 1941 på Øra. Gustav Hansen
drev handelsvirksomhet i Elstadgården fra tidlig i 1 870-åra og til sin død. Randi
Hansen fortsatte videre med butikken med god hjelp av sine barn. Gustav Han
sen drev i sin tid som bokbinder og solgte også bøker i tillegg til sin alminnelige
handelsvirksomhet. Flere av Gustav Hansen sine barn tok etternavnet Elstad. Ifølge
tradisjon i familien var Gustavs bestefar fra Elstad i Ringebu. Eivind Elstad tok over
butikken etter sine foreldre. Se mer omtale under Elstad g.nr. 19/37.
B5. Johanna Oline, f. 1851 på Øra, d. 1919 på Øra. Hun kaltes skredderkone ved
sin død. Gift 1876 med Johannes Halvorsen, f. 1850 på Stavlunden, d. 1928
på Øra. Johannes var skreddersvenn hos Andreas Hansen i 1 875, senere skred
dermester. I over 60 år drev han skredderhåndverket i Verdal. I de første åra rei
ste han omkring på gårdene og sydde. Senere skreddervirksomhet i egen gård i
Smedveita. Mer omtale under Mikvoll lille - Sandhaug g.nr. 1 8/9.
B6. Adolf Martin, f. 1 853 på Mikvollvald. Gift 1 877 med Elen Marie Olufsdatter Moe,
f. i Skogn i 1 854. I 1 875 var Adolf losjerende sjømann og bosatt på llevolden 46
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i Trondheim. Han fikk attest til Trondheim i 1 887. Elen Marie fikk attest til Trondheim
i 1 886, men skal ha flyttet i 1 884. Adolf var styrmann en periode, men i 1 891 var
han dampskipsekspeditør i Trondheim. Familien var bosatt i Thomas Angellsgt. 1 3.
Se også under Maritvoll - Vestheim g.nr. 19/85.
B7. Mikal Devard, f. 1 855 på Mikvollvald, d. 1 920. Gift med Oline Margrete Malmo,
f. 1861 i Steinkjer. Lærer ved Steinkjer Middelskole fra 1876, senere fra 1893
ansatt som lærer ved Steinkjer folkeskole. Han brukte etternavnet Elstad.
B8. Karl Julius, f. 1 859 på Øra, d. 1861 samme sted.

Andreas Eiansen døde i 1886, og en antar at neste eier Martin Kristiansen Vibeplass var
kommet dit like etterpå.
Martin Kristiansen Vibe (1843-1905) og Kristianne Henriksdatter Mikvollvald
(1844-1934)
Martin Vibe som han senere kalte seg, kom til Verdalen allerede i 1875 for å inngå
ekteskap og Vage bolig” som det står i en kilde ved innflyttinga. Trolig hadde han
hatt tilhold på Ørmelen en periode først. En har nemlig funnet spor etter ham i et par
kilder der (1878 og 1883). Til Vibegården kom han neppe før nærmere 1890. Vibe var
fra Ogndalen og var tømmermann da han kom hit til bygda. Senere arbeidet han på
Værdalsbmkets sagbruk.
Kristianne var født og oppvokst på Øra. Hun var først tjenestepike hos Holst på
Stiklestad i sju år, senere i fem år hos en annen familie før hun i 1875 giftet seg med
Martin Vibe. Ekteparet hadde ikke barn, men Agnes Bones var pleiebarn hos dem.
Kristianne var hennes tante. Agnes var født i 1877 og døde ugift i 1966. Hun arbeidet
i mange år på Verdal Samvirkelag. 11910 bodde både Kristianne og Agnes på Arnevoll
nederst i Sørgata.
Kristianne Vibe ble en gammel dame, og da hun døde i 1934, var hun eldst av
innbyggerne på Øra. Hun hadde da vært sengeliggende i 9 år. Både syn og hørsel
sviktet i hennes siste leveår. Hun bodde som gammel hos sin pleiedatter, Agnes Bones,
som tok seg godt av henne.
Vibegården var heimen til Martin og Kristianne i 20 år, men etter at Martin var død
i 1905, solgte hun gården noen år senere. Den nye eier var Martel Hallager.
Martel Teodor Hallager (1890-1952) og Åsta Johanne Hynne (1889-1977)
Martel Hallager var født på Hallem østre, og foreldrene var Ole Petersen og Anna Sofie
Johannesdatter Hallager. Åsta var født på Øra, og hun var datter av Martin og Anna
Hynne. Paret giftet seg i 1909. Martel Hallager prøvde seg i forskjellige yrker, bl.a. var
han sagbruksarbeider og gårdbruker på en heim på Fætten.
1 1910 var ikke denne eiendommen fraskilt Mikvoll ennå, og ved folketellinga
samme år ble den kalt:
”Under Mikvoll vestre”. Martin Hallem er oppført som eier av gården. Han er nok
identisk med Martel Hallager som vi allerede har skrevet noe om. Fornavnet Martin er
vel en forveksling med Martel. Etternavnet Hallem ble til familienavnet Hallager etter
at hans foreldre fikk fraskilt en parsell av Hallem østre. Den fikk navnet Hallager.
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I sine siste år drev han vognmannsforretning som senere hans sønn Erling tok over.
Martel og Åstas barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Astrid Sofie, f. 1909 på Øra. Gift med Georg Andersen, f. 1910, d. 1954.
Magnhild Oline, f. 1913, d. 1 984. Gift med Eivind Bakkmyr, f. 1914, d. 1986.
Rut, f. 191 7. Gift med Hans Dahl, f. 191 2 Trondheim.
Ole (Ola), f, 1 920. Gift med Ingrid Kristoffersen, f. 191 6. Murmester på Stjørdalen.
Judit Elfrida, f. 1 923, d. 2001. Gift med Einar Holberg, f. 1914, d. 1963.
Erling, f. 1926, d. 1974. Drev som vognmann.
Anna Margrethe, f. 1934. Gift med Egil Flatvik, f. 1917 fra Namdalen. Bosatt på
Hønefoss.

Av lokalbladet kan vi lese at Martel Hallager kjøpte Vibegården i 1910, men solgte den
allerede to år senere til Petter Eggen fra Levanger. Prisen var 1500 kr.
Petter August Eggen (1880-) og Emelie Margrete Berntsdatter (1887-)
Petter Eggen var sagbmksarbeider i 1912, og var gift med Emelie Margrete Berntsdatter.
Om denne eieren har vi svært lite kunnskap. Ifølge et skadesløsbrev fra 1913 lånte
han hele kjøpesummen i Verdalens sparebank. Som sikkerhet for sine kausjonisters
eventuelle tap, brukte han eiendommen som garanti. Allerede året etter var det en ny
eier inne i bildet, og skadesløsbrevet kunne avleses. Den neste eier var Sigurd Berntsen
Elverum fra Vinne.
Sigurd Berntsen Elverum (1884-1964) og Emma Nestvold (1888-1952)
Naturlig nok måtte det til et banklån også ved denne handelen, og i likhet med forrige
eier ble eiendommen brukt som sikkerhet for kausjonistenes eventuelle tap. Året
var 1914. Skadesløsbrevet i denne forbindelse ble avlest i 1917, trolig samtidig som
Elverum ble eier av Bostad g.nr. 19/70. Familien er omtalt nærmere der.
Odin Ingemar Myrvold (1893-1956) og Emma Otilie Lassesdatter Solvold (18891981)
I 1922 ble Vibegården fradelt Halsan og Mikvoll vestre, og fikk navnet Bakkely g.nr.
18/21. Året etterpå fikk Odin Myrvold skjøte fra A/S Værdalsbruket på eiendommen.
Prisen var 1553 kr som en går ut fra var for tomtegrunnen. Hvem han kjøpte husa av,
er noe uklart. Odin og Emma giftet seg i november 1915.
Emmas barn før ekteskapet:
Bl. Eva Oddbjørg, f. 191 2på Øra. Hun døde før hjemmedåpens stadfestelse. Faren
var Ole Grønli fra Steinkjer.
B2. Odd, f. 1915 på Øra, d. 1964. Gift med Anna Margrete Karlsdatter Hynne,
f. 1920. Odd drev entreprenørvirksomhet sammen med broren Leif. Faren var
skogsarbeider Oluf Andersson. Bosted i 1915: Sundet i Kall, Sverige. Odd ble
adoptert av Odin og ka lte seg Myrvold.
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Odin og Emmas barn:
B3. Leif Magnus, f. 1917 på Øra, d. 1999. Gift med Emma Nyborg, f. 1909 på
Røra, d. 1995. Leif drev entreprenørvirksomhet sammen med broren Odd.

Neste eier var Johannes Risan
Johannes Johansen Risan (1900-1984) og Svanhild Pauline Severinsdatter
Guddingsmo (1907-1994)
Johannes Risan ble eier av Bakkely i 1932.
Han var sønn av Johan Edvard Risan og
Johanne Marie Antonsdatter Valstad og var
født på Risan i Vinne. Svanhild var datter
av Severin Guddingsmo og Olga Augusta
Langli. Hun var født på Steinkjer, men
vokste opp i Ness. Johannes arbeidet på
Verdal Meieri fra sin ungdom og til han ble
pensjonist i 1968. En tidligere eter av går
den, Jens Andorsen, var hans oldefar.
Barn;
Bl. Solveig Johanne, f. 1933. Gift
1 957 med skogsarbeidet Olav O.
Ness, f. 1925, d. 1990. Solveig
arbeidet på Verdal Samvirkelags
kontor fra 1950-54. Fra 1954 som
bankfunksjonær i Verdal Sparebank.
Fra 1968 hovedkasserer til hun ble
pensjonert 31. des. 1997. Nåvæ
rende eier av Bakkely.
B2. Martin Olav, f. 1936. Gift 1959
med Gunvor FHolmen, f. 1933 på
Inderøy. Martin arbeidet på Verdal
Meieri fra 1 954 og til han ble pen
sjonert 1999. Eget hus på tomt fra
delt Bakkely.
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Svanhild og Johannes Risan som brudepar i 1932.
De eide Bakkely g.nr. 1 8/21. Den kaltes også
Vibegården. Foto: Privat eie.
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Bakkely g.nr, 1 8/21. Trolig bygd omkring 1 850. Dette bilde er fra tidlig i 1950-åra. Foto: Torgeir Flekk Suul.

Vibegården står for fall i 1957. I matrikkelen heter den Bakkely g.nr. 18/21. Foto: Solveig Ness.
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HEIMKJÆR
FORBERGGÅRDEN/STRANDGÅRDEN
G.NR. 18/22

Jonas Danielsen Forberg (1770-1852) og Marta Andersdatter Wold (1770-)
Jonas Danielsen kom til Verdalen engang mellom 1801 og 1807. Han var fra Ytterøy
der han i 1801 var dagarbeider og innerst/leieboer på en av Forberggårdene. Jonas tok
med seg Forbergnavnet hit til bygda, og familien brukte senere det som etternavn.
Marta derimot var født verdaling og bodde på Kjæran da hun giftet seg første gang
i 1803. Hennes første mann var Jonas Jonsen Wold. Han døde imidlertid allerede i
1804, og Marta giftet seg igjen i 1807. Denne gang med Jonas Danielsen Forberg. Deres
første heim var på Borgenvaldet, der de bodde både i 1808 og i 1810. De bodde på Øra
i 1815, men om de fortsatt var på Borgenvald eller hadde bosatt seg i Forberggården
er ikke avklart.
I sitt første ekteskap hadde Marta en datter:
Bl. Karen Maria, f. 1 804 på Øra. Ukjent skjebne.

Marta og Jonas sine barn
B2. Johan Magnus, f. 1808 på Borgenvald, d. 1880. Gift 1840 med Elen Oiine
Jonasdatter, f. 1 814 på Levanger, d. 1 897. Bodde på Mikvollvald (Forberggården)
før 1 846. Neste eiere.
B3. Daniel Andreas, f. 1810 på Borgenvald. Flyttet til Ytterøy. Der var han i 1865
bergarbeider og husmann på Væråsbakken. Gift 1851 med enke Ingeborg
Johnsdatter Værås, f. 1791.

De første eierne som vi kjenner sikkert i denne gården, er
Johan Magnus Jonassen Forberg (1808-1880) og Elen Oiine Jonasdatter (18141897)
Johan Magnus Forberg var sønn av Jonas Danielsen og kona Marta Andersdatter Wold
som vi allerede har nevnt. Han giftet seg i 1840 med Elen Oiine Jonasdatter. Hun var
født på Levanger i 1814. Vi vet ikke sikkert når ekteparet bosatte seg i Forberggården,
men sønnen Johannes ble født på Mikvollvaldet i 1846. Ut fra det må vi nesten tro at
de var etablert i Forberggården da.
Det er sparsomt med kilder omkring midten av 1800-tallet, men likevel kan vi
finne noe. I 1850 fikk skomaker Johan Magnus Jonassen Forberg skjøte på en parsell
som ble utskilt fra Lorvoll - ”Sanden”.
To år senere fikk han rettigheter til "havnegang” (beiterett) for sauene sine på areal
som tilhørte Mikvoll store. Her er vel forklaringen på at han kunne holde den buskapen
han hadde. I 1865 var det ei ku og sju sauer.
Eier av Mikvoll store (og Landstad) var i 1852 Peder Sivertsen Solberg fra Soknedal.
Betingelsene for å ha sauene på beite på Mikvoll synes å ha vært ganske strenge.
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Område han kunne bruke, var "bakkerne ovenfor Halspandet (Halsbandet?)”, men ikke
på noe sted hvor det var dyrket jord. En vil tro at dette området lå nedenfor Bakketun og
noe vestover. Før eieren av Mikvoll hadde sluppet ut sine småfe, var Forberg seiv pliktig
til å holde gjeter. Et spesielt ansvar hadde Forberg om det kom fremmede ”faar” sammen
med hans egne. For disse skulle han betale som om det var hans. Betalingen for denne
retten var dette: Forberg skulle skjære et mål korn om høsten for hver sau han hadde på
beite om sommeren.
Johan Magnus var skomaker, og i 1857 betalte han 2 ort i fattigskatt.
Johan og Flens barn:
Bl. Johannes, f. 1 846 på Mikvollvald, d. 1901 på Øra. Gift 1 871 medjul ianne Olsdatter,
f. 1 847 på Borgenvald, d. 1930 på Levanger. Neste eiere av Forberggården.

Johannes Johansen Forberg (1846-1901) ogjulianne Olsdatter (1847-1930)
I likhet med faren ønsket også Johannes å bli håndverker, men han valgte å bli smed.
Han arbeidet mange år i yrket, og var smedmester før 1875 og visstnok til sin død i 1901.
Julianne bidrog også med sitt til familiens opphold, for hun kalles skredder i 1875.
Julianne var datter av Ole Farsen og Anne Andersdatter Borgenvald og var født på
Borgenvald. Noen år etter at Johannes døde, utvandret hun i 1905 til USA sammen
med sin sønn Evald og hans familie. Forberggården ble da avertert til salgs, første gang
i juni. Imidlertid gikk det ikke så fort med salget. De utvandret i august, men enda
var ikke gården solgt. I oktober 1905 ble den igjen avertert for salg, denne gang av
lensmann Wessel. Julianne kom tilbake i 1914 sammen med sønnen Evald. Hun hodde
på Fevanger resten av sitt liv.
Johannes og Juliannes barn:
Bl. Johan Ovard, f. 1 875 på Øra, d. 1 938 i Aneta, N. Dakota. Utvandret som ugift til
Minneapolis i Minnesota i 1 893. Ved utvandringen kalles han smedsønn og fortsatte
også som smed i sitt nye heimland. Gift første gang 1900 med Marie (Mammi)
Mikalsdatter Jermstad, f. 1881 på Levanger, d. 1902 i Turtle River, Minnesota. Gift
andre gang 1906 med en fransk dame som overlevde ham. Johan Forberg var en
flink musiker, og før han utvandret, var han en av pådriverne i de første forsøk på å
stifte en hornmusikkforening på Øra. Han var også engasjert i musikklivet i USA og
var meget benyttet i det offentlige liv der borte. Dessuten var han aktiv i "Sønner av
Norge". Av yrke fortsatte han som smed, i likhet med sin far.
B2. Dødfødt gutt i 1 877.
B3. Evald Albert, f. 1 880 på Øra, d. 1 922 på Levanger. Gift 1 900 med Signe Johanne
Sivertsen, f. 1881 på Levanger, d. 1961. Evald Forberg utdannet seg som urmaker
og drev som det på Øra før han utvandret til USA i 1 905 sammen med kona, sønnene
Johannes og Josef og sin mor Julianne. De kom tilbake i 1914. Da overtok Evald
Forberg sammen med sin svoger gullsmed Sivertsen FJ. Svebaks gullsmedforretning på
Levanger. Evald døde i 1922 av strupetæring. Han kaltes da urmaker og gullsmed.

Evald og Signe fikk disse barna:
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Smed Johs. Forberg'(1 846-1901) Verdalsøra. Han eide Forberggården (Heimkjær) g. 18/22.
Den bie kall Kalsetgården og Strandgården alt etter hvem som var eier. Fotograf Lars Bach, Steinkjer.
Foto utlånt av SNK.
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Julianne Forberg med hennes nærmeste familie rundt seg. De to guttene t. v. foran er vi ikke sikre på navna på.
Julianne sitter i midten foran. Guttene f.h. er henholdsvis Josef E. Forberg (f. 1901) og Johannes E. Forberg (f.
1900), Bak f. v. er Marie Mikaisdatter Jermstad Forberg, Johan Johannessen Forberg, Evald Johannessen Forberg
og Signe Sevaldsdatter Forberg. En må ta forbehold om riktig identifisering. Foto utlånt av SNK.

Cl. Johannes, f.
1900, d.1967.
Gift med Elfrida Larsen d. 1980.
Han var gullsmed på Stjørdalen
og spesielt kjent for sliping av
norske
smykkesteinen
Deltok
på Verdensutstiling i USA. Aktiv
med musikk og i avholdsorbeid i
Stjørdalen.
C2. Josef, f. 1901, Ukjent skjebne.
Neste eier er foreløpig ukjent, men
fra 1910 var det Oluf Buran som eide
Heimkjær.

En tror det er Johannes E. Forberg (f. 1900) t.v. og så
står Josef E. Forberg (f. 1901) t.h. Foto utlånt av SNK.
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Oluf Buran (1858-1943) og Lorentse Toresdatter (1860-1947)
Oluf og Lorentse kom fra Vester-Åsen i Leksdalen og er nærmere omtalt i Heimer og
folk Leksdalen s. 561 og 562. De hadde hele 12 barn, men bare en av dem - Vilhelm er født i Verdalen. Han ble født i 1904 mens familien bodde i Vester-Åsen.
Oluf kjøpte Forberggården for 1800 kr i 1910 og solgte den igjen året etter til Saka
rias Kalset fra Sparbu for 2425 kr. Oluf Buran og familien flyttet så tilbake til Sørenget
under Buran i Frol der de hadde bodd tidligere.
På denne tid (1910) var det en vognmann som leide hus i Forberggården. Det var
Iver Annæus Ekeberg født 1856. Både hans kone Elisabet som var født 1856 i Offerdal
i Jamtland, og deres datter Olga Amalie, født 1899, bodde der.
Sakarias Johnsen Kalset (1835-1921)
Sakarias Kalset var født i Rølia i Sparbu, men hadde navnet fra Kalset i Sparbu, som
han eide fra 1873 og til 1900. Sakarias Kalset var gift med Elen Margrete Johansdatter
Løe, men var enkemann da han i 1911 kom til Verdalen. Kalset var en flink smed, og
det var trolig grunnen til at han kjøpte Forberggården der det var smie fra før. Kalset
var særlig kjent som en ypperlig plogsmed, og de såkalte "Kalsetplogan” var meget
etterspurte. Da Kalset kom hit til bygda, var han en tilårskommen mann på 76 år. Av
den grunn er det vel heller tvilsomt om han laget sine etterspurte ploger her, men han
hadde i alle fall smia innenfor rekkevidde. Sakarias Kalset trengte noen til å stelle for
seg, og Anna Strand fra Henning tok seg av den oppgaven. Det ble Anna Strand som
overtok i Forberggården, og hun fikk kjøpekontrakt av Kalset i 1919.
Anna Strand (1871-1945)
Forberggården ble fradelt Halsan og Mikvoll i 1923, da først fikk Anna Strand skjøte
på tomta som tidligere var bygslet av Værdalsbruket. Gården skiftet litt navn med
eierne - noen sa Kalsetgården og noe senere ble det sagt Strandgården. Da tomta ble
fradelt Mikvoll, fikk eiendommen navnet "Heimkjær” g.nr. 18/22. Anna Strand var
født på en husmannsplass under gården Strand ved Leksdalsvatnet, og var søster av
smed Martin Strand som også bodde her på Øra. Anna Strand var ikke gift, men hadde
en sønn Ole med gårdbruker og enkemann Anders Olsen Kvaale fra Orkdal.
Bl. Ole, f. 1898 i Henning, d. 1927. Ole bodde hos sine besteforeldre i Orkdal i
1901. Utvandret til Montana, USA i 1917 som ugift smed. Han brukte etternavnet
Kvaale.

Anna Strand solgte Heimkjær til Kåre Skogstad i 1943. Senere eiere har vært: Asle
og Tormod Guddingsmo og fra 1960 Marius Fossnes og Petra Petersen. Adressen er
Smedveita 3.
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HYNNE
L.NR. 6 AVMIKVOLL STORE
G.NR. 18/28

Ole Olsen (1775-1837) og Johanna Svendsdatter (1779-1859)
Ole Olsen var strandsitter på Øra og ifølge beretninger fra familien bodde han på
eiendommen Hynne. Den ligger på hjørnet mellom Gamle Storgate og Smedveita, så
navnet passer bra ettersom vi på dialekt også av og til sier "hynne” om et bordhjørne
for eksempel. Ole og Johanna giftet seg i 1799. Han var da dragon og kaltes Ole Olsen
Leklem. Eieren av Leklem på den tida - Lars, var kaveringsmann. Ole var trolig fra en
heim under Leklem, eller kanskje han arbeidet på gården ved giftermålet. Johanna var
fra Nordbergsvald og døde som fattiglem.
Ole og Johannas barn:
Bl.
B2.

B3.

Svend, f. 1 802 på Mikvollvald Øra, og døde som barn samme sted i 1 808.
Anne, f. 1 809 på Øra, død i Øijord. Gift første gang 1 829 med Rasmus Olsen,
f. 1 777, d. 1 836. Gift andre gang 1 848 med Ole Arntsen fra Holme, f. 1819,
d. 1903 i Øijord. Anne og Ole flyttet i 1 852 til Lenvik i Gisundet, Troms.
Karen/Kari, f. 181 3 på Øra, død samme år på samme sted.

Rasmus Olsen Øren (1777-1836) og Anne Olsdatter (1809-)
Rasmus var neppe fra Verdal. En kan ikke finne ham verken i 1801 eller i 1815.
De giftet seg i 1829, men Rasmus døde allerede i 1836, så ekteskapet deres ble bare
kortvarig. En kan ikke finne at de hadde barn. Anne giftet seg opp igjen i 1848, denne
gang med Ole Arntsen fra Holme. Han ble neste strandsitter i denne heimen.
Ole Arntsen (1819-1903) og Anne Olsdatter (1809-)
Ole Arntsen var født utenfor ekteskap. Foreldrene var gevorben (vervet) soldat Arnt
Olsen og Maria Pedersdatter. Begge foreldrene holdt til på Holme da Ole ble født.
Ifølge tradisjon i familien i Nord-Norge, skulle Anne Olsdatter være født i andre etasje
på Hynne.
Ole og Anne giftet seg i 1848. De fikk to barn som begge ble født på Mikvollvald.
Ole og Anne flyttet i 1852 til "Nordland” ifølge utflyttingslistene, men attesten er fra
1857. De havnet imidlertid i Lenvik i Gisundet i Troms. Det ser ut som det gikk bra
med verdalingene på den nye heimplassen. Av folketellinga i 1865 går det fram at Ole
Arntsen var etablert på Øijord i Lenvik. Han var selveier og gårdbruker da, men drev
som snekker ved siden av. Ole hadde 2 hester, 4 kyr og 10 sauer. Han sådde noe bygg
og satte litt poteter. I 1900 var Ole Arntsen kårmann på Øijord, og snekker var han
fortsatt. Stor etterslekt i Troms.
Ole og Annes barn:
Bl.

MIKVOLL

Ole Andreas, f. 1849 på Mikvollvald, Øra, d. 1920 i Lenvik i Troms. Gift med
Kirsti ne Kristensen, f. 1856 i Sørreisa, d. 1936. Ole overtok bruket etter sin far,
men var også smed. Mange etterkommere.
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B2. Marie, f. 1851 på Mikvollvald, Øra, d. 1925 Gift med Ole Andersen, f. 1851
i Lenvik, d. 1918. Ole var gårdbruker og fisker på et bruk Finfjord i nabolaget av
barndomsheimen til Marie. Oles far var kårmann på bruket i 1 900.

Etter at Ole Arntsen og Anne Olsdatter reiste nordover, kan det se ut som Annes mor,
Johanna holdt til på Hynne en periode alene. Den neste eier av Hynne var garver
Torsten Midtlyng.
Torsten Midtlyng (1821-1904) og 0 Nicoline Margrete (1819-1846), 2) Karen
Bolette Petersdatter (1824- død etter 1904)
Når Midtlyng tok over, vet vi ikke sikkert. Elan hadde i årenes løp flere hus på Øra.
Trolig tok han over på Elynne omkring 1854. Familien er omtalt nærmere under Pet
tersborg g.nr. 18/av Mikvoll store.
På denne tida (1854) ble ”Madame” Midtlyng dvs. Karen Bolette tiltalt for ulovlig
brennevinssalg. Riktig nok var det begått første gang, men hun fikk 10 spesiedaler i
bot. Elalve bota skulle gå til Verdalens fattigkrets. Hun måtte også betale saksomkost
ningene.
Johan Petter Johnsen Faber (1811-1880) og Berit Jensdatter (1815-1860)
Johan Fabers eiendomsforhold til Hynne er noe uklart og er ikke enkelt å komme til
bunns i. Johan Faber skal ifølge panteregisteret ha eid Hynne en fireårsperiode før
1864. Faber kom til Verdalen tidlig på 1830-tallet. Om hans opphav vet vi lite, men
han kom fra Ytterøy og var født i Trondheim.
Berit var datter av Jens Andorsen Borgen og enke Anne Pedersdatter som bodde
på Øra. Foreldrene var ikke gift da hun kom til verden, men de giftet seg året etterpå
i 1816. Jens kaltes Jens trompeter, og kona Ann trompeten Jens Andorsen er omtalt
nærmere under Vibegården/Bakkely g.nr. 18/21.
Johan og Berit giftet seg i 1837. Ifølge dåpsregisteret i kirkeboka kaltes han husmann
og strandsitter på denne tid. Denne kilden nevner også at han bodde på Mikvoll lille
i 1846. Trolig er forklaringen at han fra først av hadde tilhold der, men hvor, det vet
vi ikke.
Johan og Berits barn:
Bl. Anne Marta, f. 1837 på Øra. Gifi 1 857 med Johannes Mathiassen, f. 1833
på Gjermstad. Flyttet til Trondheim i 1875. Da Anne Marta ble født, kaltes faren
husmann.
B2. Jensine, f. 1839 på Øra, d. 1841 på Øra. Faren ble kalt strandsitter både ved
hennes fødsel og ved hennes død.
B3. Jensine, f. 1 842 på Øra, d. 1 857 på Øra. Faren bie fortsatt kalt strandsitter.
B4, Johannes, f. 1846 på Mikvoll lille. Gift første gang 1867 med Gunhild Birgitta
Olausdatter Østvolivald, f. 1847, død i Trondheim. Gift andre gang 1879 med
Kristine Olsdatter Borgen, f. 1851 på Borgenvald, død i Trondheim. Johannes
Faber var utdannet lærer fra Klæbu seminar, og var lærer på Øra fra 1 866. Lærer i
Trondheim fra 1 869.1 1 888 bodde familien i Nedre Baklandet 38. Ved folketellinga
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i 1 900 var Faber overlærer ved Mens folkeskole og lærer ved Trondhjems tekniske
læreanstalt. De bodde da i Mellomilen la.
B5. Gunnerius, f. 1 847, død samme år.
B6. Anna, f. 1852 på Øra, d. 1934. Gift 1876 med Johan Martin Olsen Hynne, f.
1 854 på Borgenvald, d. 1 937. Senere eiere av Hynne g.nr. 1 8/28,

Johannes Mathiassen (1833-) og Anne Marta Johansdatter Faber (1837-)
Johannes Mathiassen var født utenfor ekteskap, og foreldrene var Mathias Steffenssen
og Gjertru Olsdatter. Faren bodde på Gjermstad, da Johannes ble født. Johannes ble
gift med Anne Marta Johansdatter Faber i 1857. Han er oppført som skredder og selv
eier uten jord i 1865. Familien flyttet til Trondheim i 1875, men da kaltes han innerst
dvs. leieboer. Det ser ut som svigerfar og svigersønn har byttet roller med hensyn til
eierforholdet på Hynne. Kan ikke finne at de hadde barn født i Verdalen.
Anne Marta var enke og lem i Hospitalet i Trondheim i 1910.
Johan Martin Hynne (1854-1937) og Anna Johansdatter Faber (1852-1934)
Martin Hynne som han kalte seg, var sønn av Ole Nilsen Solbergsvald (også kalt HeggeOla) og kona Elen Maria Jakobsdatter Fæbyvald. Familien bodde først på Tinden, men
flyttet senere til tomt på Ørmelen. Se artikkel i Årbok 1999 s. 130 om Ole, Elen Maria
og deres familie.
Anna Hynne var født Faber og datter av
Johan Petter Johnsen Faber og Berit Jensdatter.
Så eiendommen Hynne (på hjørnet mellom
Smedveita og gamle Storgate) var hennes
barndomsheim.
Martin Hynne eide også eiendommen
Hynne på Tinden en periode. Den var
av Borgen og hadde gårdsnummer 20 og
bruksnummer 4. Han fikk skjøte på den i
1895 og kan ha bodd der en kort periode.
Dette er noe usikkert. Hynne kvittet seg med
denne i 1905.
Det ser ut som Martin Hynne har vært
eier av Hynne i Veita fra 1897. Tomta var
bygslet, men i 1923 ble den fradelt Halsan og
Mikvoll vestre. Samme år fikk Martin Hynne
skjøte av A/S Værdalsbruket. Allerede i 1907
hadde han hjemmel på jordstykket Sollien av
Nestvoll store g.nr. 16/19.
Fra grunnboka hos Sorenskriveren får
vi en interessant opplysning i 1925. Da
fikk nemlig Martin Hynne tillatelse til på
visse betingelser å sette opp en fiskebod
Anna Hynne f. Faber og Martin Hynne.
på "almennings” grunn rett nedenfor hans
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Anna Faber Hynne og heimen hennes.
På en liten jordflekk utenfor vinduet hadde hun kålplanter. De kan vi ane på bildet. Foto utlånt av SNK,

hovedbygning. Dermed får vi bekreftet enda en ålmenning som har vært på Øra. Denne
bua stod til etter krigen og gikk under navnet Hynnebua. Den sto helt inntil Gamle
Storgate noenlunde rett øst for Verdal Vaskeri. Området ble kalt Kila, og ettersom det
var ålmenning her, kunne enhver legge til med båtene sine. Det fortelles også at ferga
som trafikkerte elva til Ørmelen, ble rodd hit enkelte gangen
Ved Hynnebua var det nærmest et friområde for Veitas håpefulle. Her ble det spar
ket fotball og her ble det kastet mynt - både på strek og mot veggen. Store kobber-fem
øringer skiftet fort eiere og enkelte av guttene lå i hardtrening for å strekke ut handa
lengst mulig, for igjen å kapre flest mulig femøringen Biltrafikken var neppe til særlig
sjenanse for leken verken før eller under siste krig.
Som yrkesutøver fikk Martin Hynne prøve seg på litt av hvert. I 20 år var han
anleggsarbeider, og deltok på Statens veg- og jernbaneanlegg. Innimellom drev han
også sjøen og hadde fiskehandel på Øra i11 år. I forbindelse med fiskehandelen kjøpte
han også en liten bil, men han kjørte visstnok aldri sjøl. Det verserer ennå en historie
om denne fiskebilen .som ble brukt til å skysse folk fra jernbanestasjonen til Stiklestad
under feiringa av 900 årsminnet for slaget der. Det var masser av folk som skulle
forflyttes, og biler var det svært få av ennå. På den vesle lasteplatten på Martins bil
ble det montert benker. To kjente personer ble fraktet til Stiklestad på denne måten,
nemlig Hambro og Mowinkel. Martin gikk vel litt i surr med navna og fortake etterpå
at både Hambora og Vinkelmo hadde fått skyss med bilen hans.
Martin Hynne var også politibetjent på Øra i seks år, men det var i hans yngre dagen
I 1910 var det foruten foreldrene tre av barna som bodde heime. Det var Johan,
født 1883, som var veiarbeider, Karl, født 1893, som var sagbruksarbeider og Marie,
født 1895.
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Martin Hynne bodde like ved elva, og båten lå neppe langt unna. Til venstre Martin (1 854-1937) sammen med
sønnen Karl Ingemar Hynne (1 893-1 959). Bildet er tott fra Ørasia, Veita? Foto utlånt av: Ragnhild Hegdahl,
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Martin og Anna giftet seg i 1876 og feiret dermed gullbryllup i 1926. I en omtale
som lokalbladet hadde da, får vi høre at begge fremdeles var friske og arbeidsdyktige.
Da var begge for lengst passert 70 år.
Martin og Annas barn:
Bl. Johan Oiuf, f. 1 876 på Øra, d. 1 877.
B2. Julie Birgitte, f. 1 877 på Øra, d. 1952. Gift 1898 med Peter Edvard Lyngaas, f.
1 876 på Borgenvald, d. 1963. Drev forretning på Øra. Se Dyrstad g.nr. 19/59
i Nordgata.
B3. Marie Otilie, f. 1 880 på Øra, d. 1891 på Mikvollvald.
B4. Johan August, f. 1 883 på Øra, d. 1974. Gift 1915 med lovise Gjertsdatter land
stad, f. 1 880 på Landstadvald, d. 1978. Egen heim på Ørmelen.
B5. Harald Mateus, f. 1886 på Øra, d. 1980. Gift med Solveig Gudrun Gulliksen,
f. 1894, d. 1976. Han begynte som femtenåring i lære hos urmaker Forberg.
Etter at han var ferdig utdannet, hadde han en periode egen forretning på Øra.
Senere oppholdt han seg i Trondheim, men også i utlandet - i Sverige, Danmark og
Tyskland. Tilslutt var han bosatt i Oslo, der han var ansatt i 35 år i firmaet Fr. Aug.
Michelet. Siden drev han i faget på egen hånd. Begge er gravlagt på Østre Aker
kirkegård.
B6. Albert Johan, f. 1 888 på Øra, d. 1 888. Foreldrene var metodister på denne tid.
B7. Åsta Johanne, f. 1 889 på Øra, d. 1977. Gift 1909 med Martel Teodor Hallager,
f. 1 890, d. 1952. Sagbruksarbeider, en periode gårdbruker og til slutt drev han
vognmannsforretning på Øra. Eier av Vibegården noen år, og er nærmere omtalt
der.
B8. Karl Ingemar, f. 1893 på Øra, d. 1959. Gift med Elfrida Johansen, f. 1895 fra
Homholm i Helgeland, d. 1979. Egen heim på Ørmelen. Karl drev som fisker.t
B9. Marie Antonie, f. 1 895 på Øra, d. 1969. Neste eier av Hynne.

Marie Antonie Martinsdatter Hynne (1895-1969)
Marie Hynne tok over heimen etter far sin i 1931. Samtidig fikk hun også skjote på
jordstykket Sollien g.nr. 16/19, som faren hadde eid. Marie var ikke gift, men hadde
en datter, Magnhild. Hun var gift med John Steinsmo. I 1963 fikk de skjote på Hynne.
Barn:
Bl. Magnhild Amalie, f. 1918, d. 1962. Gift med John Olav Steinsmo, f. 1917, d.
2000. Hennes far var August Lindblom fra Haksta, Abodal, Sverige. På den tiden
Magnhild kom til verden, oppholdt han seg på Sunnan.

Hynne g.nr. 18/28 er slått sammen med naboheimen Elvheim g.nr. 18/29 og i 2014 var
Arne Austad eier av begge heimene. Adressen er Gamle Storgate 11.
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ELVHEIM
G.NR. 18/29

Under Høbenr. 5 av Mikvoll store” i panteregisteret fra 1874 står det oppført en Ole
Hansen som eier før 1860. Rimeligvis har vi med den Ole Hansen som omtales neden
for å gjøre. Hans far Hans Olsen er også å finne blant innbyggerne på Øra i 1801, og vi
velger å tro at sammenhengen her er grei.
Hans Olsen (1745-1804) og Karen Johannesdatter (1753-død etter 1820)
Hans Olsen var smed og giftet seg med Karen i 1791. Han var sønn av snekker
Ole Pedersen på Øra (1695-1770) og Anne Hansdatter. Hans og Karen fikk et kort
ekteskap, for Hans døde allerede i 1804. Karen levde ennå i 1820, og er med på listen
over skattebetalere da.
Hans og Karens barn:
Bl. Ole, f. 1792, død på Øra som fattiglem i 1864. Gift 1833 med Gjertru
Pedersdatter, f. 1 788. Troiig neste eiere.
B2. Dødfødt sønn i 1794.

Ole Hansen (1792-1864) og Gjertru Pedersdatter (1788-1866)
Ole Hansens far var som det framgår ovenfor, smed Hans Olsen, og mora het Karen
Johannesdatter. På skattelista fra 1825 står oppført innerst Ole Hansen, altså var
han leieboer på dette tidspunktet. I en annen kilde, fra 1829, er han å finne blant
strandsitterne på Øra ved siden av andre som også bodde på Mikvolls grunn. Derfor
ser det ut til at han fikk tak i denne heimen i slutten av 1830-åra. Han giftet seg i 1833
med Gjertru Pedersdatter som bodde på Øra ved giftermålet. De hadde neppe barn.
Hun døde på Mikvollvald i 1866 og kalles husmor ved sin død.
Om denne eiendommen som vi har nevnt ovenfor, er identisk med Elvheim er ikke
sikkert, men mye tyder på det. Lorents Bårdsen Sørager var i alle fall eier av Høbenr. 5”
fra 1860. Han kaltes da strandsitter.
Lorents Bårdsen Sørager (1822-1902) og Berit Jonasdatter (1827-1915)
Lorents var sønn av snekker Bård Olsen Sørager og kona Gjertrud Pedersdatter Mikvoll
vald. Søragernavnet har de vel fått med seg fra gården Søråker i Vinne, der Lorents sin
farfar, Ole Svendsen var leilending fra 1758 til sin død i 1767. Berit var datter av hus
mann Jonas Olsen Vigen (Litj-Vika) og kona Hilleborg Andreasdatter. Lorents og Berit
giftet seg i 1855. Lorents var skomaker. Hvor mye det kastet av seg, vet vi selvfølgelig
ikke. I 1862 pantsatte han heimen for en obligasjon på 40 spesiedaler (160 kr) til
landhandler Erik M Moe m.fl. Muligens var det selgeren som skulle ha sitt oppgjør.
Folk bodde svært trangt i gamle dager, det er det ingen tvil om. Slik også hos
Sørager. 1 1865 var det Berit, Lornts og tre barn i heimen. Ellers bodde enken Gjertru
Pedersdatter på 80 år der, hun var født i Stjørdalen. Dessuten bodde Bernt sin bror
Petter Olaus Sørager i huset. Mer om ham på annet sted. Ti år senere var det også leie
boere hos familien Sørager.
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Lorents og Berits barn:
Bl. Bernt, f. 1 854. Attest til Trondheim 1 883.
B2. Hanna, f. 1 857. Hanna flyttet til Trondheim i 1 876 og var der i tre år. Deretter var
hun på Snåsa i sju år. Dit fikk hun flytteattest i 1 886. Hun var ugift da hun bosatte
seg på Snåsa. Hun ble gift med snekker og maler Teodor Johnsen Våg/Dahi, f.
1861 på Snåsa. I 1891 var de bosatt i Grong. I 1910 holdt hun til i Melbu i
Hadsel og var enke.
B3. Ludvig, f. 1 860, d. 1941. Gift 1 881 med Anna Bergitta Ellevsdatter, f. 1 855, d.
1925, Ludvig arbeidet først som baker på Vuku Forbrugsforening, senere startet han
eget bakeri og brødutsalg i heimen sin like ved Østnesbrua. Her holdt han virksom
heten gående til langt ut i tjueåra. Kona Anna Bergitta (Bikka) var bestyrerinne av
telefonsentralen i Vuku. Se Årbok Verdal Historielag 1987 s. 97.
B4. Johannes, f. 1 864. Da var faren skomaker og strandsitter på Øra, d. 1 865 på Øra.
B5. Johannes Bertram, f. 1 866. Da kalles faren Innerst, d. 1 872 på Mikvoll.

Neste eier ser ut til å ha vært John Olausen Berg.
John Olausen Berg (1864-1940) og Petra Karoline Johansdatter (1866-1946)
John Berg var født i Vinne, og foreldrene var tømmermann og husmann på Berg mel
lem, Olaus Olsen og Elen Johnsdatter. Petra var født på Namsos, men hadde Vefsn som
bosted ved giftermålet.
John og Petra giftet seg i 1888. John Berg gikk i lære hos bakermester Mathisen i
Gamle Storgate. Han arbeidet også en periode i Mosjøen og i Sverige..
1 1891 bodde John og familien hos Søren Gjethe i Gamle Storgate, men John hadde
sitt arbeid som baker på Verdal Meieris Landhandel på Stiklestad. I 1900 hadde fami
lien tilhold på en bygslet plass på Ørmelen. John kalles da bakermester og jernbane
arbeider. På denne tid hadde han sin egen bakerforretning på Ørmelen. Berg var også
en periode i USA. Etter at han kom heim derfrå, var han i flere år baker på Verdal
Samvirkelag.
John Berg var innom flere yrker, i 1910 benevnes han som sagbruksarbeider.
Han deltok også i avholdsarbeidet og var en av stifterne av losje Ørnen her på Øra.
John og Petras barn:
Bl. Erikka Lovise, f. 1 887 i Vefsn, død etter 1940. Gift med vognmann Berger.
B2. Sofus Andreas, f. 1895 på Graven i Vinne, d. 1969. Gift med Alfrida Cicelie
Svebak, f. 1900, d. 1984. Skilt. Sofus drev som snekker og hadde eget hus på
Lea ngen nordre på Øra.

Hvor lenge John Berg eide Elvheim er noe uklart, men neste eier ser ut til å ha vært
Martin Pettersen Lyng (1882-1942) og Eleonora (Nora) Sofie Ystgård (1891-1965)
Martin P og Nora Lyng kjøpte trolig boligen da de var nygifte i 1911. Martin var
sønn av Berit Marta Johannesdatter og Petter Sørensen Lyng. Nora var datter av Ida
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Fra Gamle Storgate vinterstid. Foto utlånt av Verdalsbilder.

og Anton Ystgård fra Sparbu. Ekteparet fikk fem barn, og familien omtales nærmere
under ”Formo” gnr. 18/18 på Ørmelen.
Ifølge kjøpekontrakt datert 1/12 1916 ble Elvheim solgt til Johan August Hynne.
Prisen var 1900 kr. 1 dette tilfelle brukes navnet "Elvegaten” om Gamle Storgate.
Johan August Elynne (1883-1974) og Lovise Olsen Landstad (1880-1978)
Johan Hynne var sønn av Anna Faber og Martin Olsen Hynne. Lovise var datter av
Marta og Gjert Olsen Landstad. De giftet seg i 1915, og familien omtales nærmere
under Hynne søndre gnr. 18/27 på Ørmelen.
Elvheim ble fradelt Halsan og Mikvoll vestre i 1923
Oluf Ingemar Hegstad (1891-1953) og Olga Hegstad (1891-1961)
Bodde på Elvheim i 1924, ellers ukjent. Begge er gravlagt på Steinkjer.
Anders Johansson (1890-1968) og Emma Berntine Haugdahl (1896-1962)
Anders var født i Falkenberg i Sør-Sverige, og var sønn av Johanna og Albin Johansson.
Berntine som hun gjerne kaltes til daglig, var født i Vuku, og foreldrene var Karen
Oline og Jon Haugdal (Mønnesvald/Kristiansveet). Hun var første gang gift med Marius
Berntsen Steinsmo, f. 1888, d. 1920. Anders og Berntine giftet seg i 1922.
Anders Johansson kom svært tidlig med på anleggsarbeid og var formann på jern
baneanlegg både i Sverige og Norge. Han arbeidet bla. på Skellefteåbanen i NordMIKVOLL
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Sverige og på Dovrebanen. Sin lengste arbeidsdag fikk han likevel på Vegvesenet der
han arbeidet i 47 år. I sine siste yrkesaktive år var han veivokter på strekningen Stamp
husmyra-Røra.
Anders fikk auksjonsskjøte på Elvheim i 1934. Familien kom da fra Stjørdalen, der
han også var med på anleggsarbeid.
Da Johansson døde i 1968, skrev lokalbladet bl.a.:
Anders Johansson var en ualminnelig arbeidssom og pliktoppfyllende arbeider som hans over
ordnede hadde den fulle tillit til. Personlig var han en rettlinjet og grei mann.
Barn i Berntines ekteskap med Marius Steinsmo;
B1. John Olav, f. 1917, d. 2000. Gift med Magnhild Amalie Hynne, f. 1918, d.
1962. Se også Hynne g.nr. 18/28.
Anders og Berntines barn:
B2.

B3.

Kuno Anselm, f. 1923, d. 2005. Gift med Oddbjørg Otelie Berget, f. 1925 fra
Rissa. I likhet med sin far og alle sine brødre arbeidet Kuno i mange år på Vegvesenet.
Han tok elementær-teknisk skole i Oslo, var oppsynsmann på Jamtlandsvegen, men
hadde også oppdrag ellers i fylket. Eget hus på Ørmelen.
Kari, f. 1925, d. 1992. Gift med Olav Forbord, f. 1925 i Skatval, d. 201 1.

Småbrukere på Reitaunet i Sjøbygda.
B4. Johan Agnor, f. 1927, d. 2009. Gift med Aslaug Skavhaug, f. 1928, d. 2008.
Johan var ansatt på Vegvesenet. Eget hus på Ørmelen.
B5. Erling Andre, f. 1929. Gift med Bjørgun Målfrid Lien, f. 1932 fra Meråker. Erling
var ansatt på Vegvesenet. Eget hus i Yssedalen. Senere i leid hus i Smedveita.
B6. Sverre, f. 1932. Gift med Astrid Lilleeng, f. 1934 fra Frol. Sverre var også ansatt
på Vegvesenet.
B7. Astrid Birgitta, f. 1938. Gift med Einar Sørli, men skilt. Samboer med Magne Olav
Stene f. 1929, d. 201 3. Som pensjonister kjøpte de leilighet på Spinneriet.
Se også Hynne g.nr. 18/28.
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HAUGASTØL
G.NR. 18/71

Den som fikk bygd det første huset på Haugastøl var Laurits Johansen. Denne tomta
ble fradelt Halsan og Mikvoll vestre g.nr. 18/3. Beliggenheten var på terrassen ovenfor
Øra, ikke langt fra jernbanelinjen.

Haugastøl g.nr. 1 8/71

Laurits Johansen (1854-1944) og x) Kerstin Persdatter
(1855-1895), 2) Marit Sæbø (1860-1937)
Laurits arbeidet en periode på Bergensbanen, og der ligger jo
som kjent Haugastøl. Der fikk han kjøpt et hus som skulle
rives. Det ble transportert til Verdalen og reist på denne
tomta. Da kom det godt med at han var bygningssnekker.
Her har vi nok bakgrunnen for navnevalget. Huset skal ha
stått ferdig i 1926. Uthuset på Haugastøl ble flyttet dit fra
Sunnan.
Laurits var født i Leksdalen, og hans foreldre hadde
Nilsstua eller Vester-Sende en periode. Familien er omtalt
i Heimer og folk Leksdalen s. 473 og 474. Laurits oppholdt
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Laurits Johansen (1854-1944).
Her var han tredve år gammel
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seg en periode i Sverige, og stiftet familie der. Bygde også ”Mære” i Nordgata i 1902,
og er nærmere omtalt der. Erling Reinsborg, Levanger er hans barnebarn. Laurits
Johansen døde i 1944. lians andre kone døde i 1937. Begge er begravet på Stiklestad.
Laurits Johansen solgte Haugastøl til Karl (Kalle) Johnsen i 1933, og flyttet på
Ørmelen. Bodde visstnok hos Lredrik Nilsen.
Karl (Kalle) Johan Halvdan Johnsen (1888-1940)
og Emma Oline Eliasdatter Ness (1898-1977)
Karl Johnsen som helst ble kalt Kalle, var født
i Lofoten og hans foreldre var Inga og Leonard
Johnsen. Emma var datter av Laura og Elias Ness.
Kalle og Emma giftet seg i 1933, men hkk ikke noe
langt ekteskap. Han døde allerede i 1940.
Det Haugastøl som Laurits Johansen bygde, er
senere revet, og nytt hus er oppsatt på tomta.
Magnhild Melby fortake at området ved Haugastøl
ble kalt Jonettabakkan. Eldri Rygh Haga og Ellen
Louise Forberg har også hørt om Jonettabakkan.
Men hvem var Jonetta?
Emma og Karis barn:
Bl. Inge Elias, f. 1933. Gift med Kari Synnøve
lyngås, f. 1935 på Inderøy. Inge var ansatt Haugastøl ca. 1935. Emma Ness
som ekspeditør på Verdal Samvirkelag. Begge Johnsen og Kalle Johnsen med Inge
Elias mellom seg.
pensjonisten Eget hus på tomt av Haugastøl.
B2. liv, f. 1937. Gift med Magnus Schjei, f. 1934.
Magnus var meierist på Verdal Meieri, og Liv var butikkdame, senere sydame hos
Boform. Begge er nå pensjonisten Bygde først eget hus på tomt av Haugastøl. Som
pensjonister bor de på Reinshoim.

Eiere i 2013 var Ola Schjei, sønn av Liv og Magnus, og Sonja E. Myhre Aurås. Adressen
er Nyvegbakken 15.
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TREKANTEN
G.NR. 18/72

Denne tomta ble i sin tid fradelt Fridheim nordre g.nr. 18/5.
Osvald Magnussen (1894-1967) og Sigrid Rygh Vekseth (1894-1963)
Huset ble bygd i 1926, og byggherre var postmester Osvald Magnussen. Han ble gift
i 1927 med enke Sigrid Rygh Vekseth fra Gamle Storgate. Sigrid ble første gang gift i
1916 med sagbruksarbeider Ragnvald Kristoffersen Vekseth, f. 1890 på Snåsa, men han
døde i 1920.
Fra denne eiendom er igjen fradelt
Opphaug gnr. 18/230 til Erling
Brandhaug i 1951. De som bodde i
dette området sa gjerne at de bodde i
Nyvegbakken.
Sigrid og Osvalds adoptivbarn:
Bl. Dordi, f. 1929, d. 1989.
mor var Oiga Arnsve, f.
Gift med Erling Bergh, f.
d. 2000. Erling var fra
Han var vaktmester på
Aldersheim.

Hennes
1905.
1918,
Loppa.
Verdal

Dette bruksnummeret er slått sammen
med g.nr. 18/332. Eier i 2013 var Anita
Olsen og adressen er Nyvegbakken 11.

Sigrid Magnussen f. Rygh på kjøkkenet på Trekanten.

Heime hos Sigrid og Osvald
Magnussen på Trekanten (g.nr.
1 8/72) som heimen heter.
Sittende foran f.v. Sigrid, pleiedatter Dordi, senere Berg, ukjent.
Ved døråpningen f.v. Mathilde
Steinsmo senere gift Stokke og
bosatt på Stordalen i Meråker,
deretter Osvald. På benken:
Petter Magnussen.
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263

Si.

Johannes Dahl som ung. Han levde fra 1 870-1963. Eier av Sagatun g.nr. 1 8/89.
Han ble gift med Ingeborg Garnes (1 878-1 957). Foto utlånt av SNK.
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MÆLVOLL
G. NR. 18/82

Odin Ingemar Myrvold fikk bygd dette huset tidlig på 1930-tallet, og tomta ble fradelt
Melastua (g.nr. 18/6) i 1933.
Odin Ingemar Martinsen Myrvold ( 1893-1956) og Emma Otilie Lassesdatter Sol
vold (1889-1981)
Odin Myrvold var yngste sønn av Martin Larsen og Ingeborganna Larsdatter som holdt
til på Lyngåshaugen i 15 år. Foreldra kjøpte jord av Hallem nedre i 1887 og dyrket opp
småbruket Myrvoll. Odin ble født der, og familien tok Myrvold som etternavn. Emma
var datter av Lasse Olausen Solvold og Karen Johansdatter Indalsvald som hadde hus
i Nordgata på Øra.
Odin og Emma eide Vibegården/Bakkely (g.nr. 18/21) en periode fra 1922. Mer om
familien under denne gården. Den er fradelt Mikvoll store.
12013 var det Veronica Myrvold Sundseth og Roger Sundseth som eier Mælvoll, og
adressen er Gamle Kongeveg 4.
SOLHEIM
G.NR. 18/88

Marius Blybakken (1898-1996) og Marie (Maja) Otlo (1902-1977)
Blybakken eide to nabotomter litt nord for Øra, men bare den ene Majtun, ble bebygd
i første omgang. Solheim ble fradelt Fridheim nordre g.nr. 18/5 i 1936.
I 1949 ble tomta overtatt av Laila Blybakken Dahl, som også fikk bygd hus der. Fra
1976 var hennes tre sønner Birger, Bjarne og Morten Dahl eiere.
Fra 1996 og fremdeles i 2013 var Astrid Jørum og Arnt Almås eiere og adressen er
Bakkegata 15.
Se også nedenfor om g.nr. 18/90 - Majtun.
SAGATUN
G.NR. 18/89

Omtrent samtidig ble det reist tre hus med en enestående fin utsikt like ved Mikvoll
lille på terrassen like ovenfor Øra. Det ene tilhørte Johannes Dahl. Sagatun ble også
fradelt g.nr. 18/5 Fridheim nordre.
Johannes Dahl (1870-1963) og Ingeborg Nilsdatter Garnes (1878-1957)
Johannes Dahl var sønn av Johannes Dahl og Serianna Gunbjørnsdatter. Foreldrene var
ikke gift, og en går ut fra at Johannes ble født på moras bosted, som var Bjørstadvald.
Ingeborg var datter av Mette og Nils Garnes, som var gårdbrukere på Garnes. Johan
nes og Ingeborg giftet seg i 1897. De fikk sju barn.
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Johannes Dahl tok lærereksamen på Klæbu seminar i 1892 og ble samme år ansatt
som lærer for Bjartan, Helgådalen og Vera skolekretser. Senere underviste han i Årstad,
Garnes og Sul og endelig fra 1902 ved Stiklestad skole. Fire år senere ble han også
klokker ved Stiklestad kirke. Dahl var skoleinspektør i Verdalen fra 1918. Han var
medlem av Bygdeboknemda, og han redigerte bind II A (1936) som ble kalt kultur
historie.
I 1936 ble han pensjonist, og det var som pensjonist han fikk bygd huset Sagatun.
Ingeborg og Johannes sine barn;
Bl. Magnhild, f. 1 897 på Garnes, d. 1921. Gift 1914 med Johan Schei. De er nær
mere omtalt under Hallem søndre i Heimer og folk Stiklestad.
B2. Sigrid, f. 1899 på Garnes, d. 1975. Sykesøster, senere oversøster (bestyrerinne)
på Innherreds helseheim. Gift 1965 med Reidar Torvanger, f. 1892, d. 1978.
Torvanger var fra Bremanger. Han hadde handel og fiskeforretning der fra 191 3,
og drev også fiskebåten "Hagbard". Ordfører i Bremanger 1952-1959.Ekteparet
bodde delvis på Sagatun og delvis i Bremanger.
B3. Aslaug, f. 1902 på Garnes, d. 1975. Utdannet lærer. Gift 1926 med lærer Ola
Severin Mo, f. 1900 i Stordal, Sunnmøre, d. 1978. lærere i Garnes, senere i
Ness. Han var skoleinspektør i Ørsta fra 1947. Omtalt også i Heimer og folk
Inndalen, senere i Heimer og folk Ness s. 222.
B4. Dagrun, f. 1905 på Stiklestad d. 1985. Gift 1930 med Peder (Per) Johansen
Sundby, f. 191 3, d. 1997. Gårdbrukere i Øster-Sundby. Omtalt også i Heimer og
folk i Ness s. 222.
B5. Nils Egil, f. 1907 på Stiklestad, d. 1921 på samme sted.
B6. Johan Ingebrigt, f. 1910 på Stiklestad, d. 1980. Gift 1938 med Trine Arntsdatter
Bakken, f. 1910, d. 1999. Filialbestyrere på Samvirkelagets filial i Inndalen.
B7. Asmund, f. 1918 på Stiklestad, d. 1990. Gift med Agnes Oline Årstad, f. 1922,
d. 2010. Overtok Sagatun etter Johannes Dahl. Asmund gikk på Staup og tok
gartnerutdannelse, senere tok han hjelpepleierutdannelse på Ullevål.
Dagfinn Dahl tok over etter sine foreldre.
Det gamle Sagatun ble senere solgt, revet og Pål Hofstad har bygd nytt hus på
tomta. Adressen er: Bakkegt. 7.
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MAJTUN
G.NR. 18/90

På samme terrassen, men noe lenger øst fikk Marius Blybakken satt opp hus for seg og
sine. Dette skjedde også i 1936.
Marius Blybakken (1898-1996) og
Marie (Maja) Otlo (1902-1977)
Marius Blybakken var født på Blybakken i Vinne.
Foreldrene var Martin og Marie Blybakken. Marie
(Maja) var fra Frol. Hennes foreldre var Ole Andreas
og Anne (Ørsleie) Otlo, gårdbrukere på Sæter.
Blybakken tok lærereksamen på Levanger i
1925. Etter forskjellige vikariat, ble han i 1927
ansatt som framhaldsskolelærer i heimbygda. Fra
1933 var han lærer ved Verdalsøra skole.
Maja og Marius sitt adoptivbarn:
Bl.

Laila, f. 1934, d. Hun var gift Dahl.

Marius
fra

Majtun ble fradelt g.nr. 18/5 Fridheim nordre. Eiere
i 2013 var Morten Hynne og Monica Sparby Hynne
og adressen er Bakkegata 13.

Blybakken.

Levanger

i

Lærerskoleeksamen
1925.

Ansatt

framhaldskolelærer i 1927, fra

som
1933

ved Verdalsøra skole. Eier av Majtun
g.nr. 1 8/90.

SOLTUN
G.NR. 18/91

Midt mellom Sagatun og Majtun fikk Ole Ingebrigtsen bygd sin villa, som hkk navnet
Soltun.
Ole Ingebrigtsen (1895-1966) og Bergljot Serine Ålberg (1899-1982)
Ole Ingebrigtsen var fra Fillan og hans foreldre var Berith-Martha og Andreas
Ingebrigtsen. Ole var i mange år leder for Verdal Samvirkelags hskeforretning.
Bergljot kom fra Steinkjer, og hennes foreldre var Martine og Jan Ålberg. Bergljot og
Ole giftet seg i 1918 og hkk seks barn:
Bl. Asbjørn, f. 1919 på Hitra, d. 1974. Pølsemaker på Verdal Samvirkelag. Senere
salgsjef på Fellesproduksjon/Trønder-Mat på Levanger. Gift med Karla Elverum,
f. 1921, d. 2010. Eget hus på Prærien Sydvang g.nr. 18/190 bygd i 1949.
Senere bosatt på Soltun noen år. Etter at Asbjørn var død, kjøpte Karla del av
vertikalhus også på Prærien. Til slutt hadde hun leilighet på Spinneriet.
B2. Frithjof, f. 1921, d. 1991. Gift med Turid Hallem, f. 1938, d. 2011.
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B3.

Signe, f. 1923 på Øra, d. 2006. Gift med Peter Asbøimo, f. 1915, d. 2012.
Han var fotograf og bosatt i Bodø. Begge kom til Verdalen som pensjonisten Bodde
først på Soltun, senere i leilighet. Signe var tvilling med B4.
B4. Karl (Kalle), f. 1923 på Øra, d. 1996. Jernbanemann. Gift med Karen Johanne
Østduun, f. 1929, d. 2003. Skilt. Bosatt på Gullbergaunet på Steinkjer. Begge er
gravlagt på Stiklestad. Karl var tvilling med B3.
B5. Reidun, f. 1925 på Øra, d. 2010. Gift med Harald Røed, d. 2010. Han var
utdannet ingeniør og ble senere organisasjonssjef i et firma i Bergen. Reidun arbei
det hos en skipsmegler i Bergen. Til slutt bodde de i Asker.
B6. Reidar, f. 1928 på Øra, d, 1930.
Denne tomta ble også fradelt g.nr. 18/5 Fridheim nordre. Dette skjedde i 1937. Eiere i
2013 var Ingvild Aasen og Morten Christiansen. Adressen er Bakkegata 11.

Ole Ingebrigtsen. Soltun g.nr. 1 8/91. Foto utlånt av Coop Inntrøndelag.

268

HEIMER OG FOLK - ØRA

HAUGLY
G.NR. 18/97

Huset ble bygd i 1939, og byggherre var Bernhard Granlund.
Bernhard Johansen Granlund (1897-1971) og Pauline Johnsdatter Guddingstua
(1902-1972)
Bernhard Granlund var sønn av Sofie og Johan Granlund i Vinne, mens Pauline var
datter av Maren og John Pettersen Guddingstua. Han var møllearbeider på Verdal Sam
virkelag.
Bernhard og Paulines barn:
Bl. Jarle, f. 1925, trolig død før 2000. Gift med Edel Ekeberg fra Sandefjord, trolig
død før 2000. Jarle reiste til sjøs som ganske ung (visstnok i 1943). Senere var
han stuert på Anders Jahres kvalkokeri. Familien var bosatt og hadde eget hus
i Sandefjord. En sønn, Jan Erik, døde 2000. Både han og foreldrene er trolig
gravlagt på Granlund familiegravsted i Sandefjord.
B2. Ivar, f. 1927, d. 1988. Gift 1946 med Johanne Beate (Diddi) Haug, f. 1928, d.
1 999. Ivar var typograf, og Johanne arbeidet i Televerket. Eget hus på Tvistvoli.

Eiere i 2012 var Ragnhild Marie Roksvåg og Oddbjørn Varslott. Ekteparet Varslott har
vært eiere siden 1994. Adressen er Smedveita 10.
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Haugtun g.nr. 1 8/98 bygd av Otfar Berg like før 2,verdenskrig. Foto: Privat eie.

HAUGTUN
G.NR. 18/98
Ottar Berg bygde dette huset i 1939
Ottar Olsen Berg (1902-1988) og Lotte Otelie Olsdatter Skånes (1907-2004)

Ottar var fra Vinne, og hans foreldre var Karen og Ole Berg. Lotte kom fra Frol, og hen
nes foreldre var Laura og Ole Skånes. Ottar og Lotte giftet seg i 1928.
I yngre år var han med på kloakkarbeid på Øra. Der hkk han bruk både for sin
styrke og sin innsikt for å få til et godt resultat - ofte i vanskelig terreng. Senere ble
han sementarbeider og eier av Verdal Sementstøperi. Der ble det laget takstein og
hagemøbler bl.a.
Ottar var politisk interessert og under siste verdenskrig var han med i motstands
bevegelsen. Han hadde stor tro på sosialismen og et sterkt engasjement for likhet og
rettferdighet. Han spilte i Arbeidernes Musikkorps helt fra starten og i mange år. Når
det var fest, trivdes han godt på dansegolvet, og det var vel bakgrunnen for hans ini
tiativ til å starte den første gammeldansforeningen i bygda.
Lotte og Ottars barn:
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Lotte og Ottar Berg. Foto: Privat eie.

Bl. Ella, f. 1 930 i Klokkarstua på Øra, d. 2013. Gift med Einar Olav Lein, f. 1926 i
Vinne. Einar var snekker hos Konrad Hermann noen år, senere startet han Lein Snek
keri sammen med broren Ole. Eget hus i Vinne. Etter at Einar døde i 2012, bodde
Ella en kort periode i leilighet på Reinsholm.
B2. Anny, f. 1932 i Klokkerstua på Øra, d, 201 1. Gift første gang med Sverre Ingemar
Myhre, f. 1933, d. 1983. Gift andre gang med Arthur Ingemann Haugseth, f.
1925. Som pensjonister kjøpte de leilighet på Spinneriet.
B3. Odd Leif, f. 1943. Gift første gang med Ragnhild Skaret, f. 1945, men skilt. Gift
andre gang med Anne Margrete Wekre, f. 1963. Eget hus i Stiklestad. Odd Leif
arbeidet i farens fabrikk, senere en periode hos Block Watne. Mot slutten av sitt
yrkesaktive liv var han lærer på Verdal videregående skole i yrkesfag. Nå er han
pensjonist.

Eiere i 2013 var Kjellmn og Stig Arild Myhre, og adressen er Gamle Storgate 23.
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Ved inngangen til Smedveita. Pettersborg/Jacobsengården til høyre. Foto utlånt av SNK.

HYNNETUN
G. NR. 18/103
I Panteregisteret er en Johannes Olsen oppført som den første eier av denne gården.
Han kan muligens være identisk med Johannes Olsen Myhr, men det er noe usikkert.
Fra 1841 var det imidlertid
Ole Olsen Hynne (1823-1907) og Serianna Johnsdatter (1827-1905)
som var eiere her. Ole var sønn av Ole Olsen og Sigrid Sveinsdatter og var født på
Mikvollvald.
Serianna var født i 1827, og foreldrene var innerster på Langdal store. De het John
Johnsen og Maria Larsdatter. Familien kom senere til Midtgmnden, og Serianna ble
konfirmert derfrå i 1843.
Ole og Serianna giftet seg i 1851 og fikk hre barn som var født på Mikvollvald/
Øra. Husa var heller små på Hynnetun, og besto av et våningshus og en fjøsbygning.
1 1865 drev Ole som fisker, men hadde også hre sauer og en gris. Trolig leide han noe
jord utenom Øra, for han sådde x/4 tn. bygg og % tn. havre og satte hre tnr. poteter. I
folketellinga ti år senere kaltes Ole sjømann med jord, og han har også da noen hus
dyr og litt korn og poteter. Eldste barnet Serine, giftet seg med Nikolai Olsen og de
var losjerende i 1875. De hadde en sønn Olaf, og når vi også tar med at Ingeborganna
Ellingsdatter bodde der, er det ikke vanskelig å forstå at her var det trangt om plassen.
272

HEIMER OG FOLK - ØRA

Hvor navnet Hynne kommer fra, er ikke kjent, men Nikolai Olsen som var sviger
sønn i huset og neste eier, har trolig tatt navnet etter sin svigerfar.
Ole og Seriannas barn:
Bl. Serine, f. 1851 på Øra, d. 1913. Gift 1 872 med Nikolai Olsen Hynne, f. 1851
på Maritvollvald, d. 1928 på Øra, Neste eiere.
B2. Oluf, f. 1 853 på Øra, d. 1 853 samme sted.
B3. Julianna, f. 1 855 på Øra, d. 1861 samme sted.
B4. Anna, f. 1862 på Øra, d. 1941. Gift 1883 med Martin Edvard Johannessen, f.
1 855 på Aksnes, d. 1939 på Øra. Familien tok Einarsen til etternavn. Martin var
vognmann på Øra. (Se Heimer og folk i Leksdalen s. 78). Matheus Einarsen var
deres sønn.

Nikolai Olsen Hynne (1851-1928) og
Serine Olsdatter (1851-1913)
Nikolai var eldste sønn av Ole Nilsen
Solbergvald og Elen Marie Jakobsdatter.
Foreldrene bodde på forskjellige plasser
på Øra, først på Maritvollvald, senere
Borgenvald og omsider på Mikvollvald
(Ørmelen). Serine var som allerede
nevnt, eldste datter i huset, og i 1891
var det hun og Nikolai som var huseiere,
mens hennes foreldre var losjerende.
Hynnetun 18/103 før påbygginga.
Nikolai fikk prøve seg på flere
Foto utlånt av SNK.
forskjellige yrker. Som ung var han
garver hos Kinberg, senere var han
arbeidsformann på Kanalvesenet, og til slutt hadde han sitt arbeid på Værdalsbruket.
Mest kjent var han kanskje som vekter og ansvarlig for å tenne gatelyktene på Øra.
(Omtale i Årbok 1999 Verdal Historielag s. 136).
I 1910 bodde foruten foreldrene sønnen Oskar og dattera Signe på Hynnetun.
Oskar var jernbanearbeider, og Signe ernærte seg med klevask for folk. Signe hadde en
datter, Margit Nordheim, født 1909 som også bodde på Hynnetun.
Nikolai og Serines barn:
Bl. Olaf Edvard, f. 1 872 på Mikvollvald, d. 1 899 samme sted.
B2. Signe, f. 1885 på Øra, d. 1927. Gift 1911 med Marius Gunneriussen Nord
heim, f. 1 881, d. 1954. Drev eiendommen Nordheim ved Haug (Slottet). Han var
gårdskar på Slottet.
B3. Oskar, f. 1892 på Øra, d. 1968. Gift med Borghild Pauline Olufsdatter Sagmo,
f. 1895 på Øra, d. 1974.

Neste eier var Oskar Nikolaisen Hynne.
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Oskar Nikolaisen Hynne (1892-1968) og Borghild Pauline Olufsdatter Sagmo
(1895-1974)
Oskar Hynne tok over heimen etter foreldrene i 1914. Han arbeidet på Trones Bruk i
40 år, men drev også med fjordfiske. Borghild var datter av Marie Ellevsdatter Sagmo
og Oluf Ågesen fra Brannåsen i Ness. Foreldrene var ikke gift. Da Borghild ble født,
bodde faren i Hommelvik og var kanalarbeider.
Oskar og Borghilds barn:
Bl. Egil Sigurd, f. 1915 på Øra, d. 1998. Gift med Ingebjørg Sørhaug, f. 1921. Egil
arbeidet på A/S Trones Bruk. Eget hus på Ørmelen.
B2. Gunnar Nikolai, f,. 1917 på Øra, d. 1998. Gift med Ruth Frantsen, f. 1927, d.
2007. Gunnar arbeidet på Trones Bruk. Eget hus på Ørmelen.
B3. Toralv, f. 1920 på Øra, d, 1976. Gift 1946 med Kari Hallem, f. 1927 fra Stikle
stad, d. 2006. Eget hus i Veita. Han drev mye med fjordfiske, men arbeidet også
i mange år på Verdal Samvirkelags fiske-forretning.
B4. Kåre, f. 1923 på Øra, d. 2006. Gift 1948 med Asbjørg Charlotte Flyum, f.
191 8, d. 1995. Kåre arbeidet i sementfabrikken hos A/S Albertsen & Dillan. Drev
delvis også med fjordfiske. Eget hus på Ørmelen.

Hynnetun etter en omfattende fornyelse g.nr. 1 8/103. Foto: Solveig Ness.
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Borghild og Oskar Hynne. De var eiere av Hynnetun 18/103 i Smedveita. Foto utlånt av SNK.

B5.

Arne, f. 1 925 på Øra, d. 201 2. Gift med Margit Balgård, f. 1 932. Arne arbeidet
på Verdal Meieri/lnnherredsmeieriet til han gikk av med pensjon. Eget hus i Vinne.
Senere bosatt på Stekke.

Hynnetun eies i 2014 av Trude Jermstad og Kjell Magne Myhre. Adressen er Smedveita 1.
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ENGVOLL
G.NR. 18/104
Den første sikre eier som vi vet om her, erJohannes Andersen fra Sparbu. Navnet Engvoll
er nok av nyere dato, men hva het huset fra gammelt? Det blir bare gjetninger, men
kanskje ble det sagt Lavastuggu etter Olava? Se nedenfor! Huset er for lengst revet,
men gartner Nils Olsens hus står i dag noenlunde på samme tomta.
Johannes Andersen (1802-1855) og Olava Olsdatter Eklovald (1819-1891)
Johannes og Olava giftet seg i 1842, og Johannes flyttet trolig hit til bygda på den tida.
De bodde først til leie (innerster), men ser ut til å ha vært på Engvoll ca. 1846. Hva
Johannes arbeidet med, vet vi ikke, men han kaltes strandsitter i 1850. Olava eller Lava
som hun også kaltes, ble tidlig alene med barna og var enke i hele 36 år. Det er en kjent
sak at folk bodde trangt før i tida. I 1865 var det bare Olava og dattera Elisabet som
bodde heime av familien, men de hadde leieboere, Kristoffer Jakobsen og hans familie
på til sammen hre losjerte hos dem. Jakobsen flyttet senere til "Bostad” g.nr. 19/70 i
Sørgata.
Johannes og Olavas barn;

Olsenstua eller Engvoll g.nr. 1 8/104. Huset bie revet ca. 1950. Foto utlånt av SNK.
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Gunerius Olsen og kona Birgitte. Gunerius var ølbrygger hos Oluf Moe i Husumgården
mens Birgitte var kjent for sitt gode humør og sitt lyse sinn. Foto utlånt av Bjørg Lyng.

Bl. Elisabet, f. 1 842 på Mikvollvald, d. 1 846 samme sted.
B2. Martinus, f. 1846 på Mikvollvald. Attest til Trondheim 1876. Gift med Caroline
Jokumine Nilsen, f. 1 839 i Alstadhaug. Martinus var brannmann i Trondheim.
B3. Oluf, f. 1 850 på Mikvollvald, d. 1 878 samme sted. Oluf var i tjeneste på Ysse
vestre i 1 865, ved sin død var han telegrafarbeider.
B4. Elisabet, f. 1 854 på Øra, død ugift 1 888 på Mikvollvald av tuberkulose. I 1 875
drev hun som sypike. Elisabet meldte seg ut av Statskirken i 1 887 og ble metodist.

Neste eier på Engvoll var Gunerius Olsen.
Gunerius Olsen (1848-1930) og Elen Birgitte Olsdatter Volan (1853-1933)
Gunerius var sønn av Ole Bårdsen (Ole Gropen) Vinnesvald/Rosvollvald og kona
Gurianna Gundersdatter. Elen Birgitte var fra Inderøya. Det eldste barnet, sønnen
Ingemar Olaf ble født der noen år før foreldrene giftet seg i 1878. Senere kom det ni
barn på løpende bånd. Alle ble født på Øra.
Det ser ut som de kjøpte Engvoll omkring giftermålet.
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Gunerius var ølbrygger hos Oluf Moe i Husumgården i ca. 20 år. Oppskrifta på
simpsølet (også kalt Guneriusøl) som han brygget og solgte for egen regning, skrev seg
kanskje fra hans tid som ølbrygger der. For 10 øre kunne både små og store få kjøpt V2
flaske øl. Han arbeidet også en tid ved Skjækerdalens nikkelverk, og deretter var han
fast gårdskar hos firmaet Gustav Hansen (senere Eivind Elstad).
Ved Birgittes død i 1933 skrev lokalbladet bl.a.:
Hun var en strevsam og eksemplarisk kvinne. Hennes lyse sinn og gode humør måtte
alle som kjente henne beundre.
For egen regning kan vi tilføye at opptil flere av hennes etterkommere arvet denne
egenskapen. Godt humør og slående replikker var noe som flere i familien var i besit
telse av.
Gunerius og Birgittes barn:
Bl.

Ingemar Olaf, f. 1874 på Inderøy, i 1891 tjente han hos sin onkel Bernhardus
Mikvold. Utvandre! i 1896 til Ashland, Wisconsin, som ugift arbeider. Flan giftet
seg i USA og drev som jernbanearbeider der. Olaf var heime en tur i 1928. Døde
i 1956 i Superior Wisconsin, der han er gravlagt på den norske kirkegården.
B2. Olga Gustava, f. 1 878 på Øra, d. 1942 i Veøy. Gift 1906 med gårdbruker Knut
Vestad, f. 1 877 på Sekken i Veøy, d. 1957. Begge er gravlagt på Sekken i Molde
kommune.
B3.

Olaug Amalie, f. 1881 på Øra, d. 1966. Gift 1904 med Gustav Odin Olsen
Vangstad, f. 1 878 i Verdalen, d. 1926. Amalie ble ganske tidlig enke. Etter flere
husposter tjente hun i mange år hos Getzfamilien på Ørmelen.
B4. Gotfred Bernhard, f. 1884 på Øra, d. 1930. Skomaker. Gift 1908 med Emma
Karoline Larsdatter Lund, f. 1 883 i Østersund, d. 1963, Fra 1914 var de eiere av
B5.

B6.
B7.

Dale g.nr. 19/89 i Nordgata. Se mer omtale under Dale av Maritvoll.
Oskar Adolf, f. 1887 på Øra, d. 1962 i Minneapolis, USA. I 1900 er han
oppført som pleiesønn hos sin onkel Bernhardus Mikvold. Han brukte Mikvold som
etternavn. Utvandre! til Chicago, USA,som ugift arbeider i 1905. Gift med Ruby
Hanson Murphy.
Albert Mateus, f. 1 889 på Øra, d. 1 890.
Marie Antonie, f. 1 892 på Øra, d. 1971. Gift 1917 med sagbruksarbeider Olaf
Martinsen Høknes, f. 1 893, d. 1980. Overtok Mikvoll søndre etter Maries onkel
Bernhardus Mikvold.

B8.

Karl Halfdan, f. 1 894 på Øra, d. 1963. Gift 1919 med Gudrun Berntsdatter Frø
seth, f. 1 902, d. 1993. Karl arbeidet noe på Trones Bruk, men er kanskje best kjent
som gartner. Bygde seg villa i Gamle Storgate i 1932 på tomta etter det gamle
våningshuset på Mikvoll lille. I 1 947 bygde han drivhus og hadde gartneri på deler
av tomta etter barndomsheimen i Veita (Engvoll).
B9. Dagny, f. 1 897 på Øra, død samme år.
Bl 0. Tormod Waldemar, f. 1900 på Øra, d. 1984. Tormod arbeidet på Verdal Apotek.
Neste eier av Engvoll.
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Elen Birgitte og Gunerius Olsen med noen av familien.
Stående bak f. v. Bernhard, Olaf Høknes (senere gift med Marie), Marie, Tormod og Karl. Foto utlånt av Bjørg Lyng.

Vår i gartneriet hos Karl Olsen, Han bygde drivhus i 1947 og drev gartneri på heimjorda der han vokste opp.
F.v. Karl, sønnen Kåre og broren Tormod. Foto utlånt av Bjørg Lyng.
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Gudrun Olsen selger sommerblomster fra mannens gartneri på Engvoll. Foto utlånt av Bjørg Lyng.

Tormod Waldemar Olsen (1900-1984)
Tormod var eier av Engvoll både i 1944 og i 1950. Trolig tok han over da foreldrene
døde. Mora døde i 1933.
Huset er revet, men Nils Olsens hus står noenlunde på samme tomta. Adressen er
Smedveita 5.
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SMEDSTUA
G.NR. 18/105

Smedstua g.nr, 1 8/105. Foto. Eystein Ness

Petter Olaus Pedersen (1835-1887) og Mette Olsdatter (1834-1917)
Smedstua skal være oppbygd av Petter Pedersen omkring 1860. Husa besto av vånings
hus og smie.
Petter Pedersen var sønn av Peder Bårdsen og Ragnhild Pedersdatter Forbregdsvald.
Petter var selveier og smed, hnsmed, og han kaltes gjerne Petter smed. Ifølge
opplysninger fra familien skal Petter ha laget et kobberbeslag på tårnet i Stiklestad
kirke. Akkurat årstallet for dette vet vi ikke, men kirka fikk nytt tårn i 1882. Trolig var
det da. Av kobber-restene laget han ei øster (vassause) til eget bruk, og den finnes ennå.
Mette var født på Borgenvald, og foreldrene var Ole Larsen og Anne Andersdatter.
Petter og Mette giftet seg i 1858. En av forloverne var Petters yrkesbror Torgeir Olsen
som også hadde hus i Veita. Mette meldte seg ut av Statskirken i 1889 (baptist).
Som allerede nevnt døde Petter smed i 1887. Derfor var det Mette som var gårdeier i
1891 (folketellinga). Hun hadde da inntekt av eiendom og bygård. Det var to leieboere
i gården, Sofie Olsen (født 1862) og Margrethe Berg (født 1865). De drev som syersker
i "kompaniskap”, og begge var fra Vinne.
Petter og Mettes barn:
Bl. Rikke Augusta, f. 1858, død flere år før sin mann. Gift med Otto Trondsen, f.
1 867, d, 1 936. Neste eiere av Smedstua.
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Otto Trondsen (1867-1936) og Rikka
Augusta Pedersen (1858-etter 1910)
Otto Trondsen/Tronsen var født i
Mosjøen, men kom hit til bygda som
8-åring sammen med sine foreldre.
Foreldrene var Johanna og Andreas
Trondsen. Faren var fra Skogn, mens
mora var fra Levanger By.
Andreas Trondsen var maskinist
på Sagbruket på Ørmelen, og Otto
utdannet seg også i dette faget. Som
ung og ugift hadde Otto Trondsen et
opphold i Trondheim fra 1895, trolig
i forbindelse med utdannelse. Flan var
maskinist på dampskipet "Værdalen”
en periode, og senere i flere år på
dampskipet ”Bonden” på Snåsavatnet.
I sine siste år som yrkesaktiv var han
ansatt på A/S Værdalsbruket. Først
ved bruket på Ørmelen og senere ved
Trones Bruk der han også arbeidet ved
Otto Trondsen (1 867-1936).
sin død. Rikka må ha dødd en gang
Foto utlånt av SNK.
mellom 1910 og 1921, men hun er ikke
funnet registrert som død i Verdalen.
Smedstua kalles Trondsengården 11910 Gården var ennå ikke fraskilt Mikvoll vestre.
Otto og Rikkas barn:
Bl. AntonieJohanne, f. 1899, d. 1982 Ugift.
Antonie Johanne Tronsen (1899-1982)
Antonie tok over Smedstua etter farens død i 1936. Antonie drev med maskinstrikking
i mange år.
Erling Johansson kjøpte Smedstua av Antonie Tronsen i 1961. Fra 1971 var Kjell
Pettersen eier av gården, men han solgte den i 2006 til Ørjan Hattrem. Adressen er
Smedveita 9.
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PETTERSBORG

G.NR. 18/107
Den første sikre eier vi kjenner til her, er Torsten Andersen Midtlyng. Han var født i
Horg i Sør-Trøndelag og var sønn av kommandersersjant Anders Estensen Midtlyng og
Martha Johannesdatter Steensbølle. Han kom til Verdalen tidlig i 1840-åra.
Torsten Andersen Midtlyng (1821-1904) og 0 Nicoline Margrete (1819-1846),
2) Karen Bolette Petersdatter (1824-etter 1904)
Midtlyng hadde sin første kone med da han flyttet hit til bygda, men hun døde allerede
i 1846 ved en fødsel. Før ett år var gått var imidlertid Midtlyng gift igjen, denne gang
med en dame fra Leksvik.
Torsten Midtlyng var en av stifterne av arbeiderforeningen på Øra. Dvs. den som
hadde sitt utspring i thranittbevegelsen. Han var etablert med familie og benevnes som
garver, da han sammen med flere verdalinger deltok i Levangeropprøret i 1851. På det
tidspunktet bodde han på Maritvollvaldet eller Viborg. Det er den tomta som senere
Frankfamilien hadde hus på (Sørgata). Hvor mye galt han gjorde på Levanger, skal vi
ikke gå inn på her, men et vitne forklarte seg slik under rettssaken: ”så en person som
man sa ham var Midtlyng, om hvem det forekom vitnet at han gikk og hisset opp folk”.
Han fikk i underretten en dom på 30 dagers fengsel på vann og brød. I høyesterett ble
det skjerpet til 1 års straffarbeid.
Han var nok ferdig utlært garver da han kom hit. I alle fall kaltes han det da han
hadde en sønn til dåpen i 1844. Samtidig ser vi at han bodde på Borgen da. Ellers kan
vi registrere at han hadde hus på Maritvoll og et annet på Mikvollvaldet før han i 1856
kom til Pettersborg.
På den tida Midtlyng var på Pettersborg, var det ett våningshus og tre uthus i går
den. I uthusa hadde han vel plass nok for sin garverivirksomhet. Ved graving på tomta
i ettertid, er det da også funnet rester etter kar som ble brukt i dette arbeidet.
I 1865 er Midtlyng oppført som selveier og garvermester. Foruten han og kona
har han da tre barn i huset, dessuten en tjenestepike Otilie Nilsdatter på 21 år og
garversvenn Hans Klaurin Sommer fra Røros som da var 53 år. (Han var eldre enn sin
mester!) Midtlyng hadde fem sauer og en gris, og sådde Vi tn. bygg, 2 V2 tnr. havre og
satte 8 tnr. poteter. Jorda måtte vel han som så mange andre på Øra leie utenfor bebyg
gelsen.
Ti år senere er situasjonen noe endret i familien Midtlyng. Dattera Marie Petrine
giftet seg i 1875, og etter det var det svigersønnen, Johannes Iversen Hjelm som hjalp
til i garveriet. På samme tid var det også ku i gården, og dessuten seks sauer, to geiter
og en gris. Midtlyng sådde V2 tn. bygg og 2 tnr. havre. Av poteter satte han 7 tnr.
Så går det noen år uten at vi kan hnne noe om familien Midtlyng i kildene. Men
våren 1883 dukker navnet Midtlyng opp i utvandringslistene. Uvisst av hvilken grunn,
men da utvandret Torsten og kona Karen Bolette til Nord Dakota. Men de reiste ikke
alene. Deres datter Marie Petrine, hennes mann Johannes Iversen Hjelm og deres to
barn Karl og Ida utgjorde resten av reisefølget.
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Hvordan det gikk med familien Midtlyng i USA, vet vi ikke. Men i Innherreds Fol
keblads utgave av 11. august 1904 kan vi lese at forhenværende garvermester Torsten
A. Midtlyng er død i Leksvik. Annonsen er underskrevet av hans kone, Karen Bolette.
Av dette skjønner vi at han og kona kom tilbake, og at de levde sine siste år i Norge.
Torsten og Nicolines barn:
Bl. Torsten, f. 1 844 på Borgen. Lærer i Meråker en periode. Utvandret 1 884 tii USA
der han i 1900 drev hotell i Nerstrand, Minnesota.
B2. Dødfødt barn 1846.

Torsten og Karens barn:
B3. Marie Petrine, f. 1847, d. 1924 i Clarkston, Washington. Gift 1 875 med Johan
nes Iversen Hjelm, f. 1 844 i Skogn. Som allerede nevnt, arbeidet han til å begynne
med i svigerfarens garveri, men i 1 877 kjøpte han Nordberg vestre og ble gård
bruker der. Utvandret i 1 883 til Nord Dakota sammen med svigerforeldrene, kona
og to barn.
Cl. Karl, f. 1 877 på Øra. Utvandret 1 883 til Nord Dakota.
C2. Ida, f. 1880 på Nordberg. Utvandretl 883 til Nord Dakota.
B4. Andreas, f. 1 849 på Øra, død samme år på samme sted.
B5. Edvard Natanael, f. 1851 på Maritvollvald. Gift med Eva Caroline Johansdatter
Henriksen, f. 1 854 i Talvik/Troms. Bodde i Alta en periode, men flyttet tilbake til
Verdalen i 1 874. Året etterpå utvandret han til USA.
B6. Fredrik Joakim, f. 1 852 på Øra. Utv. til Sioux City, Iowa, som ugift i 1 874.
B7. Dødfødt pike 1 860.

Da Torsten Midtlyng og familien utvandret, ble Pettersborg solgt til Karl Magnus Pet
tersen. Det ser ut som det har tatt noe tid å få det formelle med handelen i orden. Pet
tersen fikk nemlig ikke tinglyst kjøpekontrakt før i 1887, altså fire år etter at Midtlyng
hadde utvandret. Samme år fikk Pettersen bygsel på tomta som altså var av Mikvoll
store.
Karl Magnus Pettersen (1839-1898) og 0 Jokumine Margrete Christensdatter
Veske (1846-1882), 2) Anna Bergitte Olsen (1867-1923)
Karl Pettersen var født i Beitstad, men kom fra Skogn og til Verdalen omkring 1882.
Hans første kone, Jokumine Margrete, var datter av forpakter Christen Eriksen Veske
og kona Guruanna Eriksdatter. Hun døde i barselseng i 1882, men det ble ikke skiftet
etter henne før i 1888. Eneste arving var sønnen Kristian som da var sju år. Bakgrun
nen for skiftet var vel at Karl Magnus Pettersen skulle gifte seg opp igjen. Hans andre
kone, Anna Bergitte, var datter av bødtker Johan Olsen i Kilstua. Denne gården lå på
søndre side av Nordgata, litt øst for Vefabygget. Anna gikk ut av Statskirken i 1887 for
å bli metodist.
Mens det før var garveri i Pettersengården, ble det nå butikk, og på folkemunne
ble den gjerne kalt Pettersenbua. Da som nå møttes gjerne folk på bua eller butikken.
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Man utvekslet meninger og spurte nytt. Et uttrykk fra denne tida fortalt av Arne Holan
(1888-1978) var følgende: ”Æ ha hørt e fer sainnhet på Pettersenbua”.
Karl og Jokumines barn:
Bl. Kristian, f. 1881 i Skogn. I 1 900 drev han som smed for egen regning i Pettersen
gården. Aret etterpå utvandret han som ugift til St. Paul i Minnesota.

Karl og Annas barn;
B2. Klara, f. 1889 på Øra. Utvandret 1908
som ugift tjenestepike til Ontario, Canada.
B3. Johan, f. 1891 på Øra. Utvandret 1909
som ugift gårdsarbeider til Walker i Minnesota.
B4. Dagny, f. 1 892 på Øra. Gift 1915 med for
stander i Baptistmenigheten, Andreas Erstad,
f. 1 888 i Ørskog. I 1 910 var Dagny "butik
pike" i nabogården, dvs. hos Randi Hansen
(senere Eivind Elstad). Den butikken/huset
ligger som kjent nederst i Nordgata.
B5. Josef, f. 1894. Han var telefonarbeider i
1910. Utv. 1914 til Loss Lake i Minnesota
som ugift jordarbeider.
B6. Alf, f. 1896. Utvandret 1925 som ugift
smedsvenn til USA. I juli 1 924 averterte lens
mannen auksjon hos Alf Pettersen i Pettersens
gård på Øra. Der ble det solgt bl.a. en pide
stall, to senger, flere bord og diverse annet
iøsøre. Som allerede nevnt utvandret han
året etterpå. En antar at auksjonen ble holdt
for å skaffe penger til Amerika bil letten.

Dagny og Nils Andreas Erstad.
Foto; L. E. Larsson.

Bernt Martin Jacobsen (1851-1937) og Elen
Anna Sørensdatter (1848-1919)
Bernt Jacobsen var født i Skogn, men bodde det meste av sitt liv her i bygda hvor han
bl.a. var møller på Leklem.
Elen Anna var født på Lyngsvald, og foreldrene var Nikoline Bergitte Pedersdatter
og Søren Hemmingsen. Bodde i Sparbu en periode som ugift fra 1877.
Bernt Martin var utdannet skomaker, men skiftet yrke til møllearbeider i ung
alder. I den sammenheng arbeidet han ved flere bygdemøller i Trøndelag. Han kjøpte
Pettersborg i 1908.
11910 bodde hele ti personer i Pettersengården, dvs. det var til sammen i Pettersborg
og det som senere ble kalt Bjarnebo. Disse var: Bernt med kona Elen Anna og den
ugifte dattera Emma som drev med sying. Sønnen Bernhard var gift og bodde her med
MIKVOLL

285

Pettersborg g.nr. 18/107 "den nordre fløy" og den høyre delen er Bjarnebo g.nr. 1 8/207. Foto fra 1909. F.v.
Bernhard Jacoben, Kristine med sønnen Bjarne på armen, ukjent, Emma Nilsen f. Jacobsen, Julie Lyng, Elenanna og
Bernt Jacobsen. Ungen på trappa er ukjent. Pettersengården har troiig vært et fellesnavn på begge gårdene.

kona Kristine og sønnen Bjarne. Bernhard
var veiarbeider på denne tid. Martin Lyng
bodde også til leie i Pettersengården. Han
var veiarbeider og ugift på denne tid. Anna
Petersen, enke etter forrige eier Karl Petersen,
tok mot stryking fra folk. Hos henne bodde
også sønnene Josef (telefonarbeider) og Alf.
Begge utvandret senere til USA.
På sine gamle dager flyttet Bernt
Martin til sin datter Emma på Bruborg der
Jacobsen tok opp sitt gamle håndverk som
skomaker. Han bodde på Bruborg til sin
død. Bernt Martin Jacobsen er også omtalt
i Heimer og folk i Leksdalen s. 206. Neste
eier av Pettersborg (”den nordre fløy”) var
hans sønn Bernhard Jacobsen. Han tok over
i 1919.
Bernt og Elen Annas barn:

Bernt Martin Jacobsen og kona
Elen Anna Sørensdatter.
Foto utlånt av Ruth Reinaas.
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Bl. Bernhard, f. 1882 på Hofstadvald, d. 1963. Gift 1907 med Anna Kristine Ret
tersdatter, f. 1 885, d, 1941. Neste eiere av Pettersborg.
B2. Anton Otelius, f. 1 885 på Hofstadvald, d. 1 976. Utv. 1 903 som ugift arbeider til
New York. Gift med Alida Svendsen. Visstnok gift to ganger. Tømmerhogger, men
drev også butikk.
B3. Emma Nikoline, f, 1890 på Inderøy. Gift 1914 med Gustav Sigurd Nilsen, f.
1 886, d. 1 933. Bodde på Bruborg, Levanger.

Bernhard Jacobsen (1882-1963) og Anna Kristine Pettersdatter (1885-1941)
Leklem er oppgitt som bosted for brudgommen da Bernhard og Kristine giftet seg i
1907. Brura var datter av Petter Eriksen og Anna Andreasdatter på Vinnesmoen. Bern
hard Jacobsen eide også Jelstrupgården en periode, men solgte den i 1923. Jacobsen
prøvde seg som veiarbeider og senere sagbruksarbeider, men han er kanskje mest kjent
som sykkelreparatør. Han solgte nye sykler av merket "Trygg”. Men Jacobsen solgte
også varer for vintersesongen. Han skaffet ski både av hickory og bjørk og naturlig nok
både staver og bindinger. Han solgte dessuten ”Snaasasko” (Komager) både for voksne
og barn. I lokalbladet fra 1926 kan vi lese om dette.
I slutten av 1930-åra var han uheldig og fikk tuberkler i en fot. Foten måtte ampu
teres, og det var nok et hardt slag for ham. Men livet måtte gå videre, Bernhard Jacob
sen var en nevenyttig mann som også tok i mot symaskiner og grammofoner til pus
sing og reparasjon. I sine siste leveår syslet han helst med reparasjon av klokker.

Båtmodell bygd av Bernhard Jacobsen ca 1 928. Jacobsen måtte amputere en fot på denne tid.
Foto utlånt av Ruth Reinaas.
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Bernhard og Kristine giftet seg i 1907. Foto utlånt av Ruth Reinaas.
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Seks av barna til Kristine og Bernhard Jacobsen. Fra v.: Eina, Ivar, Klara, Ragnhild, Alf og Bjarne Jacobsen.
Foto utlånt av Ruth Reinaas.

Bernhards sønn med Mette Nikoline Mikalsdatter:
Bl. Andreas, f. 1905 på Karmhusvald, d. 1968. Ugift. Andreas vokste opp på Myrmoen
i Leksdalen og tok etternavnet sitt derfrå. Etter landbruksutdannelse var han en periode
kontrollassistentiVerdalen.Etternoemerskolegangunderkrigenfikkhani 1947jobbsom
arkivassistent ved Statsarkivet i Trondheim. (Se Heimer og folk i Leksdalen s. 352).

Bernhard og Kristines barn:
B2. Elise, f. 1907 på Leklem, d. 1907 på Leklemsvald.
B3. Bjarne, f. 1 909 på Øra, d. 1989. Gift med Emma Arnsve, f. 1911 på Storvukuvald
(Arnsveet), d. 1997. i sin ungdom var Bjarne ti år i Canada. Han arbeidet senere
på Verdal Samvirkelags mølle. Han var eier av den "søndre fløy" dvs. "Bjarnebo"
fra 1946.
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B4.

Alf Peder, f. 1911 på Øra, d. 1998. Gift 1947 med Annie Elisabeth Holm, f.
1915, d. 1998. Han arbeidet i Postverket, og var postbud på Øra. Eget hus på
Garpa.
B5. Ragnhild Olufine, f. 1914 på Øra, d. 1 987. Gift med Kåre Johansen, f. 1912, d.
2000. Ragnhild arbeidet på Verdal Samvirkelags brødforretning, mens Kåre drev
noe fjordfiske før han fikk ansettelse på Verdal Kassefabrikk. Ragnhild og Kåre tok
over Pettersborg etter Eina Jacobsen Green i 1966.
B6. Klara Bergitte, f. 1916 på Øra, d. 1998. Gift med Birger Olav Leinum fra
Trondheim, f. 1906, d. 1965. Bilmekaniker. Eget hus på Ørmelen.
B7. Ivar, f. 191 8, d. ugift 2005. Sjåfør hos Sigvaid Seines i mange år.
B8. Eina, f. 1921 på Øra, d. 1 998. Gift med Odd P. Green, f. 1924, d. 1992. Eina
arbeidet på NKLs Ullvarefabrikk, og Odd var murer. Kjøpte Pettersborg av Bernhard
Jacobsen, men flyttet til Trondheim.
B9. Ottar, f. 1923 på Øra, d. 2002. Gift med Jorunn Hofstad, f. 1926, d. 1967.
Ottar var snekker hos Konrad Hermann, mens Jorunn drev litt som sydame. Eget hus
på Stiklestad.
B10. Hjørdis, f. 1927 på Øra, d. 2014. Offiser i Frelsesarmeen. Bosatt i Sandvika ved
Oslo.
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Bernhard Jacobsen med barna. Bak f. venstre ser vi:
Hjørdis, Klara, Ottar, Ivar, Ragnhild og Eina. Foran f.v. Alf, Bernhard og Bjarne. Foto utlånt av Ruth Reinaas,

Husa iJacobsengården (Pettersborg/Bj arnebo) har i årenes løp gj ennomgått forandringer/
forbedringer i flere sammenhenger. Dører og vinduer kan være gjenkledd og huset har
vært brukt til forskjellige gjøremål. En periode var det noe de kalte storsalen i andre
etasje på Bjarnebo. Tidlig på femtitallet hadde Dragsnes frisørsalong i første.
I lange perioder har deler av gårdene vært utleid, og mange har vært leieboere her.
Se også Bj arnebo g.nr. 18/207.
Eier av Pettersborg i 2014 er Ruth Reinaas som er datter av Ragnhild og Kåre
Johansen og barnebarn av Bernhard Jacobsen. Adressen er Gamle Storgate 9 b.

MIKVOLL

291

8 blad Jacobsen samlet. F. v. Bjarne, Alf, Hjørdis, Klara, Eina, Ragnhild, Ivar og Ottar. Foto utlånt av Ruth Reinaas.

LIER
G.NR. 18/108

Aksel Nevermo var den første eier. Tomta ble fradelt g.nr. 18/3 Halsan og Mikvoll
vestre i 1939 og huset ble bygd samme år.
Aksel Kristian Christiansen Nevermo (1898-1971) og Alvhild Tomasdatter Almli
(1899-1975)
Aksel var sønn av Randine og Christian Nevermo. Han var kontorsjef på Trones
Bruk, mens Alvhild var sydame på Verdal Samvirkelag. Hun ble født på Levanger.
Foreldrene bodde i byen, der faren var vognmann ifølge kirkeboka ved Alvhilds dåp.
Ved folketellinga samme år betegnes han som skyss-stasjonsholder og gårdbruker.
Hennes far var Thomas Isaksen Almli og mora var Albertine Kjelbergsdatter. Faren
døde i 1905 og mora i 1907. Ettersom begge foreldrene døde mens Alvhild var barn,
vil en tro hun har hatt en tøff start på livet. 11910 var hun fosterdatter hos sin tante (?)
Martine Kjelbergsdatter på gården Aspaasen i Åsen. Der var også hennes bror Trygve
(f. 1896) fostersønn. Alvhild var den yngste av sju søsken.
Lier ligger øverst i Smedveita, men adressen er Gamle Kongeveg 3.
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Aksel og Alvhilds barn:
B1. Erna, f. 1920, d. 2013. Gift med Bjarne Strandebø, f. 1921 i Borgund på Møre,
d. 1993. Bjarne startet bedriften Trøndelag Møbelindustri A/S som hadde lokaler
på Tinden. Drev også med møbelforretning i Føistadgården. Eget hus i Smedveita,
men adressen er Haakon den Vlls alle 24. To barn.
B2. Aud Astrid, f. 1921. Gift med Hans Thelander, f. 1920, d. 2005. De var bosatt i
København. Hans hadde eget snekkerverksted, der det bl.a. ble laget møbler. Aud
arbeidet som tannteknikker, senere noe som hjemmehjelp. Tre barn.
Eier i 2013 var Ragnar Andreas Ness.

BJARNE BO
G.NR. 18/207
Denne eiendommen er bygd helt inntil Pettersborg, så for en utenforstående kan det
se ut som det er bare en eiendom. Huset skal ha stått i Leksdalen tidligere, og er flyttet
derfrå og på Øra. Ifølge Norges Bebyggelse er huset reist i 1884. Hvis dette er riktig,
må vi nesten tro det var Karl Magnus Pettersen som har fått satt opp huset. Han var
som nevnt handelsmann, og han skal ha hatt butikken sin i denne gården. Navnet
”Bjarnebo” er av nyere dato, så Pettersengården har trolig vært et fellesnavn på hele
komplekset. Anna Pettersen beholdt den ”søndre fløy” da hun solgte Pettersborg til
Bernt Jacobsen i 1908, men senere ble også den solgt til Bernhard Jacobsen. Han solgte
den til sin sønn Bjarne i 1946 iflg. Norges Bebyggelse, men tomta ble ikke skyldsatt
før i 1953.
Eier av Bjarnebo i 2014 var Kjell Arne Jacobsen som er sønn av Bjarne Jacobsen.
Adressen er Gamle Storgate 9 a.

BERETSTUGGU
(BYGSLET GRUNN AV MIKVOLL STORE)
Jakob Kristensen (1800-1890) og Marit Andersdatter (1797-1872)
Vi har svært få opplysninger om dette huset, men vi kan se at Jakob Kristensen var eier
av Beretstuggu omtrent fra 1814. Eneste huset på tomta var et våningshus. Det er alt
vi får vite. Huset har sikkert hatt et annet navn tidligere, for denne Beret var den siste
som bodde der før huset ble revet tidlig på 1900-tallet. Beretstuggu sto i sin tid mellom
Forberggården og Hynnetun, og lå altså i Smedveita.
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Men la oss se om vi kan finne ut noe mer om denne Jakob Kristensen. Han var sønn
av Kristen Jeremiassen og kona Marit Pedersdatter. Familien bodde på Øra i 1815 og
hadde da tre barn - Kirsti 15 år og Marta på 8 år i tillegg til Jakob som da var 14 år.
Jakob og Marit hadde disse barna:
Bl. Kristoffer, f. 1 828, d. 1921. Gift 1 861 med Ingeborg Eriksdotter Trones, f. 1 826
på Bjartnesvald. Han var fisker.
B2. Peter Andreas, f. 1831 på Mikvollvald, d. 1 859 på Øra, ugift.
B3. Johannes, f. 1835 på Mikvollvald, d. 1905 på Øra. Gift 1863 med Beret Johan
nesdatter, f. 1 817 på Reppesvald, d. 1911. Neste eiere av Beretstuggu. Johan
nes var kaveringsmann (i dette tilfelle forlover) for broren Mikal da han giftet seg i
1865.
B4. Mikal, f. 1 838, d. 1 885. Gift 1 865 med Ingeborg Anna Ellingsdatter, f. 1 829 på
Kirkeråen.

Johannes Jakobsen (1835-1905) og Beret Johannesdatter (1817-1911)
Johannes har neppe bodd sammenhengende i Beretstuggu. Som nygifte losjerte han
og Beret i et hus på Ørmelen, og Johannes drev som fisker. De fikk en datter før de
giftet seg, men hun døde som lita av skarlagensfeber. I 1875 bodde de i Beretstuggu,
og Anna Johnsdatter (1869-1876) var pleiedatter hos dem. Anna var født utenfor ekte
skap. Faren var Jon Sehm som bodde på Haug, og mora var Ingeborg Anna Petersdat
ter Mikvollvald. Anna døde allerede som sjuåring, trolig i Beretstuggu (Mikvollvald).

Beret og Johannes Jakobsen utenfor heimen sin i Veita. Foio utlånt av SNK.
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Johannes sin far, Jakob, bodde der som losjerende. Han kaltes også fisker, men
hadde delvis fattigimderstøttelse. Med folketellinga som kilde kan vi følge Johannes og
Beret litt videre, og i 1891 drev Johannes fortsatt med Eske, men brukte også noe leiet
jord. Johannes og Beret var nok glad i barn,for i 1891 hadde de Olga Kristine Larsdat
ter (f. 1884-) ”til oppfostring”, som det står i kilden. Hun ble imidlertid forsørget av
sin mor.
I 1900 var Johannes og Beret alene i den vesle stua. Alderen gjorde nok sitt til at
det ble smått med inntektene, kanskje var det også sykdom inne i bildet? Begge ble
da ”underholdt” av kommunen. Etter bilder å dømme var Beretstuggu et av de minste
husa på Øra. Huset var så lavt at en voksen mann kunne ta opp på rafta eller takskjeg
get.
Av folketellinga for 1910 kan vi se at Beret Jakobsen bodde sine siste leveår hos
Jonetta og Jørgen Mollan i Klokkarstua. Da fikk hun såkalt fattigunderstøttelse. Hun
døde som nevnt i 1911, Johannes var død seks år tidligere.
Johannes og Berets barn:
Bl. Anne Bergitte, f. 1 860 på Øra, d. samme sted 1 865

Beretstuggu ble revet tidlig på 1900-tallet.
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MIKVOLL LILLE
G.NR. 18/4

Gården Mikvoll lille til høyre for Verdalsøra skole, g.nr. 1 8/4, Mikvoll store i bakgrunnen til høyre
Foto: Widerøe. Utlånt av Verdal kommune.

GÅRDEN OG GÅRDSFOLKET
Som vel leseren allerede har forstått, skal vi i denne omgang ta for oss heimer og folk
i perioden 1800 til ca. 1940.
Vi må for all del nevne at til Mikvoll lille hørte ganske mye areal som lå på Ørme
len. Etter diverse avklaringer av eiendomsgrensene på 1700-1800-tallet ser det ut som
eiendommen omfattet følgende arealer før salget av tidligere husmannsplasser m.m.
startet i 1916:
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Dyrket mark
Myrområderflavlende
Skogområder
Sjøgrunn

35-40 da
110 da
120
120 da
da
330 da

I alt ca. 600 dekar. Dette er et skjønnsmessig anslag på arealer og fordeling.
Med Norges Bebyggelse som kilde (utgitt tidlig på 1950-tallet) er det oppgitt
følgende areal på Mikvoll lille:
90 da. dyrket mark
200 da produktiv skog
Ved havneutbygginga på Ørin som foregikk 1961-63, ble det store endringer av eien
domsgrensene der.
Hvor husa til enhver tid har stått på Mikvoll lille, er ikke godt å vite. Sikkert er
det imidlertid at gårdsanlegget lå i Gamle Storgate (Veitaområdet) til 1928. Da ble
våningshuset flyttet dit det sto helt til den store skoleutbyggingen i 2011/2012. Det
vil si noe høyere i terrenget og litt ovenfor sentrum av Øra. Nye uthus og stabbur
ble også bygd på denne tomta. En kan gjerne si at Mikvoll lille lå på samme platået
som nabogården Mikvoll store og Bakketun Folkehøgskole. Musum nevner ved et par
anledninger i gårdshistorien at Mikvoll lille hadde hus på Øra. Det var på 1700-tallet.
På den tid har muligens gårdsanlegget stått litt utenfor Øra, kanskje i området der
det ble reist i 1928? Eieren av gården tidlig på 1800-tallet, Kristen Eriksen Valberg, er
imidlertid oppført sammen med beboere på Øra i 1815. Derfor er det rimelig å tro at
den da var oppbygd på Øra.

Ole Jonsen Mikvold (1757-1822) og Malena Nilsdatter (1765-1848)
Ole Jonsens foreldre var Gjertrud Olsdatter og Jon Tørrissen som var eiere av Mikvoll
lille i 2. halvdel av 1700-tallet. Jon døde i 1760, og Gjertrud giftet seg året etterpå med
Hans Anderssen Balgård og eide gården til sin død i 1796. Da var det at hennes sønn
av første ekteskap, Ole Jonsen, ble eier. Han blir derfor den første vi skal høre om på
denne gården. Foruten Ole bodde disse på Mikvoll lille i 1801: Hans kone Malena
Nilsdatter og barna Jon på 9 år, Beret 7 år og Nils som var to år. Ole var korporal ved
"dragonerne” og gårdbruker. Malena var fra Rinnan.
Ole ble ikke eier av gården lenger enn til 1809 da han solgte den til Kristen Erik
sen Valberg og tok seiv kår til seg og kona. I Oles eiertid ble den delvis bygslet bort til
Jørgen Johansen Solberg. Da Ole solgte gården, var han blitt vaktmester i det militære
(dvs. en underoffisersgrad ved rytteriet), kanskje var han mer opptatt av militæret enn
av gården? Se ellers Mikvollslekta bd. III s.180. Trolig ble det noen inntekter fra det
militære på Ole og Malena. Han er med på skattelista for 1820, men døde i 1822. Tre
år senere er det Malena som betaler skatt.
Ole og Malena sine barn:
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Bl. Dødfødt dotter, 1788
B2. Beret, f. 1789, død somme år
B3. Jon, f. 1791, død etter 1 825. Gift 1818 med Berit Halvorsdatter Blix, f. 1776 på
Øra, d. 1 832 på Øra. Hun var enke etter kirurg Hans Jakob Blix. Jon var korporal
i 1815, ved en annen anledning kalles han overjeger. Jon Mikvold bidro med noe
skatt, både i 1 820 og i 1825. Jon og Berit ble skilt.
B4. Gjertrud, f. 1793, d. 1870 på Skogsholmen, Alstadhaug. Gift 1821 med Lars
Sivertsen, f. 1796 på Hallanvald, d. 1 865 på Skogsholmen. De var husmannsfolk
på Sveplassen nedre under Balhall fra 1 825- 1 837, så under Baglo til de i 1 858
dro til Tjøtta. Tre barn. Gjertrud var bosatt på Øra da de giftet seg.
B5. Beret, f. 1796, d. 1816.
B6. Nils, f. 1799 på Mikvoll, d. 1 872 på Nygårdsvald i Vinne. Gift 1824 med enke
Anne Ellingsdatter Borgen, f. ca. 1790 i Trysil, d. 1 844 på Borgenvald. Gift andre
gang 1847 med Anne Birgitte Hansdatter, f. 1791 i Kristiansund, d. 1866 på
Nygårdsvald. Under sitt første ekteskap har vel Nils vært husmann under Borgen en
periode, men i sitt andre var han husmann på Nygårdsvald fra 1 847. Der døde
han som fattig.
B7. Maren, f. 1 805 på Mikvoll, død før 1 822.
B8. Hans, f. 1 807 på Mikvoll, d. 1 808 samme sted.

Kristen Eriksen Valberg (1770-1841) og Marit Olsdatter Høilo (1775-1866)
Kristen Eriksen var født på Klokkerhaugen, og foreldrene var Anne Jensdatter og Erik
Kristensen. Kristen var den yngste av en søskenflokk på ni og hadde også ni halvsøs
ken idet hans far var gift to ganger. Kristen var fra farens første ekteskap. Marit var
datter av Ole Nilsen Høilo og kona Ingeborg Andersdatter Storvuku. Kristen og Marit
som altså var fra Høilo, giftet seg i 1797.
Før Kristen Valberg kjøpte Mikvoll lille i 1809, bodde familien en periode på Øst
vollvald. Det finnes også en kort omtale der. Han var skomaker og korporal i infante
riet.
Kristen og familien bodde på Mikvoll lille i 1815, og i skattelistene for 1820 og
1825 Enner vi også Kristen under samme gård. Vi kan lure litt på hvor han har navnet
sitt fra. Vi har ingen gård her i bygda som heter Valberg, og Kristen var ektefødt ver
daling. Familien har en teori om at han kan ha oppholdt seg på Frosta en periode før
han giftet seg. Der er det nemlig en gård som heter Valberg. Kristen døde på Mikvoll
lille i 1841. Mant Olsdatter, som var enke etter Kristen Valberg, solgte gården i 1863
til svigersønnen Ole Eliassen Borgen.
Kristen og Marits barn:
Bl. Anne, f. 1798. Gift 1825 med Peder Sivertsen Fikse, f. 1787, d. 1836 som
leieboer på Verdalsøra. Dette var Peder Sivertsens andre ekteskap. Han var første
gang gift med Karen Olsdatter (1 810) og overtok med henne bygselen på gården
Fikse. I sitt ekteskap med Anne hadde han fire barn. Se Heimer og folk Leksdalen
s. 524.
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B2. Ole, f. 1 800, d. 1 834 på Fleskhus. Som en merknad i kirkeboka står det: "Døde
på Levangsvegen". Gift 1824 med Karen Kirstine andre gang i 1839 med Bernt
Nikolai Arntsen Bjartnesvald, f. 1814, d. 1881. Pedersdatter, f. 1799 på Flesk
hus, d. 1 853 som innerst på Nestvollvald, Hun bodde på Holme ved giftemnålet.
Tre barn. Karen Kirstine ble gift andre gang i 1 839 med Bernt Nikolai Arntsen
Bjartnesvald, f. 1 814, d. 1 881.
B3. Ingeborg Anna, f. 1803 på Øra. Gift 1826 med Jon Jonsen, f. 1792. Brudgom
men bodde på Røstad lille ved giftemålet. Senere ble de innerster der. I 1 865 var
de bønder på Krogstad østre i Skogn.
B4. Erik, f. 1 807 på Østvollvaid, d. 1 829 på Mikvoll. Ugift.
B5, Marta Kjerstine, f. 1809 på Mikvoll, d. 1888 på Mikvoll lille som bondekone.
Gift 1 846 med Ole Eliassen Borgen, f, 181 8 på Trøgstad storevald, d. 1 892 på
Verdalsøra. Se Trøgstadsiekta Verdalsboka bd. IV s. 294. Neste eiere av gården.
B6. Johan Kristoffer, f. 1812 på Mikvoll, d. 1 816 på Mikvoll.
B7. Nikolai Andreas, f. 1817 på Mikvoll, d. 1894 på Verdalsøra. Han kalles da
husmann og "døde plutselig". Gift 1869 med Pauline Olsdatter, f. 1839 på Breidengsvald, d. 1922. Bodde på sørsida av Nordgata i et av to hus som måtte
rives/flyttes da jernbanen kom til Øra.
Cl. Maren Anna Nikolaisdatter Valberg, f. 1870 på Øra, d. 1945. Ugift. Hun
er omtalt både under Maritvoll g.nr. 1 9/62 og Minde g.nr. 20/8.

Se Høiloslekta Verdalsboka bd. V s. 652.
Ole Eliassen Borgen (1818-1892) og Marta Kjerstine Kristensdatter (1809-1888)
Før Ole E. Borgen ble gårdbmker, men etter at han hadde stiftet familie, deltok han
sammen med flere verdalinger i Levangeropprøret (1851). Forut for dette var han
medlem av Værdahlsørens Arbeiderforening. I rettsoppgjøret etter denne saken som
gikk til Høyesterett, fikk Ole Borgen en dom på 10 dagers fengsel på vann og brød.
Den ble stadfestet av Høyesterett.
Ole Eliassen Borgen giftet seg altså til Mikvoll lille og var eier av gården til 1888,
altså i 25 år. Da solgte han til sin sønn Erik Mikal Borgen og ble kårmann. Av pantere
gisteret for Verdalsøren fra 1874 kan vi se at det var følgende hus på Mikvoll lille da
Ole E. Borgen var eier;
1 våningshus, 1 sjøbod, 1 låvebygning, 1 uthusbygning, 1 gammel stuebygning og
1 stabbur.
Ole Borgen har vel hatt gården som næringsvei for seg og sine. I folketellingene
registreres han som gårdbmker og selveier. Ved sin død kaltes han pussig nok hus
mann.
Ole og Martas barn:
Bl. Maria, f. 1846 på Øra, d. 191 1 på Verdalsøra. Gift 1880 med sagbruksarbei
derJohan Oluf Eriksen Gjersing, f. 1 848 i Frol, d. 1909 på Verdalsøra. Ekteparet
hadde heimen sin i Nordgata (Sjefstad gnr. 19/17). Seks barn.
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Gården Mikvoll lille ble flyttet fra Gamle Storgate til ei tomt der Verdalsøra skole ligger i dag.
Gården bie flyttet i 1928. I dag er den revet. Bildet er tatt i 1954. Foto utlånt av Ole Borgen.

B2.

Erik Mikol, f. 1848 på Mikvollvaid, d. 1904 på Øra. Gift 1883 med Marie
Ovedie Johannesdatter Kausmo, f. 1854 på Kausmo, d. 1906 på Øra. Neste
eiere av Mikvoll lille.

B3.

Kristine, f. 1851 på Borgenvald, Øra, trolig død i Trondheim. Gift 1 879 med enke
mann Johannes Johansen Faber, f. 1846 på Mikvoll lille, trolig død i Trondheim.
Faber var utdannet på Klæbu seminar og var lærer på Øra fra 1 866. Visstnok
lærer i Trondheim fra 1 869, senere overlærer der.

Ole Eliassen Borgen solgte Mikvoll lille til sin sønn Mikol Olsen Borgen i 1888
Erik Mikol Olsen Borgen (1848-1904) og Marie Ovedie Johannesdatter Kausmo
(1854-1906)
Den neste eieren av Mikvoll lille er nok mest kjent under navnet Mikal Borgen. I
tillegg til å være gårdbruker var han også hovslager eller smed. I Veitaområdet var det
3-4 smeder på samme tid, så navnet Smedveita passer bra. Seiv om våningshuset på
Mikvoll lille lå i Gamle Storgate, så grenset uthusa østover mot Smedveita.
Barn:
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Ole Borgen, sammen med sine fo søsfre, Marta og Maren. Bildet er tatt foran Mikvoll lille i Veita (Gamle Storgate)
ca. 1917. I bakgrunnen kan en se Klokkarstua. Foto utlånt av Ole Borgen.

Bl. Dødfødt guttebarn i 1884.
B2. Kristine, f. 1 885 på Øra, d. 1 887 på Øra.
B3. Ole, f. 1887. d. 1955 på Mikvoll lille. Gift 1921 med Elise Amalie Olufsdatter
Bruvold, f. 1891 på Hoimesvald, d. 1955 på Mikvoll lille. Neste eiere av gården.
B4. Marta Katrine,f. 1889 på Øra, d. 1937 ugift. Eksamen fra Levanger Lærerskole
1915. Først ansatt i Støren, senere i Stadsbygd, men fra 1921 ved Verdalsøra Skole.
B5. Johannes, f. 1892 på Øra, d. 1894.
B6. Maren Kristine, f. 1 894 på Øra, d. 1952. Gift 1917 med Torbjørn Bræck Gaas
vik, f. 1 896 i Trondheim, d. 1 955. Eget hus "Breidablikk" på Melan. Gaasvik var
telegrafist på Jernbanen. Tre barn som sammen med foreldrene er omtalt nærmere
under fradelte bruk av Mikvoll lille "Breidablikk" g.nr. 18/17.

Ole Mikalsen Borgen tok over gården etter foreldrenes død. Året var 1906.
Ole Mikalsen Borgen (1887-1955) og Elise Amalie Olufsdatter Bruvold (18911955)
Ole Borgen mistet sine foreldre ganske tidlig, og han ble derfor gårdbmker i svært ung
alder.
Han drev Mikvoll lille i 50 år og ga over gården til sønnen Olav Mikal Borgen i 1955.
Elise var datter av Oluf Petersen Bruvold og kona Karen Sofie Andreasdatter. Hun
ble gjerne kalt Lise.
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Hovedbygningen på Mikvoll lille skal være bygd i 1871. Fram til 1928 sto som
nevnt bygningene på gården i Gamle Storgate på Øra. Våningshuset ble da flyttet
til tomt noe høyere i terrenget, men til areal som tilhørte gården. Etter flyttinga ble
våningshuset modernisert, og samtidig ble det bygd fjøs, stall, låve og stabbur. Trolig
ble det for upraktisk med gårdsanlegget på selve Øra, dessuten kan en tenke seg at det
var behov for fornyelse av driftsbygningene. Nå er gården revet for å gi plass for ny
skole, bygd 2011/2012.
Ole Borgen var i sin tid medlem i skolestyret og ligningsnemnda, dessuten var han
i flere år i fiskerioppsynet i Verdalselva. Som hobby hadde han jakt, fangst og friluftsliv
og var nærmest spesialist på revefangst. Ett år skal han ha tatt 11 rever i åtesaks. Av
et lite innlegg og bilde i Innherreds Folkeblad fra tidlig på 1960-tallet får vi høre om
eventyrlige resultater av jakt i Fættaskogen på 1910-1920-tallet. Der er Peder K. Val
seth og Ole Borgen avbildet foran det såkalte ”Borgensommerfjøset” med resultatet av
dagens jakt. På veggen henger både rev, orrhøne, orrhane og flere ryper.
Apropos sommerfjøs. På Mikvoll lille fantes det flere sommerfjøs i årenes løp. Ett av
dem sto helt inn til Gamle Kongeveg, ikke langt fra Odin Myrvolds hus (adresse Gamle
Kongeveg 4). Hit ble Lise Borgen kjørt med hest og fjærvogn to ganger hver dag for å

Fra Gamle Storgate. Fra høyre Hynne, Eivheim og Fagerstrand.
Husa på Mikvoll lille sto noenlunde på samme tomta som Fagerstrand til 1928. Foto utlånt av SNK.
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melke kyrne som gikk på beite i bakkene ned mot elva. Et hyggelig barndomsminne
fra tidlig i 1940-årene for en som er vokst opp i nærheten.
Ole og Elises barn:
Bl. Marie (men ble ka It Maja), f. 1922 på Øra, d. 1981. Gift 1949 med Josef Stor
flor. Gårdbrukere på Flornes i Hegra.
B2. Olav Mikal, f. 1924 på Øra. Gift 1953 med Reidun Heir, f. 1928, d. 1981.
Neste eiere av Mikvoll lille. Senere gårdbrukere på Husan. Hans sønn Ole er gård
bruker på Husan.
B3. Arne Erik, f. 1929 på Mikvoll lille, d. 1996. Ugift biimekaniker. Bygde eget hus på
Mikvoll lilles grunn. Eier i 2014 var Bjørn Olav Kolstad. Huset har adresse Nyveg
bakken 1 b.
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G.NR. 18/4
Husmenn, strandsittere og fradelte bruk
Uplassert heim nr. 1 under Mikvoll lille
Lauritz Nielsen (1821-) og Adelheide Alette Johansdatter Nielsen (1819-)
Ifølge panteregisteret fra 1874 hadde kontrollør Nielsen råderett over løpenr. 3 på
Mikvoll lilles grunn. På eiendommen sto det våningshus, stabbur, fjøs og størhus.
Familien må være innflyttet, men er ikke å finne på listene over innflyttere. Av folketel
linga for 1865 kan vi se at både mann og kone var født i Trondheim, og i samme kilde
kalles han kontrollør og selveier. Men hva slags kontrollør? Han var Statens brenne
vinskontrollør og ble ansatt som sådan i 1852. I en avisartikkel i "Nordre Trondhjems
Amtstidende” 50 år senere får vi vite litt av hans livshistorie. "Han begyndte den gang
i anledning førjulsmarkedet paa Levanger sin kontrol ved rigsgrænsen oppe ved Suul
og Nybygget”, skriver avisa. Hans oppgave var altså å passe på at alkohollovgivningen
ble fulgt opp.
I 1865 hadde Nielsen også en liten besetning. Den besto av 1 hest, 1 ku, 4 sauer
og 1 geit. Hesten hadde han sikkert god bruk for gjennom sitt arbeid som kontrollør.
Ellers er det ikke så enkelt å finne spor etter denne familien i de kildene en har hatt
tilgjengelige. Lauritz og Alette giftet seg i 1848. Han var født ved Arendal. I kirkeboka
kan vi registrere at ekteparet Alette og Lauritz Nielsen fikk seks barn i Verdal i tidsrom
met 1849-1858. Av disse var det bare tre som vokste opp. Først døde Emilie Elise 1 Vi
år gammel i 1856, knappe to år senere døde både Alfred Ferdinand og Albert Verner.
Begge døde samme dag av kikhoste. Alfred døde før han var to år gammel, Albert var
bare en måned. Dette var sikkert stritt for foreldrene og de som ble igjen.
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I året 1869 står kontrollør L. Nielsen oppført på listen over personer som hadde
betalt såkalt fattigskatt.
Familien hadde flyttet fra bygda før 1875, for ifølge folketellinga for Kristiania
(Oslo) samme år, hodde de der da. Lauritz Nilsen hadde på dette tidspunkt jobb som
undertollbetjent. Sammen med foreldrene hodde også Abel Margrete. Enda da Nielsen
var 82 år, var han i arbeid. Han var fortsatt i Statens tjeneste og var tollkasserer og
bestyrer for pakkepostens tollavdeling i Christiania som det het den gangen.
Seiv om det var få som hadde hus på Mikvoll lilles grunn, vet vi ikke eksakt hvor
denne heimen sto, men Lauritz Nielsen var selveier.
Lauritz og Alettes barn:
Bl. Olaf Ludvig Schmidt, f. 1 849 i Verdalen. 1 1 875 losjerte han i Ålen og var sivilin
geniør ved jernbaneanlegg. Senere gift med Ingeborg, f. 1 856 på Røros.
B2. Abel Margrete, f. 1851. Bodde sammen med foreldrene i Oslo i 1 875 og i 1 900.
B3. Karl Marius, f. 1 853. I 1 891 drev han som skipshandler i Trondheim og bodde i
Brattørveita 2. Gift 1 882 med Karen Marie Skot, f. 1 857/1 859 i Trondheim.
B4. Emilie Elise, f. 1 855, d. 1 856 på Øra.
B5. Alfred Ferdinand, f. 1856 på Mikvoll lille, d. 1858 på Øra. Døde samme dag
som sin bror Albert, begge av kikhoste.
B6. Albert Verner, f. 1 858 på Øra, d. 1 858 på Øra.

FAGERVOLL ELLER JELSTRUPGÅRDEN
G. NR. 18/1 10

Marit Jonsdatter Lund (1734-1808)
Under Mikvoll lille er det bare ført opp to strandsittere i 1801. Den ene var Marit Lund
som da var 67 år og enke etter sitt andre ekteskap. Ellers ernærte hun seg ved arbeid i
huset ifølge folketellinga. Hun giftet seg for andre gang i 1771 med Hans Nikolausen
Lund, og forlovere den gang var ingen ringere enn oberst Brochman og Rasmus Hagen.
Paret hadde kongelig tillatelse til å vies i huset. Hans Lund var født i Kristiania i 1724
på en gård som het Lund. Han døde imidlertid i 1788 og oppgies da til å være 64 år.
Av skiftet etter Hans Lund framgår det at han ikke hadde barn eller livsarvingen I 1801
hadde enken Marit to tjenestepiker i huset, men bodde ellers alene. Det var Elen Hans
datter 26 år og Marit Larsdatter 19 år, begge var ugift. Hva Hans Lund drev med, vet
vi ikke, men det er flere ting som tyder på at han hadde en viss posisjon i samfunnet.
Da vaktmester Ole Jonsen Mikvoll i 1809 solgte Mikvoll lille til Kristen Eriksen
Valberg, forbeholdt han seg rimeligvis kår. En del av kåret var: ”rådighet over grunnen,
hvorpå avdøde Hans Lunds hus stod”. Med dette som bakgrunn, er det sannsynlig at
Marit bodde på Mikvoll lilles grunn også i 1801, men hvor dette huset sto er ikke godt
å si. Det kan være nærliggende å tro at det lå på samme tomt som Tagervoll” g.nr.
18/110 (også kalt Jelstrupgården eller i dag Smedveita 6). Denne tomta ligger tett inntil
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der gårdsanlegget på Mikvoll lille lå før 1928 og skulle passe godt som kårbolig for
vaktmester Mikvoll som vi allerede har nevnt.
I 1806 ble det holdt en brannforsikringstakst hos flere gårdeiere på Øra, bl.a. hos
Marit Lund. Av taksten framgår det at hennes hus sto mellom Peder Klokkerstua og
Ole Mikvolds hus. På dette tidspunkt var det disse bygningene hos Marit:
Hovedbygning, bryggestue (på nordenden av hovedbygningen), møllebod og svi
nehus (under samme tak), kufjøs med fire båsrom, jamtstall, stabbur og sjøbrygge.
Av dette skjønner vi at det var rom for jamtenes hester også på Øra, og ikke bare på
gårdene langs Jamtlandsvegen. Det var nok flere enn Levanger som hadde besøk av
jamtene.
Arealet på denne heimen ser ut til å være delvis av Mikvoll lille, delvis av Mikvoll
store. I oversikten over husmenn er imidlertid smed Torger Olsen oppført under
Mikvoll store.
I 1807 bestemte Marit Lund seg for å seige sine hus. Hun var da en godt voksen
dame, kanskje var det helsa som sviktet. Hun døde året etterpå. Ny eier ble Jon Ottersen.
Jon Ottersen (1773-1810) og Agnes Jonsdatter (1779-)
Jon var av hanskemakerslekt og var sønn av Otter Olsen Øren og Marta Johnsdatter.
De holdt til på Maritvollvaldet. Agnes var født på Inndal mellom (Oppstu), og hennes
foreldre var Jon Olsen Aarstad og Ingeborg Andersdatter (hans andre ekteskap). Jon
og Agnes ble gift i 1802. Det ble et heller kort ekteskap, for Jon døde på Mikvollvaldet
i 1810. Allerede året etterpå giftet Agnes seg med Andreas Andersen Næss, f. 1779 i
Sparbu. De overtok gården Næss på Inderøya i 1817, der de dreiv med skyss-stasjon,
gjestgiveri og handel. Agnes og Andreas hadde hre barn sammen.
Så vidt vi vet, ble Jon Ottersen gårdeier her bare ca. tre år. Han ga 450 riksdaler for
Marit Lunds hus.
Jon og Agnes sine barn;
Bl. Jon, f. 1 802 på Maritvollvald, d. 1816.
B2. Åge, f. 1 804 på Marilvoiivald.
B3. Elling Andreas, f. 1 806 på Maritvollvald.

Agnes og Andreas sine barn i hennes andre ekteskap:
B4. Annejonetta, f. 1811 på Øra. Gift med Erik Ågesen på Strømmen, Inderøy.
B5. Ingeborg, f. 1 815 på Nessøra. Gift med Nils Torbergsen Sakshaug, d. 1 875.
B6. Anders, f. 1 817 på Mikvollvald, Øra. Gift med Malene Torbergsdatter Sakshaug.
Overtok gården på Inderøya etter foreldrene.
B7. Sigrid, f. på Inderøy. Gift med Lorents Torbergsen Sakshaug.

Om Fagervoll/Jelstrupgården er identisk med Marit Jonsdatter Lunds hus, er ikke godt
å si med sikkerhet. Vi mangler kilder som kan bekrefte sammenhengen her. Mye taler
for at det er riktig, så vi velger å presentere disse to heimene etter hverandre.
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Peder Bårdsen Haukå/Hallemsvald (1799-1861) og Ragnhild Pedersdatter (17981868)
Den første eier av Fagervoll ifølge panteregisteret (fra 1874) var Peder Bårdsen.
Han giftet seg med Ragnhild i 1824, men fra året før hadde de en datter, Anne Marta.
Ragnhild var datter av Marit Nilsdatter og Peder Olsen Willmann på Aksnes søndre
øvre. Ragnhild hadde ett barn før hun giftet seg med Peder Bårdsen, og sammen hadde
de fire barn (Se Reimer og folk i Leksdalen s. 92). Peder Bårdsen var eier til ca. 1854,
da kom hans svigersønn Torger Olsen inn i bildet.
Ragnhilds barn med svensken Johan Peter Ågesen:
Bl. Ole, f. 1 820 på Aksnes

Peder og Ragnhilds barn:
B2. Anne Marta, f. 1 823 på Aksnes, d. 1 866 på Verdalsøra. Gift 1 850 med smed
Torger Olsen, f. 1 824 på Hundorp i Nordre Fron. Neste eiere på Fagervoll.
B3. Marit, f. 1 825 på Hallem. Gift 1 852 med skomaker Iver Johnsen f. 181 8 i Merå
ker, d. 1856 på Mikvollvald. Som enke hadde Marit to barn. Gift andre gang
1 872 på Inderøy med malermester Ole Back, f. 1 825 i Rennebu.
B4. Beret, f. 1 830 på Forbregdsvald, d. 1 830.
B5. Peter Olaus, f. 1835 på Forbregdsvald, d. 1887. Gift 1858 med Mette Olsdat
ter Borgenvald, f. 1834, d. 1917. Han ble kalt "Petter smed". Deres datter Rikke
Augusta var gift med Otto Trondsen. Både Petter smed og Mette bodde i Smedstua
i Veita g.nr. 1 8/105. Se nærmere under Mikvoll store.

Torger Olsen Melgaard (1824-1911) og Anne Marta Pedersdatter (1823-1866)
Vi kan ikke finne Torger Olsen på innflytterlista for Verdalen, men han er trolig kom
met hit som ganske ung. Han giftet seg i 1850 og hadde allerede da rukket å finne seg
ei verdalsjente til kone, nemlig Anne Marta Pedersdatter Aksnes fra Leksdalen.
Eieren av Mikvoll store i 1852 var Peder Sørensen Solberg fra Soknedal. I tillegg til
hustomta fikk Torger Olsen da bygsel på følgende av Mikvoll store:
1. Ca. 2 mål jord mellom Johannes Andersens og Andreas Hansens (sistnevnte var
eier av Vibegården av Maritvoll) bygslede jordstykker 2. Et jordstykke som lå ovenfor
Rundhaugen. Det var på 2-3 mål. For dette skulle Torger Olsen betale i rede penger 8
spesiedalerfor året (32 kr). Dessuten skulle han utføre smedarheid ito dager årlig uten
betaling og på grunneierens kost. Om Torger Olsen hadde husdyr, vet vi ikke, i tilfelle
måtte det være før 1865. Etter den tid er det ikke gitt opp slike i folketellingene. Jorda
kunne han likevel ha bruk for. På samme tid fikk hans nabo på motsatt side av veien i
Smedveita også bygselkontrakt på areal av Mikvoll store. En får inntrykk av at begge
kontraktene var ganske strenge.

I Panteregisteret fra 1874 er dette gård nr. 8 på Øra. Torger Olsen Melgård bygde den
eldste delen av den i 1857. Stuebygningen sto på grunn som tilhørte Mikvoll lille,
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mens smia, fjøset og låven sto på grunn av Mikvoll store. Han fikk noe økonomisk
hjelp til finansieringa fra far sin, Ole Halvorsen Melgaard, idet han i 1866 fikk låne 472
spd. mot pant i gården. Da faren døde i 1891, fikk Torger beløpet som arv etter faren,
og obligasjonen kunne avleses.
Samme året solgte han eiendommen til Adam Daniel Jelstrup og hans datter Henri
ette for 1800 kr. Dette gjelder bare husa - tomta ble utskilt i to omganger, først i 1913
og så resten Fagervoll nordre i 1940. I 1865 er Torger Olsen oppført som eier, men ti
år senere betegnes han som losjerende. Likevel er det han som skriver under skjøtet
til Jelstrup i 1891. Det ser ut som det har vært to eiere i mellomtida (se nedenfor).
Forklaringen er trolig den at ingen av dem har hatt tinglyst skjøte, derfor måtte Olsen
skrive under.
Torger Olsen var en av flere smeder i Veita, men i 1891 kalles han smed ved damp
sagbruk. Det kan vel bare være Værdalsbrukets sag på Ørmelen. I 1900 var han ikke
lenger aktiv som smed. Da kan folketellinga fortelle oss at han ”lever av sine midler”.
Som allerede nevnt var det Torger Olsen som satte opp den eldste delen av Fager
voll. Tidlig på 1950-tallet ble det satt opp et tilbygg i en byggestil som var vanlig på
den tid (store vindusruter). For få år siden ble gården restaurert og påkostet ganske
mye. Seiv om den kanskje stilmessig ikke er helt ren, er den en verdifull del av bebyg
gelsen i Veita. Opprinnelig var det inngang til gårdsplassen gjennom en overbygd port
mot sør, noe lignende som i Kinberggården. Over porten var det beboelsesrom i andre
etasje.
Jens Rye er oppført som eier i 1875.
Jens Andersen Rye (1823-) og *) Gjertrud Bardosdatter (1821-1873),
2) Ingeborg Anna Jonasdatter Huseby (1841-)
Jens Rye kom fra Bynesset og ble betegnet som snekker og strandsitter. Hans første
kone Gjertrud var datter av Bardo Larsen Årstad og kona Marta Jakobsdatter Auskin.
Se Heimer og folk Stiklestad s. 183. De hadde en heim på Maritvollvaldet, senere kalt
Vennes g.nr. 19/75 fra omkring 1860 til 1874/75.
Samvirkelagets første bygg (Gammelkolonialen) sto der. I våre dager står Samvirke
lagets varehus på dette området.
Jens Rye giftet seg andre gang i 1875 med Ingeborg Anna Jonasdatter Huseby. Hun
var datter av Jonas Andersen Musum (Huseby) og kona Serianna Olsdatter Musum. Se
Verdalsboka bd. III s. 350 - Øvre Stiklestadslekta.
Det var økende interesse for politikk mot slutten av 1870-åra, men stemmerett
var det slett ikke alle som hadde. Det var bl.a. avhengig av om man var eier av jord.
Størrelsen på jordstykket var det ikke så nøye med. Ofte var det dårlig jord eller myr.
Dermed fikk man de såkalte myrmenn.
Blant de 10 personene fra Øra som kjøpte jord av Fleskhus store for å skaffe seg
stemmerett, var også Jens Andersen Rye. For en utenforstående kan en lure på om det
er slektskap mellom denne Jens og Ryefamilien som vi kjenner til i dag?
Da Jens Andersen Rye og kona utvandret til USA, solgte han jordstykket sitt på
Fleskhus til skredder og husmann Olaus Ågesen Snausengjerdet. Da Olaus senere fikk
kjøpe plassen, kalte han den Rye og tok samtidig Rye til slektsnavn. Ja, slik heter det i
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tradisjonen blant slekta etter Olaus. Dagens Ryeplass er som kjent på Stiklestad.
Jens Rye og hans andre kone bodde på Fagervoll i Smedveita fra midt 1870-åra og
til de utvandret i 1881. Deres reisemål var Minneapolis i Minnesota. Rye hadde neppe
tinglyst skjøte på denne heimen.
Av folketellinga i 1891 kan vi ikke se sikkert hvem som var eier. Johan Ellingsen
Holme er først anført av de som bodde der da, men at han var huseier er ikke bekreftet
fra noen kilde.
Johan Ellingsen Holme (1840-)
Johan Holme var født på Inderøy og var ugift mens han bodde i Verdalen. Han var tele
grafarbeider og smed. Hans bror Martinus Holme var også født på Inderøya (1847) og
hadde samme arbeid som bror sin. I huset ellers bodde bakersvenn Mekal Kristensen,
kona Ragnhild som var syk, og deres datter Inga. De flyttet senere til Sørgata der de
eide huset Engvoll (g.nr. 19/99). Best kjent som Evald Kvellos bolig.
Torger Olsen, den tidligere huseieren på Fagervoll, bodde fremdeles her. Han var
smed på dampsagbruket på Ørmelen. Dermed var smia ledig, så Holmebrødrene
kunne bruke den.
Brødrene Holme flyttet fra Verdalen til Steinkjer i 1893.
Adam David Jelstmp (1827-1900) og Anna Karoline Johnsdatter Wold (18341912)
Jelstmp som var fra Skogn, var født utenfor ekteskap. Hans far var Henrik K. Jelstmp
på Mo gård på Levanger. Mora var ”pige” Johanna Viborg. Jelstmp eide i årenes løp
flere gårder i Verdalen, men havnet til slutt her på Fagervoll i Veita (Se Heimer og folk Stiklestad). Han eide også Mikvoll store en periode. Les mer om familien under denne
gården. Etter at han flyttet på Øra, hadde han tittel som Hnkassatør”.
11910 var det bare Anna igjen av Jelstrupfamilien i Veita. Hun levde av sine spare penger, går det fram av folketellinga. Hun hadde en tjenestepike, Marie Olsen f. 1892.
Torger Olsen, en tidligere eier, bodde fremdeles i huset.
Jelstrups kone Anna Karoline Wold var fra Åsen, hun overlevde både sin mann og
fire barn, og døde på Øra (Fagervoll) i 1912. Ved hennes død ble det holdt frivillig
auksjon. Av lokalavisa får vi rede på hva hennes dødsbo besto av:
AUKTION
Fredag, 19. juli d.a. kl. llfm. avholdes en frivillig auktion i Jestrups gårdpaa
Værdalsøren til bortsalg av fru Jelstrups dødsbo tilhørende eiendele bestaaende
av møbler, saasom borde, stole, skap, senge og sengklær, hvoriblandt 3 fjærbolstre, 7
store fjærhodeputer, kjøkkentøi, glas og stentøi samt indbo og løsøre av forskjellig slags.
Verdalens lensmandsbestilling,
9. juli 1912
R. Holmvik
Neste eier var Bernhard Jacobsen.
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Adam Jelstrup (1 827-1900) og Anna Jelstrup (1 834-1912).
Foto utlånt av SNK.

Bernhard Jacobsen (1882-1963) og Anna Kristine Pettersdatter (1885-1941)
Det ser ut som Jacobsen hadde overtatt Fagervoll like før 1909. I 1913 ble deler av
tomta fradelt Mikvoll lille, og Jacobsen fikk skjøte på den fra Ole Borgen samme år.
Jacobsen kjøpte senere Pettersborg og flyttet dit. Han og familien er omtalt nærmere
under denne gård. Blant leieboerne i Jelstrupgården på denne tid var Bernhard
Jacobsens svoger Paul Bruvold og hans familie. Bruvold hadde gått i smedlæra hos
Hartvig Lund, men drev ikke for egen regning. Han arbeidet først på Trones Bruk,
senere på veianlegg. I lokalbladet for 31. oktober 1922, kan vi lese at sykkelfabrikant
B. Jacobsen hadde solgt sin gård i Veita (Jelstrupgården) til Sofie Margrethe Hofstad.
Sofie Margrethe Hofstad (1873-1967)
Margrethe som hun kalte seg, kom til Fagervoll som enke i 1922. Hun var datter
av Johannes Sørensen Lyngsvald og kona Maria Baardsdatter. Hun ble gift i 1898
med Thomas Nilsen Hofstad, f. 1870 på Valbekken i Vinne. Som nygifte kjøpte de
eiendommen Tvistvoll, også kalt ”Topstua”. Hun ble enke allerede i 1910. Det ble
økonomiske problemer, og hun måtte seige Tvistvoll. Etter noen år som losjerende fikk
hun kjøpt Fagervoll, og fikk skjøte på den i 1923.
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Margrethe og Thomas Hofstad hadde fire barn som alle ble født på Tvistvoll. De er
nærmere omtalt der.
Fagervoll ble solgt til gårdbmker Sefanias Valstad ifølge skjøte i 1932.
Sefanias Petersen Valstad (1852-1940)
Sefanias Valstad var gårdbmker på Valstad vestre før han kjøpte Fagervoll i Veita. Han
overtok Valstad etter far sin og drev den fra 1893 til 1922. Sefanias var ugift og trengte
en husholderske. Det ble Signe Sjøbakk som tok den jobben. Hun fikk senere overta
Fagervoll og ble gift Barstad.

Signe Konstanse Sjøbakk Barstad (1899-1973) og Karl Severin Johannessen Bar
stad (1888-1961)
Signe Barstad fikk skjøte på Fagervoll i 1938. Hennes mann Karl Barstad hadde små
bruk på Ørmelen, og de flyttet dit våren 1949. Gården ble utleid noen år, men solgt til
Henrik Ydse 1 1953.
Signe og Karl hadde to barn:
Bl. Klara Synnøve, f. 1940. Gift med Jostein lerfald, f. 1935. Eget hus på Ørmelen på
tomt av "Barstad". Begge hadde i mange år arbeid på Innherredsmeieriet (senere
Tine).
B2. John Martin, f. 1943, d. 2003. Gift med Vigdis Elise Sylte, f. 1955, fra Ålesund.
Eget hus på Ørmelen på tomt av "Barstad". John reiste til sjøs noen år, men ble
senere ansatt på Norske Skog i Skogn.

Gården ligger i Smedveita, eier 12012 var Eva Gunn Tromsdal og Svein Øraker Snekk
vik og adressen er Smedveita 6.

Fagervold 1 8/1 10. En gammel og en ny stil. Foio Eysiein Ness.
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SANDHAUG ELLER HALVORSENGARDEN
G.NR. 18/9

Anders Taraldsen (1762-1844) og Beret Bardosdatter (1764-1841)
Anders Taraldsen var strandsitter under Mikvoll lille i 1801, men eide og drev en
gårdpart som var blitt til ved oppdeling av Nestvoll i 1794. Den het Lorentsvoll eller
Lorvoll som navnet senere er endret til. Anders fikk skjøte på Lorvoll i 1794.
Men hvor bodde Anders på Mikvoll lille? Det var et fåtall tomtegrunner som tilhørte
dette valdet på Øra. Halvorsengården eller som den senere fikk navnet "Sandhaug”
g.nr. 18/9, var en. Kanskje var det der Anders holdt til?
Vi kan lese mer om Anders i Verdalsboka bd. III s. 147. Hans kone Beret var av
Balhallslekta som er omtalt s. 675 i bd. V av Verdalsboka. Musum tror neppe Anders
har bodd på Lorvoll, men da datteren Gjertrud ble født i 1805, har foreldrene bosted
på Nestvoll (Lorvoll). Hun giftet seg i 1831 og hadde også bosted på Nestvoll ved gif
termålet. Beret døde der i 1841 og Anders tre år senere som kårmann på samme sted.
Ut fra dette ser det ut som oppholdet hans i hus på Mikvolls grunn var heller kortvarig.
Anders Taraldsen hadde ifølge Musum kvittet seg med noe av Lorvoll tidligere, men
i 1841 delte han resten av gården mellom sønnen Tarald Andersen og svigersønnen
Lorents Pedersen.
Anders og Beret giftet seg i 1793 og fikk disse barna:
Bl. Tarald, f. 1793, d. 1801.
B2. Bardo, f. 1796, trolig på Mikvollvald, d. 1850 på Rosvoll nordre, dvs. han druk
net i Verdalselva, Gift 1823 med Kirsti Pedersdatter Rosvoll/. 1801 på Rosvoll,
d. 1888 på Prestegård. Hun var datter på Rosvoll mellom. Bardo kjøpte Rosvoll
nordre i 1 826. Bardo fikk altså en tidlig død, og Rosvoll ble da overtatt av hans
sønn Peder Bardosen, og mora Kirsti Pedersdatter fikk kår på gården.
B3. Peder, f. 1798, d. 1800.
B4. Tarald, f. 1801 på Mikvollvald, d. 1882 på Mikvollvald. Gift første gang 1824
med Marta/Marit Halvorsdatter Ness, f. 1 797 på Ness vestre, d. 1 860 som bon
dekone på Lorvoll. Gift andre gang 1 862 med Guruanna Ågesdatter Eklo, f. 1829
på Eklo. I 1 865 bodde Tarald på Mikvollvald, Ørmelen, og var huseier med jord.
Ti år senere losjerte han i Haliangården (Heggnes g.nr. 1 8/38). Guruanna bodde
fremdeles der i 1891, men utvandret i 1 895.
B5. Gjertrud, f. 1805 på Nestvoll (Lorvoll), d. 1900 i Trondheim. Gift med Lorents
Pedersen Haug, f. 1 807 på Maritvollvald, d. 1 878 på Nestvoll.

Jørgen Olaus Jørgensen Næss (1805-1884) og Helene Andersdatter Kvamsvald
(1807-1891)
Olaus Jørgensen var snekker, var født på Lade og kom hit til bygda omkring 1825.
Han ble gift i 1830 med Helene Andersdatter Kvamsvald. Hun var datter av Anders
Johansen Solberg, senere Kvamsvald, og kona Marta Olsdatter Sem (Se Solbergslekta
Verdalsboka bd. Ill s. 549). Olaus Næss har ikke satt så mange spor etter seg i de
kildene vi har hatt tilgjengelige. Han er med på listen over de som betalte fattigskatt
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i 1869, og både i 1865 og 1875 bodde han alene i heimen. Det ser ut som Olaus og
Helene hadde skilt lag før 1865. Da var hun nemlig i tjeneste hos Andreas Arntsen på
Tranøy i Nordland. Han var også verdaling. Helene døde hos sin datter Beret Marta i
1891, mens hun og mannen var bosatt på Hylla på Røra.
Av Panteregisteret kan vi se at det var Olaus J. Næss som bygde hus på denne tomta
omkring 1862-64, og det var bare et våningshus fra først av. Disse husa ble revet i
begynnelsen på 1970-tallet. Panteregisteret har ingen historikk om denne heimen før
Olaus J. Næss, men en hnner det rimelig at det var hus der også før hans tid. Anders
Taraldsen som døde i 1844, kan godt ha brukt denne heimen før Olaus J. Næss.
Olaus og Helenes barn:
Bl. Beret Marta, f. 1 830 på Øra, trolig på Mikvollvald, d. 1914 på Øra. Var i USA i
1 8 år og ble kalt "Madam Olsen". Ble gift der med enkemann Gjermund Olsen, f.
1821 på Tynset, Han var farmer i USA og hadde tre døtre fra sitt første ekteskap.
Beret Marta og mannen kom tilbake til Norge, og i 1891 bodde de på Hylla på
Røra. Bosatte seg senere på Melby ved Molde. Gjermund Olsen døde der før
1 895. Som enke bestemte Beret Marta seg for å flytte tilbake til heimbygda. Hun
fikk kjøpe ordfører Tessems hus som sto ubebodd ved Gjermstad. Tomt fikk hun kjøpt
av Maritvoll på nordsida av Nordgata, og kalte huset Kveldskvile, Se mer omtale
under Maritvoll g.nr. 19/74. Se også artikkel av Trond Okkenhaug i årbok for Ver
dal Historielag 1993.
B2. Andreas, f. 1 832 på Mikvollvald. i 1 865 var han skreddermester i Vardø og var
gift med Elisabet Sofie Vigen, f, 1 832 på Røros. Ti år senere var Andreas faktor og
fiskekjøper i Vardø.
B3. Julianne Margrete, f. 1 834 på Øra, Ukjent skjebne.
B4. Johan, f. 1 838 på Mikvoll, Øra. i 1 865 var han skomakersvenn i Trondheim. Gift
og med fire kjente barn. Skifte etter ham i 1917.
B5. Jørginus, f. 1843 på Mikvollvald, d. 1890. Gift på Steinkjer 1874 med Emilie
Hals, f. 1845. Datter av kjøpmann Hals på Steinkjer. Jørginus Næss var først
handelsbetjent hos Carl Julius Sættem i Gamle Storgate. Senere egen forretning i
lokalene hos Rolfsen i det som senere ble kalt Gravåsgården. Omkring 1 880 startet
han egen butikk i egen gård. i matrikkelen heter den Rinnan, men ble gjerne kalt
Næssgården. Omtales nærmere under denne gården som lå i Sørgata.

Da Olaus døde, kom skredder Johannes Halvorsen inn som ny eier.
Johannes Halvorsen (1850-1928) og Johanna Oline Andreasdatter Hansen (18511919)
Johannes Halvorsen var sønn av Halvor Johannessen Mikvollvald og Marta Johannes
datter Stavlund. Foreldrene var ikke gift. Som så mange andre begynte Johannes som
gjetergutt. 1 1875 hadde han bestemt seg for å prøve skredderyrket og var da svenn
hos Andreas Hansen i Vibegården i Smedveita. Der ble han kjent med dattera i gården,
og de giftet seg året etterpå. Hun kalte seg Oline til daglig, og hennes far var skredder
Andreas Hansen, og mora var Marta Kirstine Pedersdatter.
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Hos skredder Halvorsen i Smedveita. På skiltet står det: J. Halvorsen - Skrædder.

Sønnen Alf som var født i 1887, ble født på Øra. Trolig ble Johannes eier av husa
like før. Tomta var bygslet tidligere, men ble fradelt Mikvoll lille 4. mai 1912, tinglyst
23. april 1913. Redaktør Johannes Aas ble valgt til formann, han skulle også besørge
forretningen innsendt til tinglysing. Fra denne skylddelingsforretningen kan vi hente
noen interessante opplysninger. Grensene for denne parsellen, som fikk navnet ”Sand
haug” g.nr. 18/9, var slik:
"Parsellen støder mot øst til Næstvollveien, 23.25 meter, mod nord til Mælastua 24
meter, mod vest ligeledes til Mælastua 20.5 meter, mod syd mod hovedbølet 26.5
meter”.
At Gamle Kongeveg eller Smedveita som den heter i dag, ble kalt Næstvoldveien, var
en ny opplysning for oss.
Samtidig som fradelingen ble gjort, fikk Johannes Halvorsen skjøte på tomta av Ole
Borgen i 1912. Prisen var 150 kr.
Johannes Halvorsen var som nevnt skredder og begynte tidlig i sitt fag. Ved hans
død står det i kirkeboka: Han var skredder på Øra i 60 år. I de første åra i yrket fartet
han meget omkring på gårdene og sydde, senere hadde han skredderverksted i sin
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egen gård - Halvorsengården. Kona var også til hjelp, for hun drev også med syarbeid.
Skredderverkstedet hadde han i andre etasje. Det var ikke trapp opp, men stige.
Ganske tungvint, men Halvorsen hadde nytte av dette. På folkemunne het det: Hvis
kona hadde en dårlig dag, trakk han like godt opp stigen. Dermed fikk han fred.
Hager i den forstand vi har i dag, var det heller smått med ved de små stuene i Veita.
De fleste satte poteter og kunne ha en ripsbusk eller et solbærtre på den lille jorda
som hørte til den enkelte heim. Prydbusker og blomster var det ikke så mange som
hadde høve til å ha. En og annen peon og et enkelt syrintre fantes kanskje, reinfann
var ganske vanlig. Hos Halvorsen var det imidlertid et tre som mange la merke til i
blomstringstida. Tidlig på nittenhundretallet reiste Oline Halvorsen og nabokona i
Smedstua, Rikke Trondsen, til gartneriet på Staup. Med seg heim hadde de hvert sitt
syrintre. Trærne var podet, så blomstene var doble og svært vakre. Trea ble plantet etter
alle kunstens regler. Hos Trondsen døde treet etter en tid, men hos Halvorsen gikk det
bra. Treet ble stort, og sto fullt av blomster i mange år. Blomstene var kvite og kom også
til praktisk nytte. Gudrun Olsen som drev kransebinderi, fikk bruke noe av blomstene,
og til brudebukett ble de også brukt en gang.
Johannes og Olines barn:
Bl.

Ingmar Olai, f. 1 876 på Øra, d. 1923 på Øra under et besøk hos far sin. Attest
til Levanger 1 891. Ny attest 1 893. Gift første gang 1902 i Mandal med Kristine
Jørgine Knudsdatter Try, f. 1881 i Mandal, d. 1959 i Oslo. De ble skilt ca. 1910.
Gift andre gang med Maria Peterka fra Tsjekkoslovakia. Ingmar Stavlund gikk meie
riskole i Danmark og arbeidet en kort tid i Tyskland. Senere ble han bestyrer av Vos
sevangen meieri, Mandal meieri og fra 1910 disponent på Løiten meieri. Der var
han ansatt ved sin død. Stavlund var kjent som en dyktig meierimann som hadde
flere tillitsverv i sitt yrke. Bl.a. var han i mange år formann i Norske meierifoiks
landsforbund. Stavlund døde som nevnt i heimbygda og ble gravlagt på Stiklestad.
B2. Arne Margiton, f. 1 878 på Mikvoll Øra. Utvandret til Boston USA som ugift arbei
der i 1902. Han brukte Stavlund til etternavn.
B3.
B4.

Harald Matias, f. 1 879 på Øra, død på Øra 1 894.
Karia Otilie, f. 1 882 på Riksvoll, d. 1942 i Stokke i Vestfold. Gift med Johan Svor
støl, f. 1 888, d. 1968. 1 1900 var hun tjenestepike og bodde i Thomas Angells
gate 15 i Trondheim.
B5. Ida Magdalene, f. 1 884 på Riksvoll, død av gulsot samme år på samme sted.
B6. Valborg Magdalene, f. 1885 på Riksvoll, d. 1970. Valborg brukte Stavlund som
pikenavn. Gift 1910 med Poul Wilhelm Eriksen, f. 1882, d. 1971. Wilhelm Erik
sen overtok sammen med sin bror H. E. Eide Innherreds Folkeblad og Verdal Bok
trykkeri etter Johannes Aas i 1917. Brødrene drev i fellesskap til 1932. Da overtok
Eriksen avisa og trykkeriet, mens Eide fortsatte med bokhandelen som de også
hadde drevet i fellesskap.
B7. Alf Halfdan, f. 1 887 på Øra, d. 1964. Gift 1909 med Maren Helene Tidemann,
f. 1889 i Lærdal, d. 1972. Hennes foreldre var Lovise og Amund Tideman. Alf
Stavlund utvandret som ugift baker til Chicago i 1907, og ble ca. 10 år i USA.
Bakerlæra gikk han hos Nils Abrahamsen i Gamle Storgate. Han giftet seg der
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B8.

borte og hodde sitt arbeid på mekanisk verksted og i sementbransjen. Da han kom
tilbake, arbeidet han som sagbruksarbeider på Trones Bruk en periode. Senere ble
han ansatt på Verdal Samvirkelags mølle der han arbeidet i 34 år. Han var en aktiv
fagforeningsmann, og var formann i sin forening i ca. 30 år. I mellomkrigstida var
han innvalgt i herredstyret for Arbeiderpartiet.
Borghild, f. 1 892 på Øra, d. 1 894 på Øra av hjernebetennelse.

I 1928 døde Johannes Halvorsen, og fra hans dødsbo fikk Wilhelm Eriksen (sviger
sønn) skjøte på Sandhaug samme år. Prisen var 3000 kr.
Han solgte imidlertid allerede året etterpå til Sigurd Steinsmo.
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Sandhaug g.nr. 1 8/9 også kalt Halvorsengården.
Foto: Ingvald Suul. Utlånt av SNK:

316

HEIMER OG FOLK -ØRA

Sigurd Alfred Steinsmo (1896-1973)0 Ingeborg Pauline Martinsdatter Solli Hermo
(1895-1976), 2) Anna Sofie Antonsdatter Valstad (1890-1972)
Sigurd Steinsmo var sønn av Anna Kristine Steinsmo og Ellev Indahl. Sigurd og Ingeborg
ble gift i 1916. Hun var datter av Hanna og Martin Solli. De ble skilt. I 1928 ble Sigurd
gift for andre gang. Anna var datter av Serine og Anton Valstad på Valstadsvedjan i Vinne.
Steinsmo var sjåfør på Verdal Meieri i flere år, og drev ellers med noe forefallende arbeid.
I 1934 var det vanskelige økonomiske tider, og Sigurd Steinsmo søkte om bistand til å
oppnå gjeldsordning. Året etterpå fikk han auksjonsskjøte på Sandhaug.
Sigurd og Ingeborgs barn:
Bl. Matilde, f. 1917 på Valstadmo, d. 2006. Gift 1937 med Teodor Stokke, f. 1907,
d. 1985. Gårdbrukere fra 1947 på Stordalsvold østre i Meråker.

Annas sønn med Egil Stubmo:
B2. Sigmund Stubmo, f. 1920, d. 2006. Gift med Ruth Karlsen, f. 1922, d. 2005
Sigmund var møllearbeider. Eget hus på Ørmelen.

Sigurds sønn med Inga Bjørnmelen:
B3. Agnar Leonard, f. 1 921, d. 2003. Gift med Magna Pauline Kvelstad, f. 1922.

Sigurd og Annas barn:
B4. Aksel, f. 1926 på Tvistvoll, d. 1982. Gift med Pauline Holmli, f. 1926, d. 2003. Aksel
kjørte drosje, senere ansatt på Fylkesbilene. Eget hus i Maritvollgata på Verdalsøra.
B5. Erling, f. 1928 på Tvistvoll, d. 2008. Gift 1953 med Åse Marie Sjøvold, f. 1928,
d. 2001. Erling utdannet seg til skredder og var ansatt som det i militæret. Eget hus
på Ørmelen. Huset er overtatt av ei datter, og Erling var som eldre bosatt i leilighet på
Øra.
B6. Aslaug Synøve, f. 1930. Gift med Paul Gjersing, f. 191 1, d. 1989. Han var sjåfør
på Trones Bruk. Eget hus på Tinden. Aslaug bor nå i leilighet på Spinneriet.
B7. Asle, f. 1933, d. 1995. Gift med Birgit Jensen, f. 1933. Asle var ansatt hos firmaet
Bjøraas på Levanger. Eget hus der.
B8. Magner, f. 1935. Gift med Haldis Elvira Stamnli, f. 1939 i Malm, d. 1 986. Eget hus
på Ørmelen som nå er overtatt av ei datter. Magner var bosatt i Stod en periode, men
er flyttet tilbake til Verdalen.

Sigurd Steinsmo og hans familie var de siste som bodde i gammelhusa. Ifølge tradisjonen
skal de opprinnelig ha stått i Vuku, men ble revet og flyttet til Øra (Smedveita). Arne
Sigurd Steinsmo, et barnebarn av Sigurd Steinsmo bygde, nye hus på denne tomta i
1975/76.
Eier i 2014 var Silje Steinsmo, datter av Arne Sigurd, og Bjørnar Hermann og adressen
er Smedveita 8.
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VOLDEN
G.NR. 18/11

Ut fra panteregisteret fra 1874 er garver Midtlyng den første eier vi har opplysninger
om her. Fra 1865 var Amund Vold eier.
Amund Isaksen Vold (1835-1905) og Marie Johansdatter (1830-1912)
Ifølge innflytterlista kom Amund Isaksen Volden, som han da kalte seg, til Verdalen i
1861. Han må ha kommet et par år før, for i juli 1860 fikk han sitt første barn. Tro
lig har han ikke meldt innflytting før han giftet seg i 1861. Amund var født i Fron i
Gudbrandsdalen og kom hit som handelsbetjent. Hvem han arbeidet hos, vet vi ikke.
I 1865 hadde han skiftet yrke og drev som fisker, ti år senere kaltes han sjømann. Ved
sin død kaltes han dagarbeider.
Amund Vold giftet seg i 1861 med Marie Johansdatter. Hennes foreldre var ungkar
Johan Nikolai Amundsen og Gjertru Olsdatter, begge fra Øra. Ekteparet fikk etter hvert
fem barn som alle er født på Øra.
Maries sønn med handelsbetjent Lars Jakobsen;
Bl. Jakob, f. 1 856 på Øra, d. 1 876 på Mikvollvald. Av yrke var han dreng

Volden g.nr, 18/11. Liten, men fin gård i Smedveita. Foto Eystein Ness.
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Amund og Maries barn:
B2. Anna Margrete, f. 1860 på Øra ; d. 1919 på Øra
Hun kaltes arbeiderske ved sin død.
Cl. Ingmar Alfred, f. 1 883, d. 1936. Hans farvar bakersvenn Iver Andresen. Alfred
var første gang gift i 1904 med Jette Karoline Samuelsdatter Teplingstrand,
f. 1878 fra Kolvereid, d. 193 1. Andre gang gift med hennes søster Ingrid,
f. 1896, d. 1979. Han arbeidet først på Værdalsbrukets sagbruk, men i
1921 var han med og starta Verdal Kassefabrikk og arbeidet senere der
ved siden av at han drev småbruket Hellem i Vinne. Alfred Wold kom tidlig
med i Arbeiderbevegelsen og var flere perioder med i herredsstyret. Han
var aktivt med i Verdal Mannskor, likeså i Vinne hornmusikk. Ved hans død
i 1936 karakteriserte lokalbladet ham som en rettlinjet og sympatisk mann.
C2. Ole Andreas, f. 1 887, han druknet i 1 897.
Hans far var snekker Jon Martin Olsen fra Sparbu
C3. Grete Birgitte, f. 1 895, d. 1 975. Hennes far var smed Ole Andreas Andersen.
Gift med baker Nelius Pedersen, f. 1 894, d. 1979. Neste eiere av Volden.
B3. Johan, f. 1 862 på Øra, d. 1943 i Baltic, S. Dakota. Flyttet til Stjørdal som ugift i
1 886. Gift 1 889 med enke Randi Oisdatter Øyan, f. 1 852 i Vågå. Flyttet til Ork
dal 1898. Utvandret derfrå 1907. Han var farger av yrke.
B4. Grete Birgitte, f. 1 864 på Øra. Flytteattest til Trondheim 1 892, men oppgitt flytteår
er 1 884. Gift 1 892 i Bakklandet med Anders Pedersen Drage, f. 1 863 på Fredø,
Kristiansund.
B5. Elen Kristine, f. 1 867 på Øra, d. 1958. Flytteattest til Stjørdalen 1 897, men opp
gitt flytteår er 1 889. Bestemmelsessted: Nedre Stjørdalen. Ugift. Neste eier på Vol
den. Kafevertinne i 1910, og handlende i 1925 i Karljohans gate 5 i Trondheim.
B6. Nikoline, f. 1871 på Øra. Flytteattest til Hommelvik 1 899, men flyttet som ugift dit
i 1895. Gift 1903 i Stiklestad med Anton Andersen fra Malvik, f. 1874 i Jølster,
bosatt i Malvik.

Etter at Amund Vold var død, satt enka Marie med heimen noen år.
Elen Kristine Vold (1867-1958)
I 1907 fikk dattera Elen Kristine kjøpekontrakt på Volden, men tinglyst kontrakt fikk
hun ikke før i 1912, tre måneder før Maries død.
Nelius Pedersen (1894-1979) og Grete Birgitte Oisdatter Vold (1895-1975)
Det ble Grete, Amunds barnebarn og hennes mann Nelius Pedersen som ble neste
eiere av Volden. Nelius var født på Øra, og var sønn av Martha Bårdsdatter og Petter
Iver Pedersen. Foreldrene var på Bjartnesvald før 1893.
Tomta som var på 500 m2 , ble fradelt Mikvoll lille i 1915 og solgt til Nelius Peder
sen. Prisen var 200 kr. Ved fradelingen står det anført: Alle grenser er oppmerket med
hus og planker fra tidligere. Tomta på Volden grenser mot syd mot Smedveita, mot vest
til Martin Hynne og Martin Lyngs hus på bygslet grunn av Mikvoll og Halsan og mot
MIKVOLL
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Milstein ved Volden. Her har det gått trafikk fra gammelf av. Foto: Eystein Ness.

nord til Hovedbølet dvs. Mikvoll lille ved eier Ole Borgen. Fremdeles er grensene de
samme i 2012. Nelius fikk skjøte i 1915 av Ole Borgen.
Huset på Volden må nesten være ett av de aller minste på Øra. Det skal være 40
m2 i grunnflate med to etasjen Huset er velholdt både inne og ute - og minner litt om
en dukkestue i forstørret utgave. Modernisert i 1935. Sønnen i huset, Arnold Pedersen
stiftet familie etter krigen, og på den tid bodde det sju personer i det lille huset. I første
etasje Arnolds familie på fire, ovenpå bodde hans foreldre og dessuten Kristine Vold,
Gretes tante. Hun var som allerede nevnt en tidligere eier.
Nelius og Gretes barn:
Bl. Arnold Magnus, f. 1 919 på Øra, d. 2006. Gift med MagnhildJuberg, f. 1916,
d. 1979. Arnold arbeidet på Verdal Kassefabrikk, og Magnhild tok mot strikking
for folk. Tok over på Volden etter hans foreldre. To barn.

Den første brua over elva på Øra ble bygd i 1860. Før den tid gikk riksveien til NordNorge gjennom Smedveita. Som et minne fra den tid står det en gammel milstolpe like
utenfor hagegjerdet på Volden. På den står det ”1 mill” dvs. det er ei mil fra Levanger,
men det er ei gammelmil. Den var noe lengre enn dagens mil, dvs. 11.3 km.
Etter at Arnold Pedersen var død, ble Volden solgt på det frie marked til Frode Aks
nes som også var eier i 2014. Adressen er Smedveita 2.
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BREIDABLIKK
G.NR. 18/17

Mikvoll lille g.nr. 18/4 tilhørte Ole Borgen i mange år, og i 1922 ble Breidablikk fradelt
og solgt til jernbanetelegrafist Torbjørn Brceck Gaasvik.
Torbjørn Bræck Gaasvik (1896-1955) og Maren Kristine Borgen (1894-1952)
Huset skal være bygd i 1920. Det var Gaasvik som bkk bygd det. Han var gift med
Maren Kristine Borgen og var født i Trondheim. Hun var datter av Marie og Mikal
Borgen, og altså søster av Ole Borgen. Se nærmere under gårdsfolket på Mikvoll lille.
Maren Gaasvik solgte Breidablikk til Ester Gaasvik i 1943. Prisen var 10000 kr.
Torbjørn og Marens barn:
Bl. Gunnar Borgen, f. 1918 på Levanger, d. 1983. Stasjonsbetjent. Gift med Ingrid
Johanne Volan, f. 1922 på Ness vestre, d. 1973. Ingrid var datter av Ole Ludvig
Johansen og kona Karen Hansine Andreasdatter Hojem. De var gårdbrukere på
Vester-Ness i to perioder tidlig på 1920-tallet. Se Heimer og folk Ness s. 116.
Gunnar overtok Breidablikk i 1955.
B2. Erik AAikael Borgen, f. 1922, d. 1985. Bodde på Levanger. Gift med Gerd Nilsen.
B3. Ester, f. 1924, d, 201 3. Gift med Gunnar Willy Schjelvaag, f. 1925, d. 2005.
Bosatt i Trondheim. Gravlagt på Havstein. Hun var eier av Beidablikk en periode.

Eier i 2013 var Åse Seines og adressen er Nyvegbakken 9.
FAGERSTRAND
G.NR. 18/79

På tomta der våningshuset på Mikvoll lille lå (før 1928), dvs. i Gamle Storgate, fikk
Karl Olsen bygd villa i 1932.
Karl Halfdan Guneriussen Olsen (1894-1963) og Gudrun Berntsdatter Frøseth
(1902-1993)
Karl Olsen var en kjent mann både på Øra og ellers i bygda gjennom sin gartneri
virksomhet. Han var sønn av Gunerius og Birgitte Olsen og vokste opp på Engvoll i
Smedveita. Karl giftet seg i 1919 med Gudrun Frøseth fra Trones, og de fikk tre barn.
Han arbeidet noe på Trones Bruk, men best likte han nok å stelle med planter. I 1947
bygde han drivhus på tomta etter barndomsheimen. Både i og omkring drivhuset fikk
han fram fine planter. Under ei stor hengebjørk på tomta hadde han en enkel ”disk”
der han tok i mot kundene. Den gangen var det slett ikke uvanlig at man fikk noen
småplanter med på kjøpet. Karl og Gudrun var rause slik.
Gudrun var som nevnt fra Trones, og var datter av Marie og Bernt Bårdsen Frøset.
Gudrun drev kransebinderi og skaffet kranser med levende/kunstige blomster til mang
en begravelse.
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Karl Olsen (1 894-1963) og Gudrun Olsen f. Frøseth (1902-1993). Foto utlånt av Bjørg Lyng.

Karl og Gudruns barn:
Bl. Alf, f. 1920 på Øra, d. 1987. Gift med Margot Olsdatter Arnsve, f. 1916 på
Arnsve i Vuku, d. 1988. Alf arbeidet på Norske Skog på Skogn. Eget hus i Haakon
den Vlls alle på Øra.
B2. Reidar, f. 1922 på Øra, d. 2000. Gift med Edna Elfrida Høyem, f. 1924 på Øra,
d. 1992. Reidar arbeidet på Verdal Samvirkelags mølle til han ble pensjonist. Edna
var delvis opptatt med pakking av havregryn på den samme mølla. Eget hus på
Melan (vertikal delt).
B3.
B4.

Harald, f. 1932 på Øra, d. seksdagergammel. Hjemmedøptav jordmor BeretMoe.
Kåre Gunnar, f. 1936, d. 1997. Gift med Marit Weisæth. Kåre var baker og
medeier av A/S Innherredsbakeriet. Marit var i arbeid på forretningen der.

Eier av Fagerstrand 12012 var Innherred Invest fra 1993, og adressen er Gamle Storgate
15.
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Gudrun og Karl Olsen med sønnene Alf (foran) og Reidar. Foto utlånt av Bjørg Lyng.

På besøk i nabolaget hos bestemor Margrethe Hofstad. Signe Hofstad Wold med datfera Randi Wold Lein i
1933. Bildet er tatt hos Karl Olsen. Foto utlånt av Randi Lein.
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MARITVOLL
G.NR. 19/1
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Maritvoll nordre og mellom, sett fra syd. 1919. Foio utlånt av SNK.

GÅRDEN OG GÅRDSFOLKET
Navnet skal opprinnelig være sammensatt med kvinnenavnet Margret. Ifølge Musum
må gården ha vært en part av en større gård Voll. Muligens skriver navnet seg fra den
første eier av den utskilte part.
Eiere fra gammelt av skal ha vært bl.a.: Erkestolen, Trondhjems domkapitel, Frue
kirkes kapellani.
Ved begynnelsen av 1800-tallet da vi går inn i historien om Maritvoll, er det stort
sett forfall som preger husa på gården. Det framgår av en takst/besiktigelse fra 1802
som daværende eier Søren S. Holst fikk i stand.
Av de sju hus som var på gården da, var det bare en låvebygning som var noenlunde
i orden. Taksten er referert i Verdalsboka bd. III s. 193 og 194.
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Den samme Holst fikk i stand en del forbedringer bl.a. tok han opp lån for å for
bedre jordveien på Maritvoll.
På tross av dårlige hus var det ganske stor besetning på gården:
1835
1865
1875

Hester
4
6
5

Storfe
12
19
3 okser
12 kyr
4 ungnaut

Sauer
15
36
29

Geiter
15
0
8

Griser
3
4
4

Foruten at de sådde rug, bygg og havre, satte de ganske mye poteter på Maritvoll.
Kanskje jorda passet godt til det? I 1835 satte de 24 tnr., i 1865 ble det 27 tnr. og i
1875 24 tnr. poteter.
Seiv om gårdshistorien stort sett er beskrevet tidligere av Musum, synes det riktig
også i denne sammenheng å ta med noen smakebiten Maritvoll var en spesiell gård og
sikkert en spesiell heim for de som bodde der.
For å gi et bilde av eiendommens utstrekning kan det nevnes at samtlige hustomter
i Nordgata, fra Garpa og helt ned til elva, i sin tid ble fraskilt Maritvolls grunn. Dessu
ten tilfalt det Maritvoll den største del av Tinden da områdene der ble delt mellom
Borgen, Østvoll og Maritvoll. Dette skjedde ved et forlik i 1829. Maritvoll fikk da 123
mål av arealet på Tinden, et område som disse gårdene tidligere hadde eid i fellesskap.
Samlet areal på Tinden er oppgitt til ca. 193 mål. Oppdelingen ble gjort mens løytnant
Johan Bang eide Maritvoll.
De fleste av oss forbinder vel Maritvoll og gårdsfolket der, med Hagenfamilien. Av
dem igjen tenker vi helst på Rasmus Ågesen Hagen som levde fra 1648-1732. Han
var gift med Sigrid Olsdatter Ness. Det er dette ekteparets initialer (RAASHSODN og
årstallet 1722) som pryder inngangspartiet til sakristiet i Stiklestad kirke. Rasmus Åge
sen Hagen fikk bygd nytt sakristi i 1722, og ga dette til kirka.
Som leseren sikkert allerede har forstått, skal imidlertid vi ta for oss perioden 18001940 i denne bokserien. Dermed går vi inn i historien helt på slutten av Hagenfami
liens tid på Maritvoll. Den siste av Hagenfamilien som eide Maritvoll, var nemlig Åge
Rasmussen Hagen.
Åge Rasmussen Hagen (1751-død før 1815) og 2) Anne Dorothea (1757-1825)
Åge Hagen var oldebarn av før omtalte Rasmus Ågesen Hagen. Åge fikk skjøte på
Maritvoll i 1798, men solgte gården allerede i 1801 til kornett Søren Schelderup Holst.
Med denne handelen gikk gården ut av Hagenfamilien, som hadde bodd på Maritvoll
nesten 120 år.
Åge R. Hagen var handelsmann på Hitra en periode. Han var gift to ganger, men
hans første kone kjenner vi ikke til.
Anne Dorothea Hagen hadde kår-rettigheter på Maritvoll og bodde der ennå i 1815
sammen med datteren Karen Maria. Åge R. Hagen var da død.
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Som den sentrale og store gården Maritvoll var, ble den tidlig postgård for Verdalen.
I 1787 var den en av de 90 postgårdene som ble uttatt mellom Trondheim og Alteidet.
Maritvoll er første gang nevnt i en portotabell fra 1812. Postmten gikk i hovedruten
fra Trondheim på mandager middag kl. 12 og kom hit etter 18 timen Strekningen var
beregnet til 8,5 mil. Fra Nordland postkontor gikk posten kl. 10 formiddag og kom
fram til Verdalen etter 67 timen Denne ruta var 23.3 mil. Blant tjenerne på Maritvoll i
1801 fmner vi da også en postdreng. Han het Erik Olsen, var født i 1777 og var ugift
på den tid.
Åge og Annes barn:
Bl.

Karen Maria, f. 1 792. Bodde på Maritvoll i 1815

Søren Schelderup Holst (1774/75-1822) og Anna Cecilie/Ursilla Kitiver (17761850)
Holst var sønn av proprietær Claus Holst til Rørosgård og kona Johanne Bergman og
var født i Trondheim. Etter at han hadde gått den matematiske skole 1790-94, gikk
han gradene i det militære og ble kaptein. 11818 hkk han vartpenger (kalles også ven
tepenger) og døde i 1822 på Indbryn i Stod.
Anna Kitiver var født i Sparbu og var datter av Christian Vilhelm Kitiver og kone
Abel Christiane Dass. Hun døde i Tromsø i 1850. Se Kltiverslekta s. 290 i bd. III av
Verdalsboka.
Søren Schelderup Holst solgte Maritvoll allerede i 1810 til proprietær Muller fra
Trondheim.
Christian Johan Muller (1752-1817) og Elen Agnete Schancke (1774-1812)
Muller eide Vinje gods i Mosvik fram til 1809/10. Han ble gift i 1792 med datter
av sin forgjenger på Vinje, proprietær Jon Andreas Schancke. Seiv skal Mtiller være fra
Danmark.
Mtiller ble eier av Verdalsgodset i 1807, og fra 1810 ble han også eier av Maritvoll.
Seiv om Mtiller var eier av begge deler, ble ikke Maritvoll regnet for å gå inn i Verdals
godset.
For å få et lite inntrykk av livet og det som rørte seg på en så sentral gård som
Maritvoll, skal vi se litt på folketellinga for 1815. Det må ha vært store hus der, hele 20
personer bodde på gården. Mtiller seiv ble enkemann i 1812, han bodde der sammen
med to døtre. Det store tjenerskapet besto av hele sju drenger og seks piker. Blant
drengene merker vi oss en med et noe sjeldent navn. Han het Anders Jernkrog og var
svensk av fødsel. Eikene var godt voksne, med den eldste på 67 år. Anna Dorothea var
som allerede nevnt kårenke, og bodde der med sin datter. De hadde også en tjeneste
pike og en korporal i sitt hushold.
På Mtillers tid ble det etter hvert dårlige trelastpriser. Dette førte til at da han døde
i 1822, var hans bo insolvent.
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Johan Bang (1791-1855) og Emilie Kristine Lind (1793-1876)
Bang kjøpte Maritvoll på auksjon i 1818 og bosatte seg der. Han hadde da giftet seg
og stiftet familie.
Johan Bang skal ha vært dansk og kom til fogd Lind på Kråg som gartner. Han var
også skrivekyndig og ble derfor til nytte på fogdens kontor. Bang ble gift med fogd
Linds eneste datter, Emilie Kristine, og da Lind døde i 1816, arvet Bang og kona store
verdier. Det var både penger og flere gårdsbmk i Verdalen. Bang ble da eier av Kråg,
Mo, Gudmundhus, Lyngåsen og Lille Fleskhus. Det hjalp ikke med stor arv, for Bang
var ingen økonom, og arven gikk etter hvert overstyr. Da han døde i 1855 var han
løytnant på vartpenger (dvs. ventepenger).
Emilie Kristine var født i Skogn og var eneste datter av fogd Samuel Andreas Lind
som var eier av Kråg fra 1794 til sin død i 1816. I 1865 bodde Emilie hos sin dat
ter Sille Margrete i Ålesund, men ti år senere var hun losjerende hos skredder Paul
Olsen på Borgenvald. Hennes sønn Fredrik losjerte også i samme hus. Emilie døde
som kårenke i 1876. Kirkeboka forteller at hun døde på Borgen, men sannsynligvis
døde hun der hun losjerte året før sin død, dvs. på Borgenvald.
Johan og Emilies barn:
Bl. Sille Margrete Sofie, f. 1 816 på Øra. 11861 fikk hun attest til Ålesund. I 1 865 var
hun gift med skipper Frans Nikolai Blichfeidt, f. 1 832 i Ulstein. Hennes mor, Emilie
Kristine, bodde også hos dem. Ti år senere var de flyttet til Karlsøy, og skipperen
var blitt ti! bonde og fisker.
Cl. Emeliejosefine Albertine, f. 1 839. Far; Bruksforpakter Alexander Eddie.
B2. Hanna Christina, f. 1818 på Kråg. Attest ti! Trondheim i 1 837 som ugift.
B3. Emilie Kristine Marie, f. 1 824 på Maritvoll. Gift 1 849 med skipper Henrik Hansen
Daae, f. 1819. Henrik Daae var bosatt i lindås prestegjeld ved giftermålet. De
hadde Folio fra 1 848-1 858. 1 1 865 bodde hun med familien i Kristiansund.
B4. Charlotte Sofie, f. 1827. Gift 1853 med Erik Hansen Daae, f. 1823. 1 1900
bodde hun i Knøsesmuget i Bergen og var enke.
B5. FredrikJoakim Lind, f. 1831 i Trondheim. Gift første gang 1859 med Beret Marta
Andreasdatter Rinnan, f. 1832, d. 1870. i sitt første ekteskap ser det ut som de
losjerte hos hans svigerforeldre Andreas og Ingeborg Katrine Rinnan. Huset lå i
Sørgata og bie senere kalt Næssgården. Tomta er identisk med det som enda heter
Rinnan, men der det i dag står et noe nyere hus som i sin tid ble bygd av John Johns
borg. ! 1865 kaltes Fredrik Bang "spillemann". 1 en artikkel i Årbok for 1954/55
for Verda! Historielag om "Spelmenn i Verda la " forteller Helge Diilan forskjellige ting
fra hans liv. ! 1 875 var Bang losjerende enkemann hos skredder Paul Olsen. Mye
tyder på at dette senere ble hans egen gård, fremdeles kalt Bang. Gift andre gang
1 877 med Jena/Jenny Karoline Larsdatter Andersen, f. 1858 i Tromsø. Se eilers
egen omtale under Bang-gården i Sørgata.
Neste eier på Maritvoll var Johannes Skjefte.
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Johannes Olsen Skjefte (1784-1852?) og Ukjent (-1817),
2) Elen Hansdatter Aurstadplass (1793-1858)
Opplysningene om Johannes Skjefte er heller sparsomme i Verdalsboka. For å finne
noe mer om hans liv og virksomhet må vi ty til Bygdebok for Sparbu og Ogndalen.
Skjefte var nemlig handelsmann og gjestgiver og hadde sin forretningsgård på Nordsida
på Steinkjer, omlag der Breidablikk ligger i dag. Ikke nok med det: Flan hadde også
bakeri og drev j ektetrafikk med egne jekter.
Han ble enkemann i 1817. Johannes satt da igjen med to små døtre, og Elen ble
ansatt som barnepike. Allerede i november 1818 ble hun gift med Skjefte, og de fikk
tre barn etter hvert.
1 1841 begynte Skjefte sin virksomhet i Verdalen idet han kjøpte Maritvoll og startet
som landhandler også her i bygda. Tre år senere kjøpte han Fåra nedre på auksjon og
drev den som underbruk til Maritvoll.
Imidlertid hadde paret problemer i ekteskapet, og det kom så langt at de fikk "Bevil
ling til at skilles fra Bord og Sæng”. I siste liten ble de enige om å flytte sammen igjen,
og boet deres ble stilt dem til fri rådighet.
Johannes Skjefte døde i 1852 som en meget formuende mann, heter det i en kilde.
Elen fortsatte forretningsdriften i Steinkjer, men i Verdalen ble virksomheten awiklet
etter hvert.
Elen Skjeftes navn er også kjent for ettertiden på en positiv måte. Av sin formue ga
hun nemlig 6000 spesiedaler for å få bygd kirke i Steinkjer. Hun fikk ikke oppleve at
kirken ble reist, men grunnsteinen ble nedlagt i 1864. Da var hun gravlagt ved Egge
kirke seks år tidligere. Elen var nok en driftig og flink dame, men skrivekunsten var
hun ikke sikker i. Alle dokumenter som Elen har signert, er nemlig underskrevet med
påholden penn.
Elen solgte Maritvoll og Faaren nedre til Sakarias Anderssen Røstad ifølge skjøte av
11. april 1856. Prisen til sammen var 12.000 spesiedaler. Kilde: Bygdebok for Sparbu
og Ogndalen bd. 7 s. 96.
Skjeftes barn fra første ekteskap:
Bl. Oiava, f. 1815. Gift med Peder Toresen Grande. Han eide Barkhald, Grande
vestre på Røra og Røvik på Inderøy. Ingen barn.
B2. Anne Elisabef, f. 1816. Gift med Ole Sundfær på Inderøy. Overtok ved gavebrev
forretningsgården på Steinkjer.

Johannes og Elens barn:
B3. Annanias, f. 1819, d. 1827.
B4. Hans Jakob, f. 1827.
B5. Annanias, f. 1 827, død før 1 852.
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Sakarias Anderssen Røstad (Munkrøstad?) (1816-1891) og Gumanna Andreas
datter (1823-1884)
Sakarias og Gumanna er registrert som innflyttere til Verdalen i 1857. ”Kjøpt gård
Maritvoir, står det i merknadsrubrikken. De hadde to barn som var født da, Anneus
og Karen Bergitte. Senere fikk de fire til som ble født på Maritvoll.
Hvordan det gikk med Sakarias på Maritvoll, vet vi lite og ingen ting om. Som
allerede nevnt var det dårlige hus på gården lenge før han kom dit. På tross av det
ser vi at Sakarias hadde ganske stor buskap både i 1865 og 1875. Ved inngangen til
1890-åra var han enkemann, og de fleste av barna var flyttet fra bygda. To var i USA,
en i Trondheim og ei på Steinkjer. Karen Bergitte, hans eldste datter, som var Martin
Eggen på Fæbys første kone, døde i 1882. De hadde seks barn som altså var Sakarias
sine barnebarn. I 1891 bodde hans datter Sofie Gustava og barnebarnet Inga Antonie
Eggen sammen med Sakarias på Maritvoll. Av tjenere var det tre og dessuten gjetergutt.
Som allerede nevnt døde Sakarias i 1891.
Sakarias og Guruannas barn:
B1. Anneus, f. 1 846, d. 1925. Oppholdt seg i Trondheim ved skifte etter faren i 1 892.
Ikke funnet i Trondheim i 1900.
B2. Karen Bergitte, f. 1853 i Levanger, død på Fæby 1882. Gift 1872 med Martin
Gunnerius Eggen, f. 1839, d, 1917. Martin Eggen ble gift andre gang i 1888
med Julie Anna Sefaniasdatter Moe, f. 1 843 på Aakerhus. Karen Birgitte og Martin
Eggen bodde i Levangerområdet en periode fra 1873. Kom tilbake og overtok som
gårdbrukere på Fæby fra 1 876.
B3. Elen Lotte, f. 1 857 på Maritvoll, d. 1903. Gift med Andor Petersen Rosvold, f.
1860. Lotte som hun kalte seg, utvandret første gang i 1882. Hun var da ugift.
Utvandret andre gang i 1 884 nå sammen med sin mann. Reisemålet var: Fergus
Fails i Minnesota. Kjøpte Borgen i 1 899, utvandret igjen i 1903, men døde etter
framkomsten til USA.
B4. Sofie Gustava, f. 1861 på Maritvoll, d. 1 894 i Levanger. Gift 1 891 i Skogn med
Ole Svendsen Bamberg, f. 1858, d. 1950. Gårdbrukere på Bamberg. Hun var
metodist fra 1887.
B5. Anna, f. 1 863 på Maritvoll, d. 1930 i Egge. Gift 1 889 med Nils Jakobsen Høin,
f. 1 860, d. 1 947. Høin hadde bosted på By ved Steinkjer da de giftet seg. Anna
fikk flytteattest til Steinkjer umiddelbart etter bryllupet. Hun var metodist fra 1 887,
men ser ut til å være innmeldt i Statskirken igjen i 1 889.
B6. Marie, f. 1 865 på Maritvoll. Utvandret som ugift til Fergus Falis i Minnesota 1 886.
Gift med Lee Olsou.

Mye tyder på at ingen var interessert i å overta Maritvoll som gårdsbruk da Sakarias
døde i 1891. Blant de mange strandsittere på Maritvollvaldet var ingen selveiere av sine
tomter. De hadde egne hus på bygslet grunn av Maritvoll. Hvem som hadde ideen til å
opprette Maritvolls interessentskap, er ukjent, men den 2. mars 1891 (tinglyst 3. mars)
fikk dette konsortiet skjøte på Maritvoll for 40000 kr.
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Det ble valgt et styre på fem betrodde menn på Øra. Disse var: Oluf Moe, Martinus
Rygh, Christian O. Gravås, Mikal Dahl og Carl Johan Braarud. Så begynte oppdelingen
og salg av tomtene. Det som før var bygslede tomter, ble fradelt Maritvoll og strandsit
terne eller huseierne ble hjemmelsinnehavere og gmnneiere. De hkk bruksnummer på
sine tomter. Noen nye bruk ble også til.
I Nordre Trondhjems Amtstidende for 10.12.1890 sto det følgende å lese i sakens
anledning:
Gaarden Maritvold i Værdalen er ejter Forlydende i Lørdags kjøht aj et Interessentskab,
omfattende en Flerhed aj Værdalsørens Indvaanere. Kjøbesummen skal være 40.000
Kroner og ansees meget rimelig. Beboerne paa Stranstedet Værdalsøren, der liggerpaa
Maritvolds Grund, kar ved Kjøbet opnaaet at blive Eiere aj sine Byggetomter.
De eiendommer som det gamle Maritvolls hus lå på, er b.nr. 73 Maritvoll nordre og
b.nr. 91 Maritvoll mellom. Fra 1907 har det vært samme eier av begge bruksnummer,
og disse ble drevet under ett.
B.nr. 73 Maritvoll nordre ble fradelt g.nr. 19/34 Maritvoll lille i 1898.
B.nr. 91 Maritvoll mellom ble fradelt g.nr. 19/34 Maritvoll lille i 1901.
Begge ble solgt til amtsdyrlege Peder Marum. Han og familien er nærmere omtalt
under Maritvoll mellom g.nr. 19/91.
Før Peder Marum og familien flyttet fra Verdalen, overførte Marum hjemmelen til
sin kone. Derfor var det Ida Marum som skrev under skjøte da Maritvoll ble solgt til
Lars Engebregtsen Grøholt i 1910.
På tross av fradeling og salg av mange tomter, var det ennå tidlig i 1950-årene
likevel 18 mål dyrket jord på bruksnumrene 73 og 91. Dette var mens Lars E. Grøholt
var eier. Marie Musum (født 1921) var hushjelp hos familien Grøholt fra 1949 og til
1972. Hun forteller at da hun begynte i jobben, var det nærmest slutt på dyreholdet.
Det var bare en gris som holdt til i uthusa.
I og med Sakarias Maritvolds død og salget til Maritvolls interessentskap var Marit
voll som gårdsbruk stort sett historie. I 1902 ble det bygd nytt våningshus som frem
deles står. Det er der Maritvold barnehage holder til nå til dags. Adressen er Garpagata
1. Fjøs, stall og låve ble også oppført i 1902. Hvorvidt Marum holdt husdyr, kjenner
vi ikke til.
I 2014 er det Jo Boje Hoseth som eier g.nr. 19/73 Maritvoll nordre og g.nr. 19/91
Maritvoll mellom er sammenføyet med dette bruksnummeret. Adressen er Garpagata 5.
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Maritvoli på 1980-tallet. Foio utlånt av SNK.

i

17. mai 1891. Festen ble haldt på gårdsplassen på Maritvoli. Foto utlånt av SNK.
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MARITVOLL
G.NR. 19/]

Husmenn, strandsittere og fradelte bruk

Til orientering
På den tida huseierne på Øra bare bygslet sine tomter, er det ikke så lett å plassere alle
husa riktig geografisk. Vi kjenner sjelden navnet på den enkelte plass. De kalles Marit
vollvald eller Borgenvald alt etter hvilken gård de var bygslet av.
Særlig på Maritvollvaldet er det mange heimer som vi ikke har klart å plassere i
terrenget. Til sammen er det 44 slike på Maritvoll, men også noen få under de andre
gårdene som vi har arbeidet med. De fleste har folketellinga fra 1801 som kiide.
Fra begynnelsen av 1890-åra blir det lettere, for da begynner fradelinga på Marit
voll, og en kan bedre identifisere heimene med gårdsnummer og bruksnummer. Sam
tidig fikk hver enkelt gård eller bruk sitt navn. Det har vært et problem å koble de eld
ste heimene til dem som senere er matrikulert/fradelt, og dermed blir antallet heimer
for stort. Men folketallet blir jo likevel riktig.
Det er neppe tvil om at glanstida på Maritvoll var det Rasmus Ågesen Hagen som
sto for. Han var eier på slutten av 1600-tallet og til begynnelsen på 1700-tallet. I den
perioden vi skal ta for oss (fra 1800-tallet), var det imidlertid forfallet som preget går
den. Dette kan vi lese om i en besiktigelse fra 1802. Se mer om dette i Verdalsboka bd.
III s. 193 og 194 og under avsnittet om gården og gårdsfolket i denne boka.
Uplassert heim nr. 1 under Maritvoll
Forfall preget også den eneste husmannsplassen som var under Maritvoll tidlig på
1800-tallet. Om husmannsplassen skriver Musum:
”På den eneste plass under gården var en husmannstue med kammer og fjøs, falleferdig
stabbur og låve, den siste i en yderligjammerligforfatning - duet neppe til ved. Verdi 10
rdl ”

Ikke rare greiene, og når vi i tillegg tar med at husmannen nærmet seg 70 år, var nok
ikke hans situasjon særlig bra. Her er det vi kan finne om ham og familien:
Jakob Bårdsen (1733-1812) og x) Malena Sørensdatter Reitan (1735-1772),
2) Marit Larsdatter (1731-1813)
Jakobs foreldre var Anne Jakobsdatter Vist og Bård Sevaldsen Leinsråen. Han giftet seg
første gang i 1759 og bodde da på Lein. Han hørte med til ”Skiløperne” i det militære.
Jakobs ekteskap med Marit Larsdatter ble inngått i 1773. Da var Jakob bosatt på Reitan
og Marit på Vinne. Det er ukjent om de hadde barn.
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Når vi går inn i historien i 1801, er det altså Jakob og Marit som bor på plassen. For
begges vedkommende er det deres andre ekteskap. Hos seg hadde de også en tjener,
nemlig Mikal Olsen, født 1761 og ugift.
Jakob Bårdsen var husmann med jord, men hvor denne plassen lå på Maritvoll, er
vanskelig å si. En mulig plassering er i utkanten av den gamle bebyggelsen på Øra,
kanskje i retning Tinden?
Jakob og Malena sine barn:
Bl. Bård, f. 1760 på Semsvald, d. 1831 som husmann på Vist. Gift 1790 med
Ingeborg Olsdatter. Begge bodde på Sør-Minsås ved giftermålet.
B2. Søren, f. 1763 på Semsvald. Ukjent skjebne.
B3. Berit, f. 1767 på Semsvald, d. 1 848 som husmannskone på Hagavald.
B4. Anne, f. 1770 på Leinsvald, d. 1801 på Hellovaid. Gift 1795 med Ole Johnsen.
Begge bodde da på Hallan. Bosatt også på Heitlo og Helioheggen.

Uplassert heim nr. 2 under Maritvoll
Lars Amundsen (1753-1804) og Anne Olsdatter (1750-1821)
Lars var sønn av Ingeborg Mosesdatter og Amund Larsen Åsen og var født på Kvelstad.
Lars og Anne giftet seg i 1777, da bodde begge på Landstad. Hvis vi studerer fødsels
lista for Lars og Annes barn, ser vi at også denne familien har vært mye på flyttefot.
Først har de hatt tilhold i Tromsdalen, deretter bodde de på Lundskinvald en periode.
Ser også ut for at Lars har vært innom Stabelstua en tur - som gift mann! Se nedenfor,
Ole, f. 28.09.1790. Omkring 1793 bodde familien på Haugsvald. Med folketellinga
fra 1801 som kilde, vet vi at Lars var snekker og strandsitter på Maritvoll akkurat da.
Fra justisprotokollen kan vi lese at Lars Amundsen og hans kone fikk bygselseddel
på 5 mål jord av Maritvoll på den såkalte ”Spil-Ager” (dvs. Spellåkeren). Dette er et
område som ligger sør for bygningene på Spinneriet og vestover mot elva. Både Borgen
og Maritvoll var grunneiere her i sin tid. Folk som bor på Tinden regner ikke Spellå
keren som en del av Tinden. Lars Amundsens bygselseddel er datert 26. okt. 1801.
Det var Åge Rasmussen Hagen som eide Maritvoll den gang. La oss ta med noe om
betingelsene han fikk:
I årlig avgift skulle Lars betale 5 riksdaler. Dessuten hadde han 3 dagers pliktarbeid
som skulle fordeles slik:
1 dag i våronna, 1 dag i høyonna og 1 dag i skuronna.
Pliktarbeidet skulle han utføre, ”uden derfor at nyde aparte Betaling”. Det var en del
av den årlige bygselavgifta. Utover dette hadde han ingen plikt til å arbeide for gård
eieren. Hele teksten i bygselsseddelen er ellers gjengitt nedenfor som en illustrasjon.
Lars sin sønn med Berit Andersdatter:
Bl. Anders, f. 1776, Begge foreldrene bodde da på Reppe.

Lars og Annes barn:
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Utskrift fra tingprotokollen.
Som alle andre bygslere måtte Lars Amundsen og hans kone oppføre seg "upåklagelig" mot gårdens eiere, være
en god betaler og utføre følgende arbeidsplikt: 1 dag i vaaraanden, 1 dag i høeaanden og 1 dag i skaaraanden.
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B2. Maria, f. 1 777 på Tromsdal. Trolig hun som var tjener hos kjøpmann Hågen Smith
på Maritvollvaldet i 1801. Han hadde gård i Gamle Storgate - senere Holan g.nr.
19/24 (Sættemgården/Eriksengården).
B3. Elsebe, f. 1780 på Tromsdal. Ukjent skjebne.
B4. Amund, f. 1782 på Lundskinvald, d. 1832 som strandsitter på Øro. Gift 1808
med Kjersti Eliasdatter. Han bodde på en plass under Maritvoll ved giftermålet mens
Kjersti var bosatt på Borgenvald. Amund var trolig neste eier av farens heim.
B5. Ole, f, 1790 (26.07) på Stabelstua, trolig han som døde 1 833 på Haugsholmen
"funnet død på marken" står det skrevet i kirkeboka.
B6. Ole, f. 1793 på Haugsvald, d. 1848 som husmann på Lundenvald (Lundbakken).
Gift 1 820 med Berit Oisdatter, f. 1 794, d. 1 863 på Lundenvald. Ved giftermålet
var de innerster på Auskinsvald. Ole og Berit hadde fire barn. Deres yngste sønn,
Mikal, ble født på Lundbakken i 1 835. Så familien har vært der i mange år. Deres
eldste sønn, Lars Olsen, var på Lundenvald (Lundbakken) både i 1 865 og 1 875.
Dette at man brukte samme navn på to brødre var ikke så helt uvanlig. Oppkalling av
nære slektninger var viktig. Kanskje var den første svak eller mye syk som liten. Ved å
gjenta navnet på neste barn ville man sikre at navnet ble med videre i slekta.
Lars sin sønn med Inger Eriksdatter Stabelstua:
B7. Ole, f. 1790 (28.09) på Stabelstua, d. 1791. Som far er anført Lars Amundsen
Stabelstua. Gift mann.
Amund Larsen (1782-1832) og Kjersti Eliasdatter (1780-1842)
Amund var tjener på Åkerhus i 1801 og var som allerede nevnt, sønn av forrige eier.
Kjerstis foreldre var Elias Olsen og Marit Ellingsdatter Høen. I 1801 var hun i tje
neste på Kvam og var 20 år gammel.
Amund og Kjersti giftet seg som nevnt i 1808. 1 merknadsrubrikken har presten
skrevet; Plass under Maritvoll. I 1815 holdt de også til på Maritvollvald, og Amund
betalte skatt som skomaker både i 1820 og i 1825. Som en av strandsitterne på Øra
betalte han kostpenger til læreren på fastskolen.
Amunds mor Anne Oisdatter bodde hos dem i 1815, hun kaltes da fattig. Muligens
var det hun som døde som legdslem på Øra i 1821.
Kjersti var strandsitter på Maritvollvald ved sin død i 1842. Dermed ser det ut som
Amund og hans familie var på denne heimen sammenhengende i mange år, og heimen
lå som nevnt på Spellåkeren. Ut fra fødselsåra på barna ser vi at de var på Maritvollvald
fra 1809-1824, trolig enda lenger.
Amund og Kjerstis barn:
Bl. Elias, f. 1 809 på Maritvollvald, d. 1 877 på Maritvollvald. Gift 1 834 med Hanna
Oisdatter Nestvoll, f. 1810, d. 1874. Ved giftermålet bodde hun på Nestvoll.
Heimen deres lå på Tinden. Trolig neste eier.
B2. Lars, f. 181 2på Maritvollvald, d. 1814.
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B3. Johannes, f. 1 816 på AAaritvollvald. Både i 1 865 og 1 875 var han husmann og
fisker på Småaunet under Hegåsen, Dolm på Hitra.
B4. Marta, f. 1819 på AAaritvollvald, d. 1891 på AAikvollvald av lungebetennelse. I
1 865 losjerte hun på Østvoll (Gjethegården 22/29). Ugift.
B5. Anne, f. 1824 på AAaritvollvald, d. 1883 på AAaritvollvald. I 1865 var hun
tjenestepike hos AAikal Skjevik i Rostadgården og i 1 875 hos Anne AA. Iversdatter
også fra Rostadgården. AAen hun bodde på Vennes.

Elias Amundsen (1809-1877) og Hanna Olsdatter (1810-1874)
Hanna var født på Bjartnesvald i 1810, og hennes foreldre var Ole Larsen og Lisbet
Halsteinsdatter. Elias og Hanna giftet seg som allerede nevnt i 1834. Elias bodde på
Maritvoll både i 1865 og i 1875. I 1865 kaltes han selveier og fisker og ti år senere
fisker med jord. Hanna døde på Maritvollvald i 1874 mens Elias døde tre år senere på
samme sted.
Det ser ut som Elias har vært strandsitter på denne heimen fra ca. 1846 og til sin
dødt 1877.
Elias og Hanna sine barn:
Bl. Lars, f. 1834 på AAaritvollvald, d. 1914 som husmann på Nesset på Tinden. Gift
1862 med Anne Birgitte Nilsdatter, f. 1837 på Borgenvald, d. 1910. Var på
Borgenvald både i 1 865 og 1 875. Se Borgen "Hynne" g.nr. 20/4.
B2. Andrea, f. 1837 på Øra. Gift 1860 med selveier og fisker Kristoffer Ottesen, f.
1 830 på Gjermstadvald, d. 1 866 på AAaritvollvald. Bosatt på Tinden, se neste
heim.
B3. Kirsten Elisabet, f. 1 840 på Øra. Gift 1 871 med Ole Jonasen Bergsvald, f. 1 846.
Før giftermålet var Kirsten "tjenestekvinne" hos presten Truls Krog Koch på Stiklestad
mens Ole bodde heime på Fætten og var skredder. I 1 875 var de etablert på
Gudmundhusvald. Da kaltes Jonas skreddermester med jord. Familien hadde ei
ku, sju sauer, ei geit og en gris. Ole utvandret til Lisbon i Nord Dakota i 1 888, og
Kirsten Elisabet reiste etter med de fire barna i 1 890. Deres reisemål var Boston.
Ved utvandringa var familien husmannsfolk på Jøsås.
Cl. Jon Edvard, f. 1 872 på Bergsvald. Utvandret til USA i 1 890 sammen med sin
mor.
C2. Hansine, f. 1 874 på Bergsvald, d.l 875 på Gudmundhusvald.
C3. Inga Hansine, f. 1 877 på Gudmundhusvald.
Utvandret til USA i 1 890 sammen med sin mor.
C4. Oskar, f. 1 880 på Hallan nedre. Utvandret til USA i 1 890 sammen med sin
mor.
C5. Kristian, f. 1 882 på Bjørkenvald. Utvandret til USA i 1 890 sammen med sin
mor.
B4. Oline, f. 1842 på AAikvollvald. Hun er registrert som ugift og flyttet til Trondheim
i 1 867, men var tjenestepike der allerede to år før. Troiig gift 1 867 med murer
Ole Andreas Sten, f. 1841 i Trondheim. Som gårdsnavn ved utflyttinga er oppført
Tinden.
MARITVOLL

339

B5. Johan Olaf, f. 1 846 på Maritvollvald, Øra. I 1 865 bodde han heime, og "hjælper
faderen med fiskeriet", står det i folketellinga. Flyttet som ugift til Trondheim i 1 877.
I 1910 er han oppført som fisker Johan Wold bosatt i Trondheim. Gift med Olufine,
f. 1861 i Kristiansund.
B6. Elisæus, f. 1849, død 1865. Tvilling med Hanna,
B7. FHanna, f. 1 849 på Maritvollvald, tvilling med Eliseus. Bodde heime enda i 1 865.
Ikke funnet i Verdalen i 1 875, 1891, 1 900. Ukjent skjebne.
B8. Lovise, f. 1 853 på Øra, d. 1 857 på Maritvollvald. Kalles da husmannsdatter.

Uplassert heim nr. 3 under Maritvoll
Kristoffer Ottesen (1830-1866) og Andrea Eliasdatter (1837-)
Blant strandsitterne på Tinden var det naturlig nok mange fiskere. Kristoffer var en av
dem. Han var sønn av Otte Kristoffersen og Marta Olsdatter Jermstadvald. Andrea som
var fra Tinden, var som nevnt ovenfor, datter av Elias Amundsen og Hanna Olsdatter.
Kristoffer og Andrea giftet seg i 1860, og heimen deres lå like i nærheten av hennes
foreldres heim. Av folketellinga for 1865 får vi vite at Kristoffer var selveier og hadde
to sauer på denne tid. Han sådde noe bygg og havre og satte 2 tnr. poteter.
Som føderådsmann bodde Kristoffers far, Otte, også i denne heimen. Kristoffer
ble ingen gammel mann, han døde bare 36 år gammel. Som enke flyttet Andrea til
Trondheim i 1873. I 1891 var hun på nytt enke og arbeidet som flaskeskyller ved
Trondhjems bryggeri.
Kristoffer og Andrea sine barn:
Bl. Maria, f. 1860. I 1891 var hun tjenestepike på Lade. Hun bodde da sammen
med mora. Maria ble gift i 1 894 med maskinist Iver Martin Svendsen, f. 1 842 i
Trondheim.
B2. Ludvig Edvard, f. 1 865 på Maritvoll, Tinden. Flyttet med mora til Strinda. I 1 875
bodde han sammen med mora og stefar Peder Larsen på Singsaker. Fhan var murer
og f. 1 820 i Stjørdal.
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Uplassert heim nr. 4 under Maritvoll
Magnhild Arntsdatter (1750-1802) og Ole Rasmussen (1743-1800)
Magnhilds foreldre var Berit Pedersdatter og smed Arnt Ellingsen Berg, og hun giftet
seg i 1775 med enkemann Ole Rasmussen fra Øra. Hans foreldre var Berit Olsdatter
Nord-Lyngsvald og Rasmus Bårdsen Bjørkenvald. Da de giftet seg, var Ole soldat og
bosatt på Hammelen, og Magnhild hodde på Haga.
Ole døde på Øra i 1800, og dermed satt Magnhild alene igjen som strandsitter uten
jord på denne heimen i 1801. Hun døde allerede året etterpå.
Magnhild og Oles barn:
Bl, Rasmus, f. 1 776 på Hagavald, d. 1 786 på Øra.
B2. Elen, f. 1 778 på AAikvoll. Tjener på Mikvoll i 1 801
Ugift, ikke funnet død her i bygda.
B3. Arnt, f. 1781 på Øra, d. 1785 påØra.
B4. Bård, f. 1788, d. 1814 på Tukthuset i Trondheim, i
lese: "Baard Olsen Øren født i Wærdalen, 26 år, er
mer, er udhungret og har en aaben Fod, død 21. mai
som lå bak hans opphold på Tukthuset, kjenner vi ikke

Fangeprotokollen står det å
høi af væxt og smal af Lem
1814". Hva slags forseelse
til.

Leieboere:
Ingeborg Andersdatter, enke etter 1. ekteskap, f. 1756, Innerst.
Anders Jakobsen, hennes sønn, f. 1797.

Uplassert heim nr. 5 under Maritvoll
Ellen Maria Knutsdatter Messel (Wessel) (1749-1841) og
Ole Ingebrigtsen (Embretsen) (1735-død etter 1815)
Ellen Maria er ikke å finne blant fødte i Verdalen, så hun er nok innflytter. Hennes
etternavn tyder også på det. Ellers var det en annen person med samme navn, muli
gens en slektning, som holdt til i Verdalen på 1700-tallet, nemlig madam Medsel. Hun
var ifølge kirkeboka født i 1730 og døde i 1799.
Ellen Marie var strandsitter uten jord på Maritvoll i 1801 og bodde altså da i eget
hus. Folketellinga som ble holdt da, viser Wessel til etternavn. Imidlertid er det tydelig
skrevet Messel i kirkeboka da hun giftet seg i 1802. Hun ble gift med enkemann Ole
Ingebrigtsen (Embretsen) som hadde hus på Mikvoll store i 1801(se under uplasserte
nr. 3 av Mikvoll store på Øra). Ellen Maria betegnes som jomfru ved giftermålet.
Ole var skomaker. I 1815 losjerte begge hos Nils Nilsen Spillemann. Ole var da
kårmann, og ekteparet var fattig.
Leieboer hos Ellen Maria i 1801 var:
Maren Andrea Balk ”piige” 44 år ugift (1757)
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Uplassert heim nr. 6 på Maritvoli
Ole Jonsen (1775-1817) og Marit Bengtsdatter Mikvolivald (1778-1848)
Ole Jonsens foreldre var skomaker Jon Jonsen og Sylvi Olsdatter Øra. Se uplassert
heim under Maritvoli nr. 10. Marits far var Bengt Nilsen, Øra. Ole var som sin far sko
maker. Ved folketellinga i 1801 var han soldat og strandsitter uten jord på Maritvoli.
Ser ut som de giftet seg i 1798.
Trolig var det han som døde på Holme 11817. Marit døde som fattiglem på Mikvoli
vald i 1848.
Ole og Marits barn:
Bl. Sofia, f. 1799, d. 1 878 på Årstadvald. Gift 1 829 med Ole Olsen, f. 1 804, d.
1 899. Både brura og brudgommen var bosatt på Holmen da de giftet seg. De ble
senere husmannsfolk under Arstad søndre (Vollan) der begge døde.
B2. Johannes, f. 1801 på Øra, d. 1 872. Gift 1 830 med Bolettejohansdatter, f. 1 804
på Østnesvald, d. 1874. Ved giftemålet hadde brudgommen N. Holmen som
bosted, og brura bodde i Vuku. Johannes Olsen var husmann uten jord på Ferge
berget i Vuku i 1 865.
B3. Marte, f. 1 804 på Øra. Gift 1 851 med husmann og enkemann Halvor Pedersen
Nestvollvald, f. 1795 på Melbyvald, d. 1 880 på Nestvollvald.

Uplassert heim nr. 7 under Maritvoli
Halsten Olsen Rønning (1747-1828) og Kjersti Knutsdatter (1750-1828)
Dette ekteparet var trolig innflyttere og er ikke funnet blant gifte i Verdalen. Halsten
var strandsitter og rotgyter på Maritvoli i 1801 og hadde fire barn som bodde heime
da. Flere kilder forteller at Halsten var gjørtler, og i den anledning betalte han skatt i
1820. Rotgyter og gjørtler må en vel kunne si var to beslektede håndverk. Leksikon
har følgende opplysninger: Rotgyter: Person som støper i kobber (kobberslager). I
middelalderen ble ordet brukt om en som drev med støping bl.a. av kirkeklokker og
kanoner. Om gjørtler heter det i samme leksikon: Håndverker som forarbeider pryd
og nyttegjenstander i bronse eller messing.
Bare deres yngste barn ser ut til å være født i Verdalen. Hun var født i Ravloa, det ser
dermed ut for at de bodde en periode der før de kom på Øra like før 1800.
Halsten var strandsitter på Øra ved sin død i 1828. Fra skifte etter ham kan vi hente
flere opplysninger om familien.
Halsten og Kjerstis barn:
Bl. Kari, f. 1773, d. 1818 som strandsitter på Øra. Gift 1 806 med Gunder Eriksen,
f. 1 779 utenbygds. Begge bodde på Gudmundhus da de giftet seg.
Cl. Kirstine, f. 1 806 på Øra. Gift på Hitra med gårdbruker EnokJensen Huss, f.
1798 på Hitra.
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C2. Erik, f. 1 809 på Maritvollvald, Øra, d. 1 810 på samme sted.
B2. Lisbet, f. 1775, d. 1834 på Tvistvoll. Gift 1798 med Ole Larsen Bjartnesvald, f.
1 777, d. 1 835. Oie Larsen og familien var på en husmannsplass under Bjartnes i
1815. Skifte etter Lisbet i 1836. Se Heimer og folk Stiklestad s. 124.
B3. Karen, f. 1783. Gift med Torgeir Hansen som var gårdbruker i Salten. Ingen barn.
B4. Ole, f. ca. 1 785, flyttet til Trondheim.
B5. Gollaug/Golla, f. 1788, d. 1849 på Eklovald. Gift 1812 med Nils Nilsen
Kvelstad, f. 1781. Troiig var det han som døde på Øra i 1821. Ekteparet hadde
en plass under Kvelstad, men bodde i 1 815 på Øra. Ved folketellinga da kaltes
han spillemann.
B6. Jørgen Lukas, f. 1 792, død etter 1 832, men ikke funnet død i Verdalen. Gift 1817
med Elisabet Sofie Pedersdatter, f. 1789, død etter 1 832. Men heller ikke hun er
funnet død her i bygda. Jørgen var gjørtler som far sin og bodde på Øra i 1815.
Han betalte skatt både i 1 820 og i 1 825.
Cl. Hågen, f. 181 8 på Maritvollvald, d. 1824.
C2. Kirstine, f. 1 820 på Øra, d. 1907 på Stjørdalshalsen. Gift to ganger.
C3. Rebekka, f. 1 823 på Øra, attest til Hitra i 1 842.
C4. Johan Oluf, f. 1 826 på Maritvollvald, Øra.
C5. Hanna, f. 1832 på Øra, attest til Ytterøya i 1848. Gift med fisker Kristian
Eilertsen, f. 1 832 i Vågan. I 1 865 bodde de i Vågan i Lofoten.
B7. Kirstine, f. 1796 på Ravlo, d. 1 807 på Øra.

Uplassert heim nr. 8 under Maritvoll
Ole Pedersen Frank d.e. (1753-1810) og Beret Sivertsdatter Gudding (1756-)
Ole og Beret giftet seg i 1781. Da bodde han i Sparbu og hun i Stor-Langdalen. Så en
må nesten si at han hadde lang friervei. Ole brukte etternavnet Frank allerede da han
giftet seg.
Ole Pedersen Frank var strandsitter uten jord på Maritvoll sin grunn og tilsynsmann
i 1801. Men hvor på Maritvoll han bodde, vet vi ikke. Hva jobben som tilsynsmann
innebar, har også vært noe uklart. Imidlertid framgår det av en sak i Justisprotokollen
fra 1802 at Ole Frank opptrådte på vegne av lensmannen. På bakgrunn av dette må vi
nesten tro at han var en slags lensmannsbetjent.
De første fem barna var født før 1801 og bodde heime hos foreldrene.
Ole P. Frank og familien hadde et opphold på Reitan midt på 1790-tallet. Det kan
vi se av kirkeboka og barnas fødested.
Det var troiig Ole som døde på Mikvollvald som husmann i 1810. Beret må være
død en gang mellom 1802 og 1815, men er ikke funnet blant døde i Verdalen.
Ole og Berets barn:
Bl. Peder Frank, f. 1788, d. 1856 som strandsitter på Øra. Gift 1815 med Karen
Hansdatter, f. 1790, d. 1858. Ved giftermålet var de leieboere på Holmsveet, fra
181 8 en periode på Fæbyvald.
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B2.
B3.
B4.
B5.
B6.

Cl. Ole Pedersen Frank d.y. ; f. 1818 på Fæbyvald, d. 1 885 på Maritvollvald av
brystsykdom. Gift 1 851 med Lisbeth Olsdatter, f. 181 3på Hofstad, d. 1 896
på Øra. Se mer under Viborg g.nr, 19/48.
C2. Marit Frank, f. 1 820 på Fæbyvald, d. 1 887 på Steinkjer. Gift 1 845 med Ole
Andreas Lorentsen Moe, f. 1 816 på Levanger, drukna 1 854 i Verdalselva.
Johannes, f. 1792 på Øra. Ukjent skjebne.
Jacob, f. 1796 på Reitan, Ukjent skjebne. Tvilling med B4.
Elias, f. 1796 på Reitan. Ukjent skjebne. Tvilling med B3.
Marta, f, 1798 på Reitan. Ukjent skjebne.
Beret, f. 1 802 på Øra, d. 1 804 på Mikvollvald.

Navnet Frank (Franck) skal visstnok være av tysk opprinnelse, og mye tyder på at det
kan være kommet til Norge allerede på 1600-tallet med bergverksfolk.

Uplassert heim nr. 9 under Maritvoll
Peder/Helge Andersen Wang (1769-) og Inger Kirstina Olsdatter Dahl (1761-)
Dette ekteparet ble gift i 1799, men det er noe uklart hva som er det egentlige navnet
på brudgommen. Ved giftermålet er det oppgitt glassmester Helge And. Wang mens
han i 1801 kalles Peder. Han var da glassmester og strandsitter på Maritvoll. I huset
hos dette ekteparet bodde Anne Paulsdatter, f. 1757. Hun var enke i 1801 etter sitt
første ekteskap.
I henhold til Ekstrarettsprotokoll nr. 13 (Folie 404 b) fra året 1814 har vi funnet
noe om hans levnetsløp. Han var innkalt til et forhør på Tingstedet Brusveet i Skogns
prestegjeld sammen med sin kone. Arrestanten Helge Andersen Wang var da 45 år og
bodde på Levanger. Han var født i Østerdalen og foreldrene var Anders Sivertsen og
Malena Helgesdatter. Da han var 11 år gammel, kom han til Trondheim i glassmes
terlære. Her ble han konfirmert av presten Angell i sitt 14. år. Han ble i Trondheim i
nesten 11 år og senere på Levanger omtrent 2Vi år. Han ble gift her i bygda og bodde
visstnok her i 5 år.
Hvorfor han ble arrestert, vites ennå ikke.
En har ikke funnet barn født i Verdalen. Ekteparet var død etter 1801, men er ikke
å hnne blant registrerte dødsfall her i bygda. De er heller ikke registrert som utflyttet.

Uplassert heim nr. 10 under Maritvoll
Jon Jonsen (1729-1805) og Sølvi Olsdatter (1738-1811)
Dette paret giftet seg i 1764 og bodde allerede da på Øra. I 1801 var Jon strandsitter
på Maritvoll og drev som skomaker. Sølvi var datter av Marit Ivarsdatter og Ole Olsen
på Kjæran.
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Jon og Sølvis barn:
Bl. Magnhild, f. 1 765, trolig ugift.
B2. Agnes, f. 1768. Gift 1801 med tambur Jon Ottesen,
f. 1773, d. 1 810 på Mikvollvald.
B3. Jonas, f. 1771, d. 1 804 på Maritvoll. Etternavnet Wold ble brukt ved hans død.
Gift 1 803 med Marta Andersdatter Kjæran, f. 1 770.
B4. Ole, f. 1775, trolig han som døde på Holme i 1817. Gift 1798? med Marit
Bengtsdatter, f. 1 778, d. 1 848. Se egen heim uplassert nr. 6 under Maritvoll.
B5. Iver Wold?, f. 1778, d. 1 834 på Øra. Gift 1 801 med Brynild Jonsdatter, f. 1774.
Begge bodde på Øra da de giftet seg. Iver var skomaker. Ekteparet hadde tre barn
og bodde fremdeles på Øra i 1815. Da er han oppført som Iver Jonsen W - som
trolig står for Wold. Som nevnt ovenfor brukte også hans bror Jonas, Wold som
etternavn. Iver kaltes strandsitter på Øra da han døde. Hele familien er omtalt under
Østvoll.
B6. Marta, f. 1 783, d. 1 856 på Nestvoll. Gift 1818 med børsemaker Halvor Eriksen
Kystad, f. 1 792 på Strinda, d. 1 843 som strandsitter på Øra. Kystad var yrkesaktiv
både i 1 820 og i 1 825. Det kan vi se av skattelistene.

Uplassert heim nr. 11 under Maritvoll
Flere av Nilsenslekta har vært brukere av denne heimen, men geografisk hvor den lå,
er noe usikkert. Kanskje i nærheten eller på samme plassen der Elvbakken g.nr. 19/31
senere ble til?
Den første eier som vi vet om her, er:
Lorents Nilsen (1755-1815) og Agnes Hansdatter (1762-1803)
Lorents var fra Strømmen og giftet seg med Agnes i 1782. Hun bodde da på Mikvoll.
Det ser ut som Lorents og Agnes hadde tilhold på Maritvollvald den lengste tida av
sitt ekteskap. Han drev som fisker og var strandsitter på Maritvoll i 1801. Lorents var
også bruker av Lorvoll med Øgstadenget en periode, trolig fra tidlig på 1800-tallet
og fram til sin død i 1815. Kanskje hadde han som flere andre på Øra, bruk for jord
for å holde buskap. Lorents Nilsen er også omtalt under Lorvoll g.nr. 16/10 og 11 av
Nestvoll store.
Lorents og Agnes sine barn:
Bl. Nils, f. 1782, d. 1 844 på Øra. Gift med Marit Olsdatter, f. 1786, d. 1 868 som
føderådskone hos sin sønn Johannes på Tinden. Trolig neste beboere på Lorents sin
plass.
B2. Hans, f. 1784, d. 1785.
B3. Johannes, f. 1 786. 11815 bodde han hos sin søster i Klokkarstua i Gamle Storgate
på Øra. Ukjent skjebne. En sønn utenfor ekteskap med Siri Jensdatter Borgen.
Cl. Ole f. 1806, d. 1811.
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B4. Marta Catrine, f. 1788, d. 1862 på Øra. Gift første gang i 1811 med Ole
Eriksen Dahl fra Melhus, f. 1781, d. 1814. Han var stiftsdyrlege. Marta giftet seg
andre gang i 1822 med Tore Hansen Heilem fra Inderøy. Han var født i 1795,
død etter 1 865. Eiere av Klokkarstua g.nr. 1 8/20 (se Mikvoll store) i Gamle Stor
gate.
B5. Gjertrud, f. 1793, d. 1871 på Mikvollvald. Gift 1820 med Arnt Olsen, f. 1791
i Soknedal, d. 1856 på Mikvollvald. Ved giftermålet hodde han på Stiklestad og
hun på Mikvoll. Husmannsfolk på plass under Mikvoll. I 1 865 var Gjertrud legds
lem på Prestegården (Ugien). Ved sin død kaltes hun husmannsenke.
Cl. Olaus, f. 1823. Han var født med seiershuve, så vei som hans sønn og
sønnesønn. Se artikkel i Årbok 1952 s. 54. Å være født med seiershuve vil si
at rester av fosterhinnen sitter tilbake på nyfødte barn.
B6. Anne, f. 1796. 11815 var hun Innerst hos Elen M. Lo..?. Gift 1819 med matros
Henrik Henriksen, f. 1 790 fra Vedøen på Hitra, d. 1 865. De var husmannsfolk på
Tøfta under Strand,
B7. Serianna, f. 1 798. 11815 bodde hun i Klokkarstua i Gamle Storgate hos sin søster
Marta. Gift 1822 med Lars Larsen Foss, Stene. Han var født i 1795 på Frosta.
Ved giftermålet bodde brudgommen på Stene og brura på Øra. Lars Larsen var
trolig sønn av Lars Larsen Foss som bygslet Stene søndre en periode. Lars Larsen var
neppe født i Verdalen. De var innerster eller leieboerepå Øra, men flyttet senere
til Hemne. I 1 865 bodde Serianna som kårenke hos sønnen Gunder. Han var da
sjøleier på gården Betten i Stangvik på Nordmøre.
B8. Ole, f. 1801 på Maritvollvald, d. 1869 på samme sted. Gift 1822 med Berit
Sveinsdatter som var av svensk herkomst. Hun var født i 1796 i Renn berg i Åre.
Berit kom til Norge før 181 5 og døde hos sin datter Abel Hallem på Rosvollvald i
1 880. Ole betalte skatt i 1 825, var fisker og hadde egne hus på Maritvollvaldet i
1 865, trolig på Tinden. Se egen omtale av denne familien.

Nils Lorentsen (1782-1844) og Marit Olsdatter (1786-1868)
Nils og Marit giftet seg i 1809 og var da innerster eller leieboere hos Jonas Forberg i
Smedveita. Familien finnes i folketellinga i 1815, og Nils betalte skatt i 1820. I likhet
med sin far var Nils fisker. Han var strandsitter på Maritvollvald til sin død i 1844, og
en finner det rimelig at det var han som overtok heimen etter faren.
Marit døde i 1868 hos sin sønn Johannes og kaltes da føderådskone.
Nils og Marits barn:
B1. Ole, f. 1 809 på Maritvollvald, d. 1 886 som husmann på Maritvoll. Gift 1 836 med
Bergitta Bårdsdatter, f. 1813 på Hallem, d. 1896 på Bergsveet. Ole betegnes
som skredder med jord. Se nærmere uplassert heim under Maritvoll nr. 13, men
heimen er l.nr. 29 av Maritvoll i panteregisteret fra 1 874.
B2. Lorents, f. 1 810 på Maritvollvald, d, 1 876. Attest for utflytting til Nordland i 1 851
og var ugift da. Han er nok havnet på Hestøy på Tjøtta i 1 865 og kalte seg Lorents
N. Hagen. Lorents ble gift med Else HeleneJakobsdatter.
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B3. Agnes, f. 1813 på Øra, d. 1892 som husmannskone på Maritvollvald (Tinden).
Gift 1 843 med Henrik Kristensen, f. 1 817, d. 1901. Ved giftermålet bodde han
på Stiklestad og hun på Øra. Se egen heim uplassert nr. 14 under Maritvoil.
B4. Johannes, f. 181 6 på Maritvollvald, d. 1 878 på samme sted. Gift 1 844 med Elen
Kristine Olsdatter fra Egge, f. 1 822, d. 1912. Strandsitter og fisker. Egen heim se
nedenfor.
B5. Birgitte, f. 1 820 på Øra, d. 1821 på Øra av kikhoste.
B6. Olaus, f. 1 823 på Øra, d. 1 824 på Maritvollvald.
B7. Birgitte, f. 1 825 på Øra, d. 1917 på Tinden. Gift 1 845 med Ole Olsen, f. 1816
på Fleskhusråen, d. 1902 på Borgenvald.
B8. Marta, f. 1 830 på Øra. Ukjent skjebne. Kanskje var det hun som døde i 1 855.
Johannes Nilsen (1816-1878) og Elen Kristine Olsdatter (1822-1912)

Johannes var sønn av Nils Lorentsen og Marit Olsdatter som var strandsittere på Marit
voil. Trolig er det snakk om samme heim. Noe som styrker denne teorien: I 1865 var
Marit Olsdatter, Johannes sin mor, losjerende hos dem, dvs. hun kalles da føderåds
kone. Hun døde tre år senere på Tinden.
Elen kom til Verdalen i 1844 som tjener på Maritvoil (-valdet), og hun og Johannes
giftet seg samme år. Hun var født i Egge, men kom fra Stod da hun kom hit. Hennes
foreldre var husmannsfolk under Hegge ved Steinkjer. De het Ole Pedersen og Martha
Eriksdatter.
I 1848, nærmere bestemt i pantebok J dok.49, får vi fram noen interessante opplys
ninger om Johannes Nilsen. Han fikk da låne 30 spd. av Johannes Andersen Maritvold.
Vi siterer fra panteboka: ”Til min Qreditors midlertidige sikkerhet giver jeg ham herved
mit første prioritets panteret i de Huusebygninger jeg agter at opføre paa Maritvolds
grund”. Av panteboka får vi også vite at denne tomtegrunn ligger mellom” Johannes
Olsen og Elias Amundsens Huusebygninger”. På tross av disse siste opplysningene, er
det ikke enkelt å vite akkurat hvor denne heimen ble bygd. Men på Tinden var det.
Han underskriver med påholden penn og kaller seg Johannes Nielsen Øren. Doku
mentet er datert 11. oktober 1848.
Hvem var nå denne Johannes Andersen Maritvold som hadde høve til å låne bort
så mye penger?
Enn så lenge er han ukjent for oss.
Men tilbake til Johannes Nilsen. Han var strandsitter på en heim på Tinden fra
omkring 1848. 1 1865 var han selveier og drev med Eske. Johannes og Elen hadde fire
sauer og sådde H tn. bygg og satte 1 l/i tnr. poteter. Ti år senere sto det seks sauer og
en gris i fjøset. De sådde xk tn. havre, satte fire tnr. poteter og sådde noen rotfrukter.
Det kan se ut som benevnelsen strandsitter og husmann går litt om hverandre. I kir
keboka er det flere ganger oppgitt strandsitter som yrke for Johannes. Imidlertid er han
også med på en liste over husmenn som har betalt en viss avgift i åra omkring 1868/70.
Heimen til Johannes og Elen lå på en parsell som gikk fra Tindvegen og vestover til
midtløpet av elva. Kan heimen ha ligget på parsellen 19/31 Elvbakken? Arve Nilsen,
ett av Johannes sine oldebarn, fikk senere bygge på tomta etter Gammelhusa til Oskar
Nilsen. Han var Arves far.
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At folk hodde trangt før i verden, er en kjent sak. Slik også på Tinden. Tomten
Johannes, Elen og sønnene Johan og Nils var det også losjerende i denne heimen. Det
var dagarbeider Andreas Olsen med kone og to barn som bodde der i 1875.
På sine gamle dager ble Elen tatt hånd om av sine sønner. I 1891 bodde hun hos
Nils på Tinden, i 1900 var hun hos Johan som bodde på Ørmelen den gangen. Hun
fikk også litt fattigunderstøttelse. Elen døde på Tinden i 1912.
Johannes og Elens barn:
Bl. Maren Maria, f. 1844 på Øra. Hun fikk flytteattest til Trondheim i 1870. Gift
samme år i Domsoknet med treskjærer Anders Semmingsen Lie, f. 1 845 i Oppdal.
B2. Nils, f. 1 848 på Maritvollvald, d. 1 852 på Øra.
B3. Olava, f. 1851 på Øra. Flytteattest til Trondheim der hun i 1 875 arbeidet som
tjenestepike. Hun bodde i Carl Johansgt. 2 og brukte etternavnet Nielsen. Gift
1 877 i Vår Frue kirke med Henrik Martin Hansen, f. 1852 på Ørland. Han var
salmaker og tapetserer. Hun kalles husmor i 1900 og bodde da i Innherredsveien
1 3. Olava var enke i 1 925 og bodde i Mellomvn. 1 6 i Trondheim.
B4. Nils, f. 1 856 på Maritvollvald, d. 1861 på Øra.
B5. Johan Edvard, f. 1 860 på Maritvollvald, d. 1952. Gift 1 890 med Ragnhild Mar
grete Martinsdatter Maritvollvald, f. 1 867 på Minsåsvald, d. 1952 på Tinden. Se
eget oppsett for Elvbakken g.nr. 19/31.
B6. Nils, f. 1863 på Maritvollvald, d. 1942. Gift 1888 med Oline Olausdatter
Follovald, f. 1862, d. 1952. Neste eiere av heimen. Nils og familien, er omtalt
under Rosenborg g.nr. 19/102.

Uplassert heim nr. 12 under Maritvoll
Ole Lorentsen (1801-1869) og Berit Sveinsdatter (1796-1880)
Ole var sønn av Lorents Nilsen og Agnes Hansdatter. Som bosted for foreldrene er opp
gitt Maritvoll Øra, og det betyr vel helst at de bodde på Maritvollvaldet, dvs. at Lorents
var husmann eller strandsitter under Maritvoll. Ole var av den store Nilsenslekta på
Tinden.
Berit var født i Rennberg i Åre. Hun var vel døpt Brita, men kalte seg Berit etter at
hun flyttet til Norge. Hit kom hun som ganske ung, for i 1815 var hun tjenestepike hos
ekteparet Iver og Marit Sveinsdatter. Hennes far var Svend Nilsson, f. 1761 på Skav
haugvald, men han vokste opp på Lillemoen. Han ble gift i 1793 med Brita Aronsdatter
f. 1774, d. 1863. De var gårdbrukere i Medstugan.
Ole og Berit giftet seg i 1822. Eldstemann, Andreas, var født et par måneder før for
eldrene fikk prestens velsignelse, og det var ikke så uvanlig. Ole hadde noe fortjeneste
i 1825, for han er å hnne blant skatteyterne dette året. Da parets eldste datter, Agnes,
ble født i 1826, kalles Ole strandsitter.
Han var fisker og selveier i 1865, men døde bare hre år senere. Berit døde hos sin
datter Abel Hallem på Rosvollvald i 1880 og kaltes da fattiglem.
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Ole og Berit må nesten regnes som
stamforeldre til Gjersingfamilien på Øra
(to av dem). Paret er også omtalt under
hans foreldre, Lorents Nilsen og Agnes
Hansdatter (uplassert nr. 11).
Ole og Berits barn;
Bl.

Andreas, f, 1822 på Øra, d.
1900. Gift 1848 med Mette
(Martha) Halvorsdatter, f. 1826

i Sparbu, d. 1900. Brukte Gjer
sing som etternavn i 1865, Se
egen heim Nyborg g.nr. 19/44.
B2. Agnes, f. 1 826 på Øra, d. 1827
på Øra.
B3. Svend, f, 1831 på Maritvoll Øra.
Trolig var det han som døde ugift i
1861.
B4. Abel, f. 1833 på Maritvoll, d.
1919 på Dypdal. Gift 1855
med skolelærer Hans Bertelsen
Hallem, f. 1832, d. 1913 på
Dypdal. Ved sin død kaltes han
Abel og Hans Hallem. Abel var født på Maritvollvald og
pensjonist, Denne familien flyttet
hennes foreldre var Berit Sveinsdatter og Ole Lorentsen.
mye på seg. Hans Hallem var hus
Hans Hallem var sønn av ugifte foreldre Bertel Toresen
mann på Tanggjerdet nordre under
Rosvoll, Foruten dette var Hans og
og Olava Jonsdatter Ekle. Han var mye musikalsk og
delvis leder av sangkor. Foto: Privat eie.
Abel bosatt på Stiklestad, Sund
byvald, Lennesvald, Melbygraven
og Forbregdsaune. Både Abel og
Hans bodde på sine gamle dager
hos sin datter Marta Nikoline på Dypdal i Leksdalen.
B5. Lovise, f. 1 837 på Øra, d. 1904. Flyttet som ugift til Trondheim i 1 866. Gift 1 869
på Steinkjer med maler Petter Nilsen Fenstad, f, 1 838 på Skjefte nedre, d. 1 872.
I Panteregisteret fra 1874 for Øra er Ole Lorentsen og Johannes Olsen oppført som
eiere av l.nr. 26 ”af Maritvoll”. Ingen av disse hadde tinglyst hjemmel på eiendommen.
Johannes Olsen var eier en periode før 1865. En senere eier iflg. Panteregisteret var
Peder Torstensen Sæter. Han vet vi var eier av Brobak.
Det kan godt være denne heimen som er oppstarten til det som senere ble kalt Bro
bak g.nr. 19/87. Se også der.
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Johannes Olsen (1807-1892) og x) Kirstina Caroline Mikalsdatter (1781-1852),
2) Bergitte Johannesdatter (1815-1905)
Johannes Olsen var sønn av Elsebe Olsdatter og Ole Olsen. Foreldrene bodde på
”Mikvollvald Øra”, da han ble født. Han ble gift første gang med Kirstina Caroline i
1837. Som bosted er oppgitt Øra. Gift i 1858 andre gang med Bergitte Johannesdatter.
Hun var født i Skogn.
En kan ikke hnne at det var barn i noen av hans ekteskap. Det kan likevel se ut som
han hadde en datter mens han var ”ungkarl”. Mora var, Bergitte Johannnesdatter, hun
som ble hans kone i hans andre ekteskap.
Bl.

Karen Bergitte, f. 1836 på Øra, d. 1912 som bondekone på Nøisomhet. Gift
1861 med Bernt Ellefsen, f. 1 835 på Forbregdsvald, d. 1919 på Nøisomhet.

Johannes var husmann på Nøisomhet på Ørmelen ved sin død. Da Bergitte døde, var
hun i privat forpleining på samme sted. Hun var svigermor til eieren. Mer om denne
heimen i boka om Ørmelen.

Uplassert heim nr. 13 under Maritvoll
Nå skal vi innom en eiendom som har fått løpenummer 29 av Maritvoll i panteregisteret
for Øra.
Denne heimen lå ikke akkurat på Tinden, men kanskje nærmere området som vi
kaller Spellåkeren.
I 1874 fantes det disse husa på eiendommen: Våningshus, fjøs, sjøbu og stabbur. At
det var sjøbu på plassen, taler for at den lå ved elva. Maritvoll grenser mot Østvoll ved
Godtemplarlokalet. Dermed er det sannsynlig at den lå i dette området, eller kanskje
nettopp der. Både i panteregisteret (1874) og i folketellinga ett år senere, er heimen
oppført i nærheten av heimer som vi vet lå der.
Den første eier vi vet om er Johan Amundsen.
Johan Nikolai Amundsen (1808-1878) og Johanne Andersdatter (1807-1843)
Johan var født på Østvollvald Øra, står det i kirkeboka. Hans foreldre var Amund
Hansen og Anne Maria Hansdatter. De bodde på Østvollvald i mange år.
Johanne sine foreldre var Kari Olsdatter og Anders Sivertsen Fikse. Hun ble født på
Fikse og døde i 1843 i barsel.
Johan og Johanne giftet seg i 1834, og begge bodde da på Øra. Som enkemann flyt
tet Johan i 1856 til Hemnes i Fofoten. I 1865 var han husmann uten jord og skomaker
på Hemnesvik i Hemnes sogn. Ti år senere betegnes han som husmann og fisker. Om
han giftet seg der nord, vet vi ikke.
Johan Nikolais datter med Gjertru Olsdatter:
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Bl. Maria, f. 1 830påØra, d. 1912. Gift 1 861 med Amund Isaksen Vold, f. 1 835 i Fron,
d. 1905. Ekteparet bodde på Volden g.nr. 18/1 1. De Fiaddefem barn sammen som
alle er omtalt under Volden av Mikvoll fille. Denne Fieimen har adresse Smedveita 2.
Marias sønn med handelsbetjent Lars Jakobsen:
Cl. Jakob, f. 1 856 på Øra, d. 1 876 på Mikvollvald som ugift dreng.

Johan Nikolai og Johanne hadde en datter:
B2, Karen Maria, f. 1834 på Maritvollvald Øra. Faren kalles strandsitter da hun ble
født. Muligens var hun kokkepike på Tunga på Strinda i 1891.

Det kan se ut som Johan Amundsen solgte eller ga opp heimen like etter at han mistet
kona i 1843. Ifølge panteregisteret fra 1874 tok nemlig Ole Nilsen over fra 1844.
Ole Nilsen (1809-1886) og Birgitta Bårdsdatter (1813-1896)
Ole var sønn av Nils Lorentsen og Marit Olsdatter som var strandsittere på Tinden
(Nilsenslekta). Birgitta var datter av ugifte foreldre, korporal Bård Olsen Haga og Marta
Pedersdatter Hallem. I en merknad i kirkeboka ved hennes dåp, kaltes hun slegfred.
Slegfredbarn vil si: Barnets mor lever sammen med faren uten å være gift med ham.
Ole og Birgitta giftet seg i 1836, og fikk to barn.
I 1865 ble Ole kalt skredder og selveier. Han hadde seks sauer og to geiter. Ole
sådde 14 tnr. bygg og 1 Vi tnr. havre og satte fem tnr. poteter. Ti år senere kaltes han
skredder med jord. Da hadde han kvittet seg med geitene, men hadde hre sauer og en
gris. Da satte han bare 2 tnr. poteter, men prøvde seg nå med litt rotfrukter.
Ole kaltes husmann ved sin død i 1886. Etter hans død kjenner vi ikke noen sik
ker eier av denne tomta, men Godtemplarlokalet ble innviet i 1900. Kanskje var det
her Ole og Birgitta hadde heimen sin. Birgitta døde på Bergsveet i Vinne i 1896. Hun
tilhørte familien der, men fikk noe hjelp av fattigvesenet til å klare seg.
Ole og Birgittas barn:
Bl, Maria, f. 1 836 på Borgenvald, d. 1 855 på Øra ugift.
Kalles innerstbarn ved sin død.
B2. Beret Marta, f. 1840. Hun bodde heime sammen med foreldra i 1875. "Hjelper
moderen" står det i falketellinga. Hennes sønn med Mikal Andreassen fra Tinden
bodde også der. i 1 891 var hun ugift dagarbeider på Strinda sammen med søn
nen. I 1910 ble hun benevnt som trengende enke på Gamlehjemmet i Kongensgt.
91 B i Trondheim.
Cl. Jon Marius, f. 1 867 på Øra. Han fikk attest til Trondheim i 1 892, men har
nok reist i 1 888. Hans bestemmelsested var Strindens prestegjeld. Gift, trolig
i Strinda med Elen Marie Johnsdatter, f. 1865 på Frosta. I 1900 var han
snekker og husmann på Værnes lille. i 1902 utvandret han til USA, og kona
og barna reiste året etterpå. Hans reisemål var Calumet i Michigan. Samme
dato utvandret også Bernt Martin Kolbanussen Følstad. Ved utvandringa står
det at Jon Marius var gift arbeider.
MARiTVOLL

351

Jon Marius og Elen Marie hadde fem barn i Norge:
Dl. Gudrun, f. 1892 i Strinda.
D2. Birger, f. 1894 i Trondheim.
D3. Just, f. 1 897 i Trondheim.
D4. Jenny, f. 1 899 i Verdalen.
D5. Emmy f. 1 902 i Verdalen.
En senere eier av denne heimen har nok vært Peder Johannessen. Ifølge panteregisteret
ble det foretatt utpanting for brannkontingent her i 1890. Da var det Peder Johannes
sens enke som sto for husa. Denne familien har det ikke lykkes å identifisere.

Uplassert heim nr. 14 under Maritvoll
Henrik Kristensen (1817-1901) og Agnes Nilsdatter (1813-1892)
Henrik var sønn av Kristen Larsen Årstad og kona Anne Olsdatter. Agnes var datter
av Esker Nils Lorentsen og kona Marit Olsdatter på Maritvollvald, altså tilhørte hun
Nilsenslekta.
Henrik og Agnes giftet seg i 1843 og bodde på Mikvollvaldet de første åra de var
gift. I 1865 har familien bosatt seg på Maritvollvaldet, og da kalles Henrik selveier og
dagarbeider. To av barna, Nikoline Margrete og Anna, bodde heime. Henrik og Agnes
hadde tre sauer, sådde litt bygg og havre og satte 2 V2 tn. poteter på denne tida.
Ti år senere var det bare Anna som bodde hos foreldrene, og hun drev som skred
der. Losjerende var tømmermann Martin Vibe fra Sparbu og kona Kristianne. Hun var
eldste datter av Henrik og Agnes. Martin og Kristianne ble senere eiere av den såkalte
Vibegården (egentlig Bakkely g.nr. 18/21) øverst i Smedveita.
Det var trolig et eierskifte på denne heimen midt på 1880-tallet. For 1 1891 var det
svigersønnen Olaus Pedersen som var først på lista ved folketellinga. Han arbeidet på
dampsagbruk står det. Olaus og kona Anna hadde også en sønn, Olaf Arne, som var
født på plassen i 1886.
Henrik var yrkesaktiv ennå, og var sagbruksarbeider. Sine siste leveår bodde han i
Sørgata på "ArnevoH” g.nr. 19/28 hos Anna og Olaus. En heim som de tok over etter
en bror av Olaus som reiste til Amerika.
Henrik og Agnes sine barn:
Bl. Kristianne, f. 1844 på Øra, d. 1934. Gift 1 875 med Martin Vibe, f. 1843
i Sparbu, d. 1905. Nærmere omtale under Vibegården/Bakkely g.nr. 18/21
under Mikvoll store.
B2. Nikoline Margrete, f. 1 848 på Øra. Flyttet til Trondheim i 1 873. På attesten står
det at hun var fra Tinden og var ugift. Senere gift med skomaker og husmann Lars
Hanssen Bones, f. 1 839 i Strinda og bosatt der. Disse var foreldre til Agnes Bones
- mangeårig butikkdame på Verdal Samvirkelag - og Laura Bones, hushjelp, hos
Odine og P. H. Husum.
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B3. Anna, f. 1852 på Mikvollvald, d. 1909. Gift 1876 med Olaus Pedersen, f.
1 854 på Borgenvald, d. 1929. Olaus var høvelmester på Værdalsbrukets sag på
Ørmelen. Eget hus i Sørgata på Øra - "Arnevold" g.nr. 19/28. Huset gikk med i
brannen på Øra i 1922. Etter brannen flyttet Olaus til sønnen Arne Pedersen som
var lærer i Leksdalen i mange år - se Heimer og folk i Leksdalen s. 542.

Uplassert heim nr. 13 under Maritvoll
Jens Pedersen Maritvollvald (1718-1802) og Marit Ingebrigtsdatter (1723-1807)
Jens Pedersen var visstnok fra Jamtland og født der i 1718. Han var strandsitter på
Maritvoll i 1801 og døde der året etterpå. Han ble gift i 1746 med Marit Ingebrigtsdat
ter, født i 1723. Hun døde på Hestegrei som legdslem i 1807. Han kaltes ved gifter
målet Jens Persen Jemt. Jens Pedersen hadde to barn som begge døde på 1700-tallet. I
1762 bodde familien på Mælen iflg. Grethe Forbregd.
I huset hos Jens og Marit bodde det en kar med et noe spesielt yrke. Han var spil
lemann og ble betegnet som det i folketellinga. Han het Elias Johannesen og var født i
1763 på Øra. Blant fadderne hans var Jens Mælestua. Enda en gang får vi et bevis på at
Melastua er ett av de eldste husa på Øra. Elias hadde en tvillingbror som het Johannes,
og deres foreldre var Gunhild Olsen og Johannes Eriksen. Elias kaltes også spillemann
ved sin død i 1814.
Gunhild Johannesdatter, født i 1754, en søster av spillemannen, var innerst (lei
eboer) i huset. Deres far var Johannes Eriksen på Øra. Gunhild var neppe gift og døde
i 1806. Martha Gulbrandsdatter, født i 1761 var også leieboer. Hun er ikke funnet død
her i bygda, og hennes skjebne er ukjent.

Uplassert heim nr. 16 under Maritvoll
Ole Eriksen (1763-1831) og Maren Olsdatter (1764-1838)
Oles foreldre var Margrethe Bårdsdatter og Erik Olsen fra Øra, men han ble født på
Husanvald. Ole giftet seg i 1787 med Maren Olsdatter. Da de giftet seg, bodde han på
Trones og Maren på Øra. Ole var snekker og strandsitter under Maritvoll i 1801. Kan
ikke finne familien på Øra i 1815, men han betalte skatt både i 1820 og 1825, og da
er han å finne blant ørbyggene.
Ole døde som strandsitter på Maritvollvald i 1831, mens Maren døde på ”Øren” sju
år senere - trolig på samme sted.
Ole og Marens barn:
Bl. Margrete, f. 1789. Ikke funnet gift. Ukjent skjebne.
B2. Ole, f. 1791. Ikke funnet gift. Ukjent skjebne.
B3. Erik, f. 1794. Trolig d. 1 833 som innerst på Hoimli.
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Uplassert heim nr. 17 under Maritvoll
Tarald Johansen Solberg (1756-1809) og Margrete Tomasdatter Hallan (17681814)
Tarald var sønn av Johan Taraldsen Solberg og kona Anne Jørgensdatter og var født på
Solberg.
Han kalles arbeidsmann og strandsitter på Maritvollvald i 1801, men døde på Sol
berg i 1809. Han giftet seg i 1799, og kona som var fra Hallan, var tremenningen hans.
Hun var datter av Tomas Sørensen Hallan (nordre) og kona Marit Pedersdatter. Mar
grete ser ut til å være død på Hallan i 1814.
Margrete og Taralds barn:
BH Martha, f. 1800, d. 1848 på Forbregdsvald. Gift 1835 med Lars Svendsen, f.
1 807 i Stod, d. 1 897 på Forbregdsvald. Begge bodde på Minsås da de giftet
seg, men ble senere en periode leieboere på Lein. Lars og Martha kom til Hylla/
Dalhaug (Forbregdsvald) en gang mellom 1 835 og 1 838. Familien er omtalt i bd.
Ill Verdalsboka s. 548 (Solbergsiekta) og i Heimer og folk Stiklestad s. 461. Etter
Marthas død ble Lars gift to ganger.
B2. Johan, f, 1801 på Øra, d. 1850 på Musemvald. Gift 1829 med Ingeborg
Mortensdatter, f. 1804 på Prestgårdsvald, d. 1888 på Sundbyvald. Johan og
Ingeborg var først husmannsfolk under Halset og Solberg, og kom til Musemsveet
om lag 1 840. De bodde også en kort periode i Tromsdalen. Johan var husmann
på Musemvald ved sin død. Se også Heimer og folk Leksdalen s. 438.
B3. Tomas, f. 1 802 på Maritvollvald, d. 1 803 på Øra.
B4. Tomas, f. 1806 på Flottavaldet. Gift med Grethe Olsdatter, f. 1821 på Inderøy.
Bodde i 1 848 i Hammerfest. Han var smedmester der i 1 865 og døde ti år
senere. Han brukte etternavnet Lie.
Cl. Karen Margrete f. 1 846 i Hammerfest.

I huset hos Tarald og Margrete bodde ellers bakeren Tørres Westin og hans datter Gun
hild Dorthea som var 13 år. Tørres var født i 1751, og var enkemann av første ekteskap.
Hans etternavn tyder på at han opprinnelig var svenske, verdaling var han neppe. En
har ikke senere funnet sikre spor etter disse to.

Uplassert heim nr. 18 under Maritvoll
Som vel leseren har forstått, skal vi i denne bokserien ta for oss perioden 1800-1940.
Det betyr at vi vil berøre en noe spesiell yrkesgruppe, nemlig hanskemakerne. Disse
drev sin virksomhet i Verdalen i nærmere 200 år, fra ca. 1700 og omtrent til 1870. Når
vi går inn i historien (1801), var det i alt tre som hadde denne yrkesbetegnelsen. En
av disse var Ole Nilsen.
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Ole Nilsen (1725-1803) og 0 Kirsti Ottersdatter Skei (1722-1771),
2) Inger Andosdatter (1744-)
Ole var sønn av Nils Mikkelsen og var født på Østvolls grunn ifølge kirkeboka.
Han giftet seg første gang i 1748 med Kirsti Ottersdatter Skei, og både brud og
brudgom bodde på Øra. Etter ett år som enkemann giftet han seg i 1772 med Inger
Andos/Andersdatter. Han var i 1801 leieboer hos sin sønn Kristen. Ole var trolig eier
av Kristens plass på 1700-tallet.
Han døde på Maritvollvald, og var innerst/leieboer og hanskemaker ved sin død.
Ole og Kirstis barn:
Bl

B2
B3
B4
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Otte/Otter, f. 1 749, d. 1 803 på Maritvoll. Hanskemaker i 1801 og ved sin død
strandsitter. Gift 1770 med Marta Johnsdatter. Begge bodde på Mikvolivaldet ved
giftermålet, men kom senete til Maritvoll. Se omtale under egen heim.
Kristen, f. 1752, d. 1807. Hanskemaker i 1801. Bodde på Verdalsøra ved sin
død. Se nedenfor.
Mikkel, f. 1760, d. 1815. Gift med Elsebe Ellingsdatter Ydse, f. 1767, død etter
1 820. Se uplassert heim nr. 19 under Maritvoll.
Kristoffer, f. 1 763. Ikke funnet død her i bygda. Hanskemaker. Gift med Sara Eriks
datter, f. 1 767, d. 1 844 på Øra. Usikkert hvor de var i 1801.
Cl. Halvor, f. 1787
C2. Anne Kristine, f. 1790, trolig d. 1826 på Øra. Gift 1810 med Tomas Nil
sen.
C3. Erik, f. 1792. Gift 1819 med Karen Kristensdatter, f. 1790.
C4. Maria, f. 1795.
C5. Anne, f. 1798, d. 1 880. Hun skal ha vært gift to ganger, men vi har bare
funnet hennes giftermåi i 1843 med Johannes Johansen Folio, f. 1798 i
Trondheim, død på Follovald 1868. I 1865 var de husmannsfolk med jord
på Follostua østre. Kan ikke finne henne i folketellinga i 1 875, men hun døde
som fattiglem her i bygda i 1 880.
C4. Ole, f. 1801 på Øra, d. 1881 på Sykehuset, Skogn. Han brukte Kristof
fersen som etternavn. Gift 1825 med Anne Martine Eriksdatter, f. 1799, d.
1 867 på Borgenvaldet på Øra. Hun kaites da husmor. Da de giftet seg, var
de innerster/leieboere på Øra. Såvidt vi vet, var han den siste hanskemake
ren i Verdalen. I 1 865 ser det ut for at de hadde en heim av Borgen i området
Sørgata, men ti år senere losjerte de på en heim på Ørmelen (Mikvollvald).
Ved sin død ble han betegnet som hanskemaker, skredder og fattiglem.
C5. Otte, f. 1 804 på Maritvollvald Øra, d. 1 878 på Østvoll som dagarbeider.
Gift 1825 med Marta Olsdatter, f. 1800, d. 1860 på Maritvollvald. Ved
giftermålet var de innerster på Gjermstadvald.
C6, Nils, f. 1 807 på Østvolivald Øra, d. 1 807.
C7. Sirianna, f. 1808 på Øra. Ukjent skjebne.
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Ole og Ingers barn:
B5.
B6.
B7.
B8.
B9.

Andor, f. 1773.
Halvor, f. 1774.
Ole, f. 1776. Trolig han som døde i 1 837 som strandsitter.
Kirsten, f. 1778.
Dorthe (Dåret), f. 1780 på Øra. Utflyttet eller død etter 1801.

Kristen Olsen (1752-1807) og Marit Jonsdatter Øra (1749-1794)
Kristen var sønn av hanskemaker Ole Nilsen Mikvoll og Kirsten Ottesdatter Øra.
Kristen og Marit giftet seg i 1772, og de var strandsittere under Maritvoll i 1801.
Kristen og Marit hadde i alt 11 barn, derav døde åtte som spebarn. Det sier litt om
spebarnsdødeligheten i siste halvdel av 1700-tallet.
Deres datter Kirsten/Kirsti var 22 år gammel og bodde heime hos foreldrene i 1801.
Hun var ugift, men hadde en sønn, Peder Jensen, som da var to år.
Kristen Olsen var en av flere i sin slekt som drev hanskemakeryrke. Både hans far og
bestefar hadde samme yrke, dessuten to brødre av ham. I 1801 var faren Ole Nilsen og
hans andre kone, Inger Andosdatter, leieboere hos Kristen, likeså Kristens halvsøsken
Ole Olsen og Dorthe (Dåret) Olsdatter. Dette kan tyde på at de drev en slags "samdrift”,
eller kanskje vi skal kalle det en familiebedrift.
Kristen og Marits barn:
Bl. Halvor, f. 1772, d. 1772 på Øra.
B2. Jon, f. 1773, d. 1 802 på Øra, Blant hans faddere var Jens Mælestua.
B3. Kirsten/Kirsti, f. 1775, d. 1 814 på Øra. Blant hennes faddere var Marit Mælestua.
Enda en gang et bevis på at Melastua er en gammel eiendom. Kirsten var neppe gift,
men hadde tre barn.

B4.
B5.
B6.
B7.
B8.
B9.
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Cl. Pederjensen, f. 1799 påMarifvollvald. Hans far varjens Sivertsen Gudmundhus.
C2. Marte Andersdatter, f. 1 803 på Øra, død samme år på samme sted. Hennes
far var Anders Olsen som bodde på Levanger da Marte ble født.
C3. Johanne Andersdatter, f. 1 804 på Øra, d. 1 843 på Øra. Hennes far var: Anders
Jonsen (muligens samme mann som Martes far). Han bodde på Halsan i Skogn
da Johanne ble født. 11815 bodde hun hos Mikkel Valeur, og er også nevnt der,
se upiassert plass nr. 19 nedenfor. Hun ble gift i 1 827 med Peder Jonsen Folio,
f. 1 803. Ved giftermålet deres har presten tilføyd i merknadsrubrikken: Slegfred.
I dette tilfelle går det trolig på at Johanne sine foreldre ikke var gift, Peder var
nok strandsitter på Øra, for Johanne kaltes strandsitterkone da hun døde.
AnneMarta, f. 1777, d. 1778?
Marta, f. 1778, d. 1779. Peder Glassmaker var blant hennes faddere.
Ole, f. 1780, død etter 1815. Ole er identisk med dagleier Ote Kristensen som i
1815 bodde hos Mikkel Valeur. Trolig utflyttet, men ikke funnet registrert som utflytter.
Halvor, f. 1782, d. 1782 på Øra. '
Peder, f. 1787, d. 1787 på Øra. Hjemmedøpt av Maren Fleskhus.
Jens, f. 1788, død samme år.
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B10. Marta, f. 1790, d. 1790 på Øra. Hjemmedøpt av Torber Klokker.
Bil. Peder, f. 1793, d. 1794 på Øra.

Uplassert heim nr. 19 under Maritvoll
Mikkel Olsen Valeur (1760-1815) og Elsebe Ellingsdatter Ydse (1767-etter 1820)
Mikkels etternavn kan tyde på at han var utenbygds fra, mens andre ting tilsier at
han var av hanskemakerslekt og verdaling. Navnet kan være et såkalt ”soldatnavn”.
Skrivemåten av navnet er svært så variert. Da han giftet seg i 1787, skrev presten
Waleur. I 1792 hadde han en sønn til dåpen. Da ble navnet skrevet slik: Walleur. I
samme situasjon i 1799: Valeur. Ved folketellinga i 1801 står det Wallør.
Det er flere slekter Valeur i Norge, bl.a. en som kalles Hanskemakerslekten. Trolig
hadde Mikkel sine aner fra denne. I tilfelle dette er riktig, var hans far soldat Ole Nilsen
Øren, f. 1725, og mora var Kirsti Ottesdatter. Foruten Mikkel sjøl var både faren og
flere av hans brødre hanskemakere. En kan ikke se at hans far eller hans brødre brukte
Valeur som etternavn. Så hvor har han hentet det fra?
Etternavnet Valeur forekommer både i Sverige og Danmark, men skal ha sin
opprinnelse i Norge. I en kilde heter det: Valeur er en gammel norsk slekt utledet av
stedsnavnet Vallø ved Tønsberg eller av Waløer (den danske skrivemåten av dagens
Hvaler).
Elsebe var fra Ysse vestre og var datter av Karen Olsdatter og Elling Ellevsen Ydse.
Se Verdalsboka bd. III s. 129. Elsebe ble født etter sin fars død og døde seiv etter 1820.
I 1798 fikk Mikkel feste på en grunn av Maritvoll ”hvorpaa hans hus” står. Mikkel
var korporal ved Infanteriet og strandsitter på Maritvoll i 1801. På samme tid var
Elling Ellingsen Ydse, f. 1759, leieboer hos dem. Han var Elsebes eldste bror, dimittert
sersjant og smed.
11815 var Mikkel Valeur hanskemaker og sersjant. I 1820 er det Elsebe som står på
skattelista ettersom som Mikkel døde fem år tidligere på Øra.
Av festekontrakten som er gjengitt nedenfor framgår det at Mikkel Valeur ikke bare
betalte bygselavgift, men også hadde arbeidsplikt på Maritvoll.
Mikkel og Elsebes barn;
Bl, Karen Kristine, f. 1789 i Verdalen, d. 1 814 på Øra. Neppe gift.
B2, Erling Mikal, f. 1 792 i Verdalen, d. 1871 på Namdalseid. Gift med Margrete Marie
Sakariasdatter Stigum fra Sparbu, f. 1 793. Erling M. Valeur gikk underoffiserskolen
i Trondheim og tok eksamen i 181 1. Vi kjenner ikke til hva han gjorde i mellomtida,
men han ble ansatt som lensmann i Namdalseid i 1823. Fra 1827 var han
eier av den nordre Nord-Aunegården, og der bodde han til sin død. Erling M.
Valeur og kona hadde i alt seks barn. Et av dem var Hans Peter Valeur. Han tok
over lensmannsjobben etter far sin på Namdalseid. En av hans døtre, Bergitte
Magdalene, f. 1861 var gift med John Rostad på Folio. Hun omkom i Verdalsraset
i 1 893 sammen med sin yngste sønn Tormod.
B3. Sirianna, f. 1799, d. 1 800 i Verdalen.
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Lisa Fredriksdatter, visstnok født 1797, var tjenestepike hos Mikkel Valeur i 1815.
Flere opplysninger om henne mangler.
På samme tid hodde også Johanna Andersdatter hos familien Valeur. Hun kalles
"fattig barn”, og skal være født i 1804. Hennes far var Anders Jonsen fra Halsan i Skogn
og mora var Kjersti Kristensdatter fra Øra. Foreldrene var ikke gift, så det var kanskje
bakgrunnen for at hun hodde hos Valeur. Omtalt også under Kristen Olsen som var
hennes bestefar og bror av M.O. Valeur.
Enda en person hodde hos Valeur i 1815, nemlig dagleier Ole Kristensen, født
1780. Han var sønn av Kristen Olsen og er nærmere omtalt under sine foreldre.
Anna Catrine var enke etter Broder Rasmussen Hagen. Han var født i 1748 og døde
på Ekle 10. mai 1798.

Pantebok litra D, fol. 93
44)
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Uplassert heim nr. 20 under Maritvoll
Lars Mortensen Schieflo (1735-1803) og Beret Pedersdatter (1726-1809)
Dette paret ser ikke ut til å være gift i Verdalen, så de er muligens innflyttere. Lars sine
foreldre var Berit Sevaldsdatter Tuseth og Morten Olsen Schieflo. Foreldrene var ikke
gift.
Lars var smed og strandsitter under Maritvoll i 1801. Han fikk bygslet 4 mål jord
på Spellåkeren.
Lars Mortensen Schieflo var ellers innblandet i en noe spesiell farskapssak. Han ble
nemlig utlagt som far til Anne Eliasdatter sammen med Elias Tostensen.
B1. Anne Eliasdatter, f. 1 759. Trolig hun som giftet seg i 1 787 med Elias Bårdsen. Han
bodde da på Nordberg, mens hun haldt til på Øra. i kirkeboka er hun oppført som
datter av Elias Tostensen Ekle og Anne Haldosdatter Øren, men i en anmerkning av
presten (som er vanskelig å lese) er også Lars Mortensen innblandet i saken. Elias
kaltes soldat og var bosatt på Ekle da Anne ble født. Da Elias Tostensen døde i
1 785 (60 år gammel), var etternavnet Grønvold.

Lars og Berets barn:
B2. Dødfødt sønn 1765.
B3. Martha Maria, f. 1 771, d. 1 836. Ugift. Hun ble kalt Lars-Smed-Marta. Det hadde
sin bakgrunn i at hennes far var smed og het lars som allerede nevnt.
Cl. Elsebe, f. 1799, d. 1 825 på barselseng på Bjartnes. Gift 1 825 med Peder
Arntsen Bjartnes, f. 1797. Major lorentz Didrik Kluver var Elsebes far, og hun
arvet Bjartnes etter ham. Peder Arntsen Bjartnes giftet seg på ny allerede i
1 826, da med Kirstine Jonsdatter Wohlen, f. 1 802.

Uplassert heim nr. 21 under Maritvoll
Nils Kristoffersen (1768-) og Berit Olsdatter Trapnes (1745-)
Nils var sønn av Gjertrud Iversdatter og Kristoffer Nilsen på Øra.
Berit var datter av Ole Andersen Nestvold og kona Kirsten Olsdatter og var født på
Husan. Hun ble første gang gift med enkemann Anders Olsen Trapnes i 1784, men
han døde i 1789. Dermed var det Berits andre ekteskap da hun i 1791 ble gift med Nils
Kristoffersen. Hun var da 46 år og Nils bare 23. Stor aldersforskjell på ektefellene var
ikke uvanlig før i verden. Bakgrunnen for det var høyst forskjellig. I mange bifeller var
det neppe følelsene som var bestemmende. Hva som var bakgrunnen i dette tilfelle, vet
vi ikke. Kanskje hadde Berit fast eiendom som Nils kunne få tak i med henne?
Han var fisker og strandsitter på Maritvoll i 1801. Familien bodde også på Øra i
1815, og Nils betalte skatt både i 1820 og i 1825. Berit er ikke registrert som død her
i bygda, men levde enda i 1815.
Nils må være død etter 1825, men er heller ikke funnet i dødsregisteret.
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Ole Andersen, født 1787, bodde også i heimen. Han kalles stesønn og var Berits
sønn fra første ekteskap.
Anders Olsen Trapnes og Berits barn:
Bl. Ole, f, 1785, død på Øra 1828 (ulykkestilfelle). Gift med Marta Pedersdatter
Hallan, f. 1 790, d. 1 854 i Trondheim. Bodde i 1 81 5 hos Tomas Einarsen Moe på
Øra sammen med kona og deres eldste dotter. Ole kalles "Borger av Trondhjem".
Kjøpte den såkalte Smithsgården (Hoion g.nr. 19/24) på bygslet grunn avMaritvoll
3. mai 1821 av Zakarias Moe. Ole Trapnes var landhandler på Øra. Egen omtale
av ham og familien under "Holan".
B2. Ole, f. 1787. Han bodde som nevnt hos Nils og Berit i 1815 og var skomaker.
Han døde på Øra i 1 826, og var da fremdeles leieboer.
B3. Lisbeth, f. 1788 på Øren, d. 1 870 på Stiklestadvald som fattiglem.

Vi merker oss at Berit og Anders hadde to sønner med samme navn - Ole. Dette med
oppkalling når barna skulle døpes, ble tatt ganske så høytidelig. Det er nok forklarin
gen på at flere nære slektninger kunne ha samme navn.
Uplassert heim nr. 22 under Maritvoll
Johannes Johansen Solberg (1773-1843) og 0 Marit Pedersdatter (1780-1813)
2) Kari Larsdatter Holme (1794-1825) 3 ) Ragnhild Jonsdatter Øren (1782-)
Johannes var sønn av gårdbruker Johan Taraldsen Solberg og kona Anne Jørgensdatter
Nordberg. Hans første kone, Marit, var datter av Peder Olsen Mikvoll/Reitan og kona
Malene Hansdatter på Øra. Kari som var hans andre kone, var datter av en Lars, og hun
bodde på Holme ved giftermålet. Hans tredje kone hentet han fra Skogn, men hun var
bosatt på Øra da de giftet seg.
Her har vi en person med et noe spesielt yrke. Johannes Johansen Solberg var ikke
bare en vanlig snekker, nei, han var en såkalt ”bilthugger”. Han kaltes Johannes Billed
hugger, skriver Musum i Verdalsboka. Jon Suul i Trondheim, som i mange år har arbei
det med en bok om forskjellige håndverkere, opplyser: Johannes Johansen Solberg er
den eneste nordenfjeldsk som ved folketellinga i 1801 kalles billedhugger. Hans store
hobby var treskjæring. Han skal ha skåret en hjort som i mange år var plassert utenfor
apoteket på Levanger.
Johannes Solberg giftet seg første gang i 1799, men Marit Pedersdatter døde allerede
i 1813 etter å ha født åtte barn. Mens han var enkemann, hadde han en datter med
Magnhild Pedersdatter, som bodde på Øra og var ugift. Sitt andre ekteskap inngikk
han i 1818. Denne gang ble Johannes far til tre barn, men kona Kari døde på barselseng
i 1825. Johannes giftet seg også en tredje gang, og det var i 1830. Da ble det naturlig
nok ingen arvinger, for brura var 48 år.
Johannes Johansen Solberg og hans familie bodde på Øra i 1815. Solberg betalte
skatt både i 1820 og i 1825.
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Johannes Solberg hadde altså 11 barn fordelt på to ekteskap og dessuten ett mens
han var enkemann.
Johannes og Marits barn:
Bl.
B2,

Elisabet, f. 1797. Arbeidet i 1 825 på Svaneapoteket i Trondheim.
Anne, f. 1 800 på Øra. Gift 1 827 med Peder Olsen, f. 1 800, som ved giftermålet
bodde i Volen, og Anne bodde på Øra. Paret bodde senere på plasser under Sundby,
Melby, Balgard og Levringsmoen.
B3. Johan, f. 1801 på Maritvollvald. Gift med Eleonore Andreasdatter Selrod fra
Trondheim. Johan var farger i 1 826. Gift andre gang 1 840 på Ytterøy med Karen
Torgersdatter Krabøl, f. 1812 i Gausdal, i 1 875 var han fisker og gårdbruker på
Sverholdt i Lebesby, Finnmark
Cl, Johan Andreas, f. 1 826 på Øra. I 1 865 var han ugift og fisker på Veigan i
Lebesby.
B4. Malene, f. 1 802 på Øra. Gift 1 835 med Johan Andersen, f. ca. 181 2/1 3 i Sverige.
Han bodde da i Volen og hun på Øra. Familien var leieboere på Midt-Hjellanvald i
slutten av 1 830-årene. De flyttet til Nordland i 1 853, og hadde med disse barna:
Cl, Marta Caroline, f. 1 833. Hun fikk attest til Overhalla i 1 852.

B5.
B6,
B7.
B8.

C2. Anne, f. 1 837 på Midt-Hjellanvald. Flyttet til Nordland med foreldrene i 1 853.
Gift på Lurøy.
C3. Johanna, f. 1 839 på Midt-Hjellanvald.
Flyttet til Nordland med foreldrene i 1 853.
C4. Anders, f. 1841 på Bollgardsvald. Flyttet til Nordland med foreldrene i 1 853.
Gift to ganger i Lurøy.
Peder, f. 1805, død, ung.
Hans, f. 1 807 på Maritvollvald, død på samme sted 1813.
Jørgen, f. 1 809 på Maritvollvald. Flyttet som ugift til Trondheim i 1831.
Ellef, f. 1812 på Maritvollvald. Flyttet som ugift til Nordland 1833. I 1865 var
han skipstømmermann på Namsos og kalte seg E. Solberg. Gift med Maren Anna
Hagen, f. 1 815 i Trondheim. Fem av barna deres var født i Tromsø. I 1 875 var han
tømmermann i Vefsn, da kaltes kona Karen Anna.

Johannes sin datter mens han var enkemann:
B9,

Hanna, f. 1 816 på Øra. Mor: Magnhild Pedersdatter som bodde på Øra og var
ugift. Hanna flyttet til Trondheim som ugift i 1 837.

Johannes og Karis barn:
B10. Marta Johanne, f. 1 820 på Øra, d. 1 872. Hun flyttet til Sparbu som ugift i 1841
Gift 1 842 med husmann og snekker Iver Jonsen Tuvplass, f. 1 81 8 i Sparbu.
Bl 1. Lars, f. 1 822 på Maritvollvald. Lars flyttet som ukonfirmert til Inderøya i 1 839.
Bl 2. Peter, f. 1 825 på Øra, d. 1 840 samme sted. Han døde av brannkopper. Det ser
ut for at han var tjener på Skjørdalen (i Ness) ved sin død.
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Uplassert heim nr. 23 under Maritvoll
Anders Jonsen (1731-før 1814) og Kjersti Hansdatter (1756-1814)
Anders var sønn av Berit Andersdatter og Jon Jonsen Sandslien og giftet seg i 1781. Han
bodde da på Gresset, mens brura bodde på Holme. Kjersti var datter av Hans Ellevsen
Mikvoll og Lisbet Andersdatter, Øra. I 1801 var Anders strandsitter på Maritvoll og
arbeidsmann som det står i folketellinga, to år senere kaltes han husmann. Trolig var
det Kjersti som døde på Byvald i 1814. Hun var enke da, så Anders var død før den tid.
Anders og Kjerstis barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.

Jon, f. 1783 på Fleskhus, d. 1786
Hans, f. 1786, d. 1791.
Johannes, f. 1789. Ukjent skjebne.
Jørgen, f. 1791. Ukjent skjebne.
Berit, f. 1798, d. 1803 på Maritvoilvald.
Johannes, f. 1 800 på Øra. Trolig han som døde som husmann på Movald i 1 868.

Uplassert heim nr. 24 under Maritvoll
Lars Olsen Dahl (1746-1814)
Lars Dahl var av svensk herkomst og var strandsitter på Maritvoll og snekker i 1801.
Da var han 53 år og enkemann fra første ekteskap. Om ham har vi svært lite sikre
opplysningen Han døde på Øra i 1814.
Uplassert heim nr. 25 under Maritvoll
Jørgen Johansen Solberg (1758-1808) og Golla (Gollaug) Larsdatter (1759-1839)
Jørgen var sønn av Johan Taraldsen Solberg og kona Anne Jørgensdatter. Golla var
datter av en Lars, men er neppe født i Verdalen.
Jørgen og Golla giftet seg i 1793, og da bodde brudgommen på Solberg og brura
på Ekle.
I 1801 var Jørgen strandsitter på Maritvoll og kaltes arbeidsmann. Samme år kjøpte
han Holmsveet nordre av jomfru Arnet og ble der til 1806. Da han døde i 1808, var
han forpakter på Mikvoll lille. Golla ser ut til å være død på Lyng som legdslem.
Jørgen var en eldre bror av Johannes Billedhugger som også bodde på Øra
Se Solbergslekta bd. III av Verdalsboka s. 548.
Jørgen og Gollas barn:
Bl. Lasse, f. 1793, d. 1861 som husmann på Hjellanvald.
B2. Anne, f. 1796 på Øra, d. 1851. Gift 1824 med Jens Olsen Folio, f. 1798 i
Skogn, d. 1 864 på Stiklestad. Da de giftet seg, bodde Jens på Folio mens Anne
var bosatt i Volen. De var innerster/leieboere på Hjellanvald, senere på Melbyvald
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der alle deres tre barn bie født. På Melbyvald haldt de til fra 1 826-1 839.
Tvilling med B3.
B3. Serianna, f. 1796 på Øra, død samme år. Tvilling med B2.
B4. Serianna, f. 1799 på Øra, d. 1 876 på Hallemsvald. Gift 1 824 med Peder Jonsen
Forbregd, f. 1797, d. 1 869 på Forbregdsvald (Dreiermoen). FHan var en kjent og
flink håndverker og ble kalt Per Dreier. Se art. i Årbok 1979 s. 226 av Nils Stene.
Åtte barn som alle ble født på Dreiermoen. Det betyr at de var på denne plassen i
tidsrommet 1824-1844.

Uplassert heim nr. 26 under Maritvoll
Ole Nilsen Bork (Borch?) (1763-1821) og Kirsten Tomasdatter (1740-etter 1815)
Ole og Kirsten giftet seg i 1796. Brudgommen bodde på Inderøy, og brura bodde på
Øra ved giftermålet. Det var hennes andre ekteskap mens Ole sto brudgom for første
gang. Hun var neppe født i Verdalen og døde etter 1815.
Ole var strandsitter på Maritvoll og arbeidsmann i 1801. Ved folketellinga i 1815
var han fisker, og betalte også skatt som det i 1820. Han kaltes da Ole Nilsen Bork. Ved
sin død i 1821 var han strandsitter og arbeidsmann.
Uplassert heim nr. 27 under Maritvoll
Ole Einarsen Holme (1747-) og Guri Tørresdatter (1748-)
Ole var sønn av Marit Haldosdatter og Einar Andersen Holme, og Guris foreldre var
Marit Eriksdatter og skredder Tørres Jonsen på Øra.
Ole og Guri giftet seg i 1772, han var da bosatt på Holme mens Guri bodde på Øra.
Ole var dimittert sersjant, skomaker og strandsitter på Maritvoll i 1801. Begge må ha
dødd en gang etter 1801, men ingen av dem er funnet død i Verdalen.
Ole og Guris barn:
Bl. Tørres, f. 1772. Ukjent skjebne.

Uplassert heim nr. 28 under Maritvoll
Otte/Otter Olsen (1749-1803) og Marta Jonsdatter (1750-1814)
Otte var sønn av hanskemaker Ole Nilsen og Kirsten Ottesdatter. Ole Nilsen var av
Peder Mogensen sin slekt. I fem generasjoner sto denne familien for en betydelig del
av hanskemakervirksomheten på Øra. Den foregikk fra 1700-tallet og til siste halvdel
av 1800-tallet. Marta var datter av Gjertrud Olsdatter og Jon Tørrisen Mikvoll.
Otte og Marta giftet seg i 1770, og begge bodde da på Mikvoll. Senere ble Otte
strandsitter på Maritvoll, og i 1801 bodde han der med sin familie og ernærte seg også
som hanskemaker. I det militære var han musketer (brukt i eldre språk om infanterist).
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Utskrift av pantebok litra D(i800 - 1812)

for Stjør- og Verdal
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lord

men han

tillige Aarligen for 1801 Aars Begyndelse svare mig eller
tr

Eieren af Gaarden Maritvold 7 rd skriver syv Rigsdalere Aarlig,
samt mod betaling at Hægte 2 Mælling i Plovaanden Arbeide 8 te
Dage

i

Slaataanden og skiære

desuden

skal

andet Arbejde
med

Hustroe

han

være

hos
skal

frie

4 re Mæhlinger i
for

at

blive

Skiuraanden,

tilsagt

Eieren

af Gaarden Maritvold -

i

Maader

alle

begiægne

til

men

noget

Ligesom han

Gaarden

Maritvolds

Eier med al muelig troskab og rætskaffen Opførsel.-

Saaledes

skal han trygg beholde dise ll ve Mæhlinger lord til eget Brug
og Benyttelse for sig og Hustroes Livestid i mod ovenstaaende
Udgifft

og Arbejde.-

mod ovenstaaende,
skade

mod

længere

at

Men befindes han eller hans

at handle

eller paa nogen Maade ud øve utroskab eller

Gaardens
beholde

Eier

da

disse

haver

ll ve

han

sin

Mæhlinger

Ræt

lord.

forbrudt

til

Hvilket

alt

bekræfftes under min Haand og Segl.Maritvold Gaard den 3" October 1800.
Med

denne

Byxelsæddel

saadan Paategning.

en

Aage R. Hagen.ligelydende

Denne Byxelsæddel vedtages

Deele til Opfyldelse.it

fulgte

Datum ut supra.

(L:S:)

Gienpart

med

af mig i alle

Otte Oisøn Øren.-

Tinrrl \rch 91
fohrnar 1Q D1
Tinglyst 21. februar 1801.

\

Hanskemaker Otte Olsen var også blant de som fikk bygsle på Maritvoll. Han fikk til sammen 1 1 mål. I Marifvolls
skog som lå i nærheten kunne han hogge den fornødne "skieved" til å sette opp skigard.
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Otte fikk bygselseddel på en grunn på Spellåkeren i 1800 der huset hans allerede
sto. Den var datert 3. oktober. Han underskrev med Otte Olsen Øren. Vi tar med litt
av innholdet i bygselseddelen.
Hustomta med hagen var anslått til 1 mål. Den lå på Verdalsøra, men han bygslet
også 10 mål jord som lå i den søndre enden av Spellåkeren nærmest elva. Den skulle
han gjerde inn. Nedenfor dette stykket hadde Maritvoll noe skog, og der skulle Otte
få hugge den ”skieved” han trengte til gjerdet. Stauren til gjerdet måtte han imidlertid
skaffe sjøl.
Den årlige bygselavgifta var 7 riksdaler. Mot betaling skulle han dessuten utføre en
del arbeid for gårdeieren, som den gang var Åge Rasmussen Hagen. Han ble titulert
som proprietær. Arbeidet besto av: Hekting av to mål i plogonna (våronna), arbeide
åtte dager i slåttonna og skjære fire mål i skuronna. Ellers hadde han ingen plikt til å
ta annet arbeid for gårdeieren. Han skrev under på at både han og hans hustru skulle
være tro mot gårdeieren og ha en rettskaffen oppførsel. Når så alt dette ble oppfylt,
kunne han og hans kone bruke og benytte dette arealet på livstid.
Otte og Martas barn:
Bl. Anne, f. 1770, d. 1773.
B2. Jon, f. 1 773, d. 181 0 på Mikvoilvald. Han var "tambour" eller trommeslager. Gift
1 802 med Agnes Joh nsdatter, f. 1 779 på Inndal meilem. Bodde på en plass under
Maritvoll og fikk tre barn.
Cl. John, f. 1 802 på Maritvollvald, d. 1 816 på Mikvoilvald.
C2. Age, f. 1804 på Maritvollvald. Flyttet til Inderøy i 1817 sammen med mora
og stefaren Andreas Andersen. Han tok senere navnet Næss. Gift med Ingeborg Anna Andersdatter, f. 1 800 på Inderøy. I 1 865 bodde de på Straumen.
C3. Elling Andreas, f. 1806 på Maritvollvald. Han flyttet til Inderøy i 1817
sammen med mora og stefaren. Som voksen drev han handel der, først på et
loftsrom på gården Næss og senere i eget hus på Straumplassen. Han fikk
bruke handelsretten som halvbroren Anders Andreassen Næss hadde. Elling
var gift med Sigrid Olsdatter, f. 1 803 i Inderøy. I 1 865 var han gårdmann
på Sakshaug østre og kalte seg Elling Johnsen Næss.
B3. Halvor, f. 1 777, d. 1 848 på Øra. Gift 1 800 med Kari/Karen Olsdatter, f. 1778,
d. 1 860. Trolig neste eier av heimen.
B4. Dødfødt sønn 1779.
B5. Anne Christina, f. 1782, d. 1786.
B6. Tørris, f. 1785, død samme år.
B7. Anne Christine, f. 1788, død etter 1 824. Gift med Johannes Olsen Myhr, f. 1785,
d. 1862. De hadde egen heim som også lå på Spellåkeren. Se uplassert heim
under Maritvoll nr. 30.

Halvor Ottesen (1777-1848) og Kari/Karen Olsdatter (1778-1860)
Halvor var som allerede nevnt sønn av strandsitter og hanskemaker Otter Olsen og
kona Marta Jonsdatter. Karen var datter av Ole Olsen Råa.
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Da Halvor og Karen giftet seg i 1800, hodde han på Øra mens hennes bosted var
Raae (trolig Råa). Halvor og Karen var leieboere hos hans foreldre i 1801. Halvor var i
likhet med sin far også ”tambour”, betegnelsen på en militær signaltrommeslager som
skulle finnes i alle kompanier etter 1628.
Halvor fikk bygslet 4 Vi mål jord på Spellåkeren. Denne tomta lå på Maritvolls
grunn. Bygselseddelen er datert 1. juni 1801. Gårdeier på Maritvoll den gang var
proprietær Åge Rasmussen Hagen.
I bygsel skulle Halvor betale 3 ort pr. mål pr. år fra nyttår 1801 dvs. 2.40 kr pr.
mål. I tillegg hadde han følgende arbeidsplikt mot betaling: 1 dag i våronna, 1 dag i
høyonna og en dag i skuronna. Hagen krevde også troskap og en upåklagelig oppførsel
i forhold til gårdens eier. For øvrig hadde han ingen andre plikter.
Det sto neppe noen hus på denne parsellen før Halvor fikk bygslet den. Bakgrunnen
for denne antagelse er følgende setning fra bygselseddelen: ”Ligesaa skal det være ham
tilladt af mig eller efterkommende Eiere aj Gaarden Maritvold at opføre Huuse til Beboelse
paa dette byxlede stykke Jord om han saaforgodt befinder”.
Halvor ble betegnet som hanskemaker i 1815 og betalte skatt både i 1820 og 1825.
Ved sin død i 1848 kaltes han strandsitter.
Halvor og Kari/Karens barn:
Bl. Ole, f. 1801 på Øra, d. 1 879 på Borgenvald. Gift 1 838 med Maren Kirstine, f.
1812 på Sundby, d. 1 897 på Marineborg. Ole var dyktig i skriving og regning,
og i 1 839 ble det opprettet en egen skole med undervisning i disse fagene og
med Ole Halvorsen som lærer. Ole bodde med sin familie på Borgenvald eller
Spellåkeren både i 1 865 og i 1 875, muiigens noe lenger. Han er omtalt i bd. Ila
av Verdalsboka og i en artikkel i Verdal Historielags Årbok for 1976. Sju barn.
B2. Marta, f. 1 803 på Øra, d. 1 884 på Maritvollva Id. Gift 1 835 med Ole Sevaldsen
Øgstad, f. 1 807 på Borgenvald, d. 1841 på Verdalsøra der han var strandsitter
under Borgen. Han var såkalt slegfredbarn. Generelt brukt om barn født utenfor
ekteskap. Da Marta døde, står det tilføyet i kirkeboka: "spinner og baker".
B3. Otter, f. 1 806 på Maritvoilvald. Han flyttet til Trondheim og drev som bakermester
der. Ut fra korrespondanse etter broren Ole, vet vi at han var etablert i Ila i Trondheim
i 1 863. Gift 1 834 i Domsoknet med Birgitta Toresdatter Haugan, f. 1 804 i Strinda.
Minst en sønn.
B4. Johannes, f. 1812 på Maritvoilvald, d. 1888 på Rosvollvald. Gift 1836 med
Anne Marta Hansdatter, f. 1 815 på Øra, d. 1 890 på Mikvollvald. Ekteparet ble
trolig skilt en gang før 1865. Se også under Jonsvoll g.nr. 19/19. Det var trolig
Johannes som var losjerende skredder på Eklosveet i 1 865. Ti år senere var han
trolig ute av bygda en periode, da kan en ikke finne ham i foiketeilinga.
B5. Karen Lovisa, f. 1 816 på Øra, d. 1 892 på Slottavald. Hun var da husmannsenke.
Gift 1 848 med sjømann Hans Petter Amundsen, f. 181 5 på Østvollvald, d. 1 863
på Verdalsøra. Karen Lovisa og Hans Petter er nærmere omtalt under Østby g.nr.
19/47. Hans Petter var strandsitter der til sin død i 1 863, senere var Karen selveier
der. Hun døde hos sin datter Hanna på Slottavald (Haugvoll).
B6. Mikal, f. 1820 på Maritvoll, Øra. Attest til Trondheim i 1838. Han var da ugift.
Gift 1 849 som bakermester i Domkirken med Birgitte Nikoline Hansen.
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31.
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Dag i

Gaarden

Høeaanden
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for Eieren af Gaarden Maritvold skal have forbrudt sin Ret til
længere

at

nyde
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Signete,-

Aage Rasmussøn Hagen.
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beboe
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Deele til Opfyldelse.-

stykke

Jord.-

Den

Maritvold

Gaard
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Byxelsæddel

Datum ut Supra.
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Halvor Ottesøn Øren.-

Tinglyst 17. august 1801.
•k
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Halvor Ottesen var hanskemaker som sin far og levde fra 1777-1 848. Han fikk bygsle 4 Vi mål. Det var også
på Spellåkeren.
MARITVOLL
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Uplassert heim nr. 29 under Maritvoll
Den 17. oktober 1801 fikk ungkar Andreas Andersen bygselseddel på en parsell av Åge
Rasmussen Hagen som den gang var eier av Maritvoll.
Andreas Andersen Næss (1779-1836) og Agnes Jonsdatter (1779-)
Andreas var født i Sparbu, men kom senere til Inderøy og brukte Næss til etternavn.
Den parsellen som Andreas fikk bygsel på, lå også på Spellåkeren. Den utgjorde 1
mål og 1 tolvfænding, dvs. 1700 m2 . Parsellen var ikke bebygd da han fikk bygsel, men
han hadde full rett til å bygge hus der om han ønsket det. Andreas var ikke gift ennå,
men om han fant det for godt, skulle både han og kona ha rettighetene på livstid. Den
årlige bygselsavift ble satt til 1 riksdaler og 3 ort. Andreas hadde ingen arbeidsplikt.
Andreas og Agnes giftet seg i 1811. Som bosted for ham står det da Inderøy, for
henne Øra. Hun var første gang gift med Jon Ottesen fra Øra og hadde tre barn med
ham. Disse er omtalt under hanskemaker Otte Olsen, som altså var hennes ”første”
svigerfar. Hennes barn fra første ekteskap bodde sammen med mora og Andreas. Det
var Andreas sitt første ekteskap.
I 1817 tok Andreas og Agnes over gården Næss på Inderøya, der de også hadde
skyss-stasjon, gjestgiveri og handel.
Det kan se ut som Andreas Andersen Næss flyttet tilbake til Verdalen. I så fall døde
han i 1836 på Maritvollvald 60 år gammel.
Se ellers Heimer og folk Inndalen A s.204.
Andreas og Agnes sine barn:
Bl. Annejonetta, f. 1811 på Øra. Gift med Erik Ågesen, Strømmen på Inderøy.
B2. Ingeborg, f. 1 815 på Nessøren. Gift med Nils Torbergsen Sakshaug.
B3. Anders, f. 1 817 på Mikvollvald, Øra, d. 1 853. Gift med Maleria Torbergsdatter
Sakshaug, d. 1 854. Gårdbruker på Næss på Inderøya etter faren.
B4. Sigrid. Gift med lorns Torbergsen Sakshaug, Fjerstad.

Uplassert heim nr. 30 under Maritvoll
Johannes Olsen Myhr (ca. 1785-1862) og Anne Kristine Ottesdatter (1788-d.
etter 1824)
Johannes var sønn av Ole Helgesen og Maren Olsdatter. Foreldrene hadde en heim
på Mikvollvaldet, der Johannes vokste opp. Anne var datter av strandsitter og
hanskemaker Otter Olsen og kona Marta Jonsdatter. Johannes og Anne giftet seg i
1811, og alle hre barna ble født på Maritvollvaldet. I 1820 betalte Johannes Olsen 2
ort i skatt. Allerede da brukte han etternavnet Myhr. Trolig har han arbeidet en periode
på denne gården. Fem år senere betalte han 2 ort og 12 skilling. Han var fisker, men
kaltes også strandsitter ved sin død. Johannes Olsen Myhr er dessuten omtalt under
Mikvoll store, uplassert heim nr. 7.
Johannes og Annes barn:
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Gaarden Maritvolds Ejere.-

Hvilket

alt under min egen Haand

og hostrygte Signete stadfæstes.Maritvold den 17 Octob. 1801.
Med denne Bygselseddel
dan Paategning:

Aage R. Hagen (L.S.)

fulgte en ordlydende Gienpart med saa-

Forestaaende Fæsteseddels Jndhold vedtages af

mig i alle Deele til Efterlevelse.

Hægstad den 20 Feb:

1802.

Andreas Andersøn m.p.H.
Til Vitterlighed J. Hartz

P. Heltzen.-

Tinglyst 22. februar 1802.
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Andreas Andersens parsell utgjorde 1 mål og 1 "tolvfænding". Det utgjorde 1700 m 2 . Han skulle ha full rett ti a
sette opp hus der, og han hadde ingen arbeidsplikt til gårdeieren.
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Bl. Otte, f. 1811 på Maritvollvald Øra, d. 1870 på Borgen. Gift første gang
1839 med Lisbeth Eliasdatter Borgen, f. 1809, d. 1848. Lisbeth var født på
Trøgstadvald, men bodde på Borgen ved giftermålet. Gift andre gang 1 851 med
Malena Evensdatter, f. 1 823, d. 1901 på Ørmelen. Maiena var født på Øra, og
begge to bodde der da de giftet seg. Brukte Myhr som etternavn.
B2. Marta Gurina, f. 1 815 på Øra. Flyttet til Trondheim i 1 837. I 1 875 var hun gift
med snekker og gårdeier i Prinsensgt. 1 7, Olaus Guttormsen Aune, f. 1 824 i Åsen,
død før 1 900.
B3. Johan Kristoffer, f. 1818 på Maritvoll Øra, d. 1875. Gift 1850 med Julianne
Sofie Olsdatter, f. 1826 på Øra. Egen heim under Borgen i Sørgataområdet Speilåkeren g.nr. 20/1 1. Brukte Myhr som etternavn. Som enke bodde hun på
Spellåkeren ennå i 1875. Men utvandret i 1882 til Sauk Centre i Minnesota
sammen med sin datter Marie Kristine og hennes to barn.
B4. Ove, f. 1 824, på Maritvollvald Øra. Flyttet til Trondheim som ugift i 1 844. Brukte
Myhre som etternavn. Flyttet fra Tromsø til Trondheim i 1 864. Ett år senere var
han enkemann og handelsmann på Bakklandet. Gift andre gang med Hanna
Birgitte Borten, f. 1822 på Bakklandet. 1 1875-1891 var han handelsmann med
husholdnings- og "fedevarer" i Trondheim.

STRANDSITTERE/HUSMENN I 1815

Mens det omkring 1800 var bare én husmann på Maritvollvaldet, var situasjonen
en annen i 1815. Etter at gårdens folk med eieren, hans familie og dessuten flere
drenger og piker er oppført, kommer et eget avsnitt som kalles Maritvollvald. Der er
det registrert fire husmenn med familier. Forklaringen synes å være denne:
Eieren av Maritvoll var også jordeier i Ulvilla i forbindelse med det Hagenske eller
Vuku jordegods (Midt-Grundan er nevnt i denne forbindelse). Maritvoll kom inn i
Verdalsgodset i 1810. De aller fleste beboerne i Ulvilla kalles strandsittere i 1801. Det
har vel sammenheng med den industri som ble drevet der. I Ulvilla var det industri
tidligere enn på Øra. Det var flere kvernbruk der, og når vadmelsveven var ferdig,
gikk turen til Ulvilla for å få den valket eller stampet, som vi sier på verdalsdialekten.
Sagbruk var det også i Ulvilla.
Ellers er det verdt å merke seg at tre av strandsitterne i Ulvilla i 1801 var husmenn
på Maritvollvaldet i 1815. Dette Maritvollvaldet lå egentlig i Ulvilla og ikke på Øra
som en skulle trodd. Beboerne på Maritvolls grunn på Øra kalles strandsittere, ikke
husmenn i 1815. Se ellers i teksten nedenfor om hver enkelt husmann. Verken de eller
noen i familien har noe med Øra å gjøre.
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Uplassert heim nr. 31 under Maritvoll
Kristoffer Olsen (1751-etter 1815) og Marit Toresdatter (1755-etter 1815)
Muligens var det de som giftet seg i 1785. Han kaltes Kristoffer Olsen og hun Mant
Toresdatter. Hun var da bosatt i Marken. De har neppe dødt i Verdalen. I 1801 kaltes
Kristoffer strandsitter og skredder. I 1815 var han husmann på Maritvollvaldet.
Kristoffer og Marits barn:
Bl. Ellev, f. 1794 på Saukind, d. 1830. Gift 1821 med Kari Thomasdatter, f. 1789.
Ellev bodde i Gudding ved giftermålet og Kari på Risan, Elan fikk gården Risan
med enken. Da Ellev døde, bodde han som Innerst på Skrove. En har ikke funnet
Kari død i Verdalen.
B2. Daniel f. 1 799, d. 1891 i Danielstua. Gift 1 826 med Malene Olsdatter, f. 1 804,
død 1 892 i Danielstua i Ulvilla. Malene var født på Hove i Skogn. I 1 865 var
Daniel møliebruksarbeider og husmann med jord. Ti år senere kaltes han mølleeier
og husmann. Begge bie svært gamle og opplevde å feire sin 65 års bryllupsdag.

Uplassert heim nr. 32 under Maritvoll
Peder Andersen (1775-1818) og Marit Olsdatter (1762-etter 1815)
Peder var født i 1775 på Musem, og der døde han også i 1818. Peder og Marit giftet
seg i 1815.
Da bodde brudgommen på Østnes og brura i Ulvilla. Kaltes husmann på Maritvoll
valdet i 1815.
På denne Maritvollplassen var det to ektepar som bodde i 1815. Foruten husman
nen som er nevnt ovenfor, bodde det også et ektepar med to barn der, trolig losjerende.
Om det står det ingenting i folketellinga fra 1815. Det var:
Anders Olsen Maritvollvald (1786-1839) og Anne Martha Kristiansdatter (17881827)
De giftet seg i 1813. Da bodde Anders i Ulvilla og Anne Martha på Dillan. Begge døde
i Mosvik. De hkk disse barna:
Bl. Anne Marta, f. 1808 på Dillan, d. 1851 i Mosvik. Gift 1830 i Mosvik med
Anders Hansen Vinje, f. 1 805, d. 1 886.
B2. Kristian, f. 1814 på Auskinvald, d. 1894 i Mosvik. Som slektsnavn på faren er
oppført Ulvilde ved Kristians fødsel. Han ble senere husmann og fisker og kalte seg
Kristian A. Opgrande. Gift med Ragnhild Hansdatter, f. 1 806 i Valsfjord, Ørlandet.
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Uplassert heim nr. 33 under Maritvoll
Tarald Jonsen (1769-1837?) og Sara Olsdatter (1772-1844)
Taralds foreldre var Mali Rasmusdatter og Jon Larsen Ulvild. Saras foreldre var Inge
borg Jonasdatter og Ole Svendsen Storstad. De giftet seg i 1794. Han bodde i Ulvilla
og hun i Storstad ved giftermålet.
I 1801 bodde begge i Ulvilla sammen med to barn. Da kaltes han strandsitter, men
i 1815 husmann på Maritvollvaldet. I det militære var Tarald dragon. Sara døde på Øra
i 1844 og kaltes da strandsitter.
Tarald og Saras barn:
Bl.
B2.

B3.

B4.
B5.
B6.

Arnt, f. 1796, d. 1 805 på Øst-Grundan
Mali, f. 1 800 i Ulvilla, d. 1 887 i Ulvilla. Gift 1 826 med Johannes Ulriksen Grun
den, f. 1802, d. 1873 på "Ulvilden Saugsted". Som enke bodde Mali i 1 875
på Sarahaugen og prøvde å livnære seg med strikking. Ikke så rart, da, at hun var
fattiglem da hun døde.
Ingeborg, f. 1803 i Ulvilla, d. 1874 på Holnnlivald. Gift 1823 med David Mik
kelsen Ulvild, f. 1795, d. 1 840 på Storvukuvald. Han kalles Dave ved sin død. i
1 865 var Ingeborg husmann uten jord og enke på Brækenget under Storvuku.
Anne, f. 1 807 i Ulvilla, d. 1808.
John, f. 1 809 i Ulvilla, død samme år.
Berit f. 181 0 i Ulvilla, død samme år.

Uplassert heim nr. 34 under Maritvoll
Kristoffer Jonsen Auskinvald (1755-etter 1815) og Anne Jonsdatter (1762-1846)
Kristoffers foreldre var Mali Rasmusdatter og Jon Larsen Ulvild. Annes foreldre var
Berit Olsdatter og Jon Andersen Auglen, og hun var født på Lyngåsen.
Det ser ut som de giftet seg i 1789, og det passer bra med at den første sønnen ble
født da.
Ved giftermålet bodde han i Ulvilla og Anne i Midt-Grundan. Begge bodde i Ulvilla
i 1801, og som de fleste andre beboerne der, kalles han strandsitter. Som et apropos
kan nevnes at det på denne tid bodde 9 strandsittere i Ulvilla, og dessuten 4 innerstdr
(leieboere).
I 1815 bodde barna Jon og Anders heime hos foreldrene. Kristoffer var husmann
under Maritvoll i 1815, men er ikke oppført sammen med beboerne på selve Øra.
Kristoffer og Anne hadde disse barna:
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Bl. Jon, f. 1 789, ikke funnet død i Verdalen. Gift 1815 med Maria Olsdatter Grunden,
f. 1792 på Lundskinvald, død etter 1830.
B2. Berit, f. 1 791, død samme år.
B3. Anders, f. 1792, d. 1795.
B4. Anne, f. 1795, d. 1 874 på Hjellanvald. Gift 1 829 med Bardo Bardosen, f. 1 800
på Øst-Grunnan, d. 1 890. Innerster (leieboere) i Ulvilla. I 1 865 var de husmenn på
Hellsveet (Hjellanvald), og det var Bardo også da han døde.
B5. Anders, f. 1 797, d. 1 879 i Ulvilla som fattiglem. Gift 1 830 med Sessel Olsdatter
Reppe, f. 1 806 på Mikvollvald, d. 1 887 som legdslem på Leirhaugvald. Brudgom
men bodde i Ulvilla og brura på Reppe da de giftet seg. I 1865 var ekteparet
husmannsfolk på Vestg rund moen. Ti år senere var Anders legdslem på Midtgrundan
østre. Anders ble blind 67 år gammel.
B6. Johannes, f. 1800 i Ulvilla, d, 1892 som fattiglem på Vukuvald. Gift 1825 med
Lisabet Olsdatter, f. 1 801 på Auskin, d. 1 884 som husmannskone på Vukuvald. I
1 865 var han husmann med jord på Ulvillenget, i 1 875 husmann med jord på Bro
stua, og i 1891 bodde han hos sin datter på Innlegghaugen. Da var fattigvesenet
inne i bildet. Johannes og Lisabet var også innerster på Auskin en periode.
B7. Mali, f. 1803 i Ulvilla, d. 1810

Andre uplasserte heimer på Maritvollvaldet:

Uplassert heim nr. 35 under Maritvoll
Anne Chatrine Brun (1750-1823)
Vi kjenner ingen eier før Anne Chatrine Brun, men hun fikk bygselseddel på gårdsrom
og”have” i 1805. Hennes opphav vet vi lite om, men i 1815 var hun leieboer hos Erik
Johannessen i Elstadgården g.nr. 19/37 sammen med Elsebe Marie Brun (1725-1820).
Kanskje var de mor og datter?
Da Anne Brun døde i 1823, ble gjestgiver og landhandler Mons Moe neste bruker.
Mons Eriksen Moe (1782-1842) og Marie Mikalsdatter (1782-1853)
Mons Moe var eier av to gårder på Øra. En på Mikvollvaldet (Melastua g.nr. 18/6) og
den andre her på Maritvollvaldet. Dette får vi også bekreftet i 1853 da Marie og Mons
Moes bo skulle gjøres opp. I en kunngjøring om auksjon over boets eiendeler skulle
det blant mye annet selges to gårder. Av Mons Moe sin bygselseddel fra 1823 er det
også nevnt et testamente i forbindelse med husa. Se også Melastua under Mikvoll store.
Denne heimen er uplassert, og neste eier kjenner vi ikke til.
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Uplassert heim nr. 36 under Maritvoll
Ole Kristiansen (1802-1886) og Anne Halvorsdatter (1807-1897)
Den første som benevnes som husmann i 1865 er Ole Kristiansen. Han var sønn av
Kristian Olsen og Siri Larsdatter Leinsvald. Anne var datter av Halvor Eriksen og Anne
Jakobsdatter Hestegreivald. Ole og Anne giftet seg i 1833.1 1875 ble både Ole og Anne
forsørget av Fattigvesenet. Etter Oles død losjerte Anne hos Lorents og Beret Sørager
i Gamle Storgate Elvheim g.nr. 18/29. Det kan vi se av folketellinga i 1891. Der heter
det ellers at hun tilhørte familien. Anne døde som husmannsenke på Ørmelen og Ole
som husmann på Maritvollvald. Beliggenhet: Trolig på Tinden. Neste eier kjenner vi
ikke til.
Ole og Annes barn:
Bl. Halvor, f. 1 833 på Borgenvald. i 1 865 var han tjener på Nord-Lyng. Flyttet senere
til Nesseby og Tana som H.O. Lyng. Han var ugift.
B2. Sirianna, f. 1 836 på Borgenvald, d. 1 850 på Øra.
B3. Kirsten Elisabeth, f. 1839 på Borgenvald, d. 1840.
B4. Johan Olaus, f. 1841, d. 1841 på Øra.
B5. Olaus, f. 1 844 på Maritvollvald. I 1 865 bodde han heime og " hjælper Faderen",
står det i folketellinga. Hans videre skjebne er ukjent.

Uplassert heim nr. 37 under Maritvoll
Johannes Hansen Arken (1806-1870) og Guru Halvorsdatter Ness (1808-etter
1875)
Johannes var også blant beboerne på Tinden i 1865. Han var født på Borgenvald, og
foreldrene var Hans Olsen Arken og Berit Sveinsdatter. Han giftet seg i 1832 med Guru
som ved giftermålet var bosatt på Folio. Hun var imidlertid datter av Halvor Olsen og
Anne Gunbjørnsdatter Ness på Millom-Ness. Johannes og Guru var først leieboere
noen år, men ble strandsittere under Maritvoll omkring 1838.1 1865 er Johannes opp
ført som selveier med jord. Familien hadde fire sauer, sådde litt bygg og havre og satte
tre tnr. poteter. Av barna var det bare yngstemann Karl Henrik som bodde heime da.
Etter at Johannes døde i 1870, ser det ut som svigersønnen, Martinus Eliassen Bye har
brukt denne heimen noen år. Han var gift med ei av døtrene, Oleanna, og disse bodde
der i 1875. Guru bodde sammen med dem og disponerte to mål jord.
Johannes og Guru sine barn:
Bl. Anne, f. 1 830påØraførforeldrenegiftetseg. Fiyitetsom ugifttil Inderøya i 1851. Gift
med gårdbrukerog skeimaker på Arfald, Inderøy, Bernt Monsen, f. 1 825 på Inderøy.
B2. Berit, f. 1833 på Østvollvald. Gift 1 857 på Inderøy med fisker og jektmann på
Strømmen, Andreas Agesen Ness, f. 1 830 på Inderøy.
B3. Oleanna, f. 1 836 på Øra. Gift 1 870 med Martinus Eliassen Bye, f. 1 847 Neste eier.
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Utskrift av pantebok (1 820-1 828) for Stjør- og Verdal sorenskriverembete.
På visse betingelser fikk gjestgiver Mons Moe og kone bygsel på Anne C. Bruns hus og have i 1 823. Betingelsene
var 4 spd pr. år i avgift og 3 "mælinger agerskår" fritt om året. Bygselen ble gitt til dem ved testamente.
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B4. Hans Petter, f. 1838 på Øra. Fiyttet som ugift til Åmot i 1864. I 1865 var han
tjener hos gårdbruker og doktor Lars Anton Muller, f. 1 828 i Verdalen. AAuller var
distriktslege i Rendalen.
B5. Olaus, f. 1841 på Maritvollvald død på samme sted samme år.
B6. Guruanna, f. 1 842 på Øra. i 1 865 var hun i tjeneste på Brusvebakken i Levanger.
Hun utvandret til Amerika i 1 883.
B7. Julianna, f. 1844 på Øra, d. 1921. I 1865 var hun i tjeneste på Brusvebakken
i Levanger. Gift 1872 med Elling Nilsen Wisth, f. 1842 på Vistvald, d. 1931.
Elling gikk Gardens underoffiserskole i Stockholm i 1 862, men kom tilbake og
stiftet familie. Senere var Wisth i jernbanens tjeneste, først på Bjørgan stasjon noen
år, deretter som stasjonsmester på Verdal Jernbanestasjon. Han sluttet i 1910 og
hadde da vært jernbanemann i 42 år. Se også Verdalsboka bd. Ill s. 599. Noen
av opplysningene der er feil, bl.a. Ellings fødselsår som skal være 1 842. Julianna
var fra Tinden, ikke som anført av Musum fra Inderøy. (Se mer omtale under egen
heim på Sole g.nr. 19/39.
B8. Teodor, f. 1 847 på Maritvollvald, d. 1925 i Fergus Falls. Utvandret fra Leirfall som
ugift i 1 870. Han kalte seg Johnson i USA og bodde i Fergus Falls i Minnesota.
Gift 1 872 i Eau Claire med Marta Catrina Jensdatter, f. 1 844 på Øra, d. 1 908 i
Fergus Falls.
B9. Karl Henrik, f. 1851 på Maritvollvald. Flytteattest til Levanger landsogn 25. april
1 870. Attest for utvandring til Quebec tre dager senere. Kalte seg Charles i USA.
Martinus Eliassen Bye (1847-) og Oleanna Johannesdatter (1836-)

Martinus var sønn av husmann Elias Eliassen og Guruanna Elansdatter på Storøra
under Øver-By. Elan bodde heime ennå i 1865 og drev som skomaker. Martinus og
Oleanna giftet seg i 1870, og i 1875 var de etablert på Tinden med fire barn. Martinus
kaltes da ”telegrafarbeider med jordsbrug”. Familien hadde tre sauer og ei geit, sådde
litt bygg og havre og satte fem tnr. poteter. Litt rotfrukter dyrket de også.
Som så mange andre øynet Martinus mulighet for et bedre utkomme for seg og sine
i USA. I 1880 forlot han familien og Maritvollvaldet og utvandret. Det ser ut som han
fant det brukbart der borte, for to år senere reiste også Oleanna og de fire barna etter
til Fergus Falls i Minnesota. Hvor det nå ble av gamle Guru, Oleannas mor, er foreløpig
ikke kjent.
Martinus og Oleanna sine barn
Bl. Johan Edvard, f. 1869 på Byvald. Utvandret 1882 til Fergus Falls i Minnesota
sammen med sin mor.
B2. Anna Gustava, f. 1871 på Maritvollvald. Utvandret 1882 til Fergus Falls i
Minnesota sammen med sin mor.
B3. Marie Otilie, f. 1873 på Maritvollvald. Utvandret 1 882 til Fergus Falls i Minnesota
sammen med sin mor.
B4. Hans Peter, f. 1 875 på Maritvollvald. Utvandret 1 882 til Fergus Falls i Minnesota
sammen med sin mor.
B5. Theodor, f. 1 877 på Maritvollvald, d. samme år.
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Upiassert heim nr. 38 under Maritvoll
Her har vi funnet nok en heim på Maritvollvaldet som vi ikke har greid å plassere. Den
var det Jonas Johnsen som starta opp med.

Jonas Johnsen (1801-1857) og 0 Anne Larsdatter (1800-1840),
2) Malena Andersdatter (1794-1880)
Jonas fikk bygselbrev av Johan Bang (eier av Maritvoll) datert 13. mai 1831 på 6 mål
udyrket jord på Tinden. Om beliggenheten på jordstykket heter det at det er oppmålt
langs ved Kvislemelen og ligger ved siden av Ole Christoffersens jordstykke. Tor
Brugen og Benyttelsen deraf” skulle han betale 4 spd og 4 ort pr. år. Han skulle dessuten
ha to arbeidsdager om sommeren på egen kost ”naar forlanges”. Ifølge avtalen var det
en selvfølge at Jonas skulle "forskjønne jordstykket med fornøden Indhegning eller
Gjerdesgaard”. Hvis Jonas og kona oppfylte disse betingelsene og ellers var lovlydige,
skulle de ”for deres Levetid bruge og benytte de anførte 6 Mælingers Jord saa godt de
kan”.
Jonas var sønn av ugifte foreldre soldat Jon Larsen Vist og Maria Larsdatter på
Øra. Han giftet seg første gang i 1830 med Anne Larsdatter, født 1800. Hun bodde på
Østnesvald da de giftet seg, mens brudgommen bodde på Mønnes. Anne Larsdatter var
født på Øgstad. Hun var datter av Lars Larsen Halset og Marit Halvorsdatter Øgstad.
De var heller ikke gift.
Jonas og Annes barn:
Bl. Anne, f. 1830 på Stuskinsvald, død etter 1875. Gift 1854 med Ole Andersen
Overnesset, f. 1 804, d. 1 870 som legdslem i Kleppen.
B2. Marta, f. 1833 på Vuku Store, d. 1917 på Øra. Gift 1854 med Ole Mikkelsen
Helgås/Sagvold, f. 1830 på Elnesvald, d. 1901 hos sin datter Elen på Østby i
Volhaugen.
B3. Lorents, f. 1 836 på Haga, d. 1 859. Han ble "drept av et nedstyrtende klippestykke
under veiarbeid på anlegget Østre Suulbro-Riksgrensen". Ugift.

Som allerede nevnt fikk Jonas bygsel på dette jordstykket i 1831. Men ingen av hans
tre barn var født på Øra. Derfor ser det ut som det har tatt noe tid før familien flyttet.
Hans første kone døde i 1840 og Jonas giftet seg allerede året etterpå med Malena
Andersdatter. Hun var datter av Anders Andersen og Ingeborg Pedersdatter på Krika
i Inndalen. Da bodde Jonas på Øra. De hadde ikke barn sammen, men Malena hadde
to før hun giftet seg med Jonas. Den ene av disse, Anne Pedersdatter Fagervik, ble
visstnok neste bruker av denne heimen.
Malenas barn: .
Bl. Ingeborg, f. 1830 i Molda. Faren var Mikkel Johansen Molden. Til Overhalla i
1862. Gift samme år i Alstadhaug med Hans Fredrik Lorentsen Gjemblevald, f.
1 825 i Skogn. I 1900 var begge legdslemmer på Fellingfors.
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B2. Anne, f. 1835 på Mollvald, d. 1930. Hennes far var Peder Olsen Dillvald. Gift
1 864 med Karl Martin Kristiansen Fagervik, født 1 843. Se neste eier.
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Utskrift av pantebok (1 828-1 837) for Stjør- og Verdal sorenskriverembete.
Underskriften skai være løytnant Johan Bang. Det var han som var eier av Maritvoll i 1831. Bang påpeker at Jonas
Johnsen og kone må være lovlydige. I hans tid ( 1 829) ble Tinden delt mellom Maritvoll, Borgen og Østvoil. Maritvoll
fikk hele 1 23 mål.
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Karl Martin Kristiansen Fagervik (1843-1895) og Anne Pedersdatter (1835-1930)
Karl Martin Kristiansen var født i Verran, men kom fra Ytterøy til Verdalen i 1864 trolig noe før. ”For å gifte seg” står det i lista for innflyttere. Nærmere bestemt den 18.
februar 1864 ble Karl Martin og Anne gift i Stiklestad kirke.
Vi kjenner lite til Karl Martins foreldre, men hans far het Kristian Mikalsen. Anne
var datter av ”jamtdreng” Peder Olsen og Malene Andersdatter. I et slektsnotat kaltes
Peder Gjørtsås, noe som kan tyde på at han var svensk. Foreldrene var ikke gift. Faren
bodde på Dillvald og mora på Mollvald da Anne kom til verden.
Ved giftermålet var Anne bosatt på Maritvollvald, så det kan godt være at dette
var hennes barndomsheim. Annes mor, Malena, bodde på plassen som føderådskone
i 1865, noe som skulle styrke vår antagelse om at dette var Annes barndomsheim.
Malena var 73 år gammel da og kom opprinnelig fra Kriken i Inndalen. Hun var
legdslem på Skrove øvre østre i 1875, og der døde hun fem år senere.
I 1865 var det ingen dyr på plassen, men de sådde 1/8 tn. bygg og satte Vi tn.
poteter. Mens Karl Martin kalles dagarbeider da, er han fraværende fra heimen og sjø
mann ti år senere. Anne står da oppført som husmor med jord. De hadde ingen husdyr
da heller, men sådde N tn. bygg og satte 2 tnr. poteter.
Familien flyttet til Trondheim i 1888. Begge døde der, Karl Martin i 1895 og Anne
i 1930.
Karl Martin og Annes barn:
Bl.

Eline Kristine, f. 1864 på Maritvollvald. Gift med blikkenslager Olaf Børresen, f.
1 860 i Melhus. 11910 bodde de hos E. Børresen i Gamle Aasveien, 6b.

B2.

Karoline Martine, f. 1868 på Maritvollvald. Hun ble registrert for utflytting til
Trondheim i 1892. I 1910 var hun blitt enke etter pakkhusarbeider M. Wærnes
i Myhresgt. 10, Trondheim. I 1925 var hun igjen blitt enke. Denne gang etter
sildarbeider K.M. Knutsen, i Øvre Bakklandet 46.

B3.

Anna Pauline, f. 1 875 på Maritvollvald. Hun fikk attest til Trondheim i 1 889. Hun
var gift første gang med en Johnsen og hadde en datter med ham. Andre gang var
hun gift med Johan Sagen, født 1 875 i Stjørna.

Uplassert heim nr. 39 under Maritvoll
Ole Eriksen (1836-1877) og Elen Rebekka Nilsdatter Sandnesset (1839-1917)
Ole var sønn av gårdmann Erik Olsen og kona Karen Kristensdatter Årstad. Elen
var datter av husmann Nils Rasmussen på Sandnesset under Litjmoen og kona Beret
Samuelsdatter. Ole og Elen giftet seg i 1859 og var leieboere hos hennes foreldre på
Sandnesset de første åra etter at de ble gift. Tilsammen bodde det 11 personer på
denne vesle heimen i 1865, og en kan vel alltids undre seg over hva de levde av.
Noe av forklaringen er trolig anlegget av Jamtlandsveien, som ble ferdig dette året.
Ole eide nemlig hest, hans svigerfar hadde til og med to. Sannsynligvis hadde begge
kjøreoppdrag i forbindelse med nyveien.
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Dette veianlegget ble påbegynt i 1858, og arbeidet fortsatte uavbrutt til det var ferdig
27. okt. 1865. Hele 140 mann og 10 hester var med på dette. Denne sysselsettinga må
ha hatt en viss betydning både for kommunen og for den enkelte som hkk være med.
Etter hvert som familien ble større, ble det nødvendig å flytte på seg. Først var han
husmann på Inndalsvald en periode og deretter leieboer på Borgenvald. Noe før 1875
hkk han kontrakt på en husmannsplass under Maritvoll. Der døde Ole i 1877. Heimen
lå på Tinden.
Elen flyttet som enke til Levanger i 1881, attest i 1885. To av barna flyttet også til
Levanger, så hun har trolig bodd hos en av dem. Hun bodde på Levanger til sin død.
Ole og Elen sine barn:
Bl.
B2.
B3,
B4.

B5,

B6.

Eliseus, f. 1860 på Sandnesset. Utvandret til USA i 1882. ifølge Forrest Brown
døde han i 1 887 i Goodhue County, Minnesota.
Nils Kristian, f. 1 862 på Lillemovald, d. 1 883 på Stene.
Karen Birgitta, f. 1 864 på Sandnesset, d. 1881 på Maritvollvald,
Anton Løvås, f. 1 868 på Inndalsvald. Flyttet til Levanger i 1 879, men attest i 1 884.
Gift 1 892 med Jakobine Pettersdatter Heimstad, f. 1 870 i Levanger. Brukere på
Brusvehyllan og Løvås under Kjølås fra 1 899.
Marie Otelie, f, 1872 på Borgenvald, d, 1946 på Levanger. Flyttet til Levanger
1881, men attest i 1 887, Gift 1 889 i Frol med vognmann Sigurd Nicolaijohansen,
f. 1 871 på Levanger, død samme sted i 1953,
Julius Edvard, f. 1 875 på Maritvollvald, d. 1 879 på Maritvollvald.

Uplassert heim nr. 40 under Maritvoll
Ole Andreas Lorentsen Moe (1816-1854) og Marit Pedersdatter Frank (18201887)
Vi kjenner ikke til sikker tomt eller plassering av denne heimen. Men ved folketellinga
i 1865 er den oppført blant folk som bodde i Nordgata-området. Ole var neppe den
første eier av heimen, men vi kjenner ikke sammenhengen bakover.
Ole var sønn av Acelinde Olsdatter og Lorents Eriksen Moe og var født på Levan
ger. Marit var datter av Karen Hansdatter og Peder Olsen (Frank) på Fæbyvald. Ole og
Marit giftet seg i 1845 og hkk i alt fem barn som alle ble født på Øra (Maritvollvald).
Ole ble strandsitter på Øra, senere jektskipper. Tragisk nok ble han bare 38 år idet
han druknet i Verdalselva i 1854. Marit ernærte seg som silkeskredder på Øra i 1865.
Hvor inntektsbringende det kunne være på denne tida, vet vi ingenting om. I dag er
det vel helst Thailand vi forbinder med silkeskreddere. Familien flyttet tre år senere
til Steinkjer. En bror av Ole, Erik Lorentsen Moe, var handelsmann der. Det er trolig
bakgrunnen for at de valgte å hytte til Steinkjer noen år etter farens død.
Marit bodde i 1875 i Strandgt. 74 i Steinkjer. Ved sin død bodde hun også på Steinkjer.
Ole og Marits barn:
380

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

Bl. Karen Anna, f. 1 846 på Øra. Attesttil Steinkjer i 1 868. Først var hun "butikkjomfru"hos
sin farbror. I 1891 drev hun egen moteforretning i Steinkjer. Ved folketellingen i
1910 står det: Liksvøp og blomsterforretning (på Steinkjer).
B2. Oline Maria, f. 1 847 på Øra. Attest til Steinkjer i 1 868. Gift med jektfører, senere
kjøpmann Annanias Kleven, f. 1 849 i Steinkjer. De hadde to barn. Kleven var gift
to ganger til.
B3. Lovise, f. 1 849 på Øra. Attest til Steinkjer i 1 868, Gift 1 874 med handelsmann
Arnt Jakobsen, f. 1 846, d. 1 896. Åtte barn.
B4. Petrine, f. 1 852 på Øra, død av halsesyke vel ett år gammel.
B5. Ole Andreas, f. 1 855 på Maritvollvald, d. 1896. Konfirmert i Steinkjer i 1869.
Gift 1882 med Marie Otilie Olsdatter Rastad, Trones, f. 1856. I 1 875 bodde
han i Munkegata 30-32 i Trondheim og var handelsbetjent. I 1880 startet han
egen steintøyforretning som han kalte Andreas Moe A/S Glassmagasinet i Olav
Trygvasons gate 29/31. Han var en dyktig handelsmann, men døde bare 41 år
gammel. Da var hans firma landets betydeligste forretning innen sitt felt. Han kaltes
med rette en grunder. Etter hans død drev Marie firmaet i mange år. Fra 1907
overtok sønnen Andreas Moe jr.

Uplassert heim nr. 41 under Maritvoll
Peter Gustav Eriksen (1811-1882) og 0 Olava Salomonsdatter Bjartnesvald
(1826-1868), 2) Ingeborg Anna Lorentsdatter (1827-1914)
Hans fulle navn var Peter Gustav, men han brukte Gustav til daglig. Han var svenske
og var født i Uppsala. Hit til bygda kom Gustav i 1858 fra Levanger for å drive sitt yrke
som kobberslager.
Huset skal være oppført i 1861 av kobberslager Eriksen i henhold til panteboka fra
1874. Der kan vi også lese at det var bare et våningshus på tomta, men at det inneholdt
både stue- og fjøs. Det var jo slett ikke uvanlig, særlig på landsbygda.
Gustav var gift to ganger, første gang i 1858 med Olava Salomonsdatter fra
Bjartnesvald. Hun var datter av husmann Salomon Olsen på Bjartnesvald og kona
Gjertru Larsdatter. Hun kaltes husmannskone ved sin død.
Andre gang han giftet seg, var i 1872. Denne gangen var brura fra Ytterøya og het
Ingeborg Anna Lorentsdatter. Da måtte det til skifteattest, og den fikk han av lensmann
Wessel samme året.
Gustav og Olavas barn:
Bl. Julie Sofie, f. 1 858 på Øra, d. 1 863.
B2. Grete Emelie, f. 1 862 på Øra, Gift med "steward" Svend Henrik Winther, f. 1 865
på Vestby. I 1 875 var hun gårdsjente på Berg nedre, vestre på Inderøy. I 1910 var
de bosatt i Schweigårdsgt, 89 i Oslo.
B3, Gustav Odin, f. 1865 på Øra. Han vokste opp som pleiebarn hos smed Peder
Larsen på Dalen under Øver-Fåra. Gift 1 886 med Anna Kirstine Andreasdatter Hal
lemsvald, f. 1 857. Han fikk attest til Sverige i 1 887 "for ekteskapsinngåelse".
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B4. Martin Julius, f. 1868 på Øra, d. 1888. Da var han sjømann i Stamnæs i Bruvik
Prestegjeld i Bergens stift.

Ingeborg Anna hadde to barn som ugift med Ole Hansen fra Rathe på Opdal:
B5. Teodor Gustav, f. 1 864 på Kvammet, d. 1 890 i Denver av tæring. Attest til Ame
rika i 1884.
B6. Bernt Ludvig, f. 1867 på Kvammet. I 1 875 bodde han hos mora og stefaren.
Attest til Danmark i 1 888. Gift med Magnhild, f. 1 880 i Evanger, i 1910 var Bernt
Ludvig jernbanearbeider på Gimle i Aarstad i Hordaland.

Gustav og Ingeborg Annas barn:
B7. Ingrid Marie, f. 1 872 på Øra, d. 1946. Gift 1 893 med Johannes Andreassen, f.
1 874 på Haliemsvald, d. 1940. Han brukte etternavnet Holmsve ved giftermålet.
I 1900 var ekteparet gårdbrukere på Haukå nordre, men ti år senere var familien
flyttet til Kalset i Sparbu. Fra Kalset kom de i 1904 til Vester-Asen. Se Heimer og
folk i Leksdalen s. 563.

Uplassert heim nr. 42 under MaritvoII
Løpenr. 57 av MaritvoII er den neste vi skal prøve å identifisere. Løpenumrene som vi
gjengir av og til skriver seg fra Panteregisteret fra 1874.
De første eierne av denne heimen skal være hogh. ? Forseth og Peder Kvam. Opplys
ninger fra panteboka går ut på at fra 1869 var Oluf Olsens enke - Marta Larsdatter
Olsen - eier.
Marta Larsdatter Olsen (1843-1918) og Oluf Olsen (1842-1872)
Marta var født på Bjørstadvald, og hennes foreldre var Marit Olsdatter og Lars Pedersen
Bjørstadvald. Hun giftet seg med Oluf Olsen i 1866. Ved giftermålet bodde hun på
Haugslia, der hun var tjenestepike. Oluf var fra Gustadvald i Skogn. I 1867 kaltes han
skredder, men tre år senere strandsitter.
Som enke i 1875 drev Marta dagarbeid og hadde noe jord. Hun sådde 1/5 tn. bygg
og 14 tn. havre og satte 2 tn. poteter. 1 1891 ser det ut for å være henne som bodde hos
Haldor Olsen på Dale i Nordgata. Da drev hun med sying og strikking. Der bodde hun
også i 1900, men da kaltes hun fattiglem. Trolig holdt hun til her til sin død i 1918.
Marta og Olufs barn:
Bl. Anna Marie, f. 1 867 på Øra. Flyttet som ugift til Levanger våren 1 886. Attest dit i
1 890. Gift med skredder Karl Ove Johansen, f. 1 859 i Frol. 11891 bodde fami
lien i Akergt. 73 i Levanger. 11910 ble han benevnt som skreddermester.
B2. Olaf, f. 1871 på Mikvollvald. Utvandret til Sioux Falls, S.D. 1888 som ugift
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arbeider Olaf O. Borgen med billett fra USA. 11891 bodde han i Trondheim med
mora som var enke.

Eier fra omtrent 1885 var Beret Marta Jonasdatter.
Beret Marta Jonasdatter (1838-1920) og J ) Mikal Jonsen Hofstadvald
(1836-1870), 2) Anders Ågesen Hage (1828-1883), 3) Ole Ellefsen (1833-1897)
Beret Marta var gift hele tre ganger, første gang i 1859 med Mikal Jonsen Hofstad
vald. Hans foreldre var Jon Jakobsen og Marta Olsdatter Vangstadvald. Foreldrene var
leieboere på Vangstadvald da Mikal ble født. Han døde allerede i 1870. Men de rakk
likevel å få fem barn sammen.
Da Beret Marta ble enke, tok hun seg tjeneste i Vester-Leirfall i Vinne, og i 1875 var
hun tjenestepike der. Hun hadde også med sin yngste sønn Johan til Lerfald. Han var
bare 6 år da, og Horsørges af Moderen”, står det å lese i folketellinga.
Sitt andre ekteskap inngikk Beret Marta i 1882. Denne gang het brudgommen
Anders Ågesen Hage. Han var født i 1828, og foreldrene var Åge og Lisbet Olsdatter.
De var leieboere på Skrove østre da Anders ble født. Anders giftet seg første gang i
1865, så ekteskapet med Beret Marta var også hans andre. I 1875 var han losjerende
tømmermann hos sin bror Ole på Haga mellom.
Da hun omsider giftet seg tredje gang i 1887, bodde hun på Øra. Det gjorde også
brudgommen Ole Ellefsen. Han var nemlig eier av Klokkarstua i Gamle Storgate. Ole
var født i Gausdal.
Beret Marta og Mikals barn:
Bl. Jon Martin, f. 1859, d. 1883 på Snåsa, forulykka under tømmerfløyting. Gårds
dreng på Sør-Fikse i 1 875, Se også B2
B2, Jonetta, f. 1 862, d. 1922."Gjeterpige" på Sør- Fikse i 1 875. Se også Bl. Attest til
Inderøya i 1 894, kom tilbake samme høst. Gift 1 896 med Jørgen Edvard Andersen
Mollan, f. 1 867 i Verran. Jørgen var telefonarbeider, og i 1 900 bodde ekteparet
i Klokkarstua i Gamle Storgate på Øra. Senere fikk han også prøve seg som fisker
og gruvearbeider. Jonetta og Jørgen ble skilt i 1915.
B3. Edvard, f. 1 864. Tjener på Lyng søndre. Utvandret som ugift til USA i 1 888. Elan
utvandret fra Sparbu som E.A.M. Lyng. Edvard bodde i Minneapolis, M.N. (iflg.
skifte i 1 923).
B4. Johannes, f. 1 867. Registrert flytting til Sparbu i 1 882, men da hadde han allerede
vært der i seks år. Kanskje flyttet han dit for å være gjeter på en gård? Som gårds
navn ved utflyttinga er oppgitt Kjærenget (Leksdalen). Utvandret 1888 til Fergus
Falls i Minnesota som J.M. Ryan med billett fra USA.
B5. Johan, f. 1 869. I 1 875 bodde han sammen med sin mor på Vester-Leirfall. Utvan
dret til USA i 1 887 som J.M. Lerfald med billett, som mange andre, til Fergus Falls
i Minnesota.

Ingen barn i andre og tredje ekteskap.
En antar at Beret Marta bodde på Maritvollvaldet, og i denne heimen fra hun ble
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eier i 1885 til hun giftet seg for tredje gang i 1887. I 1891 var hun bosatt i Klokkarstua
sammen med sin tredje mann. Vi har ingen opplysninger om henne fra 1900, men 1 1910
hodde hun i Klokkarstua hos sin datter og svigersønn. Da kaltes hun arbeidsudyktig.
Hun døde på Aldersheimen i 1920 og var hskerenke da.

Uplassert heim nr. 43 under Maritvoll
Her har vi enda en heim på Maritvollvaldet som vi har problemer med å plassere både
i terrenget, og når det gjelder eierforholdet.
Svein Mathiassen (1821-1904) og Anne Ellingsdatter (1810-1882)
Svein var født på Melbyvald, og foreldrene var Kari Sveinsdatter og Mathias Mathias
sen. Anne var datter av Maria Eriksdatter og Elling Pedersen. Foreldrene var bosatt i
Steinslia.
Som så mange andre har også denne familien flyttet på seg flere gangen Både Svein
og Anne bodde i Melby da de fikk det første barnet i 1842. De hadde ikke giftet seg
ennå, men på høsten samme år ble den saken ordnet. Da det andre barnet ble født,
bodde de på Skjørdalsvald. Neste stopp ble Sørnes under Øster-Ness. Der fikk de hre
barn til, men bare tre vokste opp. Så ble det oppbrudd igjen, og denne gangen gikk
flyttelasset til Morkaplassen under Ner-Hofstad.
Oppholdet på Maritvollvaldet varte ikke så lenge, men de bodde der i 1875. To av
sønnene oppholdt seg da hos foreldrene. Det var Erik Andreas som var veiarbeider, og
Oluf som var skomaker.
Svein var skinnfellmaker. Det hørte med noe jord til denne plassen, såpass at Svein
kunne ha to sauer og to geiter. Han sådde 1 V2 tnr. havre og satte 3 tnr. poteter. Det ser
ut for at denne heimen lå på Tinden.
Anne døde som husmannskone på Østvollvald i 1882. Det skulle tyde på at de
hadde flyttet enda en gang.
I 1891 bodde Svein som losjerende hos sin sønn Oluf Svendsen. Muligens er det
snakk om denne Maritvollheimen, eller det kan også være det som senere ble til Østmo
g.nr. 21/4. Svein Mathisen døde i 1904 på Barlia i Ness. Denne familien er omtalt i
Heimer og folk Leksdalen (s. 222) og i Heimer og folk Ness (s. 152).
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Uplassert heim nr. 44 under Maritvoll
I 1875 bodde Marit Tørrisdatter helt alene på en plass som også lå på Tinden.
Marit Tørrisdatter Tinden (1794-1892) og Anders Jeremiassen (1810-1852)
Marit var født på Kinken østre, og hennes foreldre var Tørris Knutsen og Maria Tores
datter Kinken. Anders var sønn av Ingeborg Andersdatter og Jeremias Kristensen Hus
anvald. Marit og Anders giftet seg i 1833. Hun bodde da på Fleskhusvald og brudgom
men på Hallem.
Da Anders døde i 1852, kaltes han husmann på Borgenvald. Altså har de oppholdt
seg der en periode. Anders fikk en tragisk skjebne, idet han døde i Lofoten under fiske.
Der har vi enda et eksempel på verdalinger som har fristet skjebnen langt heimefra.
Marit var enke i 1875 og kaltes fattiglem da. Hun kunne bruke en liten jordlapp, så
hun kunne sette 1/4 tn. poteter.
Sine siste år var Marit til pleie på Hellovald hos Guruanna og Anton Ellefsen. Her
døde hun i 1892, og da var hun blind. Som etternavn ble det brukt Tinden.
Marit og Anders sitt barn:
Bl.
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Ingeborg Anna, f. 1 833 på Kluken østre, død etter 1 848. Neppe gift.
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G.NR. 19/1

Her fortsetter heimer på Maritvollvaldet, men disse er fradelt hovedbølet og er å
finne i matrikkelen:
EINERBERGSFRYD
G.NR. 19/2

I 1831 ble denne eiendommen fradelt Maritvoll, og av løitnant Johan Bang solgt til
jektskipper Einar Tomassen Moe. Det er anført besetning og utsæd på eiendommen
både i 1865 og ti år senere, men det har neppe vært hus der.
Einar Tomassen Moe solgte i 1883 til sin sønnesønn Ole Martel Eggen Andreassen
Moe. Han var eier til 1905, da solgte han til Nikolai Olsen Elynne.
Hynne solgte til John Johnsborg i 1913. Prisen var da 2200 kr. For løsøre som
fulgte med, var verdien 200 kr.
Einerbergsfryd lå ved elva sør for Jernbanebrua. Håkon Kolbergs eiendom Arken
g.nr. 19/71 og Johan Nilsens eiendom Elvbakken g.nr. 19/31 var nære naboen
Verdal kommune var eier i 2014.

HOLTE
G.NR. 19/3

I 1893 ble Holte fradelt Maritvoll og solgt til Oluf Angel Holthe. Størrelsen på Holte
var ca. 150 mål. Skjøte fra Maritvolls interessentskap til Oluf Angel Holthe v/Statens
Verdalskomite i 1894.
Oluf Angel Holthe (1842-1912) og Anna Jørgine Ellevsdatter (1842-1922)
Oluf Angel Holthe og kona Anna flyttet til Verdalen etter å ha kjøpt Rosvoll vestre og
Eklesøya i 1884.
Han var fra Skogn og var sønn av Peder Olaus Johannessen Holthe. Hans kone var
også fra Skogn, og hun var datter av Ellev Ellevsen og Venke Nikoline Skille.
Etter Verdalsraset i 1893 var det lite igjen av jorda på Rosvoll vestre. Bare 10 mål
dyrket mark var brukbart, og det solgte Oluf Holthe til Anders Rosvold på Rosvoll
nordre i 1907. Holthe fikk kjøpe jord av Maritvoll for å bygge opp en ny gård nord for
Øra. Den kalte han Holte. Husa ble ikke tatt av raset, så stuelåna ble flyttet fra Rosvoll
og til den nye gården.
Oluf og Annas barn:
B1. Pauline, f. 1 869 på Åsen, d. 1910. Gift 1 899 med Johannes Andersen Balgård,
f. 1 870, d, 1944. Gårdbruker på Skjørdal nedre. Pauline var utdannet lærer, og
bie fast tilsatt i småskolen i 1 892. Hun var bl.a. lærer i Trøgstad, Stiklestad, Ness
og Sende skolekretser. Pauline tok avskjed i 1900.
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Bryllup på Holte 6. juli 1 899.
Nr. 1 Anders Balgård 1839-1932, nr. 2 Ingeborg Sofie Johannesdatter 1844-1932 (brudgommens foreldre),
nr. 3 Johannes A, Balgård (1 870-1944), nr. 4 Pauline Elisabeth Hoithe (1 869-1910),
nr. 5 Anna Jørgine Skille (1 842-1922), nr. 6 Oluf Angel Hoithe (1 842-1911) (brudens foreldre),
nr. 7 Elias Ness (1852-1935), nr. 8 Laura Ness (1 863-1950), nr. 9 Martinus Rygh (1852-1912),
nr. 10 Marie Sofie Holme (1 858-1940).
Foto utlånt av familien Holte.
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Hemna Baroiine Holthe (1 875 - 1941)
Foto utlånt av SNK.

B2

B3

Nikoiine Amalie, f. 1 872 på Åsen, d. 1928. Gift
1 897 med Hans Olaf Danielsen Eggen, f. 1 872,
d. 1960. Gravlagt på Alstadhaug i Levanger.
Hanna Baroiine, f. 1875 på Åsen, d. 1941 i
Oslo. Ugift. Utdannet lærer. Hun var misjonær i
Kina fra 1909-1936.

B4

Anna Oline, f. 1877 på Åsen, d. 1944. Gift
1907 med Odin Julius Ravlo, f. 1 879, d. 1922

B5

Peder Olaus (Per-Olaus), f. 1879 på Åsen,
d.1955 i Trondheim. Misjonær i Kina fra 19091926. Gift 1910 med Eva Marie Landmark. Hun

B6
B7

B8

var misjonær i Kina fra 1910-1926.
Laura Marie, f. 1882 på Åsen, død 1884 i
Rosvoll.
Angel Edvard, f. 1884 i Rosvoll, d. 1958. Gift
første gang i 1910 med Inga Johanne Johansen,
f. 1886 på Øra. Gift andre gang i 1928 med
Anna Maria Johansen, f. 1891 i Arendal. Neste
eier på Holte.
Laura Marie, f, 1887 i Rosvoll, d. 1951. Gift

F.v. Olav Dalland (1884-1929) og
kona

Laura Marie Holthe Dalland

(1 887- 1951) med en sønn.
Foto utlånt av familien Holte.

1910 med Olav Dalland. Han var misjonsprest.
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Gården Holte gnr. 19/3 med kårboligen til høyre. Angel Hoithe kjøpte Norumgården på Øra og fikk reist den for
å ha bolig på Sine eldre dager. Foto utlånt av Verdal kommune.

Foran f.v. Laura Hoithe Dalland (1 887- 1951) og Olav Dalland (1 884-1929). De ble gift i 1910/11.1 midten f.v.
Oluf Angel Hoithe (1842-191 1), Annajørgine Ellevsdatfer Skille (1842-1922) og Hanna Baroline Hoithe (18751941). Bak f.v. Angel Edvard Hoithe (1 884-1958), Anna Oline Hoithe (1 877-) g.m. Odin Ravlo, Nikoline Hoithe
(1 872-) g.m. Olav Eggen, Pauline Hoithe Balgård (1 869-1910) og Peder Olaus Hoithe (1 879-1944).
Foto utlånt av familien Holte.
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F.v. Anna Bergitte Holthe (1913-1998) død i Trondheim, Angel Edvard Holthe. (1884-1958), Rut Holfhe Reitan
(1916-1998). Bak f.v. Ukjent navn, men en kamerat av Oskar, Oskar Holthe (191 1-1946).
Angel var første gang (1910) gift med Inga Birgitte. Foto utlånt av familien Holte,

Angel Edvard Olufsen Holthe (1884-1958) og 0 Inga Birgitte Kristensen (18861922), 2) Anna Maria Johansen (1891-1978)
Angel ble gift første gang i 1910. Inga Birgitte var født på Ørmelen, og foreldrene var
skredder Johan Bendik Kristensen og Birgitte Andersdatter.
Hans andre kone, Anna Johansen, var fra Arendal, og hennes foreldre var Dortea og
Johan Johansen. Hun døde på Oslo hospital.
Angel og Ingas barn:
Bl. Oskar, f. 1911 på Holte, d. 1946
B2. Anna Bergitte, f. 1913 på Holte, d. 1998 i Trondheim
B3. Rut, f. 1916 på Holte, d. 1998. Gift med Erling Reitan, f. 1908, d. 1984. Han
hadde sitt arbeid på Statens Kornforretning på Øra. Ekteparet kjøpte i 1950 vil
laen Vesietun som ligger i Østvollvegen. Senere overtok familien gården Holte g.nr.
19/3 som var Ruts farsgård.

Arne Ludvik Reitan var eier av Holte fra 1988 til sin død i 1996. Som en av arvingene
til broren overtok Lars Reitan gården fra 1997. Han var eier også i 2014. Begge var
sønner av Rut og Erling Reitan. Adressen er Volhaugvegen 97.
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Bryllup på Holte. Tekst. 1. rekke f.v. Anna Holthe kvitt sjal, Angel Holthe, Rut Holthe Reitan, Erling Reitan, Ellen
Reitan, Ludvig Reitan, Snorre Reitan, Belli Reitan, Jodis Reitan. 2. rekke f.v, Hjørdis Ravla Sandsør, Ragnhild Nordset
Suul, Dagny Eriksen, ukjent, Jenny Ravla med Odd Ravla bak. Resten av rekka er ukjent, men Martha Melby (kvitt
sjal) og Martin Melby med sløyfe står helt til høyre i bildet. 3. rekke f.v. nr. 9 Ole Stuberg, nr. 10 Gurine Stuberg,
nr. 1 2 Margot Hegstad resten er ukjente. Foto utlånt av familien Holte.

Bryllupet til Angel Holthe og hans første kone. Fra venstre bak: Birgitte Hynne g. Lyngaas og Edvard Lyngaas.
Utlånt av Knut Nordberg.
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BAKKEN

G.NR. 19/4
Fradelt Maritvoll og solgt til Martin Sevaldsen Bakkenget i 1894. Skjøte i 1897 fra
Maritvolls interessentskap til Martin Sevaldsen. Dette bruksnummeret er sammenslått
med flere andre og utgjør sammen heimen Bakkenget. Denne heimen omtales i boka
om Volhaugen.
FRYDENLUND

G.NR. 19/5
Fradelt Maritvoll i 1894 og solgt til Nils Abrahamson. Han fikk skjøte fra Maritvolls
interessentskap i 1898. Det var 20 mål dyrket og 3 mål udyrket areal på Frydenlund
den gangen.
Abrahamson solgte Frydenlund til Rudolf Holmvik allerede i 1900, så eierforholdet
hans varte bare noen få år. Da Holmvik tok over på Frydenlund, skal den eldste delen
av husa ha vært bare halvferdig. Abrahamson er for øvrig nærmere omtalt under
Vennersborg g.nr. 19/25.

- f "3/

Heimen Frydenlund g.nr. 19/5, ca. 1920. Rudolf Holmvik var lensmann fra 1910 til 1938. Foto utlånt av SNK.
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Flere myndighetspersoner samlef på frappen hos lensmann Holmvik på Frydenlund. Til høyre for ham Eliseus Muller.
Bak Fioimvik er trolig Christian Nevermo. Av de to damene er Inga FHolmvik den som sitter lengst tilbake.
Foto utlånt av SNK.

Rudolf Holmvik (1868-1939) og ! ) Gusta Marie Gran (1869-1902),
2) Inga Berntine Rygh (1880-1966)
Rudolf Holmvik var født på Holmvika i Malm i Verran kommune der foreldrene
var gårdbrukere. Holmviks foreldre var Rafael Pedersen Holmvik og kona Bolette
Pedersdatter.
Holmvik kom til Verdalen som betjent hos lensmann Wessel i 1892, en stilling han
hadde til han ble beskikket som lensmann i 1910. Ved siden av jobben som lensmann
var Holmvik medlem av Verdal kommunestyre i to perioder. Han hadde også tillitsverv
i likningsnemnda og dessuten flere mangeårige tillitsverv i Verdal Sparebank.
Den delen av eiendommen som er i to etasjer nærmest Volhaugvegen, ble bygd av
Oluf Johannessen Rygh i 1913. Han kom igjen fra USA da og hadde med seg nye og
moderne synspunkter med hensyn til husbygging. Oluf brukte plank (”2 x 4”) og ikke
lafting med tømmer som var mest vanlig ennå.
Om vi ”ser” innom på Frydenlund i 1900, så ville vi hnne foruten Rudolf Holmvik,
Gusta og deres sønn Johan også hennes far Johan Gran i huset. Han var fra Levanger
landsogn, der også Gusta var født.
Holmviks andre kone, Inga, var datter av Oluf Johannessen Rygh og kona Louise
Olsdatter Høilo.
Rudolf og Gustas barn:
MARITVOLL
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Frydenlund g.nr. 19/5 på 1950-tallet. Foto utlånt av SNK.

Bl. Johan, f. 1 898, d. 1964. Gift med Else Bjørken fra Levanger.
Johan Holmvik var rittmester på Rinnleiret.
B2. Rolf, f. 1 899, d. 1900 av lungebetennelse.
B3. Bjarne, f. 1901, død samme år av hjernesykdom.
Rudolf og Ingas barn:
B4. Morten Kristian, f. 1907, d. 1982. Gift 1937 med Annajørgine Heggli, f. 1908
på Heggli, d. 201 1. Neste eier av Frydenlund.
B5. Sara Louise, f. 191 2, d. 2007. Gift med Alf Slungaard fra Skogn. Siungaard var
med på jernbanebygging i Johannesburg, Sør-Afrika. Senere bodde de i Eiksmarka
i Bærum.

Morten Kristian Holnivik (1907-1982) og Annajørgine Heggli (1908-2011)
Morten tok over Frydenlund i 1939. Han var lensmannsbetjent i Verdalen, senere
oppsynsmann på Vegvesenet og hadde deretter samme jobb i Vassdragsvesenet.
Morten og Annas barn:
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Bl.

Ruth, f. 1938. Gift med Oddbjørn Narvestad, f. 1935 fra Askim. Ruth var bioingeiør
på Askim sykehus, og han var ansatt i Postverket. Eget hus på Askim.
B2. Inger Anne, (Tullemor) f. 1942. Gift med Kjell Aamo, f. 1942. Sivilingeniør. Ansatt
ved NTH helt fram til pensjonsalder. Tullemor var først ansatt i Verdal Sparebank,
senere i Melhus Sparebank. Bosatt på Heimdal.
B3. Berit, f. 1944. Gift første gang med Ottar Jørum fra Asen, men skilt. Gift andre
gang med Steinar Ulseth, f. 1941. Han er ansatt i politiet.
B4. Rudolf (jun.) Magnus, f. 1948. Gift med Elbjørg Hofstad, f. 1947. Rudolf Holmvik
var først ansatt som generalplanlegger i Verdal kommune, så konsulent i NordTrøndelag fylke, deretter teknisk rådmann. I 2002 ble han ansatt som rådmann.
Elbjørg har arbeidet som lærer i barneskolen i 40 år.

I 2013 var det Rudolf Holmvik jun. som eide Frydenlund, og adressert er Volhaug
vegen 36 A.

MARINEBORG
G.NR. 19/6

Fradelt Maritvoll i 1894 og solgt til snekker S. Lorentsen. Han var eier/bruker både i
1900 og i 1907. Skjøte på tomta fikk han først i 1918, utstedt av bestyrelsen for Marit
volls interessentskap.
Sivert Lorentsen (1844-1926) og Hanna Otilie Olsdatter (1854-1927)
Lorentsen var født i Nedre Stjørdal og kom til Verdalen i 1877. Hanna var født her i
bygda og var datter av skrivelærer Ole Halvorsen og Maren Kirstin Henriksdatter som
bodde på Spellåkeren.
Det var ganske stor tomt på Marineborg, 20 mål, hvorav 12 var dyrket. Våningshu
set skal være bygd i 1890. Verksted hørte også med blant bygningene. Ettersom Sivert
var mekaniker, kunne han vel trenge det. Sivert Lorentsen var en mann med mange
interesser. Etter et kurs i Drammen der han fikk opplæring som husflidslærer, ble han
ansatt som lærer for Verdal husflidskole. Denne skolen kom i gang i 1877. Hans store
interesse var mekanikk og fysikk, men han var også notekyndig og spilte orgel. Han
hadde kunnskaper i mange fag, langt over det vanlige folk hadde inne. Han er ellers
omtalt i Verdalsboka, kulturbindet IIA s. 266.
Siverts datter med Marta Jonsdatter Storvuku:
Bl. Marie, f. 1 879 i Storvuku, d. 1950. Gift med Odin Johannessen, f. 1 879 i Eklo.
Gårdbrukere i Storvuku.

Sivert og Hannas barn:

MARITVOLL

395

B2. Jakob Osvald, f. 1 888 på Maritvollvald, d. 1968. Neste eier av Marineborg.
B3. Lovise Birgitte, f. 1891 på Øra, d. 1930. I 1910 tjente hun hos "madam Olsen"
på Kveldskvile g.nr. 19/74 lengst øst i Nordgata. Ugift.
B4. Sofie Karoline, f. 1 896 på Marineborg, d. 1902 på Marineborg - svulst i hodet.
B5. Josef Mateus, f. 1898 på Marineborg, d. 1988 på Øra. Gift 1927 med Maren
Anna Bergdal, f. 1902, d. 1964 på Øra. Familien hadde eget hus - Borgatun g.nr.
20/42. Se nærmere omtale der.

Jakob Osvald Lorentsen (1888-1968)
Jakob var ugift og arbeidet som montør på Verdal komm. Elektrisiteteverk. Som nevnt
var det atskillig jord på Marineborg, og like etter andre verdenskrig var det to kyr, kalv,
30 høns og to griser i fjøset her.
Tomta på Marineborg besto opprinnelig av en parsell av Maritvoll g.nr. 19/6 og en
mindre del av Borgen nr. 20/3. Parsellene ble sammenslått i 2008. Eiere i 2010 er Ruth
Kristin Richter og Brynjulf Aksel Hansen. Eiendommen er fortsatt i Lorentsenfamilien
i og med at Ruth Richter er oldebarn av Sivert Lorentsen. Adressen er Volhaugvegen 5.
REINSHOLM LILLE
G.NR. 19/7

Skjøte fra Maritvolls interessentskap til Johannes Thomassen jun. i 1894. Parsellen
var på ca. 5 mål. Skjøte fra Thomassen til Olaus Dillan. Eier/bruker i 1907 var Olaus
Dillan. Parsellen må være solgt og sammenføyet med en annen eiendom en gang mel
lom 1907 og 1944.

SOMMERRO
G.NR. 19/8

Fradelt Maritvoll i aug. 1894 og solgt i første omgang til handelsmann Ulrik Knoph
(Heggegården). Parsellen var på 16 mål udyrket. I 1907 var stasjonsmester Wisth eier/
bruker. Han eide også Sole g.nr. 19/39 og er nærmere omtalt der. I 1944 var det Hans
Juul Wisth som sto for eiendommen.
UTHEIM
G.NR. 19/10

Johan Olsen, bøkkeren, som bodde på og eide Jonsrud, (best kjent som Kilstua), eide
og brukte enda en parsell av Maritvoll. Det var Utheim som også lå i Nordgata, men
mye lenger øst. I Johan Olsens tid var det ikke hus der, men tomta ble brukt som
jordbruksareal.
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Tomta på Utheim ble fradelt Maritvoll i 1894, og den var på hele 15 mål. Tre år
senere fikk Johan Olsen skjøte fra Maritvolls interessentskap både på Utheim og på
Jonsrud g.nr. 19/29.
Omkring 1908 bestemte Johan Olsen seg for å seige, og byggmester Martin Melby
fra Ness ble neste eier.
Martin Johannessen Melby (1866-1944) og Anne Marta Lorentsdatter By
Bogevold (1872-1950)
Eiendommen Utheim grenser mot Nordgata i sør og ligger altså svært sentralt til. Som
nevnt var Melby byggmester, og snart kom det opp et stort toetasjes bolighus mot
gata. Melby bodde seiv i første etasje med sin familie fra 1908-1917, fortake hans dat
ter Magnhild. I andre etasje på Utheim åpnet Theodor Susæg sin skredderforretning
den 24 aug. 1910. Noen år senere overtok redaktør Robert Foss andre etasje. Han var
redaktør for Værdalens Blad, og trykkeriet var i bakgården på Utheim. Denne avisa
ble startet med bakgrunn i uroen innen kommunen om Værdalsbrukets ledelse. Den
proklamerte seg seiv på forsiden som ”Greit Venstreblad”. Avisa kom ut med sitt første
nummer 1. okt. 1911, men avisa fikk ikke den ønskede tilslutning. Værdalens Blads
siste nummer kom ut ved årsskiftet 1917-18.
Martin Melby bygde i alt tre villaer på Øra der han først bodde seiv en periode,
men etter noen år solgte han og flyttet til sitt siste nybygg. Disse villaene var Utheim
g.nr. 19/10, Heimen g.nr. 19/111 og tilslutt Nordstad/Nordby g.nr. 19/125. Melby og
familien er nærmere omtalt under Heimen g.nr. 19/111 og under Nordstad/Nordby
g.nr. 19/125/151.
Vi slår opp i folketellinga fra 1910 for å se nærmere på hvem som bodde på Utheim
da. Melby var som nevnt byggmester, og foruten han og hans familie bodde tre av hans
snekkere midlertidig i huset. Det var Bernt Johannessen f. 1850, Oluf Bruvold, f. 1859
og Anton Fleskhus f. 1876. En snekkerlærling, Mathæus Sevaldsen f. 1891 bodde fast
der. Vi har allerede nevnt skredder Susæg. Han var født 1878 i Sparbu, mens kona
Gurine var født i 1891 på Bynesset. Maria Minsaas f. 1839 i Verdalen bodde også her.
Hun var ”husflidslærer, vævning”.
Melby solgte Utheim til Verdal kommune i 1920. Han fikk 29000 kr for eiendom
men, derav 4000 kr for løsøre. Her fikk da Verdal komm. Elektrisitetsverk sitt kontor
og administrasjonsbygg.
En artikkel om Martin Melby står i Årbok for Verdal Historielag 2002 s. 115.
August Fossum (1887-1981) og Marit Pedersdatter Øverøyen (1880-1958)
Fossum som var fra Horten, kom til Verdalen i 1914 som bestyrer av Verdal komm.
Elektrisitetsverk. Under hans ledelse fikk elektrisitetsverket en solid økonomisk stil
ling.
Hans kone var første gang gift Øverøyen, men var enke og hadde to barn fra sitt
første ekteskap, da hun giftet seg med Fossum. August Fossum døde i Meldal og både
han og kona er gravlagt der.
Marits barn fra første ekteskap:
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Bl. Sønn som døde tidlig.
B2. Dotter.

August og Marits barn:
B3. Knut, f. 1917 på Øra, d. 1990. Gift med Liv, sykepleierske. Knut Fossum gikk
landsgymnas på Orkanger, senere handelsgymnas i Trondheim. Han var kontor
mann på Orkla Metall. Eget hus på Orkanger.

Fram til 1938 hadde også kommunekassereren (Kristoffer Flaugan) sitt kontor i dette
bygget.
Eier av Utheim eller Nordgata 32 i 2009 var Verdal Boligselskap.

GJØREM
G.NR. 19/1 1

Mikal Dahl fikk skjøte på denne tomta 1 1897 av Maritvolls interessentskap. Han kjøpte
samtidig Fridlund g.nr. 19/23 og Vangen g.nr. 19/68. Han betalte 3633 kr for det hele.
I 1907 var Mikal Dahl eier både av Gjørem og av Fridlund, men det ser ut som han
har bodd på Fridlund g.nr. 19/23. Mer omtale av familien der.
Mikal Dahl døde i 1909 og kona Oline året etterpå. Arvingene etter dem var døtrene
Maren Eilertsen og Bergitte Dahl. Maren var allerede da etablert i USA, og hun valgte
å overlate Gjørem til Bergitte. Hun fikk skjøte i 1912. Eiendommen var da på 22 mål.
På et tidspunkt som vi ikke kjenner, solgte hun Gjørem til Ole Grande. Han var eier
i 1916. Grande som var en av Karsten Nestvolds svigersønner, solgte imidlertid til John
Fikse , som også var svigersønn av den samme Nestvold.
John Georg Sefaniassen Fikse (1893-1956) og Borghild Karstensdatter Nestvold
(1894-1972)
John Fikses eiertid på Gjørem ble heller kortvarig. Ser ut for at han hadde byggeplaner
her, men i 1918 solgte han Gjørem til svigerfaren Karsten Nestvold. Se under Aabo
g.nr. 19/129. John Fikse og familien kjøpte Kveldskvile g.nr. 19/74 i 1918, og der ble
de for godt. Mer omtale der.
Karsten Nestvold (1855-1936) og Gumanna Iversdatter (1860-1930)
Ekteparet er nærmere omtalt under Nestvoll store. Den ble solgt i 1918, samme år som
Karsten kjøpte Gjørem, visstnok tenkt som kårbolig. Karsten Nestvold betegnes som
gårdeier på Gjørem både i 1921 og 1924.
Den hovedbygningen som står fremdeles i 2010, skal være oppført i 1913. Tidlig
i 1950-årene var det 8 mål igjen av den opprinnelige tomta på Gjørem, resten var
utsolgt til boligtomter.
I 1938 ble Nestvolds svigersønn, Johan Bragstad, eier av dene eiendommen.
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Johan Bragstad (1905-1997) og Mildrid Nestvold (1900-1981)
Johan Bragstad var utdannet agronom, men arbeidet i mange år på NKLs garveri.
Senere på Spinneriet. Han var sønn av Kristine og John Ydse. Mildrid var datter av
Gurianna og Karsten Nestvold. De giftet seg i 1932.
Johan og Mildrids barn:
Bl. Jodolf, f. 1932, d. 2012. Gift med Arna Johanne, f. 1945. Jodolf arbeidet i
mange år på Verdal Samvirkelags sentrallager.
B2. Kjell, f, 1947, d. 2006 i Stange. Begravet ved Stange kirke. Gift.

Eiere i 2014 er Kristin og Espen Egeland Valseth. Adressen er: Lektor Musumsgt. 19.

FRIDHEIM
G.NR. 19/12

Carl Johan Braarud (1841-1918) og Julie Anna Hansdatter Forbregdsvald
(1862-1945)
Carl Johan Braarud kom til Verdalen 1881, og han var en mann med mange jern i
ilden. Fomten å være bestyrer på den private Middelskolen var han kasserer i Verdal
Sparebank. Som om ikke det var nok, fikk han også bygd nærmest et gårdsanlegg midt
inne i Øra, med uthusbygninger og krøtter. Våningshuset ble bygd av tømmer i 1915
og var nærmest ei trønderlån. Den skal være satt opp av gammelt tømmer. Kristen Lein
som ga ut Gårds- og Slektshistore for Vaadal nedre i 1973, skriver i dette hefte: ”Ved

Hverdagsliv på Fridheim. Til høyre ser vi Julie Braarud i hønsegården ca. 1920. I bakgrunnen skomaker Wards hus
Ttil venstre ser vi Kjersti Braarud på bursfrappa på Fridheim. Foto utlånt av Kjell J. Braarud.
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Fridheim - Braarudgården g.nr. 19/12. Her ble det drevet gardsbruk midt inne i tettbebyggelsen. Det sto åtte kyr
på båsen og ellers var det grisehus, hønsehus, stall, låve og stabbur i gården. Vi ser skiltet med barber fil venstre.
Det peker mot Lunheim g.nr. 19/144. Der hadde Martin Lian frisørsalong. Foto uilånt av Trygve Braarud,
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kjøp av ei ”overtallig” - større og meget stilrein trønderlån på Austre Ness i Vinne(?),
flytta han denne til gården sin”.
Dette kan muligens være et hus som ble berget etter Raset i 1893, men sammen
hengen her er noe uklar. Nok om det. Det var i alle fall et pent hus, og det kan man
se av bildet.
Den jorda som tilhørte Braarud, lå litt spredd, derfor var det behov for flere som
merfjøs. De hadde tre forskjellige av den sorten - ett ved Frørenseriet, ett på Flåa og ett
på Prærien. En sti som gikk forbi sommerfjøset på Prærien, fikk navnet Sommerfjøs
stien. En bakke i nærheten ble døpt til Sommerfjøsbakken.
Da gården Maritvoll ble solgt i 1891, ble Maritvolls interessentskap stiftet for å
fordele og seige parsellene til de som før hadde bygslet sine tomter. Braarud ble med
i styret der, og kjøpte sjøl et par parseller av Maritvolljorda. Senere fikk han også
kjøpt noe av Mikvoll. Dette til sammen ble
til gården Fridheim.
Men Carl Johan Braarud fikk ikke så
mange år som gårdbruker. Han døde i 1918.
Med god hjelp fortsatte Julie Braarud med
gårdsbruket etter at hun ble enke. To år
senere flyttet hun fra bankbygningen og til
*:
"gården”, som de sa. Da fulgte datteren Fila
med som hjelp i huset og sønnen Øivind
Ved
som gårdsbestyrer. Her ble det drevet et
bankkasserer
ganske så allsidig jordsbruk midt inne i tett
C. Braaruds
bebyggelsen. Det sto åtte kyr på båsen, og
begravelse.
ellers var det grisehus, hønsehus, stall, låve
og stabbur.
Braarudfamilien var nok noe forut for
Den 31te august 1918.
sin tid når det gjaldt dyrking og bruk av
grønnsaker. I kjøkkenhagen på Spareban
ken vokste det både sukkererter, maineper,
reddik, løk, persille, timian og til og med
portulakk. Det er en ett-årig plante som såes
i mai-juni. Friske skudd brukes i fiskesuppe
og i enkelte salaten Etter at familien flyttet
til gården, ble det solgt både kålrot og sja
lotløk. Det kan vi lese i lokalbladet for 1926.
Braarud og familien er nærmere omtalt
Salmer til bruk under
under Fridland g.nr. 19/14.
Carl Johan Braaruds begravelse i 1918.
Denne tomta tilhører i 2014 Esso Norge
A/S.
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HJEMVEI
G.NR. 19/13
De første eierne som vi kjenner til her er søstrene Anne Marta og Ragnhild Anna Dahl.
Anne Marta Johansdatter Dahl (1836-1918) og Ragnhild Anna Johansdatter Dahl
(1838-1905)
Søstrene drev systue på Øra, men var fra Vuku. Deres foreldre var Maren Olsdatter
og Johan Christian Haldosen Dahl. Mikal Dahl som er omtalt under Fridlund
(Dahlgården), var broren, og dyrlege Haldo Dahl var deres farfar.
Allerede i 1875 drev de som skreddere, men da hodde de på Bredingsberg, i et hus
der Vuku gamle filial står i dag. Før 1891 slo de seg ned på Øra og fortsatte der som
skreddere. Da hadde de også lærlingen I 1891 var det Kristine Eriksen fra Rosvollvald
(født 1868). I 1900 var det Maren Elisabet Suul (født 1883), senere gift med Marius
Stene, som gikk i sylære.
Tomta på Hjemvei ble fradelt Maritvoll i 1894.
I 1909 ønsket Anne Martha Dahl å seige Hjemvei. Søstra Ragnhild Anna var død i
1905. Begge søstrene var baptisten Av annonsen framgår det at tomta var 1 Vi mål stor.
Anne Marta Dahl bodde i Dahlgården hos sin brordatter Bergitte Dahl i 1910. Da
levde hun av sine sparepenger.
I Årbok for 1995 (s. 110) har Hans Jøsås skrevet en artikkel om Dahlfamilien.
Oluf Næss fikk skjøte på denne tomta fra Maritvolls interessentskap i 1910.
Oluf Næss (1867-1931) og Anna Kristine Andersdatter Rosvold (1869-1951)
Dette huset lå på det vi i dag kaller Essotomta, med fasade og inngang mot Nordgata.
Det var en enetasjes bygning.
Oluf Næss var snekker, laget nye møbler, og pusset opp gamle. Han tok på seg
bygningsreparasjoner og innredningsarbeider. Familien er også omtalt under Solheim
g.nr. 19/141. De har nok bodd på Øra fra 1910. Datteren Edel ble nemlig født der
da. Inga Næss, som oppgies å være mannens søster og født i 1898, var barnepike hos
familien på denne tida.
1 1925 ble Hjemvei solgt til Ole Rostad.
Ole Rostad (1882-1965) og Margit Moksnes (1887-1969)
Ole Rostad er jo kjent som gårdbruker på Haugslia, men også som revisor i Verdal
Sparebank. Han prøvde seg også med pelsdyr ("vaskebjørn”) og hadde dessuten
gartneri på gården. Med andre ord: Han drev med litt av hvert.
I butikken hos Rostad kunne du få kjøpt noe kolonial og glass, men også manufaktur
og skotøy. I tillegg til dette ble det også solgt grønnsaker fra eget gartneri. Rostad og
familien er omtalt under Gårdsfolket på Haugslia.
Rostads butikk ble nedlagt, og i 1929 solgte Rostad gården til Birgitte og Edvard
Lyngaas.
Maler Jon Sevaldsen kjøpte huset til malerverksted og flyttet det noe lenger nordover
og inntil Jernbanegata. Se Nordvoll g.nr. 19/163. Nå ble tomta ledig, og Birgitte og
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Edvard Lyngaas solgte den til oljeselskapet Vestlandske Petroleumskompagni (senere
Esso) i 1931. Etter at Verdal Samvirkelag og Esso hadde opprettet kontrakt, lå veien
åpen for å starte bensinstasjon med vaskeplass. I 1934 fikk Verdal Samvirkelag kjøpe
en parsell av Hjemvei til forretningsbygg. I første etasje her ble det solgt ovner, kaminer
og lignende, våpen, ammunisjon og radio. I andre etasje ble det leilighet for Harald
Kalseth, som var bestyrer for det hele.
Bruksnummeret finnes ikke i 2014, det er sammenslått med g.nr. 19/12 og eier er
Esso Norge A/S.
FRIDLAND

G.NR. 19/14
Dette var tomta til Verdal Sparebank som ble stiftet i 1854. Banken leide to forskjellige
lokaler før den fikk bygd eget hus i 1882. Først hadde banken kontor hos handels
mann Sættem, senere i Kinberggården.
Huset på Fridland var fra begynnelsen en en-eatsjes bygning. Det sto på den tomta
som Bremseth Sport eier i dag, langs Nordgata og rundt hjørnet mot Jernbanegata.
Bygget hadde lokaler for bankvirksomheten og leilighet for kassereren. I 1916 fikk
huset en omfattende rehabilitering. Det ble påbygd både i høyden og bredden, og hele
første etasje kunne brukes til bankvirksomheten. I 1951 var det igjen nødvendig med

Verdal Sparebank etter renovering i 1916. Huset ble påbygd og dermed fikk man bankvirksomhet i hele første etasje
og leilighet for banksjefen i andre. Foto utlånt av SNK.
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Fra nyttår 1 882 tok Verdal Sparebank i bruk egen bygning Tomfa lå i Nordgafa og da jernbanen kom i 1904 ble
huset ganske nært inntil jernbanelinja. Foto utlånt av SNK.

en omfattende modernisering. Etter noen år, nærmere bestemt 1958, ble dette bygget
flyttet ”helt” så langt nord som mulig på bankens tomt. To år senere sto et nytt bygg
ferdig på ”gammeltomta”. I 2012 var det som nevnt Bremseth Sport som var eier av
Fridland g.nr. 19/14, mens Verdal Kabel-Tv A/S eide ”Gammelbygget”. Så noen ord
om tomta.
Som vanlig på Øra ellers, var også denne tomta bygslet i første omgang. I 1897
ble den fra Maritvoll interessentskap solgt til Carl Braarud. Parsellen utgjorde 3A mål,
og prisen var 350 kr. I 1910 solgte Braarud tomta til Sparebanken. Samtidig solgte
han også en parsell av Fridheim g.nr. 19/12 til banken. Denne parsellen fikk navnet
Fridland nordre.
Carl Johan Madsen Braarud (1841-1918) ogjulie Anna Hansdatter Forbregdsvald
(1862-1945)
Carl Braarud var sønn av Anne Katrine og Mads Braarud og var født i Våler. Han gikk
på seminaret i Klæbu, var først huslærer, senere lærer ved Tønsberg skole. I 1881 kom
han hit til bygda som bestyrer av den private middelskolen. Han var lærer ved denne
skolen fram til 1914, først på Stiklestad, senere på Øra. Fra 1888 til sin død i 1918, var
han kasserer i Verdal Sparebank.
404

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

Carl Johan Braarud (1841-1918)
På bildet til venstre er han 40 år gammel. Han kom hit til bygda i 1881.
På bildet til høyre er Braarud ca. 70 år gammel. Han døde i 191 8, 77 år gammel
Foto utlånt av Kjell J. Braarud.

Julie var datter av husmann Hans Olsen Forbregdsvald og kona Olava Pedersdatter.
Heimen til Julie ble kalt Gjeilvolden.
Carl Braarud og Julie giftet seg i 1884.1 kirkeboka er det føyet til: Viet uten lysning
i Huset paa Hallem ved Sehm. Ole Sehm var eier av Yester-Hallem på denne tid. Han
var dessuten klokker i Stiklestad og lærer. Her ser det nesten ut som han også har
fungert som prest.
Carl Braarud og Julie Anna hadde til sammen 12 barn, hvorav 9 vokste opp. I 1910
var seks av barna heime. Allerede da var det krøtter i Braarudgården (Fridheim). Marie
Trones var nemlig budeie, hun var født i 1887. Braarudgården lå på den østlige delen
av Essotomta, og altså like i nærheten av Sparebankens tomt på denne tida (Bremseth
Sport i 2011).
Carl Johan og Julie Annas barn;
Bl.

Olav, f. 1 885 på Stiklestad, d. 1969. Gift med Ingerid Elisabeth Rastad, f. 1 888
på Folio, d. 1961. Se Åkerhusslekta Verdalsboka bd. III s. 71. Olav Braarud
hadde utdannelse fra Tyskland, klan var ingeniør og bosatt i Oslo. Direktør for
Holmenkollbanen.

B2.

Kirsti Olava, f. 1 886 på Stiklestad, d. 1973. Studerte i Tyskland. En av de første
kvinner fra Verdalen som tok eksamen artium. Hun fikk meget tilfredsstillende i karak
ter. I tur og orden var hun språklærer i Verdal, Haugesund og i Trondheim. Ugift.
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Julie Broarud

Julie og Øivind Braarud i hagen på Fridland

gift med Carl Johan Braarud.
Foto ca. 1944.

grønnsaker. Foto fra 1920.

(Verdal Sparebank). Her ble det dyrket mye

Lilly og Carl Braarud på besøk hos sin datter Kirsten i København.
De hadde leilighet i Sparebanken - Fridland g.nr. 19/14. Alle foto utlånt av Kjell J. Braarud.
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B3. Anne Katrine, f. 1 888 på Stiklestad, d. 1941 assistent i Sparebanken 191 1-1918
og kasserer fra 191 8-1920. Etter flere år som stenograf og maskinskriverske i Oslo,
ble hun i 1924 ansatt som forretningsfører for "kretssykekassen" (Verdal Trygde
kasse) i Verdalen. Ugift.
B4.

Harald, f. 1890 på Øra, d. 1974. Studerte farmasi. Gift to ganger. Bodde i en
periode på Einan i Volhaugen. De siste år av sitt liv losjerte ha n hos Grøholt på
Maritvoll.

B5.

Carl, f. 1892 på Øra, d. 1980. Gift 1921 med Lilly Ekeberg Andersen, f. 1898
i Oslo, d. 1982. Mer omtale nedenfor.

B6.

Signe Julie, f. 1 894, d. 1948. Sekretær i et eksportfirma i Oslo. Ugift.

B 7.

Dødfødt pikebarn 1 896. Tvilling med B8.

B8.

Helga,

f.

1896

på

Øra,

død

før

bekreftelse i kirken. Tvilling med B7.
B9.

Sigurd, f. 1 897 på Øra, d. 1898.
Bl 0. Øivind, f. 1899 på Øra, d. 1956. Gift
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Jj.ép,

1931 med Kjersti Oline Jermstad, f.
1904, d. 1955. Tok over Fridheim etter
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mora i begynnelsen av 1930-åra.
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Trygdesjef i Verdalen.
Bl 1.. Ella,

f.

1903

på

Øra,

d.

2005.

Tvilling med Trygve. Gift med Einar
•
Wisth, f. 1898, d. 1981. Ella hadde
sykepleieutdannelse

fra

Ullevål.
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Einar

Wisth var først bokholder, senere revisor
i Verdal Sparebank. Eget hus på tomt av

i
WM*Sgk

IJM
wjjgl!

Slottet - Ruglia.
Bl 2.Trygve,

f.

1903

på Øra,

d.

1985.

Tvilling med Ella. Trygve Braarud var en
internasjonalt kjent vitenskapsmann. Han
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var i mange år tilknyttet Universitetet i
Oslo som professor i marin biologi. Ugift.

Braarudlvilliingene. Foto: Privat eie.

Carl Braarud sen. (1892-1980) og Lilly Ekeberg Andersen (1898-1982)
Etter handelsskole avsluttet i 1912, fikk Carl Braarud samme år jobb som bokholder
ved Sulitjelma gruvers hovedkontor. Deretter var han ansatt i Handelsbanken i
Trondheim i tre år, så fulgte fem års ansettelse i Privatbanken på Levanger.
I 1920 kom han tilbake til heimbygda og ble ansatt som sjef i Verdal Sparebank.
Han gikk av med pensjon i 1963. Braarud var også autorisert eiendomsmegler ved
siden av banksjefjobben. 1 en annonse i lokalbladet i 1925 står det at han driver med
kjøp og salg av eiendommer, dokumentskriving, brannforsikring og garantiforsikring.
Braarud hadde flere styreverv i bankvesenet, og likeens innen kommunens
forskjellige organer. Han ofret mye tid på Verdal Idrettslag, og spesielt ivret han
for bygginga av Skihytta på Volhaugen. Braarud var formann i hovedstyret i Verdal
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Idrettslag i 14 år, dessuten formann i skistyret. Ellers var friluftsliv hans store hobby.
Hytta på Grønningen og området der omkring besøkte han så lenge helsa holdt.
Carl og Lillys barn:
Bl. Kirsten, f. 1922, d. 1985. Gift med Paul Larsen. Han var politi.
Kirsten var lærer. Bosatt i København.
B2. Anne Grethe (Margrethe), f. 1924, d. 1961 i Moss. Gift med ingeniør Per Øgaard.
B3. Carl, f. 1925, d. 2000. Gift med Aase Berg, f. 1926. Carl jun. var først ansatt i
Verdal Sparebank, senere banksjef i Sparbu og Egge Sparebank, deretter ansatt i
Stod og Steinkjer Sparebank.

LEANGEN
G.NR. 19/15

Tomta på Leangen ble fradelt Maritvoll i 1894. To år senere fikk Martinus Rygh skjøte
på parsellen til en pris av 900 kr. Størrelsen var ca. 6 Vi mål. Selger var Maritvolls
interessentskap. Det har neppe stått noe hus på denne tomta før. Det er heller ikke noe
som tyder på det i Panteregisteret. Ifølge Pål Woxholt ble husa bygd i 1890. Enkelte i
familien mener at Oluf Rygh (en bror av Martinus) var med på å bygge husa på Leangen.
Dette synes noe tvilsomt fordi han reiste til USA i 1889, mens husa på Leangen skal
være bygd året etterpå. Martinus Rygh solgte Kjæran i 1889 til Ole Eriksen Høilo.

Øras første postkontor, Leangen g.nr. 19/15. Kari Lerberg og Pål Woxholt har sin heim på denne tomta nå.
Foto utlånt av SNK.
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Martinus Rygh var den første postmester i Verdalen.
Han eide Leangen g.nr. 19/15. Foto utlånt av SNK.

Martinus Rygh (1852-1912) og Karen Pauline Pedersdatter Hansen (1832-1925)
Martinus Rygh var sønn av Johannes Olsen Rygh og hans første kone Sohe Margrete
Olsdatter Nygarden. Han var gårdbruker på Kjæran 1880-1889. Poståpner fra 1889 og
postmester fra 1892. Han var den første med tittel postmester i Verdalen. Postkontoret
hadde da sine lokaler i Martinus Ryghs bolig på Leangen. Hans kone Karen var født på
Levanger. Martinus og Karen Rygh hadde også kokkepike i huset. I 1910 var det Anna
Baardsen f. 1874 i Sparbu. Ingen barn.
Rygh er også omtalt i Heimer og folk Stiklestad s. 76.
Neste eier var Lars Pedersen fra Finnmark.
Lars Pedersen (1858-1919) og Karen Pedersen
Lars Pedersen var fra Finkongkjella i Finnmark. Det var i sin tid et kjent fiskevær i
Gamvik og lå ved innløpet til Tanafjorden. Rasert av tyskerne i 1944.
Pedersen hadde drevet handelsvirksomhet i flere år i Finnmark, før han kom til
Verdalen.
Han overtok Leangen tidlig i 1913, og averterte sin butikk i lokalbladet den 10.
november samme år:
Min nye handelsforretning
Paa Værdalsøren aapnes tirsdag i Rygsforrige gaard (posthuset).
Derføres Manufaktur- colonial og kortevarer. Gode varer, rimelige priser.
L. Pedersen
Nå fikk ikke Lars Pedersen mange år her i bygda. Han døde allerede 20. april 1919 av
slag, bare 61 år gammel. For Karen som nå ble alene, var det vel ikke enkelt å fortsette
med butikken. Allerede før midten av mai averterte hun hele varebeholdningen for
realisasjon. Karen Pedersen har trolig flyttet ut av bygda. Hun solgte Leangen til
gullsmed Olaf Svehak i 1920.
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Olaf Svebak med familie.
Han var eier av Leangen g.nr. 19/15 en periode.
Foto utlånt av SNK.

Olaf Svebak (1879-1959) og Adolfine Marine Ågesdatter Moen (1875-1967)
Svebak var født i Fevåg i Stjørna, og hans foreldre var Anne og Sivert Svebak. Hans
far var skipper, og i sin ungdom var han med faren på sjøen. Svebak gikk både
Amtskolen og senere Katedralskolen i Trondheim. Han var utdannet gullsmed med
læretid hos Hans Svebak på Levanger. I 1912 startet han egen gullsmedforretning på
Øra. Først i leide lokaler på Bang g.nr. 20/17 i Sørgata, men to år senere kjøpte han
gården for 10 000 kr av P. O. Mikkelsen. I 1920 ble han så eier av Leangen. Der hadde
han både forretning og verksted. Svebak var den første gullsmed i bygda, og var en
flink håndverker. Han tegnet og laget sitt eget mønster på sølvskjeer med motiv fra
Stiklestad. Det ble laget til 900-årsminnet i 1930.
Svebak var interessert i friluftsliv og sport, og var ivrig med for å få bygd den første
skihytta på Volhaugen.
410

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

Marine var også født i Fevåg og var datter av Åge Hansen Moen Fevaag og kona
Christiane Marselia Hybertsdatter Fevaag. Olaf og Marine giftet seg i 1900.
Olaf Svebak og familien flyttet inn ganske fort etter kjøpet av gården, og bodde der
allerede i 1921. Sofus Berg, deres svigersønn, bodde også på Leangen i 1921.
Olaf og Marines barn:
Bl.

Alfrida (Frida) Cicelie, f. 1900 i Fevåg, d. 1984. Gift første gang i 1920 med
bygningssnekker Sofus Andreas Berg, f. 1895, d. 1969. Skilt. Gift andre gang i
1962 med overstuert Wilhelm Johannes Kristiansen, f. 1920 i Trondfieim. Han var

ansatt i Nordenfjeldske Dampskipsselskap, der også Alfrida var ansatt en periode.
Se også under Leangen nordre g.nr. 19/1 83. Frida og Sofus Fiadde fire barn.
B2. Ole Matfieus, f. 1902 i Fevåg, d. 1931 i Dakota, USA. Gift med Nina Tveiten
som også var norsk. Ole utvandret til USA i 1923, da var han ugift.
Ole kaltes gullsmed.
B3. Hans Georg, f. 1906 i Fevåg, d. 1967.
Tok over hus og forretning etter faren. Gift to ganger.

Gullsmed Olaf Svebak i arbeid. Vi ser også sølvskje med Stiklestad mønster, tegnet og laget av gullsmed Olaf
Svebak, og emballasjen. Foto utlånt av SNK.
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Hans Georg Svebak (1906-1967) og l) Dagny Ragna Elvine Strand (1907-1988),
2) Oddny Eian

Etter realskole og gymnas på Levanger, fikk han et stipend slik at han kunne gå Statens
Kunst- og Håndtverksskole. Der gikk han på Gullsmedlinjen fra 1930-1933. Etter et
avbrutt studium som arkitekt i Trondheim, ble han noe senere ansatt på David Andersen
guldsmedvarefabrikk i Oslo. Der arbeidet han som gravør og designer.
Gift første gang 1938 med Dagny Ragna Elvine Strand fra Bindal, død på Levanger.
Hun var utdannet sykepleier ved Lovisenberg Sykehus i Oslo. De var bosatt en periode
i Oslo, men flyttet til Verdalen i 1938 og tok over hus og virksomhet etter hans far.
Dagny og Hans ble skilt, og etter skilsmissen oppholdt Dagny og barna seg på
hennes heimsted i Bindalen. De hadde hele sju barn sammen. Senere ble hun ansatt
som husøkonom ved Røstad off. skole.
Hans giftet seg andre gang med Oddny Eian fra Flatanger. De var bosatt i Oslo. To
barn som begge ble bortadopert.
Hans og Dagnys barn:
Bl. Hans Dagfinn, f. 1938 på innherred sykehus i Levanger, d. 1973 på Regionsyke
huset i Trondheim. Etter en vanskelig fødsel ble han hjerneskadet, og var sterkt
funksjonshemmet både psykisk og fysisk. Fra 1 2-årsalderen bodde han på Klæbu
pleiehjem.
B2. Kåre, f, 1939 i Verdal. Gift 1965 med Solveig Petra Skulstad, f. 1939 i Drammen.
Kåre studerte teologi og har vært prest i Valle i Setesdaien, Tromsø og i Lyngen.
Solveig er adjunkt, og nå bor de i Arendal. Kåre driver med forskning. Han er
statsstipendiat (1. amanuensis).
B3. Marit, f. 1940 på Innherred Sykehus i Levanger. Gift første gang 1963 med Olav
Østnor, f. 1941 i Sørli, d. 2007. Skilt. Marit var samboer noen år med Helge
Malme fra Narvik. Han døde i 2007. Gift andre gang med Johan Myhre, f.
1939 i Verdal. Han har vært byggmester med eget firma i mange år. Marit startet
sykepleieutdanning ved Lovisenberg sykehus i 1958. Bosatt på Levanger.
B4. Sven Egil, f. 1941. Gift 1971 med Randi Myrseth, f. 1948 i Bergen.
Avdelingsingeniør ved Universitetet i Bergen. Sven er professor i medisin ved Det
medisinske fakultet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitetet i Trondheim.
Som en bistilling er han professor ved Høgskolen på Røstad.
B5. Synøve, f. 1943 i Verdal. Gift 1964 med Arvid Pukerud. Senere skilt, men gift på
nytt. Bosatt i eget hus på Finnskogen der hun driver skredderverksted.
B6, Else Marie, f. 1946 i Verdal. Gift 1968 med Per Brenden, f. 1947 på Hønefoss.
Senere skilt. Hun tok eksamen ved Oslo off. lærerhøgskole i 1969. Hun har
embetseksamen (cand.paed.spee.) fra 1990 og arbeider spesielt med folk som har
multifunksjonshemming. Samboer med Janne Blomquist, f. 1941 i Sverige. Han er
adjunkt og kjent musiker i Sverige.
B7. Aud Elin, f. 1948 i Verdal, d. 1971. Hun ble alltid kalt Lillesøster. Døde av kreft i
hjernen bare 23 år gammel.

412

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

Huset ligger på nordsida av Nordgata, like ved jernbaneovergangen. Adressen er
Nordgata 22.
Senere eiere har vært Paul Woxholt og i 2012 Pål Woxholt.

KROGNES
G.NR. 19/16

Krognes var en ganske stor eiendom. Tomtearealet var på hele 21 Vi mål. Etter hvert ble
den da også oppdelt i flere parsellen Ifølge panteregisteret var det skredder Johannes
Thomassen som bygde hus her i 1873. Årstallet er noe usikkert fordi folketellinga for
1865 viser at Thomassen hadde hus på Øra allerede da. Det kan selvfølgelig ha vært et
annet hus, men dette har vi ikke greid å finne ut av.
Krognes ble fradelt Maritvoll i 1894, og året etterpå fikk Johannes Thomassen senior
skjøte på parsellen. Eiendommen gikk fra Nordgata og nordover.
Johannes Thomassen sen. (1829-1901) og Anne Marta Johannesdatter (18341917)
Johannes var sønn av Thomas Olsen og Gunhild Eliasdatter. Foreldrene var innerster
på Kvam da Johannes kom til verden. Anne Marta var datter av Berit Halvorsdatter og
Johannes Bårdsen på Mikvollvald. Se også Kilstua g.nr. 19/29. De giftet seg i 1855, og
da var begge bosatt på Øra.
Johannes Thomassen sen. var skredder, men drev også en periode som handelsmann.
Strandsitter ble han også kalt som så mange andre på Øra.
Husa besto i 1874 av våningshus med tilbygd uthusbygning. Det fortelles at gården
var rødmalt. Disse eldste husa lå lengst vest på tomta og ble kaldt Thomassengården.
Etter at eiendommen var fradelt hovedbølet Maritvoll, ble det offisielle navnet Krognes.
Det er kanskje noen av eierne som har hatt tilknytning til gården Krog som ble ødelagt
av raset i 1893. Krognesnavnet kan også komme fra Levanger der det forekommer som
etternavn.
Johannes og Anne Martas barn:
Bl. Johannes Thomassen jun., f. 1856, d. 1898. Gift 1880 med Paulianna (Paula)
Altsdatter Dahl, f. 1858 i Mosvik, d. 1946. Handelsmann i perioden 1881 til
1 892 i nabogården Vennerslund. Flyttet til Levanger.
B2. Grethe Birgitte, f. 1 860, d. 1935. Gift 1 884 med Odin Olsen Rygh, f. 1 858 på
Steinkjer, d, 1901. Han var urmaker i Gamle Storgate. Grethe drev med handel i
gården etter at hun ble enke. Se mer under Strandheim g.nr. 1 9/38
B3. Inger Marie, f. 1862, d. 1938 på Levanger. Sydame.
B4. Thomas Bernhard, f. 1 872 på Maritvollvald, d. 1 874 på Øra.
B5. Tora Augusta, f. 1878 på Øra. Utvandret til Minneapolis, Minnesota i 1907. Gift
med Anton Mathisen, f. 1 870 i Østre Gausdal. Neste eiere av Krognes.
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Nordgata mot øst omkring 1925. På høyre side skimter vi Voldset, videre Riddervoll (Richard Kristiansen), Kilstua,
Fridlund (Dahlgården) og Vennes (Samvirkelagets kjøtt og fiskforretning, bakeri). På venstre side Rosenvoil (Austad
gården), Sjefstad (Nordlyskafén), Aasgaard (hovedkontor og disponentbolig for Samvirkelaget), Krognes (Husan
gården), Vennerslund (Norumsgården), Leangen (Svebak/Woxholt) og Sparebanken.

Skjøte til Anton Mathisen i 1904 fra boet etter avdøde strandsitter Johannes Thomassen
og gjenlevende enke Anne Marta Johannesdatter.
Anton Mathisen (1870-) og Tora Augusta Johannesdatter Thomassen (1878-)
Anton Mathisen var sønn av Mathis Stensrud, født i Østre Gausdal og var
jernbanearbeider. Han er trolig kommet til Verdalen i forbindelse med utbygginga av
Hell-Sunnanbanen. Ekteparet giftet seg i 1903 i Bakklandets kirke i Trondheim. En
vårdag i 1906 forlot Anton Mathisen den vesle familien sin i Verdalen og reiste til
Spooner i Wisconsin. På ettersommeren i 1907 reiste Tora og dattera Agnes etter. Deres
reisemål er oppgitt til Minneapolis i Minnesota.
Anton og Toras barn:
B1. Agnes Nathalie, f. 1903 på Øra. Gift med Allan Hansson fra Lillehammer. Utvandret
til USA i 1907 sammen med mora. Familien bodde i 1947 i Havre, Montana.

Ettersom Anton Mathisen og familien valgte å reise til USA, var det duket for nye eiere
på Krognes. Det ble Hans Petter Husan. Flere opplysninger om salget kan vi få av en
kort melding i Innherreds Folkeblad for 20. mars 1905:
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”Atter gaardhandel paa Øren
Jernhanearheider Mathisen har solgt sin gaard (Tommassens for gaard)
til H.P. Husanfor 4100 kr. Ca. 13 maal jord følger eiendommen.”

Hans Petter Husan (1849-1934) og Karen Torgeirsdatter Holstad (1863-1936)
Hans Petter Husan var sønn av Anne Marta Haldorsdatter og Ingebrigt Johannessen
Husan. Bare 24 år gammel reiste han til USA i 1873. Han kom tilbake og giftet seg i
1885 med dattera på Øver-Hofstad, Karen. Hun var datter av Marit og Torgeir Holstad.
Hans Petter og Karen var gårdbrukere på Øver-Hofstad 1886-1904, men bestemte seg
for å seige gården, og de kjøpte den såkalte Thomassengården på Øra. Flyttinga skjedde
tidlig på 1900-tallet. Husan hadde i alle fall hjemmel på Krognes i 1907.
Familien bodde i de gamle husa den første tida de var på Øra. Imidlertid ønsket
Husan å bygge nytt, og nyhusa ble reist lengst mulig øst på tomta og helt inn til Nordgata
i 1910. I dagligtale ble dette ”nye” huset kalt Husangården. I 1910 er det anført en
”føderådsbygning”(kårhus) på Krognes. En antar det er den gamle Thomassengården.
Trolig var det der Anne Marta Thomassen og dattera Inger Maria holdt til. De var
imidlertid fraværende ved tellinga. Begge er nevnt ovenfor og tilhørte Johannes
Thomassen sin familie.
En skomaker hadde også sitt tilhold på Krognes i 1910. Det var Ragnvald, født på
Balhallvald i Verdalen i 1888. Han hadde Hanna Sakvik født 1888 i Trondheim som
husholderske.
Husan var en driftig kar som drev med litt av hvert. Fra 1908 hadde han ansvaret
for ”Verdalsørens skyss-station”. Han overtok etter Arnt Sneve. For å drive skysstrahkk
måtte det hester til, og Husan hadde to av dem. Stallen sto på gårdsplassen på det
som senere ble Krognes vestre (murgården som Konrad Hermann bygde). Tre av dem
som var skyssgutter hos Husan, var Ole 'Tasse” Solvold, Richard Kristiansen og Anton
Østvik. Prisen for skyss fra Øra til Ness var 1,17 kr.
Husan hadde også ku som sommerstid ble leid til beite i Kvisla. Kyr i gatebildet var
ikke noe uvanlig syn på Øra først på 1900-tallet. I 1922 var det 22 mål havnegang som
tilhørte Husan, samtidig som han hadde 24 mål dyrkajord.
Ifølge matrikkelen fra 1907 hadde han hjemmel til to eiendommer på Garpa. Det
var "Midttun” g.nr. 19/96 og "Overtun” g.nr. 19/97. Begge ble fradelt Maritvoll mellom
i 1902, og Hans Petter Husan ser ut til å ha eid begge, i alle fall tomtegrunnen. Hva slags
planer han hadde på Garpa, kjenner vi ikke til, men da anledningen bød seg til å kjøpe
Krognes (Thomassengården), endret han vel sine planer. En årsak kan være mer sentral
beliggenhet, eller også var det mer jord som fulgte med når han valgte å kjøpe Krognes.
Foruten drift av skyss-stasjonen var det også andre ting som foregikk i denne gården.
I januar 1913 kan lokalbladet fortelle at det fantes "Færdiglavet Tuthsk til enhver Tid
i Husans Gaard”. I 1919 averterer Husan at han fremdeles forhandler støpegods fra
Hommelvik verk.
Husan bodde seiv i andre etasje, men leide bort i første. Dr. Wold hadde sitt kontor
her en periode. Flere drev i sin tid kafe i Husangården. En av dem var Ole A. Nilsen.
Navnet var "Café Central”. Nilsen eide og bodde i Melastua, men drev altså kafé i
Husangården.
MARITVOLL

415

Sølvbryilup i Husangården i 1910. Karen Torgersdatter Hofstad og Hans Petter Husan sitter midt på bildet.
Foto: Privat
Privat eie.
T.v. for sølvbrura hennes far Torgeir Jonsen Hofstad. Foio:
eie.

I Husangården var det hage ved uthuset, ellers var det to benker på trappa mot
Nordgata og ei bjørk på hver side av trappa.
På sine gamle dager overdro Husan eiendommen ved gavebrev til dattera Margot
Eriksson mot noen kårytelser.
Hans Petter og Karens barn:
Bl. Trygve, f. 1 886 på Husan. Utv. til USA 1903, reisemålet var Ashby i Minnesota.
Hans videre skjebne er ukjent.
B2. Margot Antonie, f. 1 893 på Hofstad, d. 1969. Gift med Einar Eriksson, f. 1 884,
d. 1956, Neste eier av Krognes.

Margot Antonie Husan (1893-1969) og Einar Eriksson (1884-1956)
Margot Eriksson arbeidet som ung i Trondheim. Einar Eriksson var fra Røros og var
selger. Deres datter Karin tok over Krognes etter foreldrene.
Margot og Einars barn:
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Bl. Karin, f. 1925, d. 1992. Gift med Wictor Koniezny, f, 1922, d. 1997. Han var
fra Trondheim. Karin var ansatt hos svensken Allan Flink som hadde engroslager for
suvenir på Øra.

Krognes eller Husangården ble kjøpt av Coop Inntrøndelag og revet i mai 2004.

På Krognes også kalt Husangården. Margot og Einar Eriksson. Bak deres datter Karin.
Margot arvet gården etter sin tar. Foto: Privat eie.
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SJEFSTAD OGSÅ KALT GJERSINGGARDEN
L.NR. 63 AVMARITVOLL
G.NR. 19/17

I panteregisteret fra 1874 er Scharffenberg nevnt som den første eier. Hans fulle navn
var Carl Johan Scharffenberg.
Carl Johan Scharffenberg (1820-) og Eldrid Johnsdatter (1837-)
Carl Johan Scharffenberg var sønn av Josef Scharffenberg, og hans kone var datter av
John Olsen Arnseth. Han var i født i Bergen og hun i Stangvik. De giftet seg i Stiklestad
kirke i oktober 1859 og fikk hre barn, men bare den ene ble født i Verdalen. Det var
Carl Ildvar. Hans faddere var: Enkefru M. A. Scharffenbeg, madam Rinnan, frøken
Knoff, farger Hullin, Laurits Hullin, Sakarias Maritvold.
Carl Johan og Eldrids barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.

Carl Ildvar, f, 1 860 på Øra. Ukjent skjebne.
Hedvig, f. 1861 på Levanger, Ukjent skjebne.
Josef, f. 1 866 på Steinkjer. Ukjent skjebne.
Marie, f. 1 867 på Steinkjer. Ukjent skjebne.

Scharffenberg var kontorist på Steinkjer både i 1865 og i 1875.
Men fra 1862 var Ole H. Holm eier av husa på det som senere ble kalt Sjefstad.
Ole H. Holm Gustadvald (1831-1874) og Dorthea Malena Andreasdatter
(1833-1911)
Begge var født i Ekne (Skogn). De er registrert som innflyttere i 1867, men kom
til Verdalen i 1862. Ole kom hit for å drive som skomaker, men i tillegg var han
vinhandler. Holm fikk en tragisk skjebne idet han drukna i Verdalselva høsten 1874.
I 1865 hadde Ole Holm også noe krøtterhold, dvs. han hadde ei ku og ei geit. Han
sådde 14 tn. bygg og 14 tn. havre. Han satte også 3 tnr. poteter.
Han var skomaker da han døde. Etter mannens død begynte Dorthea handel i april
1875. Hun drev til før jul 1878 da hun oppga sin handelsrett. Året etterpå ble det gjort
kjent at hennes bo var konkurs og skulle behandles av skifteretten. Dorthea flyttet
visstnok ut av bygda etter konkursen.
Ole og Dortheas barn:
B1. Anna Ovidie,, f. 1 862 på Ekne. Flyttet som ugift til Sparbu i 1 880, men attest i 1 888.
B2, Bergitte, f. 1867 på Øra, d. 1960 på Levanger. Konfirmert 1882, Oppholdt seg
i Trondheim i 10 år, kom senere til Steinkjer. Utflyttet 1886, men attest 1896. Gift
1896 med kavaierisersjant Anton Olaf Johnsen Østerås, f. 1867 i Østeråshåggån,
Sparbu, d. 1955. Kvartermester på Rinnleiret og beslyrer av Husfliden på Levanger
fra 1927. Han fikk Kongens fortjenstmedalje.

Ny eier ble Johan Gjersing som trolig overtok omkring 1880.
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Johan Oluf Eriksen Gjersing (1848-1909) og Marie Olsdatter Borgen (1846-1911)
Johan Gjersing var fra Frol og var sagbmksarbeider. Han drev også noe jordbruk først
på leiet jord, senere kjøpte han en parsell av Maritvoll lille, Solstad på ca. 15 mål. Der
var det både fint og flatt for litt jordbruk. Senere ble dette arealet tomtegrunn for flere.
Se også Solstad g.nr. 19/72.
Johan var sønn av husmann på
Kløvjanvald i Frol, Erik Andreas Johannessen
Gjersing og kona Marit Olsdatter. Han døde
på Øra i 1859, men er trolig født utenbygds.
Se nærmere Granslekta, Frol.
Marie var datter av Marta og Ole Eliassen
Borgen på Mikvoll lille. Johan og Marie
giftet seg i 1880.
Tomta på Sjefstad ble fradelt Maritvoll i
1894. Johan Gjersing fikk skjøte på den to
år senere, og prisen var 500 kr. Selger var
Maritvolls interessentskap. Denne heimen
som gjerne ble kalt Gjersinggården, lå på
nordsida av Nordgata der Kinogården nå
står og midt i mot VEFA-bygget. Nærmeste
nabo mot øst var Aasgaard eller senere
Matsenteret. Mellom disse to gårdene gikk
det en vei (som senere ble til Johannes
Bruns gate) nordover mot Nordåkeren
og jordbruksarealene der. Mot vest var
Rosenvoll/Austadgården nærmeste nabo.
Marie Olsdatter Gjersing
Eiendommen besto i 1874 av ett våningshus
født Borgen (1 846-1 911). Foto: Privat eie.
og en uthusbygning. Gjersinggården lå noe
tilbaketrukket fra Nordgata, og foran huset
var det plantet to balsamtrær.
Maria Gjersing ernærte seg av "litt jordbruk” i 1910. Hun var da enke og bodde
sammen med dattera Inga og sønnen Martin. Begge var ugift ennå, og Martin var
postbud og dagarbeider. Han tok trolig over som postbud etter sin bror Karl som
utvandret til USA i 1907.
Johan og Maries barn:
Bl. Dødfødt pikebarn 1881. Familien bodde da på Øra.
B2. Edin Olai, f. 1882 på Øra, d. 1981 i Sverige. Gift 191 1 med Maria Nilsdatter
Persson, f. 1881, d. 1971. Gårdbrukere på Stor-Rensjøn ijamtland. Edin hadde
et kortvarig opphold Trondheim i 1 898, men fant ut at fortjenesten var for dårlig
der. Da han kom heim, fikk han høre at de trengte arbeidsfolk en 14 dagers tid i
Stor-Rensjøn. FJan reiste dit og det ble hans skjebne. Han bie fast dreng fra 1 898,
og senere fjellbande der. Edin ble gift med Maria som var fra Rensjøn, og de
overtok senere gården etter Agnes Eriksson. Marias foreldre var Ingeborg Nilsdatter
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B3.

B4,
B5.
B6.

Løvlimo og Nils Persson fra Meråker. Maria var søster av Henrikka Tronsmo i Vera.
Marias foreldre kom til Stor-Rensjøn i 1 857. Rensjøn var et populært mål både for
verdalinger og andre som likte seg i fjellet. Spesielt under siste krig var det mange
som satte pris på gjestfriheten hos Edin og Maria. Edin ble gjerne kalt "Gjersingen".
Som fjellbande med lang avstand til nærmeste nabo måtte han greie de fleste
håndverk når det behøvdes. Det fortelles at han var en flink smed, skomaker og
slakter. Den redskapen de trengte, laget han sjøl, for eksempel sleder, støttinger o.a.
Når Edin snakket om sin bror Karl som reiste til USA, sa han "Kal bror".
Edin og Maria sitt barn:
Cl. Klara, døde bare 10 år gammel. Hun fikk lungebetennelse og døde på vei
til Innherreds sykehus. En kan tenke seg at syketransport med hest fra StorRensjøn til Levanger var temmelig strabasiøs.
Karl Mateus, f. 1 884 på Øra, d. 1973 i Montana. Han ble som sekstenåring ansatt
som det første postbud på Øra, men reiste til USA i 1907. Hans bestemmelsessted
var Chicago. Han var da ugift postassistent. Ifølge tradisjonen ble han på Øra kalt
"Det første bud". Karl ble gift i USA med Johanna Oksås fra Leksvik og fikk to barn.
Karl og Johanna utvandret samtidig.
Inga Marie, f. 1886 på Øra, d. 1983. Gift 191 1 med John Oiuf Andersson, f,
1 876 i Mattmar i Sverige, d. 1926. Neste eiere av Sjefstad.
Andreas Martin, f. 1888 på Øra. I 1910 var han postbud på Øra. Utvandret til
Minot i Nord Dakota i 1911. Han var da ugift jordarbeider,
Kristine, f. 1891 på Øra, død som spebarn på Øra.

Neste eier ble Johan Gjersings svigersønn, John Oluf Andersson, han fikk skjøte i 1912

Julie Bjørkli, Maria Gjersing og Edin Gjersing. Julie var

Edin Gjersing på kjøkkenet på Stor-Rensjøn.

født på Bjørkli i Ness og var datter av Martin Bjørkli. Hun

Han vokste opp i Nordgata på Øra.

var i tjeneste hos Maria og Edin Gjersing i mange år.

Begge foto utlånt av Linea Holmsberg.
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Maria Gjersing var datter av Nils Persson fra Meråker.

Karl Gjersing emigrerte til USA.

Maria og Edin ble gift i 191 1. De overtok gården etter

Foto fra juli 1970.

Agnes Eriksson på Stor-Rensjøn. Foto utlånt av Linea Holmsberg.

Foto: Privat eie.

John Oluf Andersson (1876-1927) og Inga Marie Johansdatter Gjersing (18861983)
Trolig var John Andersson enkemann da han kom til Verdalen. Han hadde nemlig tre
barn med seg over grensa.
John og Inga giftet seg i 1911. Han ble betegnet som høvelmester i 1912.1 1913/14
kaltes han sykkel-fabrikant og i 1916 handelsbestyrer.
Andersson var svensk. Han reparerte både sykler og motorsykler og solgte begge
deler som han hadde i kommisjon. Sykkelmerkene som Andersson solgte, var Styria,
Diamant og Thor. På Levanger brukte han merkene Rekta og Mundus. Motorsyklene
het ”Wanderer”. De kunne yte 3 hk. Dette var i 1913.
I 1914 gikk John O. Andersson konkurs og gården måtte selges. Familien dyttet
til Levanger omkring 1916 der de bodde i Jernbanegata. Senere hadde de hus ved
Sykehuset.
John Andersson døde bare 51 år gammel, og Inga ble alene om den store barne
flokken. Hun fikk imidlertid god støtte av sine barn.
Johns barn fra første ekteskap:
B1.

B2.
B3.

Allem Reinholdt Folke, f. 1902 d, 1941. Sjømann som ble torpedert under siste ver
denskrig. Sammen med flere fra distriktet er han minnet for sin innsats under krigen
med et monument ved Levanger kirke.
Yvonne Hedvig, f. 1906, d. 1911 på Øra,
Gunvor. Gift i Trondheim.

John og Inga Maries barn:
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Inga Johansdatter Andersson

John Oluf Andersson

John Oluf Andersson

født Gjersing (1886-1983).

(1876-1926).

og Gunvor som han hadde

På dette bildet er hun trolig 20 år.

fra et tidligere ekteskap.

B4.

Inger Marie, f. 1912 på Øra. Gift Kuchenthal i København. Han arbeidet på en
fabrikk for kjøleskap - Atlas. Tvilling med Johan Eilert.
B5. Johan Eilert, f. 1912 på Øra, d. 2000. Gift med Kirsten Manum, f. 1920, d.
1998. Tvilling med Inger Marie. Johan Eilert var baker i Mo i Rana.
B6. Ludvik Monrad Skakke, f. 1913 på Øra, d. 1998. Gift med Marna Norum fra
Ytterøy. Drev som baker sammen med broren i Mo i Rana
B7. Yvonne Emilie, f. 1914 på Øra. Gift i Stockholm
med Gunnar Ørnebom.
B8.

Sven Asbjørn, f. 1916 på Øra. Gift med Marie
Bakøy fra Rissa. Mekaniker hos Ertsås & Weie
på Levanger. Bosatt på Bruborg.
B9. Eric Torill (Torill er et svensk guttenavn), f. 1918,
d. 1998. Kaptein i Flyvåpnets forsyningskontor.
Bosatt på Lillestrøm. Flyttet tilbake til Levanger
der han bodde sammen med mora.

m . .m
*

v> **"

t-

Bl0. Eivor Erika, f. 1920. Gift med Elis Staal som var
politi i Stockholm. Skilt.
Bl 1. Karl Sture, f. 1923. Gift med Reidun Holmvik fra
Sandnessjøen. Han var fullmektig ved jernbanen
i Bodø.
Bl 2. Louis Martin, f. 1926. Gift med Anny Johanne
Sonstad, f. 1936 i Skogn. Han var elektriker hos
Ertsaas & Weie på Levanger. Bosatt på Nesset,
Levanger.
422

Louis Martin
f. 1926 på Levanger. Foto: Privat eie.
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Fire av fem brødre.
Fra v. Eric Torill, Johan Eilert, Ludvig Monrad Skakke og Sven Asbjørn

Til venstre: Inger Marie f. 191 2på Øra. Gift Kuchenthal. Tvilling med Johan Eilert. Bosatt i Danmark.
Til høyre: Louis Andersson på besøk hos onkel Edin på Stor-Rensjøn. Foto: Privat eie.
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'Maren Anna Salbergs Privathotell & kafé". Sjefstad gnr. 19/17.
En tutgrammofon var nok "et visst trekkplaster for den yngre garde". Foto utlånt av SNK.

Louis Martin minnes Gjersinggården som en fin, kvit gård med en spesiell veranda og
med stakitt omkring.
I forbindelse med konkursen ble gården solgt til A. Gussig i 1914. Han solgte
imidlertid til redaktør Johannes Aas for 3925 kr.
I 1915 kom det ny virksomhet til Gjersinggården - firmaet A/S Mundus som dyttet
omtrent rett over gata fra Landfallgården. De handlet med frukt og tobakk, samt utstyr
for jakt og vintersport. Mye tyder på at det var John Andersson som drev dette firmaet.
Her kunne man få kjøpt hickoriski av fineste fabrikat, staver og huitfeltbindinger fantes
det også. Dessuten utførte firmaet tjærebredning av ski.
I 1916 ønsket Aas å dele eiendommen Sjefstad i to. Den fraskilte del fikk navnet
Aasgaard (se under Maritvoll g.nr. 19/121). Resten solgte han til Maren Anna Solberg
ifølge skjøte av 17. februar 1917. Prisen var 5000 kr.
Maren Anna Mikalsdatter Salberg (1873-1932)
Maren Anna var født på Inderøy, og hennes mor var Karen Andreasdatter Salberg.
Sammen med sin mor bodde hun på Hauglund en periode. Denne heimen sto på
bygslet tomt av Haug vestre. I 1917 var hun imidlertid etablert på Sjefstad, og i april
averterte hun slik i avisa:

424

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

Maren Anna Salbergs
Privathotell & Kafé
Nordre gate Verdalsøren
Anbejales
I dag er det vanskelig å forstå at det lille huset kunne inneholde både hotell og
kafé, men kravene til komfort var neppe store den gang. Maren Anna tok altså mot
overnattingsgjester, hadde matservering og kafédrift. Ved siden av den lille disken på
kaféen sto det en tutgrammofon. Den ble betjent av hushjelpen, og var nok et visst
trekkplaster for den yngre garde.
Da Maren Anna døde i 1932, kaltes hun hotelleier. Etter hennes død ble kaféen
drevet av en søsterdatter, Klara Lyng. Hun eide huset en periode, men solgte til Olaf
Jakobsen i 1938. Prisen var 6000 kr.
OlafJakobsen var fra Nord-Norge. Han hadde hjemmel i 1944. Kaféen som familien
drev, kalte de Nordlys.
Ivar Lillesand og Ingolf Myhre drev fargehandel her en periode. Huset ble revet, og
i 2012 står Kinogården på denne tomta.

ROSENVOLL
G.NR. 19/18

Den første eieren vi kjenner til her er Ingvald Olsen.
Ingvald Olsen (1810-1866) og Guru Bårdsdatter (1803-1889)

Ingvald Olsen var sønn av Ole Jonsen Sundbyenget og kona Ragnhild Olsdatter. Guru
var datter av Bård Jakobsen og Maria Gundersdatter Lyngsvald. Ingvald og Guru giftet
seg i 1838. Han bodde på Sundbyvald og Guru på Øra da de stiftet bo. De bodde først
til leie, men i 1846 var familien etablert som strandsittere. Til Rosenvoll skal de være
kommet omkring 1854. Ingvald var selveier og snekker.
Lamilien hadde også en liten buskap, nemlig 4 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tn.
bygg og Vj tn. havre, dessuten satte de 2 tnr. poteter. Ingvald leide noe jord av Mikvoll
der han også sådde noe.
Huset deres lå på nordsida av Nordgata, og mot vest var Suulgården nærmeste
nabo.
Ingvald døde på Maritvollvaldet og kaltes snekker også ved sin død. Guru døde
som husmannsenke på Østvollvald hos sin datter som losjerte hos Martinus Jonassen.
Ingvald og Guru hadde disse barna:
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Bl. Ragnhild, f. 1 839 på Øra, d. 1907 som bakerkone. Gift 1 868 med bakersvenn
Mikal Christen Christensen, f. 1838 på Bjartnesvaid, d. 1907 på Øra. i 1 875
losjerte familien hos Martinus Jonassen. Mikal var bakersvenn. 11891 bodde de i
Jelstrupgården i Smedveita. Familien har flyttet mye, men i 1 900 ser det ut som de
har fått seg eget hus. Det var Engvoll g.nr. 19/99 som fremdeles ligger i Sørgata/
Vektergata, og der Evald Kvello var en av de senere eiere. Ved sin død kaltes Mikal
baker.
B2. Anne Marie, f. 1841 på Maritvollvald, død før 1908.
B3. Ole Andreas, f. 1 844 på Maritvoll Øra, d. 1 873 som husmann på Maritvollvald.
Gift 1863 med Serianna Kristensdatter, f. 1840. Losjerte hos foreldrene i 1865.
Neste eier av heimen.
B4. Gurine, f. 1 846 på Øra. Flyttet tillrondheim som ugift i 1 867.
Gift 1 872 i Domsoknet med kontorist Johan Oluf Tønset, f. 1 833 i Domsoknet.
Skifte etter henne i 1908.

Etter at Guru Bårdsdatter som enke hadde hatt husa en kort periode, tok sønnen Ole
Andreas Ingvaldsen over.
Ole Andreas Ingvaldsen (1844-1873) og Serianna Kristensdatter (1840-)
Både Guru Bårdsdatter og sønnen Ole Andreas er oppført som husmenn under
Maritvoll. I 1869 hadde Ole Andreas betalt det han var pålagt, så da hadde han tatt
over etter mora.
Ole Andreas ernærte seg og familien ved dagarbeid. Serianna var datter av husmann
Kristen Fredriksen Rosvollvald og kona Jokumine Bårdsdatter. Ole Andreas ble ingen
gammel mann, han var bare 29 år da han døde. Som enke bodde Serianna og sønnen
Karl Julius til leie hos Marta Larsdatter på Øra. For å forsørge seg og sine tok Serianna
på seg dagarbeide. Både mora og sønnen Karl Julius flyttet til Sverige henholdsvis i
1877 og 1879.
Oles sønn før ekteskapet:
Bl. Oluf, f. 1861 på Fiksevald. Ulvandret 1882 som O.O. Fleskhusvald. Mora var
Anne Marta Fiksevald.

Ole og Seriannas barn:
B2. Ingvald Gustav, f. 1 863 på Øra. I 1 875 var han tjenestegutt på Lennes nordre.
Fikk attest til Åre i Sverige i 1881.
B3. Karl Julius, f. 1 867 på Øra. I 1 875 var han og mora iosjerende hos Martha
Larsdatter på Marifvollvaldet. Se uplassert heim nr. 42 under Maritvoll. Fikk attest
til Sverige i 1882, men har visstnok reist i 1879. Reiste sammen med mora. I
merknadsrubrikken står det at han skulle konfirmeres i Sverige.

Etter at Ole Andreas Ingvaldsen var død i 1873, var det igjen eierskifte på eiendommen,
og da var det maler Sefanias Johansen som kom inn i bildet.
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Sefanias Johansen (1840-1906) og Lovise Johanna Eriksdatter (1852-1930)
Sefanias var født på Bredingsvald, og foreldrene var Johan Johnsen og kona Marie
Johannesdatter. Han var langt nord i landet for å finne seg kone, hun var nemlig født i
Bossekop, Alta. De giftet seg i Alta kirke i 1872 og kom tilbake til Verdalen året etterpå.
Han flyttet tilbake til heimbygda for å drive sitt handverk som maler. I første omgang
slo de seg ned på Midt-Grundan. Noe senere fikk de mulighet for å kjøpe husa på
Rosenvoll, og i 1875 var de etablert der, Sefanias, kona og sønnen Jarberg Emil. Hans
gamle far, Johan Johnsen (f. 1796), flyttet også med på Øra, og han ble forsørget av
sønnen.
Da Sefanias Johansen overtok på denne tomta, var det bare et våningshus og et fjøs
der. Trolig har han fått bygd noe mer i sin tid. Han lærte seg fotografering etter hvert
og hadde vel i den sammenheng bruk for et atelier. Som det
går fram av en branntakst fantes det et slikt inne i gården.
Taket var av glass og mot nord var det glassvegg. Sefanias
Johansen var den første fastboende fotograf som vi kjenner
til i Verdalen. Av avisene i distriktet kan vi se at noen reiste
omkring og tok på seg fotooppdrag, men Johansen var den
første som bodde i bygda. Både på Stiklestad Museum og
ellers finnes det gode bilder som han har tatt.
Sefanias utvandret til USA første gang i 1886. Da hadde
han New York som bestemmelsessted og var maler. Han
skal ha vært myrmann en periode på Sandmo under Berg
lille ifølge panteprotokoll fra 1888. Sefanias kom imidlertid
tilbake fra USA før 1891, men reiste igjen i 1892. Da kaltes
Dette skal være fotograf og maler
han fotograf med ukjent bestemmelsessted. I 1893 reiste
Sefanias Johansen. Foto: Privat eie.
kona og barna Emil og Marie etter. Lovise kaltes malerkone
da hun reiste. Maries reisemål var New York, mens Lovise
og Emil reiste til La Crosse i Wisconsin. I forbindelse med utvandringen var det behov
for å realisere både husgeråd og annet løsøre. Det trengtes kontanter, og ellers var det
begrenset hvor mye de kunne få med seg. Onsdag 21. juni ble det holdt auksjon hos
fotograf Johansen på Øra, den ble kunngjort av lensmann H.H. Wessel.
Sefanias og sønnen Emil arbeidet som malere i La Crosse. Vi vet ikke om de drev sitt
eget malerhrma, men arbeidet vel helst på kontrakt for andre hrmaer. En kan ikke hnne
at Sefanias Johansen har drevet som fotograf i USA.
Sefanias og Lovise sine barn:
Bl. Jarberg Emil, f. 1873 på Grundan midtre, død i la Crosse 1943. I 1891 var
han boktrykkerlærling på levanger. Utvandret 1 893 til la Crosse i Wisconsin USA
sammen med sin mor. Han arbeidet som maler sammen med sin far i La Crosse.
B2. Marie Otilie, f. 1 876 på Øra, visstnok død 1971 i Anandale, Fairfax Co., Virginia.
Utvandret 1 893 til New York sammen med sin mor. Gift 1909 i La Crosse med
Sigurd Olberg, f. 1 884. Han kom til USA i 1904.
B3. E red ia Josefi ne, f. 1 879 på Øra, d. 1 892 på Øra.
B4. Sofie Lorntine, f. 1881 på Øra, d. 1 891 på Øra av difteri
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Til venstre; En av døtrene til Sefanias Johansen: Eredia Josefine f. 1 879, d. 1 892 på Øra.
Til høyre: Den yngste av døtrene fil Sefanias døde 05.1 2.1 891 før faren reiste til USA i april 1 892.
Foto: Privat eie.

Vi legger merke til at flere av barna i familien har sjeldne fornavn. Trolig har det
sammenheng med navneskikker i Nord-Norge der deres mor kom fra. Så sjeldne er de
at de ikke står nevnt i personnavnleksikonet.
Fotografen Sefanias Johansen var nå utvandret, men hans atelier ble ikke stående
ubrukt. Sverre Bjerkan, f. 1865 på Bjerkan i Sparbu, slo seg ned som fotograf på Øra
allerede samme år som Johansen utvandret. Flan flyttet til Levanger i 1899, men
betjente også Verdal framover til Lorents Edvard Larsson kom i 1910 med base i et
tilbygg til Austadgården/Rosenvoll.
Tomta på denne eiendommen ble fradelt Maritvoll 6. aug. 1894. Den var på 4 Vt
mål. Skjote ble utstedt året etterpå (1895), og kjøper var farger Jens Hansen. Han eide
som vi forstår, også nabotomta Jensvoll.
Jens Hansen (1824-1916) og Brynhild Arntsdatter (1817-1905)
Jens Hansen var født på Skatval og kom hit til bygda i 1867. Han kaltes fargermester
ved innflyttinga, var gift og hadde kona med seg. Han kom hit for å ”drive profesjon”.
Da farger Hansen kom til Verdalen, hadde han lang erfaring i sitt fag. Etter at han gikk
i fargerlære på Levanger, var han ansatt i fargerier både i Trondheim og Bergen. Senere
flyttet han til Nordland og startet eget fargeri i Mosjøen. Der ble han gift med Brynhild
Arntsdatter fra Sul. Kanskje var det derfor han valgte å flytte til Verdalen? Han fikk
kjøpe Hullins fargeri og gjorde det bra i sin virksomhet.
Jens Hansen ønsket å bidra til at det ble bygd en kirke på Øra. Med tanke på dette
ga han 3000 kr til formålet. Det ble det ikke noe av i hans tid, så pengene ble gitt
til Bakke tun ungdomsskole. Jens Hansen var også politisk interessert og var en ivrig
talsmann for Venstres sak.
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På sine gamle dager levde Jens Hansen av sine sparepengen I 1910 var Hanna
Olsdatter, født 1845 i Verdalen, husholder hos ham.
11912 solgte han Rosenvoll.til John Kristian Austad. Ifølge en branntakst fra november
1911 fantes det disse bygningene i gården:
1)
2)
3)
4)

Våningshus bygd av tømmer
En uthusbygning innredet til fjøs, låve og vedbod
Våningshus bygd av tømmer i1 Vi etasje i bakgården
Et atelier for fotografering oppført i planker ien etasje, vegg i vegg med det
minste våningshuset med tak av glass og glassvegg på nordre side.

John Kristian Austad (1866-1934) og Olga Serine Olsdatter Minsåsvald
(1889-1967)
John Austad var sønn av Johannes Jonasen Vistvald og Nikoline Knutsdatter fra Øra, f.
1827 på Austad, Røra. Foreldrene var ikke gift. Han fikk attest for utflytting til Inderøya
som femtenåring, men flyttet nok allerede som sjuåring til moras heimplass. En kan
tenke seg at han hadde jobb som gjeter der.
Olga var datter av husmann på Minsåsvald, Ole Hansen og kona Serianna Petersdatter.
Trolig fikk Olga en tøff oppvekst for faren døde da hun var knappe to måneder gammel.
Tøft fikk hun det også senere i livet da hun ble enke bare 45 år gammel.

Olga og Jon Austad med familien bodde på Rosenvoll g.nr. 19/1 8 (Nordgata)
Folo: L. E. Larsson, utlånt av Rolf Austad.
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Som ugift hadde John Austad et opphold i Canada. Han reiste til Manitoba,
Winnipeg i 1906, men kom tilbake igjen i 1910. Han ble kalt steinarbeider da han
utvandret. En kort periode etter heimkomsten bodde han i Landstadgården i Gamle
Storgate. Da ble han benevnt som steinarbeidsformann.
John og Olga giftet seg i 1911, og da bodde John på Øra og Olga på Tokstad.
John var også sagbruksarbeider en periode. Han var imidlertid utsatt for et uhell
på sykkel og fikk etter det et stivt bein. Da måtte han finne på noe annet for å brødfø
seg og sine, og han startet med forretning. Der kunne man få kjøpt litt av hvert, bl.a.
gaveartikler.
Av en annonse i 1922 ser vi at han handlet med kolonial, men solgte også frukt og
tobakk. Året etterpå averterte han i avisa at han solgte garn. I annonsen skrev han bl.a.:
Den som en gang harfaat av mit garn gaar ingen andre steder.
Hvorjegfår detfra er indtil videre en hemmelighet.

På tross av sitt handikap var Austad en aktiv kar, som drev med litt av hvert. På
Idrettsplassen solgte han is som var laget etter egen oppskrift. Han var også vaktmester

Fra v. Olga Serine Austad, Serianna (mor) Pedersdatter

Fire menn og fire piper. Bak t.Fi. John Austad,

Minsåsvald Tokstad (1 852-1934) og Paul Tokstad.

de andre er ukjente.

Foto. L E. Larsson, Verdalsøra, utlånt cjv Rolf Austad.

Foto: Max Behrends, Trondheim, utlånt av Rolf Austad.
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på Folkets Hus en periode. Olga gjorde også en innsats for å skaffe inntekter til familien.
Hun leide ut dåpskjoler til dem som trengte det. Olga tok også på seg klesvask for folk.
I Austadgården eller Rosenvoll var det også en periode utleid lokaler til enjødefamilie,
H. Wolfsohn, som drev manufaktur- og herreekviperingsforretning. Denne familien
hadde butikk både på Levanger og på Øra. 1 1920 averterte H. Wolfsohns filialer at
de hadde ”faat hjem fra utlandet dragttøier og blusetøier til de billigste noterte priser”.
To år senere averterte samme firma at de hadde fått inn ”galoger” (kalosjer) for damer,
herrer, piker og gutter. Samtidig hadde de et stort lager av vinterkåper for damer. I
samme avisa sto denne annonsen:
ARBEIDSKLÆR
Undertøi, hatter, huer, stivetøi, slips, leggins,
paraplyer, gamascher. skjcerf
kravebeskyttere
faar De ubetinget billigst i

Wolfsohns dresmagasin

Sønnen hos Wolfsohn, David, spilte i Verdal Orkester
forening. Han var dessverre blant de mange jøder som
ble arrestert og drept under 2. verdenskrig.
Da John Austad døde i 1934, ble gården revet og
tomta solgt til apoteker Birger Elstad. Det minste
våningshuset ble solgt til Sverre Berntsen. Han rev huset
og flyttet det til sin tomt på Spellåkeren.
John og Olga fikk disse barna:
Nikolay Austad (1912-1989).

Bl. Solveig, f. 1911 på Øra, d. 2002. Gift 1934
med Johan Sandnes, f. 1911 i Trondheim,
d. 1 978. Drev som vognmann på Levanger.
B2. Nikolay, f. 1912 på Øra, d. 1989. Gift med
Olaug Olsdatter Berg, f. 1921, d. 1990.
Sagbruksarbeider. Bodde på Ørmelen.
B3. Orla, f, 191 3på Øra, død samme år.
B4. Odd, f, 1914 på Øra, d. 1979. Gift med
Ingeborg Antonie Rømo, f. 1917, d. 201 1. Odd
var salmaker på Rinnleiret.
B5. Knut, f. 1918 på Øra, d. 1985. Ugift.
Sagbruksarbeider.

Foto. L. E. Larsson, Verdalsøra,
utlånt av Rolf Austad.

Solveig Austad Sandnes
Foto. L. E. Larsson, Verdalsøra
utlånt av Rolf Austad.
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Olga Takstad Austad. Foto. L E. Larsson, Verdalsøra, utlånt av Rolf Austad.
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JENSVOLL/JONSVOLL, GJERNE KALT SUULGÅRDEN
G.NR. 19/19

Jon Hansen (1769-1864) og Anne Pedersen (1759-1854)
Jon var sønn av Gunhild Eriksdatter på Øra og Hans Jonsen Rosvoll. Foreldrene var
ikke gift. Anne var datter av Kirsten Pedersdatter og Peder Haldosen Stormoen.
Jon og Anne giftet seg i 1792, og de fikk tre barn som alle bodde hos foreldrene i
1801. Jon Hansen var snekker og strandsitter under Maritvoll på denne tida. Jon bygsla
Storøra II under By i 1805. Familien bodde på Øra i 1815, og Jon betalte skatt både i
1820 og i 1825.
Økonomien var heller skral på deres gamle dager. Anne døde i 1854 som fattiglem
på Øra, mens Jon led samme skjebne i Prestegården ti år senere.
Jon og Annes barn:
Bl. Gunhild, f. 1794, d. 1 876 på Maritvollvald. Hun var da husmannsenke. Gift med
Hans Larsen. Se neste eiere.
B2. Peder, f. 1797, d. 1869. Gift 1819 med Karen Sivertsdatter, f. 1789, d. .1859
som fattiglem under Bergsvald.
B3. Hans, f. 1799, d. 1889 på Søråkervald. Gift 1853 i Stiklestad med Mali
Ellingsdatter, f. 1821 på Sende, død etter 1875. Hans var enkemann ved dette
giftermålet. Han var altså gift to ganger, men hans første kone kan vi ikke finne noe
om. Familien bodde på en plass på Ørmelen både i 1 865 og i 1 875.

Neste eier på Jensvoll ble svigersønnen Hans Larsen.
Hans Larsen (1788-1869) og Gunhild Jonsdatter (1794-1876)
Hans Farsen var født på Fiksevald og giftet seg i 1815 med datter i huset, og de fikk to
barn. Hans bodde ved giftermålet på Holmli mens Gunhild bodde på Øra.
Hans Farsen skal ha vært eier av disse husa omkring 20 år. Han kaltes strandsitter på
Maritvollvald i 1826 og døde som fattiglem der i 1869. Hans Farsen ble kalt skredder
i flere kilder, og i 1823 fikk han bygslet 2 mål dyrket jord av Maritvoll. Bygselbrevet er
med som en illustrasjon i boka.
Gunhild døde som husmannsenke i 1876 på Maritvollvald hos sin datter Anne
Marta.
Hans og Gunhild hadde disse barna:
B1. Anne Marta, f. 1815 på Maritvollvald, d. 1 890 som husmannsenke på Mikvollvald.
Gift 1836 med Johannes Halvorsen, f. 1812 på Maritvollvald, d. 1888 på
Rosvollvald. Skilt. Anne Marta ble neste eier.
B2. Inger Maria, f. 1 826 på Maritvollvald. Gift 1 844 med Ole Olsen, f. 181 1. Da de
giftet seg, ble han benevnt som farger. Ingen av dem finnes i dødelisten for Verdalen.
Inger Maria og Oles barn:
Cl. Hans, f. 1 845 på Øra
C2. Elen, f. 1 848 på Øra
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Ukjent skjebne for hele familien.
Anne Marta Hansdatter Halvorsen tok over heimen etter sine foreldre.
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Utskrift av pantebok (1 820-1 828) for Sfjør- og Verdal sorenskriverembete. Skredder Hans Larsen på Jonsvoll (g.nr.
19/19) fikk bygslet 2 mål jord på Maritvolls grunn i 1 823. Blant betingelsene for bygslingen var at han ikke måtte
ha sine "krøtter" på Maritvolls øvrige "jordvei" uten tillatelse.
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Anne Marta Hansdatter Halvorsen (1815-1890) ogjohannes Halvorsen (1812-1888)
Anne Marta ogjohannes giftet seg i 1836, men ble senere skilt. Johannes var sønn av
Halvor Ottesen og Kari Olsdatter på Maritvollvald. Anne Marta tok over på Jensvoll noe
før 1865, men var da skilt fra sin mannjohannes Halvorsen. Han hodde da på Eklosveet
og var skredder. I en merknad i folketellinga står det bak hennes navn: ”Fraskilde af
Bord og Seng”. Anne Marta var vinhandlerske i 1865. Ifølge tradisjonen kaltes hun
Anne Marta skredder. Kanskje fordi mannen var skredder? Ellers blir det fortalt at hun
hadde kolonialbutikk og solgte brennevin som folk fikk kjøpe dramvis. I 1875 var hun
handlende med jord. Hun døde av koldbrann i 1890 og var da husmannsenke.
Anne Marta hadde også en liten besetning. Det var 3 sauer og 4 geiter. Hun sådde
1 tn. bygg, satte 10 tnr. poteter og sådde også noen rotfrukter.
Det var trolig Johannes som døde på Rosvollvald i 1888.
Anne Marta ogjohannes sine barn:
Bl. Guttebarn f. 1836.
ved et ulykkestilfælde kvaltes av moderen i sengen, ikke
døpt". Slik står det i kirkeboka.
B2. Guru Anna, f. 1838 på Øra. Gift 1878 med Bernt Olsen Gresset, f. 1854 på
Leklemsvald. Han utvandret til USA i 1881 og var snekker. Hun reiste etter til La
Crosse i Wisconsin i 1883. Da hadde hun med sine to barn. De var tilbake en
tur i 1891 og bodde da i Trondheim. Han var bygningssnekker og kalte seg B.O.
Greseth. Sammen med kona og datteren Marie Ovedie utvandret han igjen.
Guru Annas datter med handelsbetjent Gustav Pailesen:
Cl. Maren Anna, f. 1866 på Øra. Utvandret til USA sammen med sin mor i
1 883. Kom tilbake og var ugift budeie på Tanem i Sparbu i 1910.
Guru Anna og Bernts barn:
C2. Marie Ovidie, f. 1 879. Utvandret til USA sammen med sin mor i 1 883.

Anne Marta hadde en sønn med ungkar og tjener på Maritvoll, Johannes Andersen
mens hun ennå var gift med Johannes Halvorsen. Kanskje var det bakgrunnen for at
de ble skilt? Ved barnets fødsel har presten skrevet som mor: Gift kone Anne Marta
Hansdatter.
B3. Johannes Martin, f. 1 845 på Maritvoll, d. 1 864 ved en sprengningsuiykke på et
veianlegg.

Anne Marta solgte huset til farger Jens Hansen i 1877.
Tomta på Jensvoll ble fradelt Maritvoll 6. aug. 1894 og hadde et areal på 2 1/5
mål. Skjøte ble utstedt av Maritvolls interessentskap i 1895. Kjøper var Jens Hansen.
Han eide som allerede nevnt, også nabotomta Rosenvoll. Se nærmere omtale under
Rosenvoll g.nr. 19/18.
Hansen solgte Jensvoll til Louise Rygh i slutten av 1890-åra, og ved folketellinga i
1900 bodde Louise Rygh der mens Jens Hansen bodde på Rosenvoll. Louise Rygh er
oppført som bruker/eier i matrikkelen fra 1907, men hun fikk ikke skjøte før i 1909.
Hun betalte 450 kr for tomta.
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Suulgården sett fra vest. Foto utlånt av SNK.

Nordgata mot øst, Suulgården til venstre. Foto utlånt av SNK.
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Louise Høilo Rygh (1848-1928) og Oluf Rygh (1848-1914)
Louise Rygh var født på Heilo i Vinne, og foreldra hennes var Ola Nilsen Høilo og
Baroline Ellingsdatter Balhall. Louise ble gift med Oluf Rygh i 1873. Han var sønn av
Johannes Olsen Rygh og hans første kone Sofie Margrethe Olsdatter Nygarden. Oluf
Rygh utvandret til La Crosse i Wisconsin i 1889 og kaltes ved utvandringa postfører.
Han kom tilbake i 1909.
Da Louise Rygh døde i 1928, skrev lokalbladet bl.a. dette ien nekrolog:
”Da Verdalen i 1890fikk telefon blev Louise Rygh ansatt som hestyrerinne av Verdalens
rikstelefonstasjon og innehadde denne stilling i 28 år til 1918. Hun røktet dette kverv
på en sjelden samvittighetsfull, grei og dyktig måte.
I sitt lange liv har fru Rygh kommet i berøring med mange mennesker og alle lærte å
sette pris på denne staute kvinnes personlige egenskaper. Sine medmenneskers ve og vel
lå henne varmt på hjertet og hun stod alltid ferdig med råd og dåd hvor det trengtes”.
11910 var det bare tre personer som bodde på Jensvoll. Oluf Rygh var heime igjen etter
noen år i USA, og han ernærte seg som trearbeider. Hans kone, Louise var som allerede
nevnt, ”telefonistinde”, og Laura, deres datter, var assistent på telefonstasjonen.
Louise og Oluf hadde disse barna:
Bl. Sofie Margrethe, f. 1873 på Heilo, d. 1945. Hun bodde i 1891 sammen med
mor si hos skreddermester Martin Nestvold. Gift 1907 med Thoralf Marius Toresen
Grue, f. 1 869, d. 1960. Thoralf Grue var fra Os i Østerdalen. Lærere på Røstad
off. skole.
B2, Olga Bergithe, f. 1 876 på Levanger, d. 1958 på Haug. Vokste opp som fosterdat
ter på Haug hos besteforeldra. Gift 1898 med Karl Haga, f. 1863 på Ekne, d.
1958 på Haug. Gårdbrukere på Haug vestre.
B3. Inga Berntine, f. 1880 på Haug, d. 1966 på Øra. Vokste opp som pleiedatter
hos sin onkel, poståpner Martinus Rygh, som i 1 891 bodde på Maritvollvald eller
"Leangen" g.nr. 19/15, Inga ble gift i 1905 med lensmann Rudolf Holmvik, f.
1868 på Holmvik i Beitstad, d, 1939. Han var lensmann i Verdalen fra 1910 til
1938. Ekteparet bodde på Frydenlund på Øra.
B4. Laura Otilie, f. 1 882 på Haug, d. 1969 påjonsvoll på Verdalsøra. Bodde i 1 891
sammen med mor si hos skreddermester Martin Nestvoll. Gift 1913 med lensmann
Jon M. Suul. Neste eiere av Jensvoll/Jonsvoll.

Lamilien er også omtalt i Heimer og folk Stiklestad s. 77 og 78.
Louises svigersønn Jon Marius Suul fikk skjøte på Jensvoll og Jensvoll vestre i 1919.
I 1921 kjøpte Jon Suul ytterligere en parsell som ble lagt til Jensvoll. Selger var Erik
M. Moe.
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Jon Marius Suul (1884-1961) og
Laura Otilie Olufsdatter Rygh (1882-1969)
Jon Suul var født i Sulstua. Hans foreldre var Ola
Nilsen Suul og Elen Anna Ellevsdatter Indahl. Suul
var lensmann i Verdal fra 1938 til 1955. Han hadde
løytnants grad ved IR 13, var en ivrig lokalhistoriker
og dessuten initativtager til Spelet om Heilag Olav
Han hadde kunstneriske evner og var en talentfull
treskjærer. Ett av hans arbeider i tre var døpefonten i
Vinne kirke.
Laura var født på Haug, men døde på Jonsvoll. Laura
tok over som bestyrer av Verdal rikstelefonstasjon etter
mor si i 1918 og hadde dette ansvaret til 1937.
I Suulgården ble det holdt husdyr ennå under siste
krig. I fjøset sto det to kyr, noen sauer og to grisen
Nord for Suulgården var det atskillig dyrket jord, men
for å spe på med for til kyrne ble de sluppet i Kvisla
om sommeren. Det var Julianna Pedersen som sto for
krøtterstellet. Hun var født i 1890, var ugift og døde i
1949. Hun arbeidet hos Suul i hele 35 år, og hun ble
gjerne kalt Julie hos Suul.
Jon og Lauras barn:
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Laura Rygh Suul
heime på Jonsvoil/Suuigården,
g.nr. 19/19.
Foto utlånt av SNK.

Bl. Oddmund, 1.1914 på Øra, d. 1 977 i London. Gift 1946 med'Britta Lindberg, f.
1920 fra Jårpen i Sverige. Arkitekteksamen fra NTH i 1939. Fra 1 946 byplansjef i
Trondheim, en jobb han hadde i mer enn 30 år. I 1949 tok han initiativet tii å starte
Verdal Historielag. Slektsgården Sulstua kjøpte han tilbake i 1967.
B2. Ottar Rygh, f. 1915 på Øra, d. 1987. Gift 1946 med Aase Storhaug, f. 1921, d.
2007. Han var utdannet flyger, men tok senere utdannelse som sivilingeniør. Ottar
hadde flere opphold i utlandet i forbindelse med sitt arbeid. Familien hadde eget
hus på Byåsen i Trondheim.
B3. Elen Louise, f. 1917 på Øra. Gift 1941 med Per Forberg, f. 1915 på Reitan, d.
1964. Gårdbrukere på Reitan.
B4. Ingvald, f. 1919 på Øra, d. 2005. Gift med Ragnhild Nordset, f. 1913, d.
1995. Lensmannsbetjent. Eget hus på Tvistvoll.
B5. Brynhild, f. 1921 på Øra. Gift med Odd Andersskog, f. 1919, d. 1986. Eget hus
på Singsaker. Tvilling med B6. Brynhild var ansatt i Televerket. Andersskog var fra
Hitra og var fiskegrossist.
B6. Torgeir Flekk, f. 1921 på Øra, d. 2006. Gravlagt på Stiklestad. Gift 1947 med
Borghild Hallem, f. 1927 på Myranes i Sjøbygda, død i Trondheim 201 2. Domkir
kearkitekt i Trondheim. Tvilling med B5. Borghild var i en periode ansatt i Televerket.
B7. Einar, f. 1925 på Øra, d. 2000. Gift med Anne Grethe Halseth, f. 1940. Skilt.
Einar var toller og treskjærer.
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Julie Pedersen. Arbeidet i mange år hos lensmann Suui. Foto. LE.Larsson, Verdalsøra. Foto utlånt av SNK.
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Fra 1952 ble navnet endret til Jonsvoll.
Jonsvoll ble gjerne omtalt som Stmlgården, den ble revet i 1982. Men rivingstillatelse
ble bare gitt på en betingelse: Det skulle først foretas og godkjennes en antikvarisk
dokumentasjon av bygningene. I sin behandling av saken viste bygningsrådet til
stadfestet reguleringsplan for området. Suulgården var i seg seiv en ruvende og vakker
bygning. Dessuten var to av rommene i gården utstyrt med veggmalerier og utskårne
bilder av betydelig kulturell interesse. Det var viktig å få tatt vare på og demontert disse
før rivinga av gården. Som nevnt var Jon Suul en talentfull treskjærer.
I 2004 ble tomta sammenslått med g.nr. 19/18 som er Rosenvoll. Eier i 2014 er
Verdal Næringsbygg Holding A/S.

Laura og Jon Suul med sin familie. Bak f.v. Ottar Rygh, Oddmund og Ellen Louise. I midten f.v. Ingvald, Brynhild og
Torgeir Flekk, mellom foreldrene Einar. Foto: Privat eie.
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Fra Suulgården. F.v.: Laura Suul, ukjent, Malene Dahling, Ågot Spilde, ukjent,
Petra By, Borghild Larsen Kolberg. Legg merke til bildene i bakgrunnen, de er
Ellen L. Suul Forberg.
Foto utlånt av SNK.

laget av Jon Suul. Foto utlånt av Liv G. Isaksen,

Fra Suulgården. Sittende foran f.v.: Laura Suul, Valborg Eriksen, Malene Dahling, ukjent, ukjent. Bak stående f.v.:
Gunelie Holmli, Borghild Larsen Kolberg, Petra By, Leikny Ellewsen (i profil), ukjent, Ågot Spilde. Foto utlånt av Liv G. Isaksen.
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EKER MEST KJENT SOM FØLSTADGÅRDEN
L.NR. 66 AV MARITVOLL
G.NR. 19/20

Til høyre: Føistadgården g.nr. 19/20. Til venstre: Elstadgården g.nr. 19/37. Foto utlånt av SNK.

Husa på denne tomta skal ifølge panteregisteret være oppført av Gustav Ferdinand
Sættem. Over hovedinngangen mot Nordgata står årstallet 1850, og det kan godt
være byggeåret for gården. Gustav Sættem kom til Verdalen som handelsbetjent hos
landhandler Monrad i Gamle Storgate i 1842. Han var født i Trondheim i 1822. Hos
den samme Monrad var en eldre bror av Gustav, Carl Julius Sættem, allerede ansatt i
1831.
Gustav Ferdinand Sættem (1822-) og Marie Carlotte Tidemand (1806-)

Sættem var som allerede nevnt, født i Trondheim, men hans kone var svensk. Ekteparet
giftet seg i 1848 i Stiklestad kirke.
Gustav Sættem kaltes handelsbetjent både i 1848 og i 1851. I 1855 søkte han
imidlertid Verdal kommune om å få starte sin egen landhandel på Øra. I tillegg til
butikken hadde Sættem også litt besetning. I 1865 besto den av en hest, fem kyr, fem
sauer og tre grisen Han sådde Vi tn. bygg, 3 tnr. havre og satte 6 tnr. med poteter. Med
dette som bakgrunn ser det ut som tomtearealet har vært ganske stort i denne gården.
Arealet strakte seg nordover og delvis noe østover fra husa. Eiendomsgrensa mot vest
var ei åpen grøft som gikk ut i elva litt lenger vest, den kaltes gjerne Kila. Mikvolls
grunn var på vestsida og Maritvolls grunn på østsida av Kila. Eiendommen Eker lå og
ligger fremdeles på nørdsida av Nordgata og med fasade mot denne. Bare Elstadgården
ligger lenger vest i denne gata. Det må være tillatt seiv for en amatør å påstå at det vi
gjerne kaller Føistadgården, er en av de vakreste og mest stilrene av husa på Øra. Foru
ten Sættem, kona og de to døtrene bodde også tjenerne Johanna Olsdatter og Martin
Johannessen i gården i 1865.
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Sættems karriere som handelsmann varte ikke så mange år. Kanskje satset han vel
mye da han bygde den store gården? Kanskje fikk han merke konkurranse med sin
egen bror som også var handelsmann like i nærheten? I 1865 var konkursen et faktum.
Hele familien utvandret etter konkursen. Gustav Sættem og dattera Kristine reiste
28. april 1868 til Quebec i Canada. Samme dato utvandret også 15 andre fra Verdal.
Alle med Quebec som reisemål. Året etterpå reiste også hans kone Marie og den andre
datteren Maren. For deres vedkommende står det bare Amerika som reisemål.
Gustav og Maries barn:
Bl. Anne Kristine Malene, f. 1 848 på Øra.
Utvandret sammen med sin far til Quebec i 1 868.
B2. Maren Karoline, f. 1851 på Øra.
Utvandret sammen med sin mor til Amerika i 1 869.

Et firma Jenssen & Co. overtok Eker etter Sættems konkurs. Trolig var dette firmaet
identisk med Jensens engrosfirma i Trondheim. Dette eierskapet ble bare kortvarig, for
allerede i 1870 ble eiendommen solgt til Erik Mikal Moe junior.

Gardsplassen på Eker eller Følstadgården. Foto utlånt av SNK,
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Erik Mikal Martinussen Moe junior (1848-1922) og Trine Ingebrigtsdatter
Muus (1843-1916)
Han var sønn av Martinus Moe på Haugslia og kona Gumanna Pedersdatter Østvoll.
Trine var født på Snåsa og var hans søskenbarn. De giftet seg i 1872, men hadde ikke
barn. Mikal Moe var kjøpmann i gården omtrent til sin død i 1922. På folkemunne
het det gjerne at Moe var en elegant herre som brukte sjakett til antrekk i butikken.
Da Moe overtok Eker var det disse husa der: 1 våningshus, 2 stabbur og 1 uthus.
Tomta i gården var en av mange som ble fradelt Maritvoll g.nr. 19/1 i 1894, bokført
6. aug. tinglyst 15. aug. samme år. Året etter fikk Mikal Moe skjøte på parsellen.
Den var da på 21 mål dyrket jord og dessuten 16 mål udyrket av den såkalte
Maritvollkvisla. Før den tid var jorda bygslet av Maritvoll. Det var vanlig på Øra.
Beboerne eide husa, men bygslet jorda.
La oss ”se” innom hos Moe i 1875. Av dyr hadde de 1 ku og 1 gris. De hadde
noe grønnfor, litt rotfrukter og satte 3 tnr. poteter. Til å hjelpe seg hadde familien
handelsbetjent og tjenestepike.
1 1891 hadde de like stort tjenerskap, men da hadde de fått en pleiesønn Ole
Marius Moe. Han var født i 1873 og kom fra Hammerfest.
Da Snevegården ble revet, kjøpte Moe tømmeret og ga det til Bakketun
ungdomsskole som ble bygd i 1915. Han kaltes rentenist da han døde.
Mikal Moe var også noe engasjert i politikk. I den politiske striden som gikk for
seg i 1880-årene, tilhørte han Venstre. Lokalt var han innvalgt i ”herredsstyret” i
4-5 perioder, var medlem i ligningsnemnda og hadde dessuten tillitsverv i Verdal
Sparebank. Han var også overformynder i flere år.
I 1910 bodde også Edle Lund, født på Snåsa i 1859, hos Trine og Mikal Moe.
Hun var en slektning og ernærte seg av søm. Johan Fleskhus, født 1876, var
handelsbetjent mens Karen Redving, senere gift Johansen, var kokkepike.
Trine ble benevnt som kjøpmannskone ved sin død i 1916. Etter at Mikal
ble enkemann og mot slutten av sitt liv, bestemte han seg for å leie bort deler av
gården. Det ble opprettet leiekontrakt med Odde Lidvard Kjensteberg (1902-1976)
for et tidsrom av 10 år, datert 11.06.1921. Kjensteberg leide butikken, kontoret,
stabburet og to vareboder. Butikken skal ha vært lengst vest i huset, nærmest Elstad.
Om Kjensteberg handlet i Følstadgården i 10 år, vet vi ikke sikkert. Han flyttet
imidlertid butikken til familiens egen gård i Nordgata der Musumgården senere ble
bygd - se omtale under Fridheim g.nr. 19/53.
Mikal Moe døde i 1922, og Eker ble solgt til Ingeborg Følstad fra Verran.

Bilde høyre side:
Trine f. Muus, gift med Erik M. Moe jr.
Foto utlånt av SNK.
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Buss ved Følstad hotell, men hvem eier bussen? Foto utlånt av SNK.

Ingeborg Marta Følstad (1866-1949)

Ingeborg Følstad var datter av Tørres Martin Toresen Følstad og Margrete Thomas
datter. Hun var ugift.
Av manntallslisten fra valget i 1921 kan vi se at Ingeborg Følstad da var husholder
hos Mikal Moe. Han døde som allerede nevnt i 1922. Hun fikk skjøte fra Erik Mikal
Moes dødsbo i 1922 på Eker g.nr. 19/20 og Flolan øvre g.nr. 19/51. På samme tid
begynte hun med pensjonat i gården.
Foruten pensjonat var det i en
periode frisørsalong, senere møbel
forretning hos Følstad. Da Den
Nordenfjeldske Kreditbank etablerte
seg i Verdalen, leide de lokaler i gården.
I 1952 ble hjemmelen på eien
dommen overført til Ingeborgs søster,
Marie, som fortsatte med pensjonat.
Marie Magdalene Følstad
(1882-1961)

I Følstadgården ble det drevet pensjonat
i mange år. Marie var født i Verran og
var ugift. Oversikt over overnattinger
finnes på Biblioteket.
I 2008 var det Kjell Erling Myhr som
eide Følstadgården, men den er senere
delt i fire seksjoner med fire eiere.
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Marie Følstad i potetåkeren. I bakgrunnen drivhuset bygd
av Kari Olsen i 1947, senere eid av Nils Olsen.
Revet i 2007. Foto: Privat eie.
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FOLKVANG
G.NR. 19/21
ARBEIDEREN, HÅNDVERKEREN ELLER KINOEN

De tre siste navna er nok de mest brukte. Denne bygningen er mer omtalt under
den generelle delen om Øra se Værdalens Arbeiderforening. Foreningen hadde mange
oppgåver og en av dem var å skaffe stedet et forsamlingshus. Bygget sto ferdig i 1893.
Fra 1916-1959 var det kino i bygget.
VONHEIM
G.NR. 19/22

Fradelt Maritvoll i 1894. Skjøte i 1897 fra Maritvolls interessentskap til postmester
Martinus Rygh. Parsellen var på ca. 1 mål. Det er noe uklart hvor denne parsellen lå.
I 1901 ble det holdt en takst vedr. flytting av et hus fra Vonheim tilhørende Haldo
Olsen. Enken, Marta Larsdatter, vedtok taksten. Huset har trolig ligget for nært traseen
for Jernbanen. I 1907 var det Statsbanene som hadde hjemmel, likeså i 1944.

FRIDLUND GJERNE KALT DAHLGARDEN
L.NR. 55 AV MARITVOLL
G.NR. 19/23

Den første eier ifølge Panteregisteret skal være Marit Mo, deretter Thore Buvolden. På
tomta sto i 1874 disse husa: et våningshus, et fjøs og et lite bur.
Det har ikke vært mulig å identifisere Marit Mo, men Tore Buvolden har sine røtter
fra Øgstadvaldet.
Tore Johnsen Buvolden (1819-) og Andrea Johnsdatter (1819-)
Tore var født i 1819 og foreldrene var John Toresen og Maren Kirstine Andersdatter. De
holdt til på husmannsplassen Østre Buvollen. Andreas foreldre var ikke gift. Faren var
John Jacobsen Jermstad og mora var Karen Andfindsdatter, trolig fra Haugsholmen.
Tore og Andrea giftet seg i 1846. Etter noen år på Buvollen bodde Tore og Andrea på
Gudmundhusvald i 1865. Tore var skomaker. I Dahlgården ser det ut som de holdt til
mellom 1865 og 1869. De bodde på Øra da de utvandret. Reisemålet var Ta Crosse i
Wisconsin.
Tore og Andreas barn:
Bl. Johannes, f. 1 847 på Øgstadvald.
Utvandret til USA sammen med foreldrene i 1 869.

Mikal Dahl var eier av gården fra 1870.
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Mikal Dahl (1834-1909) og Oline Nilsdatter (1839-1910)
Mikal Dahl var født i Vuku. Hans foreldre var bmksbestyrer på Værdalsbmket
Johan Christian Dahl og kona Maren Olsdatter Vangstad. Farfaren var dyrlege Haldo
Christiansen Dahl. Han var den første utdannede dyrlege nordenfjells (omtalt i
Verdalsboka bd. IIA s. 363).
Mikals kone Oline var født i Åsen og var utlært jordmor. Hun kalles i en kilde for
vaksinatør, men det var en jobBsom fulgte med jordmoryrke. Da de var nygifte, bodde
de i Storvuku. Hun praktiserte som jordmor allerede mens de bodde der og i mange
år framover.
Mikal Dahl reiste som gift mann til Amerika i 1872, men var heime igjen allerede
i 1875. Da var de etablert i Nordgata på Øra. De hadde fått fem barn til da, men den
ene, Nikolai, var død året før av kikhoste. Sammen med dem bodde også hans foreldre
Maren og Johan Kristian Dahl, som på sine gamle dager ble forsørget av sønnen.
Mikal Dahl var møbelsnekker og skal ha hatt verksted på Tinden. I familien finnes
det enda møbler som han har snekret. Ifølge tradisjonen skal han ha hatt sju mann i
arbeid på det meste. 1 tillegg til snekkervirksomheten hadde Dahl 1 ku, 2 sauer og 1
gris å livberge seg og familien med. Han sådde lA tn. bygg, satte 3 tnr. poteter og hadde
også litt rotfrukter. Dette var i 1875.
Mikals hus, som gjerne ble kalt Dahlgården, ble trolig bygd i slutten av 1860åra. Våningshuset sto parallelt med Nordgata, mens uthuset sto i rett vinkel mot vest.
Inne på gårdsplassen som i dag heter Minsaas plass, var det potetåker før i verden.
Mikal Dahl fikk skjøte på tre parseller i 1897 fra Maritvoll interessentskap. Han kjøpte
samtidig også parsellene Gjørem og Vangen. Til sammen utgjorde disse ca. 42 mål. I
alt ga han 3633 kr for dette.
Mikal og Oline var ekstra uheldige med barna sine. De fikk åtte, men bare to vokste
opp. Det var Maren og Birgitte. Flere av barna døde av kikhoste før de hadde begynt
på skolen. Høsten 1880 døde først Nikolai (den andre) 7. oktober og den 13. oktober
døde både Olaf Bernhard og Jane Marie av denne smittsomme infeksjonssykdommen.
Uten vaksine var det lite å hjelpe seg med mot kikhoste. Den yngste av barneflokken,
Olaf Martin Neander, døde som syttenåring av tæring/tuberkulose. Vi kan knapt ane
hvilke prøvelser familien måtte gjennomgå i denne sammenheng.
De to som levde opp i Dahlfamilien, var som nevnt Maren Gurine, f. 1866 og
Birgitte, f. 1868. Maren var nok den av de to som kom til å reise ut i verden. Hun ble
gift med Anton Eilertsen, født 1858 i Bjørnør. Han var snekker som sin svigerfar. De
fikk sønnen Halvdan som var født 1890 i Kristiania. Trolig giftet de seg der, men i 1891
bodde også de i Dahlgården. Allerede samme år utvandret de imidlertid til USA.
Fra en nekrolog i lokalavisa får vi vite at Mikal Dahl skal ha vært en sterkt religiøs
mann helt fra han var ung. Han bevarte sin tro og sitt livssyn helt til sin død. Dahl var
aktiv både i misjonsforeninger og avholdsforeninger. Han var prestens medhjelper i
Stiklestad kirke i mange år. Det var ikke en lønnet jobb, men nærmest en æresjobb.
Mikal var også søndagsskolelærer på Bedehuset, og som om ikke det var nok, var han
også politisk interessert og medlem av herredsstyret en periode.
Da han ble gravlagt på Stiklestad, var det under stor deltagelse, og mange flagg var
heist til hans ære. Som et apropos kan en nevne at Edin Holme var i snekkerlære hos
Dahl fra februar 1883 til februar 1885.
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Mikal og Olines barn:
Bl. Maren Gurine, f. 1866 i Vangstad. Gift 1889 med snekker Anton Eilertsen, f,
1858 fra Bjørnør, død før 1910. Familien utvandret til Minnesota USA i 1891..
Cl. Halvdan, f. 1890 i Kristiania. Utv. til Minnesota i USA sammen med sine
foreldre i 1891.
C2. Osvald, f. 1904 i USA.
B2. Birgitte (Gitte), f. 1 868 på Vuku store, d. 1936 på Nordberg vestre. Ugift. Neste
eier av gården.
B3. Nikolai, f. 1 870 på Øra, d. 1 874 på Øra. Kikhoste.
B4. Jon Martin, f. 1 872 på Øra, d. 1 878 på Øra.
B5. Nikolai, f. 1 875 på Øra, d. 1 880 på Øra. Kikhoste.
B6. Olaf Bernhard, f. 1 877 på Øra, d. 1 880 på Øra. Kikhoste.
B7. Jane Marie, f. 1 879 på Øra, d. 1 880 på Øra. Kikhoste.
B8. Olaf Martin Neander, f. 1881 på Øra, d. 1 899 av tæring.

Neste eier ble Birgitte Dahl (Gitte).
Birgitte Mikalsdatter Dahl (1868-1936)
Da søsteren var reist til USA, ble Birgitte alene om å stelle for foreldrene. Hun var ugift
og ble til daglig kalt Gitte. Mikal døde i 1909 og Oline året etter. Da var også Maren
heime en tur, kanskje for å ordne opp etter foreldrene. Hennes sønn, Osvald, f. 1904
i USA var også med.
Da foreldrene var borte, ble Birgitte alene i huset, og det var naturlig at hun tok inn
leieboere. I februar 1911 kan vi se av lokalbladet at skomaker Ole J. Ottermo har flyttet
inn i Dahlgården med sin familie og sitt verksted. Ole var født i Kall i Sverige i 1876.
Kona Hanna var fra Trondheim og født der i 1875.
Trolig for å frigjøre plass i gården holdt hun i 1912 en frivillig auksjon der hun bl.a.
solgte unna farens snekkerverktøy og annet løsøre. Omtrent samtidig flyttet urmaker
G. Værnes inn i Dahlgården med sin forretning. Han reklamerer med 2 års garanti på
sine tjenester. Værnes sitt leieforhold varte i flere år.
Birgitte Dahl drev med litt sying for folk, men hadde ellers liten omgangskrets. Hun
var litt tilbakeholden, men omgikkes likevel noe med Gustav Hage og Nils Brækken
som var hennes søskenbarn på morsiden.
I 1916 ble det fradelt denne gården en parsell som ble solgt til Ørens handelsfo
rening. Den ble kalt Vennes vestre. Ørens handelsforening fikk skjøte samme år fra
Birgitte Dahl.
Verdal Samvirkelag hadde bruk for mer tomtearealer til utbygging av sine butikker,
og i 1936 fikk de kjøpe Dahlgården for 17500 kr. Det ble ordnet med hus for Birgitte
på Nordberg vestre der hun hadde slektninger, og der døde hun samme år. Det var da
ingen nære slektninger igjen i Verdalen, så arven gikk til hennes søster i USA.
Fra 1936 ble det kafédrift i Dahlgården. Det var Åsta Sundby som flyttet sin virk
somhet fra Viborg søndre (Eidehjørnet) og hit før hun igjen flyttet til Hermanngården
på andre sida av Nordgata. Avisa bruker navnet Verdal kaffistove. En som vanket litt på
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”Gammel-Stova”, forteller at der kostet en karbonade 35 øre mot slutten av 1930-tallet. Vedkommende tjente bare 12.35 kr pr. uke, så karbonade ble neppe spist så ofte.
Brødr. Brandtzæg-Sand hadde fotoforretning i Dahlgården under siste krigen. Verdal Samvirkelag benyttet ellers andre etasje som spisesal for sine ansatte en periode.
11951 ble huset revet og flyttet til Nordåkeren der det ble restaurert til disponentbolig.

HOLAN
ANDRE NAVN: SMITHSGÅRDEN/SÆ^EMGÅRDEN/ERIKSENGÅRDEN
G.NR. 19/24

Av opplysninger i et dokument datert 26. mai 1821 går det fram at et gammelt navn
på denne gården var Schmithsgården. Den som har gitt gården dette navnet, må være
kjøpmann og utliggerborger Haagen Smith. Utliggerborger er en kjøpstadborger som
for kortere eller lengre tid bodde og drev handelsvirksomhet utenfor byen.
Haagen Smith (1729-1804) og Inger Maria Olsdatter Lyng Bie (1731-1804)
Dette ekteparet var gårdeiere på Øra i 1801. En datter, Martha Malena, var ugift
og bodde sammen med foreldrene. Haagen og Inger Maria giftet seg i 1769. Hun
hadde først vært gift med styrmann, senere kjøpmann på Øra, Johan Nilssen Bie fra
Trondheim. Det er nærliggende å tro at Haagen giftet seg til gården, og at Bie var hans
forgjenger både som gårdeier, kjøpmann og ektemann.
Haagen og Inger Marias barn:
B1. Johanna Elisabet, f. 1770 på Øra, død samme år.
B2. Sidselie Margrete, f. 1773 på Øra, d. 1818. Gift med løytnant Zacharias Moe,
f. 1 781, d. 1 820 på Øra. Neste eiere av gården.
B3. Martha Malena, f. 1773 på Øra. Hun levde enda i 1 805.

Det er mange kjente navn blant fadderne til disse tre barna som vi har nevnt ovenfor.
Da Haagen Smith var død (1804), overtok hans to døtre gården. De hkk bygslet
tomta av Maritvolls eier, Søren Schelderup Holst i 1805. Hva som senere skjedde med
Martha Malena Smith, vet vi ikke. Hun er vel enten død eller utflyttet før 1813.
De neste eierne i Smithsgården, som den ble kalt på denne tida, ble da Zacharias
Moe og hans kone.
Zacharias von Moe (1781-1820) og Sidselie Margrete Haagensdatter (1773-1818)
En kan ikke hnne Zacharias Moe i fødselsregisteret for Verdalen, så han er neppe født
her. Han begynte tidlig sin militære løpebane. Etter tre års utdannelse ved veterinær
skolen i København var han i to perioder ved det Værdalske kompani. Han tok eksa
men ved det Trondhjemske Ofhcersinstitutt i 1811 og hadde løytnants grad.
Når det gjelder hennes opphav, se ovenfor. De giftet seg i Stiklestad kirke i 1813.
Hvorvidt løytnant Moe drev handel i gården, kjenner vi ikke til.
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Han ser ut til å ha gjort det ganske bra, for i 1820 er ”Lt. Moes Børn/Boe” den største
skattebetaleren på Øra.
Zacharias og Sidselles barn:
Bl. Inger Marie Kristine, f. 1814 på Øra. Gift 1840 i Alstadhaug med cand.theol.
Hans Abraham Nissen, f. 1 810 i Melhus, død før 1 865. Ved giftermålet var de
bosatt på Levanger. I 1 865 var hun presteenke på Lodgård i Melhus.

Zacharias Moe og hans kone døde med bare to års mellomrom, og husa ble solgt
på auksjon. Etter tre auksjoner fikk utliggerborger og innlandshandler Ole Andersen
Trapness tilslaget, og skjøtet er datert 26. mai 1821.
Ole Andersen Trapness (1785-1828) og Martha Pedersdatter Hallan (1790-1854)
Samtidig fikk Trapness bygslet og festet en grunn med tilhørende hage av løytnant
John Bang som var eier av Maritvoll på den tid. Dermed hadde han både hus og tomt
på Maritvollvaldet. For å klarere kjøpesummen lånte han 200 spesiedaler av myndling
jomfru Inger Marie Moe som var datter av løytnant Moe. Hvordan han ellers finansierte
kjøpet, vet vi ikke.
Hva som var hensikten med å ha to gårder, kjenner vi ikke til. Han var nemlig også
eier av Kinberggården som lå bare et steinkast unna i Gamle Storgate. Kanskje var det
med tanke på at et av barna senere skulle overta?
Ole Trapness eide Kinberg g.nr. 20/33 fra ca. 1815 til 1826. Han er også omtalt
under denne gården.
Foreldra til Ole var; Anders Olsen (Olofsson) Trapness og Beret Olsdatter Nestvold.
Faren var svensk og kom fra Trappnås i Hallen sogn i Jamtland. Mora var født på
Husan i 1745, men bodde på Nestvoll da hun giftet seg med Anders.
Oles kone var av Hallanslekta - Verdalsboka bd. V s. 694. Ole og Martha giftet seg
i Stiklestad kirke i 1815. Da hadde de en datter allerede, Gundel Birgitte, som var født
i 1810. Da hun ble født, kaltes Ole for amtsfullmektig.
Ole hadde bevilling som ”Borger av Trondhjem” og drev landhandleri og gjestgi
vervirksomhet på Verdalsøra. Økonomisk ser det ut for at han gjorde det bra. I 1820
var han den nest største skattebetaler på Øra. Fem år senere var han den tredje største.
Etter hærreduksjonen 11814 ble det mange pensjonerte offiserer og underoffiseren
Slike fantes det også i Verdalen. Disse var flittige gjester i Oles hus der det skal ha vært
både livlig og gjestfritt. Det blir sagt om Ole, ”at han var en slu en plugg”. Noe bren
nevin ble nok brukt i denne omgangskretsen, og man kan nesten si at Ole fikk sin
skjebne beseglet av den grunn. Han druknet nemlig i sin egen gårdsbrønn den 2. mai
1828. Fra familien legges det ikke skjul på at det var i fylla.
Etter Oles død fortsatte Martha med handelsvirksomheten på Øra, senere i en min
dre butikk. Her i det som senere ble til Sættemgården, vokste de sju barna opp.
Ole og Marthas barn:
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Bl. Gundel Birgitte, f. 1 810 på Haiian. Gift med malermesterj. Jacobsen, i Trondheim.
B2. Peter Andreas, f. 1 816 i Kinberggården, d. 1 877 av krampe under et besøk på
Rennan i Skogn. Flyttettil Skogn i 1 832. Gift i 1 843 med Susanne Kiørbo Klykken,
f. 1821 på Viken (Vika) på Inderøya, d. 1 895 på Levanger. Peter Andreas tok juri
disk utdannelse, fikk i 1 853 bevilling som underrettssakfører i Nordre Trondhjems
Amt og etablerte seg på Levanger. Han var også medarbeider og bidragsyter i
"Nordre Trondhjems Amtstidende".
B3. Kristiane, f. 181 8 på Øra, d. 1 859 på Øra. Gift 1 855 med Ole Johnsen Myhre,
f. 1 835 i Trondheim. Reiste til Kristiansand sammen med søsteren Julianne Marie i
1 848, attest 1851. Hun kaltes madam ved sin død.
Kristianes barn som ugift med Johannes Groth Monrad;
Cl. Kristine Bergitte, f. 1845 på Øra. I 1865 var hun i Vestnes hos gårdbruker
Kristen Rasmussen Stokkeland der hun hjalp til i husholdningen. Utvandret til
USA i 1 869, men kom tilbake. Etternavnet ved utreisen var Monrad, reisemå
let var Chicago. Hun utvandret pånytt i 1871.
C2. Adolf, f. 1 849 på Odderøen, døpt i Kristiansand 1 850. Han var "støtjunker"
(stykkjunker) ved artilleriet i Trondheim. "Støtjunker" eller stykkjunker var den
høyeste underoffisersgrad i artilleriet. Stykkjunker er også blitt brukt om de
yngste offiserene i artilleriet.
B4. Julianne Marie, f. 1 820 på Øra, d. ca. 1 880 i USA. Reiste til Kristiansand sammen
med søsteren Kristiane i 1 848, attest 1851.
B5. Martinius, f. 1822 på Øra. Handelsmann og musiker. Bosatt i Kristiansund. Ugift.
Cl. John Martin,!. 1 846. Født utenfor ekteskap.
B6. Marta Katrine, f. 1 824 på Øra, d. 1 860. Flyttettil Trondheim i 1 849, attest 1 852.
B7, Johan Kristian, f. 1 826 på Øra, død i Vardø 1 857.
Flyttet til Trondheim i 1 842. Matros.

I 1830 (5. januar) bestemte Martha Trapness seg for å seige eiendommen, kjøpekon
trakt ble undertegnet og farger Ole Olsen Holan var kjøper.
Av en eller annen grunn ble denne handel omgjort, og i februar samme år eller
muligens i 1831 solgte hun til Johannes Groth Monrad for 800 spesiedaler.
Johannes Groth Monrad (1798?-1873) og 0 Maren Andrea Muller (1800-1844),
2) Martha Nicoline Bernhoft (1798-1869)
Monrad fikk kongelig bevilgning til å drive 'Tandkremmerhandel” på Øra i 1829. To
år senere giftet han seg første gang. Brura var fra Skogn og av Miillerslekta. Se Verdals
boka bd. Ill s. 611. Hun var datter av kaptein Hans Muller på Øver-Eggen og kona
Anna Krog Kjerulf.
Da han kom hit til bygda, startet han som landhandler i Gamle Storgate, men
endte som proprietær og eier av Ekle. Han giftet seg for andre gang i 1846 med enken
etter sin onkel Johannes Monrad, og dermed kom han til Ekle. På Monrads tid var
hovedbygningen i Smithsgården ei lang trønderlån med mange vinduer (ifølge Jakob
Solberg årbok 1995),
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Monrad var aktiv på flere felt, og var ordfører
fra 1843-49. Da Værdalens Spareskillingsbank ble
opprettet i 1854, var han en av stifterne.
Johannes og Maren Andrea sine barn:
B1.

Hans Anton Bendix, f. 1 833, d. 1 892. Gift 1 856
med Amalie Sofie Juul, f. 1 836, d. 1 889. Mulig
datter av kong Carl Johan. Hans Anton overtok
Ekle etter faren. Ordfører i Verdalen 1 878-1 881.
Tillitsverv både i landbrukslaget og i Værdalens
Spareskillingsbank. Se Heimer og folk Stiklestad
s. 155.

B2.

Kristine Anne Bergitte, f. 1835, d. 1837 på
Verda Isøra.

Johannes

Groth

Monrad

startet

som landhandler i Gamle Storgate
(Holan g.nr. 19/24), men endte

Johannes Groth Monrads barn utenfor ekteskap med
Kristiane Olsdatter Trapness:

som proprietær på Ekle. Han var
en av stifterne av Verdal Sparebank.
Foto utlånt av SNK.

B3.

Kristine Bergitte, f. 1845 på Øra. Se omtale
ovenfor under Ole Anderssen Trapness
B4. Adolf, f. 1 849 på Odderøn. Han var "støtjunker" (stykkjunker) ved artilleriet i
Trondheim. Se omtale ovenfor under Ole Anderssen Trapness.

Johannes Groth Monrad er også omtalt i Verdal Sparebank 1854-1980 (Solveig Ness)
Neste eier av gården var Carl Julius Sættem som fikk skjøte i 1862.
Carl Julius Sættem (1813-1875) og
*) Johanne Katarine Schult Bernhoft (1807-1852),
2 ) Caroline Lindemann (1816-1883)
På den tid Sættem tok over, fantes det disse husa på
tomta: 1 våningshus med tilbygning, 2 brygger, 2
stabbur, 1 fjøs, stall og ladebygning, 1 borgstue og 1
bryggestuebygning.
Sættem kom til bygda i 1831 som handelsbetjent
hos Johannes Groth Monrad, var senere kompanjong
med ham og hadde til slutt i en årrekke egen
handelsforretning i denne gården. Sættem skal være
født i Orkdalen, men kom til Verdalen fra Trondheim.
Sættem var også eier av Lorvoll nordre og Tvistvoll en
periode.
I tillegg til handelsvirksomheten var han den første
kasserer i Verdal Sparebank. Hans kontor ble brukt
som banklokale.

Carl Julius Sættem (1813-1875)
tok over Monrads landhandel og
var den første kasserer i Verdal
Sparebank.
Foto utlånt av SNK,
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Anton Johannes Sættem.
Sønn av Carl Julius Sættem død bare 1 8 år gammel i skarlagensfeber.
Fotograf J. H. Roslad, Trondheim. Foto utlånt av SNK,

Carl Julius Sættem giftet seg første gang i 1846, men ble enkemann etter noen få år.
Andre gang ble han gift i 1869. Hans andre kone var født på Rødøn i Jamtland.
Etter at Sættem var død, kjøpte Caroline Sættem eiendommen Fagerhøy på Stikle
stad. En del av forretningsgården på Øra ble benyttet til å føre opp hus der.
Carl Julius og Johanne sine barn:
Bl. Anton Johannes, f. 1 847 på Øra, d. 1 865 på samme sted. Død av skarlagensfeber.
B2. Dødfødt gutt 1 852.
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I 1881 ble Sættemgården, Lorvoll nordre og Tvistvoll solgt til et svensk
skogkjøperkonsortium (økonomisk sammenslutning). Det besto av Olof Larsson i
Åherg, Olof Olsson og Erik Monsson i Valne. Hva slags planer svenskene hadde med å
investere i disse gårdene, vet vi ikke. Kanskje hadde det sammenheng med utskiping
av trelast vestover? De var imidlertid eiere bare to år.
I 1883 solgte svenskene de samme gårdene til Værdalens Brænderis Interessentskap.
Det forelå på den tid planer for et brenneri i bygda. Forstanderskapet i Verdal Sparebank
bevilget 15000 kr i tilfelle planene ble vedtatt gjennomført. Samtidig fikk det påtenkte
selskapet noe gunstigere rentevilkår enn vanlig i starten. Uvisst av hvilken grunn, men
planene ble skrinlagt.
I 1886 ble det reist et bedehus/kapell på tomta, og dette ble innviet den 15. aug.
samme år. Det het Bethania og tilhørte ”den biskoppelige Methodistmenighet i Verdal
og Levanger” (sitat fra Panteregister fra 1874). En sentral person i denne sammenheng
var Johannes Thomassen jun. Han ble ved innvielsen berømmet for sin store innsats
for denne menigheten. Se mer om Thomassen under Vennerslund g.nr. 19/35. Huset
ble senere flyttet til Levanger der det sto ferdig i 1891 på tomt som ble tildelt av
Levanger kommune. Huset brant ned under bybrannen på Levanger i 1897, men ble
gjenreist samme år.
I 1894 ble tomta fradelt Maritvoll og kjøper var Anna Sneve. Hun fikk skjøte 15.
aug. samme år.
Fra da av var navnet ”Holan” g.nr. 19/24. Tomta for denne gården hadde slike
grenser: Mot vest til elva - ut til midtstrømslinjen. I syd grenser parsellen mot en
offentlig veit eller gate - 42 m (Almenningen). Mot øst til Gamle Storgate.
Anna Elisabet Sneve Jacobsen (1864-1946)
Anna Sneve var datter av Elsebe og Arnt Sneve som bodde på Holan øvre, rett over
gata. En antar at tomta ble innkjøpt med tanke på en egen heim for Anna. Imidlertid
ble hun allerede i 1895 gift med forretningsmannen Carl August Jacobsen, f.
1866 fra Trondheim, d. 1943. Ifølge folketellinga for 1900 bodde familien i Nedre
Møllenberggate 64, og Jacobsen var ”handelsmand i stentøibranchen”. De hadde på
det tidspunkt to barn. Pga. hans virksomhet fait det vel mest naturlig å bosette seg i
Trondheim. I 1895 overdro Anna Sneve ”bruken og benyttelsen” av tomta på Holan
til sine foreldre på deres levetid. På tross av dette var det hun som hadde hjemmel på
Holan enda i 1907 ifølge matrikkelen.
Ut fra folketellinga i 1910 bodde Elsebe og Arnt Sneve på denne Holanheimen. Hva
slags hus det var på denne tomta da, er man usikker på. På Holan øvre g.nr. 19/51 er
det ikke oppført noen personer i 1910. Deres sønn, Oluf Sneve, som kalles forfatter i
1910, bodde sammen med foreldrene. Kristine Holan, en søster av Elsebe, bodde også
der. Hun var opptatt med husstell. Nikoline Østgård var tjenestepike for familien.
Anna Sneve Jacobsen var av Aagårdsslekta. Se Verdalsboka bd. Ill s. 323.
I 1914 bestemte Anna Sneve Jacobsen seg for å seige Holan. Kjøper var kontorist
Oskar Rygh, og prisen var 550 kr.
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Oskar Gerhard Rygh (1885-1960) og J ) Ragna Nagel Dahl (1885-1918),
2) Ingeborg Okkenhaug (1887-1972)
Oskar Rygh var sønn av Grethe og Odin Rygh i naboheimen Strandheim g.nr. 19/38,
og er nærmere omtalt der. Oskar Rygh var lensmann på Stjørdalen. Gift første gang
med Ragna Nagel Dahl, men hun døde i 1918 på Stord.
Oskar og Ingeborgs barn:
Bl. Gunnar, f. 1928, d. 1998. Gift med Liv Myhre, f. 1935 i Sel.

I 1920 solgte Rygh eiendommen til slakter Odin Eriksen fra Trondheim. Skjøte er datert
27. februar. En går ut fra at dette gjelder bare tomta, prisen var 2000 kr.
Odin Didrik Eriksen (1876-1962) og Julie Henrikke (1874-1931)
Denne tomta ble stående nærmest ubebygd til omkring 1920. Da ble det reist et stort
toetasjes hus der. Byggherre var slakter Odin D. Eriksen som den 4. februar 1922
åpnet kjøttforretning i det vi gjerne fortsatt kaller Eriksengården.
Odin Eriksen var født i Bergen i 1876, og i 1900 var han etablert som ugift slakter
i Malvik. 11910 kaltes han ”slaktersvenn hos andre” og hadde stiftet familie. De var da
bosatt på Viken i Malvik. Hit til bygda kom de som allerede nevnt, tidlig i 1920-årene.
Etter noen år ble det avertert tvangsauksjon, så det gikk ikke så bra økonomisk
Odin er gravlagt på Follafoss og Julie på Stiklestad.
Odin og Julies barn:
Bl. Olav Edmund, f. 1 895. Ukjent skjebne.
B2, Ruth Elenora, f, 1900, d. 1988. Gift med Magne Nikolai Nordgard, d. 1972.
Ruth Nordgard overtok hus og forretning etter faren.

Ruth Elenora Eriksen Nordgård (1900-1988)
En nyåpning i samme bransjen av datteren Ruth Eriksen Nordgård gikk heller ikke
bra, og etter nok en tvangsauksjon ser det ut som de har gitt opp forretningen.
Skjøte fra Ruth Eriksen Nordgård til Helge Reitan i 1941. Mens han var eier ble går
den brukt som leiegård. En kjenner ikke til at Helge Reitan bodde der. Han hkk opp
eget hus like ved Prærien - Helgebustad i 1957.
Vilhelm Olsen hadde sitt hskeutsalg i kjelleren på Holan fra 1946 til 1966.
I 2014 var Arne Risan eier av Holan g.nr. 19/24, og adressen er Gamle Storgate 14.
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Eriksengården (Holan g.nr. 19/24) under oppføring ca. 1922. Vi kjenner en person på bildet: Johan Risan sitter i midten
blant karene bakerst. Foto: Privat eie.

VENNERSBORG
L. NR. 48 AVMARITVOLL
G.NR. 19/25
Disse husa ble bygd ca. 1854, og det var Christian Olaus Mathisen som var byggherre.
Christian Olaus Mathisen (1818-1900) og x ) Anne Marta Pedersdatter (18191883), 2 ) Grete Hansine Berntsdatter Aksnes (1869-1941)
Christian Mathisen var født i Egge, og han kom trolig til Verdalen en gang i 1840-åra.
Foreldra hans var ikke gift. Faren var ungkar Mathias Olsen, og mora var Marit Olsdat
ter Fossum. ”Begge af bondestanden” står det i kirkeboka da Christian ble døpt. Hans
faddere var Christian Helgesplass, Christoffer Fossum, Henrik ibid (samme sted), Gjø
ren Fossumplass, Martha Fossum, Gunild ibid (samme sted). ”Alle af bondefolk” har
presten føyet til. Christians mor var født i 1790 i Huså i Sverige. Hun kake seg Marit
Olsdatter Hedman fra først av, men Fossum ved Christians dåp. Marit har nok flyt
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tet mye på seg. Hun fikk nemlig en sønn i
Sparbu i 1816 og Christian ble som nevnt født
i Egge to år senere. Så ble hun gift og bodde
på Oppemsmoen noen år (Tåmmåsplassen).
Til slutt havnet hun på Nestvollmoen der hun
døde i 1859.
Mathisen var baker og tok sitt svennebrev
i 1843. Det måtte godkjenning til for å drive
som bakermester, og mesterbrev fikk han fem
år senere.
Han ble gift her i Verdalen i 1847. Hans
første kone var datter av Peder Eriksen og
Beret Henriksdatter på Øra. Kan ikke finne
at det var barn i dette ekteskapet. Da Anne
Marta døde i 1883, kaltes hun husmanns
kone. Christian giftet seg for andre gang i
1891, denne gang med sin tjenestepike Grete
Aksnes fra Leksdalen. Hun ble senere gift
med Paul Thomsen. Se mer under Borgen,
dvs. Løkken g. nr. 20/7.

Grethe Aksnes og Christian Mathisen
som brudepar i 1891.
Folo: S. Johansen. Foto utlånt av SNK.
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Charlotte og Olaf Storhaug (Skjefte/Skifte g.nr. 19/63). Foto utlånt av Liv Storhaug.
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Mathisen var baker og tok sitt svennebrev i 1 843.
Det måtte godkjenning til for å drive som bakermester,
og mesterbrev fikk han fem år senere.
Foto utlånt av SNIK.
MARITVOLL

459

Gerd, Charlotte og Grethe (trolig), med Olaf Storhaug bak. Foto utlånt av Liv Storhaug.

Ifølge panteregisteret var det 1 våningshus og
2 pakkboder på denne tomta i 1874.
Christian og Gretes barn:
B1. Gudrun Charlotte Amalie, f. 1 892 på Øra,
d. 1917. Gift med kriminalbetjent Olaf
Martinussen Storhaug, f. 1888 d. 1970 i
Trondheim. Bosatt i Trondheim.
Cl. Gerd, f.
1916, d. 2000 i
Østersund. Gift med Einar Olaf
Abrahamsen, f. 1908, d. 1993
i Østersund. Hun vokste opp hos
sin
bestemor Grete Thomsen.

Nils Abrahamson var en av Mathisens bakersvenner
i 1875. Han kjøpte Vennersborg i 1890.
Han bkk skjøte på tomta fra Maritvolls
interessentskap i 1898.
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Olaf Storhaug. Foto utlånt av Liv Storhaug.
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Edvard Berntsen Solberg i fullt bakerutstyr (1875-1943). Edvard drev bakeri i Abrahamsengården en periode,
senere ble han ansatt som baker på Verdal Samvirkelag. Bilde til høyre: Gamle Storgate mot nord og mot Veita.
Abrahamsen sitt bakeri lå i gården som er skjult bak Landstadgården (Lindbo) til høyre.
Venstre: Foto utlånt av Ragnhiold Hofstad. Høyre: Foto utlånt av SNK.

Nils Abrahamson Rønningsberg (1851-1934) og Anna Kristine Iversdatter (18681950)
Abrahamson var fra Alsen i Jamtland, og kom til Verdalen 1 1871 som tjener. Han giftet
seg i 1889 med Kristine Iversdatter, f. 1868 på Tømmeråsvald. Hennes foreldre var
Johan Jver Johannessen og Marta Johannesdatter Tømmerås. Se Heimer og folk Leks
dalen s. 399. Nils og Kristine var baptisten
I 1910 var det folksomt på Vennersborg. Foruten Nils Abrahamson med kone og
seks barn hadde Ole A. Nilsen og familien også opphold der. Nilsen var forhenværende
farmer i Amerika og en svoger av Abrahamson. Familien kom tilbake til gamlelandet i
oktober 1910 og kjøpte Melastua året etterpå. Se mer under Mikvoll store g.nr. 18/6.
Bakerivirksomheten på Vennersborg var nok mer som en familiebedrift å regne.
Abrahamson var seiv bakermester mens sønnen Kristian var bakersvenn og dattera
Margot hjalp til på butikken og i huset. I en egen bakeribygning var det også muligheter
for overnatting.
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Baker Nils Abrahamsen på flyttefot i 1914, men fremdeles står skiltet over inngangen. Foto: Privat eie.

Han drev bakeriet på Vennersborg i Gamle Storgate fra 1890 til 1914. Da flyttet han
med familien til Trångsviken i Sverige og fortsatte som baker der. I forbindelse med
flyttinga hadde han denne annonsen i lokalbladet for 8. april 1914;
Grundet ophør
med min bakerforretning paa Værdalsøren,
bedes gjæld til mig betalt senest indenførstk. mai maaneds utgang.
N. Abrahamson

Abrahamson leide bort gården til Edv. Solberg under første verdenskrig. Han hadde
baker- og konditorforretning der og anbefalte sine varer i avisa 4. juni 1914.
Nils og Kristines barn;
Bl. Christian Albert, f. 1 889 på Øra. Gift med Olga.
B2. Tine Margot, f. 1891 på Øra. Gift med John.
B3. Karl Vilhelm August, f. 1901 på Øra. Overtok farens bakeri i Trångsviken. Kaltes
Villi. Gift med Anna.
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B4. Clara Natalia, f. 1905 på Øra. Gift med Valter.
B5. Einar Olaf, f. 1908, d.1993 i Østersund. Gift med Gerd Storhaug, f. 1916, d.
2000 i Østersund. Gerd vokste opp hos sin bestemor Grethe Thomsen. Olaf gikk
først i bakerlære hos sin far i Trångsviken, men tok senere befalsskole og kom inn i
det militære. Han var først overfurer, senere rustmåstare ved et militærdepot i Øster
sund. Som pensjonist arbeidet han en periode ved Jamtlands Sjaktformedling, men
hadde også en liten jobBfor Jordbruksbanken. Ekteparet var bosatt i Østersund.

Nils Abrahamson solgte Vennersborg til sin svoger baker Aksel Olsen i 1919.

Gerd og Olaf Abrahamson fotografert utenfor sommerhytta i Bjørga. Foto utlånt av; Liv Storhaug.

Aksel Andreassen Olsen (1873-1949) og 0 Oline IversdatterTømmerås (18761938), 2) Gunda Olsen
Oline var datter av Johan Iver Johansen og Marta Johannesdatter Tømmerås, og altså
søster av Anna Kristine Abrahamson. Se Heimer og folk Leksdalen s.400.
Aksel var sønn av Andreas Olsen Roknesvald og kona Anne Andersdatter. Foreldrene
bodde på Maritvollvald da Aksel ble født. Hans far var fyrbøter ved Dampsaga på
Ørmelen. Aksel fikk attest til Levanger allerede som femtenåring, og meningen var at
han skulle konhrmeres der. Imidlertid ble han likevel konfirmert her i bygda i 1889.
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I sine første leveår bodde Aksel og familien hos bmksfullmektig Gerhard Dahl i
Kvamgården på Øra.
Kanskje var det derfor han kaltes Dahl i 1891? Da bodde han imidlertid sammen
med sin mor, som var blitt enke, i en heim på Ørmelen.
Aksel og Oline giftet seg i 1896, og da bodde begge på Øra.
Aksel Olsen startet sin virksomhet som baker på Ørmelen. Han hadde forretning og
bakeri i en gård på nordsida av riksveien. Olsen hadde planer om å seige huset i 1902
(ifølge Lokalbladet), men av en eller annen grunn ble det ikke noe av dette i første
omgang. Tidlig på 1920-tallet overtok Karl Hynne både hus og grunn som senere hkk
navnet Bersmoen g.nr. 18/49.
Den 1. juli 1919 averterte Aksel Olsen at han hadde åpnet baker, - konditori- og
kolonialforretning i forhenværende baker Abrahamsons gård på Øra. Fra 20. mai 1930
har han endret noe på opplegget sitt. Da averterte han slik i lokalbladet:
AVHOLDSKAFEEN

Undertegnede åpner i dag 16. mai en kafé under navnet
Avholdskaféen,
Der anbefales til de oerede kunders velvillige søkning. God kajje, deilige kaker, billige priser.
Fra min butikk og brødvognen anbefales mine velbakte
og anerkjente brødvarer. Bestillinger til kafeer og restauranger
mottakes og varene bringes.
Telefon 124. Baker Aksel Olsen.
Av denne annonsen forstår vi at han kjørte ut brød til folk på bygda. Like før jul samme
år hadde han følgende opplysning til kundene i Leksdalen:
Mine cerede kunder
i Leksdalen gjøres opmerksom på at min brødvogn, mens det erfremkommelig, fortsetter
den vanlige rute. Bestillinger til jul mottas og bringes. Fullstendig konkurrerende varer.
Aksel Olsen.
Detalj er fra utkjøringen med brød kjenner vi ikke til, men på sørsida av bygda ble det
kjørt til Rotmoen.
Men Aksel Olsen var ikke bare baker. I 1926 averterte han at han kunne skaffe
bilskyss for kortere og lengre turer.
Olines sønn med baker Andreas Martin Andresen (Moe):
Bl. Ingemar, f. 1892, d. 1930 på Stjørdalen. Gift 1921 med Martha Elisabeth Olofs
dofter Olofsson, f. 1901 i Håkå i Jamtland. Ingemar var baker som sin far, og
familien bodde først på Steinkjer. Senere hadde de bakerforretning på Stjørdalen.
ingemar kaltes bakermester ved sin død. Han brukte Olsen som etternavn. Ingemar
er også omtalt under sin fars familie Bjarnevoll g.nr. 19/77.
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Aksel og Olines barn:
B2. Osvald Adolf, f. 1 896 på Øra, d. 1905 på Ørmelen. Vannhode.
B3. Tine Amanda, f. 1898 på Øra, d. 1955. Gift 1919 med vaktmester Egil Holm, f.
1 893, d. 1956. Eget hus på Fleskhus.
B4. Nanly Alfrida, f. 1901 på Øra, d. 1922. Hjertefeil.
B5. Filip Normand, f. 1908 på Ørmelen, d. 1981. Gift med Klara Olafsdatter Seines,
f. 191 2 i Ulviila, d. 2006. Filip var bilselger. Bosatt på Ørmelen.
B6. Judit Linnea, f.
1913 på
Ørmelen, d. 1961. Gift 1941
med
sykkel reparatør
Strand, f. 1910, d.

B7.

B8.

Fridtjof
1972.

Bosatt på Øra - eget hus
Bjarnevoll g.nr. 19/77.
Sylva Magdalene, f. 1915 på
Ørmelen, d. 2002. Gift 1944
med Ola Storhaug, f. 1914, d.
2002. Tekstilarbeider. Populær
og flink musiker.
Harry Bramvel, f. 1917 på
Ørmelen,
d.
2001.
Gift
1947 med Laila Olsen, f.

m

1
f

1918 i Mo i Rana. Eget hus
i Hanskemakergata på Øra.
Harry var baker hos sin far, men
senere drev han en bensinstasjon
på Levanger sammen med Lars
Johnsen.
Aksel giftet seg andre gang med Gunda
Olsen og bodde sine siste leveår i
Nannestad.
Den 1. februar 1947 åpnet Petter
Nervik bakeri og konditorforretning i
denne gården.
Gunda Olsen solgte Vennersborg
til Petter Nervik i 1948. I 2007 var
Hans Petter Nervik jun. eier av denne
eiendom.

Filip Olsen f. 1908.
Han og familien var bosatt på Ørmelen.
Foto. L. E. Larsson, Verdalsøra. Foto utlånt av SNK.

Se også Rosenlund g.nr. 19/27.
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LINDBO OGSÅ KALT LANDSTADGÅRDEN
L.NR. 47 AV MARITVOLL
G.NR. 19/26

Den første eier som vi kjenner til i denne gården, er baker Hans Krog. Han var født på
Oppdal og kom hit til bygda på slutten av 1820-årene. Før tomta ble fradelt Maritvoll
og fikk eget bruksnummer, kalles den i flere kilder for Krogsgården.
Hans Pedersen Krog (1796-1878) og D Anne Dorthea Olsdatter, 2) Karen Anna
Iversdatter Tetlie (1816-)
Familien bodde først i et hus på Borgenvaldet noen år, men ble eiere på Lindbo tidlig
på 1840-tallet. Hans Krog praktiserte sitt yrke som baker allerede mens han bodde på
Borgenvaldet. I 1848 ble han benevnt som bakermester.
Her er det snakk om to ekteskap, men vi har lite kjennskap til hans første kone. I
sitt andre ekteskap var han gift med Karen Anna Tetlie fra Leksvik. Det ser ut som de
var gift før de kom hit til bygda.
Hans Krog og Karen Anna flytta til Trondheim i 1872. Tre år senere bodde Krog i
Hospitalsløkken 2. Han kaltes da hospitalslem.
Hans og Anne Dortheas barn:
Bl. Oline Sophie, f. 1827 i Trondheim. Gift 1852 med garvermester Henrik August
Kinberg, f. 1827, d. 1879 på Borgenvaldet. Da Oline ble døpt, kaltes faren
ungkar og bakersvenn. Hun ble døpt i Vår Frue kirke.
B2. Serine Stinette, f. 1 829 på Øra, trolig d. 1 840.

Hans og Karen Annas barn
B3. Anne Serine Stinette, f. 1 842 på Øra. Attest til Trondheim 1861. Gift med handels
fullmektig Morten Myhre, f. 1 844 i Trondheim. Han var rentenist i 1891.
B4. Paul Joachim, f. 1 846 på Borgenvald. Attest til Trondheim 1 863. På Ytterøy 1 865,
som bakerdreng. I 1 875 oppholdt familien seg i Sandefjord, der han var avansert
til bakermester Paul Krogh. Han var gift med Hanna, f. 1 834 i Sandefjord.
B5. Hansine Karoline, f. 1 848 på Øra. Bosatt i Trondheim i 1 891 og,gift med baker
svenn Odin Hauan, f. 1 843 i Trondheim.
B6. Julianne, f. 1 857 på Øra, d. 1 866 samme sted.

Neste eier var A. Th. Knudtzon & Søn
A. Th. Knudtzon
Hans vita kjenner vi ikke til, men han (trolig et firma) var eier av denne gården fra
1854 til 1872. På den tida sto det et våningshus med tilbygg på tomta. Hovedbygnin
gen var i tre etasjer og tilbygget (størhusbygningen) hadde to etasjer.
Flere opplysninger om ham har vi ikke.
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Den som var eier fra 1872, var Lorents Rasmussen Landstad, men kjøpekontrakten
ble ikke tinglyst før i 1878. Bakgrunnen for dette kjenner vi ikke til.
I 1874 fikk Lorents skrevet en ny kjøpekontrakt (p.bok O fol. 270). Av denne går
det fram at han solgte både hus og løsøre til sersjant Johan J. Støre. Prisen var 235 Spd.
Kontrakten ble undertegnet på Svedjan ”pr. Rindenleret”, så Støre var vel i tjeneste
på Rinnleiret på dette tidspunkt. Men Lorents tok sine forbehold. Han skulle ha fritt
husværelse på livstid og gjenkjøpsrett til samme pris. Muligens ble denne kontraken
annulert, men vi har ikke funnet noe i kildene om det. Trolig har det sammenheng
med at Lorents neppe hadde skjøte, men bare en kjøpekontrakt som allerede nevnt.
Samtidig fikk Lorents R. Landstad kjøpekontrakt fra A. Th. Knudtson & Søn. Skjøte
skulle Lorents ordne med sjøl ved behov.
Lorents Rasmussen Landstad (1817-1895) og x ) Anna Maria Knutsdatter
(1819-1874), 2 ) Gurianna Ellevsdatter (1836-1878)
Lorents Landstad var født på Eggenvald i Skogn, og hans foreldre var ungkar Rasmus
Larsen og ”pige” Elisabeth Olsdatter Eggenvald. Ut fra disse opplysningene ser vi at
han var født utenfor ekteskap. Han ble gift i 1840 med Anna Maria Knutsdatter som
var født på Kvam. Hennes foreldre var Knut Ellevsen Kvam og kona Sara Toresdatter
Vist. Se Verdalsboka bd. V s. 129. Lorents og Anna bodde i Volhaugen de første åra av
ekteskapet. JJet
Det kan
forstå av barnas lødesteci.
fødested.
eRtesRapet.
Ran vi torsta
I 1867 utvandret Lorents til Quebec, men kom tilbake før 1872. Da kaltes han
snekkermester. Han hadde da kvittet seg med kua, men hadde skaffet seg to sauer. På
denne tid sådde han 1/8 tn. bygg og satte 1/8 tn. poteter.

Lars Veimo? Ingvald Suul og Ole Seines på vei til Oslo med nyanskaffet bruktbil.
Bak ser vi inn i gardsplassen på Lindbo/Landstadgården. Foto utlåntav SNK.
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Da Lorents ønsket å gifte seg for andre gang, måtte han skifte slik at hans to barn
hkk morsarven sin. Av skifte forstår vi at sønnen Mikal da hadde vært borte i 10 år, og
familien visste ikke hvor han holdt til, ei heller om han var i live. Ifølge lovverket var
det da ikke nødvendig å ta hensyn til ham.
Hans andre ekteskap ble inngått i 1877, men det ble svært kortvarig. Hans andre
kone, Gurianna, døde nemlig allerede året etter bryllupet. Hun var datter av Ellev
Larsen og Giertrud Jakobsdatter på Giermstad østre. Se Østre Giermstadslekta Verdals
boka bd. V s. 308.
I 1891 var Lorents enkemann og fortsatt snekker. Han hadde sin inntekt av byg
gearbeid ifølge folketellinga. Lorents døde på Øra i 1895.
Bygningene i Landstadgården var litt spesielle. De var nemlig bygd i tre etasjer med
et tilbygg i vinkel mot hovedhuset. Dette var den eneste treetasjes bygningen på Øra.
I årenes løp var det forskjellig virksomhet i denne gården. I 1903 kan vi lese i lokal
bladet at Anna Nøstvold åpnet en såkalt Medevare forretning” dvs. hun solgte kjøttva
rer, melk og fløte. I 1910 startet Dan. Thingstad en lignende forretning. På samme tid
var det også mulig å få fjernet skjegget i Landstadgården. Aksel Olsen hadde nemlig
sin barberstue åpen mellom kl. 6 og 10 lørdagskvelden - det var vel viktig å være
nybarbert til helga.
Lorents og Annas barn:
Bl. Anne Kristine, f. 1 840 på Vist Øvre. Gift med Nils Ødegaard, f. 1 830 i Vestnes.
I 1 875 bodde hun i Ålesund, men i 1891 på Strinda. Han arbeidet på Ranheim
cellulosefabrikk.
B2. Mikal, f. 1 844 på Landstad, d. 1915. Neste eier av gården.

Mikal Lorentsen Landstad (1844-1915)
Han var jernbanearbeider og ugift.

Som nevnt ovenfor, var Mikal lenge borte fra heimen en periode, men i 1881 er han
registrert som innflyttet til Verdalen fra Inderøy, og var altså da kommet til rette. Gan
ske pussig historie hvis han ikke var lenger unna.
I 1893 tok han over heimen etter faren. Året etterpå ble tomta fradelt Maritvoll, og
i 1895 fikk Mikal skjøte på den fra Maritvolls interessentskap. I 1900 var han fortsatt
gårdeier, og Ole Johnsen og familien var leieboere. Da Mikal døde, ble det holdt auk
sjon over både huset og hans eiendeler som bl.a. besto av snekkerverktøy og høvel
benk. Dette var vel utstyr etter hans far som var snekker.
Ole Johnsens datter, Antonie, var nygift i 1910. Sammen med mannen, Matheus
Einarsen, og dattera, Aslaug Amalie, bodde også de en periode i Landstadgården. Mikal
Landstad benevnes i 1910 som Gravearbeider for privat mand”.
Ved skifte etter Mikal i 1916 var disse arvinger:
1)
2)
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Hilma Mathilde Johnsen.
Antonie Einarsen, gift med Matheus Einarsen.
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Begge var Ole Johnsens døtre.
Ole Johnsen fikk tilslag på gården på en skifterettsauksjon i 1916, og ble således
neste eier. Han måtte betale 3500 kr.
Ole Johnsen (1855-1947) og Anna (Ane) Justdatter (1860-1941)
Ole Johnsen var sønn av Ragnhild Olsdatter og John Nilsen som var husmenn på
Øvermoen under Forbregd. Anna eller Ane, som hun gjerne ble kalt, var født uten
for ekteskap. Hennes mor var Marta Andersdatter fra plassen Pynten under Bjørken i
Ness. Faren var Just Johannessen som oppga Tyldum i Grong som sitt bosted. Hvorfor
han oppholdt seg her i bygda, vet vi ikke, men en kan jo gjette på at han var med på
opprustinga av Jamtlandsvegen, som foregikk på denne tida.
Som tiåring var Ole allerede ”tjenestekarl” på Haugslia, og da han var tjue, hadde
han avansert til stalldreng på samme gården. Ane bodde også på Haugslia da de giftet
seg i 1880. Etter giftermålet var Ane og Ole leieboere en kort periode, men i 1884 var
de etablert på en husmannsplass under Østvoll (Haugslia). Hele seks av deres elleve
barn kom til verden på Østvollvald. Imidlertid ville også Ole prøve seg utenlands, og
hans reisemål var Halifax i Canada. Han var borte fra 1893 til 1897, samt 1902-1907.

Ole Johnsen (1855-1947) skal ha vært i Amerika to

Ane (Anna) Johnsen. Hun og Ole ble etter hvert eiere

Qanger. Foto utlånt av Ragnhild By.

av Lindbo g .nr. 19/26. FotoS. Bjerkan, Levanger/Verdalsøra.
Foto utlånt av Ragnhild By.
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Anna (Ane) og Ole Johnsen i Landstadgården. Foto utlånt av Ragnhild By.

Flyttinga til Lindbo/Landstadgården skjedde like etter at Ole kom heim, og der var
de leieboere til de fikk kjøpe gården på auksjon etter Mikal Landstad. Etter at Ole kom
heim fra USA, arbeidet han en tid på Flell-Sunnanbanen og som sagbruksarbeider på
Trones bruk.
Ane og Ole var spesielt uheldige med sine barns helse. Av 11 barn var det bare en
som fikk vokse opp, og det var Antonie - som allerede nevnt, gift med Matheus Einar
sen. I 1892 gikk det en difteriepidemi i Verdalen, da døde fem av barna i løpet av en
14 dagers tid.
Ole og Anes barn:
Bl. Anton Marius, f. 1 880 på Forbregdsvald, d.
difteri.

12.01.1892

på Østvollvald av

B2.
B3.
B4.

Olaf Andreas, f. 1 882 på Riksvoll, d. 1 3.01.1 892 på Østvollvald av difteri.
Peder Mateus, f. 1 884 på Østvollvald, d. 03.01.1 892 på Østvollvald av difteri.
Ragnvald, f. 1 886 på Østvollvald, d. 29.05.1 886 på Østvollvald, før bekreftelse
i kirken. Ukjent årsak. Tvilling med Ovald.
B5. Ovald f. 1886 på Østvollvald, d. 12.05.1886 på Østvollvald av gulsot, før
bekreftelse i kirken. Tvilling med Ragnvald.
B6. Ragna Otilie, f. 1 888 på Østvollvald, d. 19.01.1 892 på Østvollvald av difteri.
B7. Bernhard, f. 1 890 på Østvollvald, d. 06.01.1 892 på Østvollvald av difteri.
B8. Antonie, f. 1892 på Østvollvald, d. 1969. Gift 1910 med Alfred Matheus Einarsen, f. 1 885, d. 1966. Einarsen hadde vognmannsforretning på Øra i mange år.
Eget hus i Sørgata "Østby" g.nr. 19/47. Mer omtale der.
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Anna Johnsen og Antonie senere gift Einarsen.

Antonie og fire venninner, men hvem?

Foto utlånt av Ragnhild By.

Foto: S. Bjerkan. Foto utlånt av Ragnhild By.

Antonie. muligens er det venninnen Olaug Rygh gift
Anna Johnsen med to av sine elleve barn.

med Haldor Hegdahl som er med her.

Foto: S. Bjerkan. Foto utlånt av Ragnhild By.

Foto: S. Bjerkan. Foto utlånt av Ragnhild By.
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B9. Harald Mateus, f. 1 897 på Øra, d. 02.05.1 898 på Øra.
Bl 0. Hilma Matiide, f. 1 899 på Øra, d. 20.04.1917 på Øra.
Bl 1.Oskar, f. 1900 på Verdalsøren, d. 03.1 1.1 901 på Øra.

Ane og Ole Johnsen solgte ”Lindbo” til Ragnar Mangstad i 1938. Etter den tid flyttet de
til sin datter og svigersønn Antonie og Matheus Einarsen i Sørgata. På slutten av sitt
liv var Johnsen uheldig og brøt av en fot, og den ellers virksomme karen fikk derfor et
langt sykeleie. Ane døde i 1941, og Ole i 1947.

Hilma Johnsen 15 år. Hun døde svært ung.

Anna og Ole Johnsen var ganske ofte hos fotografen.

Foto: L. E. Larsson. Foto utlånt av Ragnhild By.

Her er det L. E. Larsson som har foreviget dem.
Foto utlånt av Ragnhild By.

Ragnar Vangstad (1911-1963) og Solveig Johansdatter Lyngås (1910-2000)
Ragnar Vangstad var sønn av Amalie og Gustav Vangstad. Solveig var født på Lyngåsen
og var datter av Selle Kristine og Johan Martin Lyngaas. Foreldrene var gårdbrukere på
Holmsveet fra 1914.
Ragnar Vangstad var maler og hadde verksted i 1. etasje av tilbygget mens 2. etasje
var bortleid som hybler. I hovedhuset var det leieboere både i 1. etasje og på kvisten
mens Vangstad og familien bodde i 2. etasje.
Ragnar og Solveigs barn;
Bl. Torbjørn, f. 1941. Gift med Anne Berit Liff, f. 1947. I en periode fra 1965 var
Torbjørn radiotelegrafist på Jan Mayen, senere jobb på Kværner/Aker, Verdal. Eget
hus i Ydsedalen.

Huset på Lindbo er dessverre for lengst revet, og tomta er delt mellom Petter Nervik
og Mobilstasjonen.
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ROSENLUND OGSÅ KALT EIDEGÅRDEN
L. NR. 49 AV MARITVOLL
G.NR. 19/27

De første eierne vi kjenner til i denne gården er:
Andreas Samuelsen HuIIin (1800-) og Maren Iversdatter (1787-1867)
Hullin var født i Malmø i Sverige og kom til Verdalen tidlig i 1830-åra. Hans kone var
født i Drammen. Ekteparet fikk sønnen Iver Laurits i 1834, og han ble født her i bygda.
Hullin var farger av yrke, og dem var det ikke særlig mange av.
1 1865 er familien oppført som losjerende hos bakermester Christian Mathisen i
Gamle Storgate, men i et eget hus. Det ser ut til å være identisk med eiendommen som
farger Jens Hansen overtok etter Hullin i 1866. På tomta sto foruten våningshuset, et
stabbur og en fjøs- og låvebygning.
Andreas og Marens barn:
Bl. Iver Laurits, f. 1834 på Øra. Gift med Golla Skjødt, f. 1837 i Stjørdalen, d.
1871. I 1 863 kaltes Laurits farger, men to år senere drev han som fisker. Det var
minst tre barn i familien. I 1891 var han fargemester på Namsos, og hans far
bodde hos dem da.
Laurits datter med Anne Eriksdatter Nestvold:
Cl. Julianne, f. 1860 på Øra, d. 1936 på Lademoen. Hun fikk attest til Trondheim i 1883. Gift 1884 med sjømann Sivert Pettersen Skevik, f. 1858 i
Beitstad. I 1891 var han bryggearbeider.
Laurits og Gollas barn:
C2. Johan Samuel Wesselqvist, f. 1 863 på Øra
C3. Maren Birgitta, f. 1865 på Øra. Gift med Ole Ludvig Hansen, f. 1864 i
Sanddøladalen i Grong. Han var veivokter i "Sibiren" og anleggssmed på
Namsbrua. Hun var lærer og stifter og første formann i Sanddøladalen Sani
tetslag,

Jens Hansen (1824-1916) og Brynhild Arntsdatter (1817-1905)
Farger Jens Hansen var i årenes løp eier av tre forskjellige gårder på Øra. Han er nær
mere omtalt under Jensvoll g.nr. 19/19 og Rosenvoll g.nr. 19/18.
I 1878 solgte han det som i 1894 ble fradelt Maritvoll og fikk navnet ”Rosenlund”
g.nr. 19/27. Kjøper var Kjerstinus Eide.
Kjerstinus (Stinus) Eide (1848-1904) og Secelie Karoline Hench/Henck (18561887)
Stinus Eide var sønn av farger Ole Eide på Levanger. Secelie Karoline var datter av sko
makermester Carl Christoffer Hench og kona Karen Oline. Secelie var ”butikjomfru” i
1865. Familien bodde da i Brattørveita 13 i Trondheim. 10 år senere bodde familien i
Taraldgaardsveiten 15.
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I 1891 var Eide fargermester og bosatt i sin gård på Øra. Han var enkemann da, og
Julie Hench var husholderske hos familien. Hun var født i Trondheim i 1859 og var
søster av Eides kone. I 1875 var hun ”sætterske”og i 1900 handelsbetjent hos Fredrik
Nilsen på Ørmelen. "Sætterske” vil si at hun arbeidet i boktrykkerfaget og var opptatt
med framstilling av sats. Setterfaget er en del av boktrykkerfaget.
Eide flyttet til Steinkjer noe før 1900. Ved folketellinga da bodde Eide i Kongens
gate 81 på Steinkjer sammen med sine barn Astrid, Signy og Olaf. Samtidig ser det ut
som han også drev handelsforretning her i bygda.
Mange i Eidefamilien var fargere. Ettersom både Ole Eide og hans far John praktiserte
dette yrke, var altså Stinus tredje generasjon av fargere i familien. Stinus hadde også tre
brødre som drev dette håndverket.
Stinus og Secelies barn:
Bl. Astrid, f. 1880 på Øra. Hjalp sin far i huset i 1900. Gift med maskinist på
sildoljefabrikk, Knut Gustavsen, f. 1876 i Sverige. 1 1910 bodde de i Røsvik, og
hennes søster Signy var hushjelp hos dem.
B2. Karl Olaf, f. 1881 på Øra, d. 1 884.
B3. Karen Rebekka, f. 1 883 på Øra, d. 1 884.
B4. Signy, f. 1884 på Øra, d. 1971. Gift med enkemann Hans Petter Valberg, f.
1 860, d. 1921. Signy var husholderske hos sin far på Steinkjer i 1 900. Kasserer i
Verdal Trygdekasse Johan Valberg var deres sønn.
B5. Olaf, f. 1 885 på Øra. Gift 1927 med Elen Oline Antonsdatter Kjønstad, f. 1 894
i Frol. Han var fargerlærling hos sin far i 1 900.
B6, Dødfødt pikebarn 1887.

Neste eier ble Ingehorganna Storvuku.
Ingeborganna Storvuku (1852-)

Ingeborganna var eneste datter av Ole Olsen og Marta Jakobsdatter på Vuku store nor
dre. Hun ble gift i 1875 med Johannes Sørensen Kulstad. Han døde allerede i 1890
idet han druknet i Bredingstjernet. Ingeborganna drev gården noen år som enke, men
kjøpte så en parsell på Øra med påstående hus til en pris av 500 kr - nemlig Rosenlund
g.nr. 19/27. Hun har neppe hatt tinglyst skjøte.
I Nordre Trondhjems Amtstidende for 15. mars 1902 kan vi lese følgende:
”Gaard til salgs, Ingeborganna Storvuku.
Gaard paa Verdalsøren er til salgs ved henvendelse til E Nilssen. I gaarden er Fargeri.
Beboelsesrom forflere familier ”
Av pantebok 5 (fol. 155) framgår det imidlertid at hun har fått tinglyst skjøte av Maritvoll
interessentskap den 10. aug. 1904. Samme dato ble eiendommen solgt for 2000 kr. til
Nils Abrahamson. Fredrik Nilsen hadde Ingeborgs fullmakt til å ordne med salget. Hun
var da forlengst utvandret til USA. Hun forlot gamlelandet i 1898 med Campbell, Min
nesota som reisemål. Gift der med enkemann Ole Ellingsen Ulvilden, f. 1844 i Ulvilla.
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I 1905 brøt det ut brann i Eidegården. Gunstige værforhold gjorde sitt til at
skadene ikke ble så store som man kunne frykte. På denne tida bodde det både vei
og jernbanearbeidere omkring på Øra. Disse var til god hjelp, og dessuten militær fra
Rinnleiret og brannvesenet fra Levanger. Hovedbygningen i Eidegården, uthusene og
et stabbur hos Elegge og Knoff brant ned.
Matrikkelen for 1907 viser da også at det var Nils Abrahamson som hadde hjemmel
på denne eiendommen. Han hadde samtidig også hjemmel på Vennersborg g.nr. 19/25.
Ifølge skjøte datert 25. juni 1919 solgte han begge eiendommene til sin svoger Aksel
Olsen.
Aksel Olsen (1873-1949) og 0 Oline Iversdatter Tømmerås (1876-1938),
2) Gunda Olsen
I 1944 var det Aksel Olsen som var eier av de samme eiendommene.
Gunda Olsen solgte Rosenlund til Verdal Samvirkelag i 1948.

ARNEVOLL
L.NR. 45 AV MARITVOLL
G.NR. 19/28

Noe sikkert bevis på at Ole Mathisen var strandsitter på akkurat denne tomta, har vi
ikke, men flere ting tyder på det.
Ole Mathisen (1763-1814) og Siri Hansdatter (1767-1815)
Ole var født på Øra, og foreldrene var Mattias Mattisen og Gjertrud Petersdatter. Siri
var født på Hofstad, og hennes foreldre var tambur Hans Nilsen Lerhaugen og Gunhild
Amundsdatter fra Øra.
Dette paret giftet seg i 1792, og både Ole og Siri bodde da på Øra. I 1801 var Ole
strandsitter på Maritvoll og dragon. Om det var hans levebrød, er ikke godt å si, men
det er det vi får vite av folketellinga.
Ole og Siris barn:
Bl. Moria, f. 1 792. Gift andre gang i 1 840 på Mære med enkemann Andreas Johan
sen Alberg, f. 1792 på Østerås, Sparbu.
B2. Hans, f. 1 795, død etter 1801. Ukjent skjebne.
B3. Ingeborg, f. 1798, d. 1799 på Øra.
B4. Gunhild f. 1799, død samme år.
B5. Kristen, f. 1 800, død etter 1801. Ukjent skjebne.
B6. Andreas Ydse, f. 1806 på Maritvollvald, d. 1887 på samme sted. Gift 1835
med Marit Olsdatter, f. 1 800, d. 1 876. Trolig var det Andreas som tok over etter
foreldra.
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Andreas Olsen Ydse (1806-1887) og Marit Olsdatter (1800-1876)
Marit var datter av Marit Olsdatter og Ole Jonsen på Øra. Andreas og Marit giftet seg i
1835, og da bodde Andreas på Ydse. Det ser ut som han har brukt Ydse som etternavn
fra den tid. Ifølge Panteregisteret for Øra var det Andreas som bygde hus på l.nr. 45
omlag 1834. Disse sto da helt til 1922 da Sørgata ble rammet av brann og flere hus ble
flammenes rov.
Andreas var snekker og selveier på en grunn av Maritvoll både i 1865 og i 1875, og
alt tyder på at dette gjaldt heimen som senere ble kalt Arnevoll. Han er med på skat
telistene både i 1857 og 1869. Andreas bodde på Maritvollvald da han døde i 1887, så
neste eier Berntinius Julius Pedersen kom vel inn i bildet på den tid.
Andreas og Marits barn:
Bl. Oluf, f. 1835 på Øra, d. 1915. Gift 1860 med Ingeborg Anna Olsdatter, f.
1 833 i Trondheim, d. 1932. Han var selveier og snekker og skal ha Bygd huset
på l.nr. 39 av Østvoll, se nærmere der! Lå trolig ved inngangen til jernbanen fra
Sørgata. Ved folketellinga i 1 875 var han fraværende fordi han oppholdt seg i
lofoten. Om det var i egenskap av snekker eller om han deltok i lofotfisket, vet vi
ikke. Pra 1881-1 885 var han snekker i la Crosse, Wisconsin. Da Ingeborg Anna
døde i 1932,står det i merknadsrubrikken: Snekkerenke, rentenist av egne penger.
B2. Serianna, f. 1838 på Øra, d. 1860 på barselsseng.
01, Serianna Pettersdatter., f. 1 859, d. 1 860.
B3. Hans Jakob, f. 1841 på Øra, d. 1 846 på Maritvollvald.
B4. Martin, f. 1843 på Maritvollvald, d. 1885 i Amerika. Gift 1872 med Hansine
Berntine Halvorsdatter, f. 1 849 på Øra. I 1 875 hadde de egen heim på Maritvollvald dvs. Østby g.nr. 19/47. Se nærmere der.
B5. Mikal Andreas, f. 1845 på Maritvollvald. Gift 1888 med Maren Marie Gund
bjørnsdatter, f. 1867 på Åkerhusvald. I 1891 var Mikal og Maren bosatt i Sjø
bygda sammen med to av barna sine. Attest til Inderøya 1 893, flyttet 1891. Da
kaltes han maler. Barna Bolette, Axel, Rakel og Sigfrid flyttet samtidig. Sigfrid, f.
1 899, ble gift med Johannes Høy. Mikal kjøpte Ring ytre på Inderøy i 1 894.

Berntinus Julius Pedersen (1865-1944) og Hanna Mikalsdatter (1865-1949)
Julius, som han kalte seg, var etablert i gården i 1891, men ifølge et gammelt bilde
synes den å være eldre enn som så. Julius og Hanna giftet seg også dette året. Hennes
foreldre var Mikal Ottesen og Elisabet Hansdatter. De var innerster på Forbregdsmoen
da hun ble født.
Julius var sønn av skredder Peder Olsen og Malena Johansdatter Borgenvald. Trolig
i forbindelse med gårdkjøpet måtte Julius låne penger i 1887. Lånet som var på 540
kr fikk han i Værdaleils Spareskillingsbank. Som kausjonister hadde han handelsmann
Markus Hegge, gårdbruker Sakarias Maritvold, Martin Vibe og Olaus Pedersen. Som
sikkerhet for eventuelt tap for dem pantsatte han våningshus og uthusbygning.
Han var sagbruksarbeider og leide litt jord i 1891. Som så mange andre ble også
han grepet av utferdstrang, og 19. april 1893 utvandret han til Quebec. Han var nok
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på vei dit da Verdalsraset gikk. Hanna utvandret også, men det var først i 1899. Hennes
reisemål var Boston i USA. De ble farmere ved Linstad, N.D. før 1913.
Hannas sønn før ekteskapet:
Bl. Olaf Mattel, f. 1885, d. 1959 i USA. Han utvandret 1908. Hans far var kolportør
Martin Olsen Mo, Trondheim, f. 1 864 i Tolga.

Julius og Hannas barn;
B2. Peder Edvin, f. 1 892 på Øra, død 1 1 dager gammel, før bekreftelse i kirken.
B3. Melvin, f. 1902.
B4. Herman Bartei, f. 1904, d. 1984. Gift med Ella Ovedia Fossen.

Da Julius var utvandret, og hans kone Hanna også hadde planer om det samme, ble
det enighet om at broren Olaus Pedersen skulle overta heimen. Dette skjedde ifølge
kjøpekontrakt av 13. februar 1894.
Olaus Pedersen (1854-1929) og Anna Henriksdatter (1852-1909)
Olaus var født på Borgenvald (Tinden) og var sønn av skredder Peder Olsen og Malena
Johansdatter Borgenvald. Han var som allerede nevnt, bror av forrige eier. Anna var
født på Mikvollvald, men familien flyttet senere på Tinden. Hun var datter av Henrik
Kristensen Årstadvald og kona Agnes Nilsdatter.
Olaus og Anna giftet seg i 1876, og bodde i hennes barndomsheim under Maritvoll
på Tinden de første årene etter at de ble gift. Se uplassert heim nr. 14 under Maritvoll.
I 1900 bodde foruten Olaus, Anna og de to sønnene Arne og Peder Henrik, også
Annas far Henrik Kristensen Årstadvald og typograflærling Lovise Aas på Arnevoll.
Hun ble senere gift med sønnen i huset, Arne.
Olaus Pedersen hkk skjøte på tomta fra Maritvolls interessentskap i 1897. Prisen
var 400 kr. Parsellen som var 1 Vi mål stor, hkk navnet "Arnevoll”. Navnet er vel etter
eldste sønnen i familien.
/t
Som riktig ung drev Olaus
med forskjellig slags arbeid
og seilte også med fartøy en
periode.
Olaus Pedersen arbeidet
på Værdalsbrukets sagbruk i
45 år. Han var høvelmester
både på saga på Ørmelen
og og på Levanger etter at
sagbruket ble flyttet dit. Han
sluttet på saga i 1922 pga
alder. Som påskjønnelse for
Arnevoll g.nr. 19/28. Olaus Pedersens hus i Sørgata. Brant ned i
sitt lange og pliktoppfyllende
1 922. Foto utlånt av Steinar Pedersen.
arbeid hkk han en årlig
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pensjon fra sin arbeidsgiver. Dette går fram av en nekrolog i lokalbladet ved hans død
i 1929.
Arnevoll var ett av de fire husa i Sørgata som brant ned i 1922. Etter brannen flytta
Olaus Pedersen til sønnen Arne som da var blitt lærer i Leksdalen.
Olaus og Annas barn:
Bl.

B2.

Olaf Arne, f. 1 886 på Maritvollvald, d. 1958. Gift første gang 1911 med Lovise
Johannesdatter Aas, f. 1 883, d. 191 5. Gift andre gang 191 7 med Marie Johanne
Andreasdatter Finstad, f. 1890 i Sparbu. Arne Pedersen hadde lærereksamen fra
Levanger i 1907. Etter noen kortvarige oppdrag på forskjellige skoler ble han i
1910 ansatt som lærer ved Sør-Leksdal skole. I denne skolekretsen hadde han over
40 års tjeneste. Se Heimer og folk Leksdalen s. 542.
Peder Henrik, f. 1 894 på Maritvollvald, d. 1914 på Pleiehjemmet av tuberkulose.

I 1938 solgte Arne Pedersen tomta til møllemester Hans Olsen som bygde villa der.
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Anna og Olaus Pedersen

Foran Olaus Pedersen (1 854-1929). Bak hans to sønner f.v.

bodde på Arnevoll.

Peder Henrik (1 894-1914) og Olaf Arne (1 886-1958).

Folo utlånt av Steinar Pedersen.

Foto utlånt av Steinar Pedersen.
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Hans Olsen (1877-1954) og Nilsine Karoline Thomsen (1878-1941)
Hans Olsen, som var dansk, kom til Verdalen som møllemester på Verdal Samvirkelags
mølle 11919. Han var fagutdannet og vant med drift av den tids moderne mølleanlegg.
Før han kom hit til bygda, hadde han hatt arbeid ved ei mølle på Stjørdalen. Familien
kom til jul i 1920. De bodde først i Nordgata over Samvirkelagets bakeri, deretter i
Bakkenvillaen (Fredheim) ved Jernbanestasjonen før Olsen bygde hus på Arnevoll.
Hans og Nilsines barn:
Bl

B2

Knud, f. 1904 på Falster, d. 1999. Gift
med Alvine. Gårdbruker i Krusaa i Danmark
(like ved den tyske grensen). To barn.
Kristen, f. 1905 på Falster, d. 1994 på
en pleieheim. Utvandret som ung til USA.
Familien hørte ikke mer om ham før etter

hans død. Han døde i Winnipeg, USA.
Ikke gift.
B3 Holger, f. 1907 på Falster d. 2000. Gift
med Ruth Flana fra Stavanger. De var
bosatt i Oskarsgate 6 i Oslo. Ingen barn.
Holger arbeidet først en periode på Verdal
Samvirkelag. Senere i NKL i Oslo og
deretter på en fabrikk i Holmestrand. Ruth
var kontordame på NKL i Oslo.
B4 Thora Kirsten, f. 1909 på Falster, d. 2006.
Ansatt på Verdal Samvirkelag, men flyttet
til Danmark og tok sykepleierutdannelse
der. Hun ble senere avdelingsleder på
Rikshospitalet i København. Gift med
Johannes Christensen, f. 1920, d. 2005.
Han var lærer og forfatter. Ingen barn.
B5 Thora Helene, f. 191 1på Falster i Danmark,
d. 2004. Gift med Kjell Johannessen, f.
1920 i Skien, d. 1977. Overtok Arnevoll
etter Thoras far. Kjell Johannesen hadde
eget rørleggerfirma i Verdalen.
B6 Ditief (Dille), f. 1916 på Falster, d. 2014.
Gift 1946 med Gunhild Lorentse Eide,
f. 1920 på Støren, men vokste opp på
Levanger. Ditief utdannet seg som meierist i
Svendborg i Danmark. Kom tilbake i 1 943
og arbeidet som rørlegger i svogerens firma.
Senere på Verdal Meieri på verkstedet der.
Eget hus på Nordåkeren.
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Ditief (Dille) Olsen, vakt på Vaterholmen i
1945. Han var mangeårig fotballspiller
på Verdal i.l. (b). Han var sønn av
møllemester Hans Olsen.
Folo utlånt av Verdalsbilder.
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JONSRUD OGSÅ KALT KILSTUA
L.NR. 54 AV MARITVOLL
G.NR. 19/29

Jon Pedersen Kilstua (1789-1881) og Anne Bentsdatter (1783-1866)
Jon og Anne giftet seg i 1812. Han var da bosatt på Østvoll mens hun bodde på
Borgen. Som nygifte var de leieboere enda i 1815. Jon betalte skatt i 1820 og kaltes da
skomaker. Fem år senere var de etablert i Kilstua. Jon betalte også skatt da, kaltes Jon
Pedersen Kilstua og var huseier.
Jon var sønn av Peder Bårdsen på Tronesvald, mens Anne neppe var født her i
bygda. Anne døde i 1866 i Kilstua. Jon døde som fattiglem på Tronesvald i 1881.
Annes datter med dragon Halvor Andersen Oklan:
Bl. Beret, f. 1 805 på Øra, d. 1 898 på Maritvollvaid (Kilstua). Gift første gang 1 828
med Johannes Bårdsen. Gift andre gang 1 839 med Johan Peder Hansen. Gift
tredje gang 1 842 med Petter Olaus Bårdsen.
Beret og Johannes sine barn:
Cl. Halvor, f. 1 828, d. 1909 i Rana. Konfirmert 1 843 i Mære. Gårdbruker og
skomaker på Ytteren, Mo i Rana. Gift med Johanna M. Jonasdatter, f. 1 830
i Mo, d. 1919.
Halvors sønn utenfor ekteskap:
D 1. Johannes, f. 1 850.
C2. Bernt, f. 1831 i Tromsø. Han var i Tromsø ca. 1 850. Utvandret fra Halden i
1871 som B. Johansen.
C3. Anne Marta, f. 1834, d. 1917. Gift 1855 med skredder Johannes
Thomassen, f. 1829, d. 1 901. I 1910 bodde hun som enke "med midler" i
Håkon den godes gate på Levanger. Se mer omtale av denne familien under
Krognes g.nr. 19/16.
Beret og Petter Olaus sine barn:
Cl. Julianna Johanna, f. 1841 på Øra, d. 1 891 /l 900. Gift med Johan
Olsen, f. 1839, d. 1916. Neste eiere.

Jon og Annes barn:
Bl. Karen, f. 1812 på Tronesvald, d. 1813 på Øra,

Berets svigersønn Johan Olsen tok over i Kilstua fra 1865.
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Johan Olsen (1839-1916) og Julianna Johanna Sørager (1841-1891/1900)
Tomta for Kilstua ble fradelt Maritvoll i 1894 og fikk da bruksnummer 29. Tre år
senere, i 1897, fikk Johan Olsen skjøte på den. Tomta var bare på 1 mål. Samtidig fikk
han også skjøte på ”Utheim” g.nr. 19/10.
Kilstua lå på sørsida av Nordgata, Riddervoll eller Sportsforretningen Ørnen var
nærmeste nabo mot vest. Den er nevnt som ett av husa fra det 18. århundret, men
har neppe stått i Nordgata hele tida. Navnet tyder på at den engang har stått ved elva
omtrent der Verdal Vaskeri ligger i dag. Der kalles det Kila fremdeles.
Mye tyder på at Kilstua var dyttet til Nordgata allerede i 1825, og der sto den til
1946.
Da innløste nemlig Verdal kommune eiendommen for å få gjennomført sine regu
leringsplaner, og to år senere kjøpte Verdal Samvirkelag gården. Da ble den dyttet til
Nordåkeren, fornyet og forbedret for å gjøre nytte som funksjonærbolig. Der står den
fremdeles.
Johan og Julianna giftet seg i 1864. Hun var datter av Petter Olaus Bårdsen Sørager
og Beret Halvorsdatter, født på Maritvollvald, og bosatt på Øra ved giftermålet. Han
var sønn av Ole Larsen og Guru Jonsdatter Mikvollvald. Johan Olsen var bøkker av
yrke. Han laget tønner og tønneformede kar som var satt sammen av buede, ikke rette
staven Mens han var yrkesaktiv, hadde han noen av varene utstilt i et vindu i heimen.
Ved siden av håndverket drev Johan også litt jordbruk. Han leide noe jord av
Mikvoll. Tomta på Utheim var neppe bebygd ennå da han eide den, så der kunne han
dyrke potetene sine. I 1875 hadde han fire sauer og en gris. Han sådde lk tn. bygg og
l/i tn. havre og noe rotfrukt. Dessuten satte han 8 tnr. poteter.
Både Johan Olsen og kona Julianna var født her i bygda og bodde mesteparten av
sitt liv i Kilstua. Det vil si Johan var en snartur i USA fra 1881 til 1884. Muligens ble
det litt penger av den turen, for det heter i en kilde at han aktet å starte med butikk på
Øra. Om dette ble gjennomført, kjenner vi ikke til. I den samme kilden antydes det at
det er ”mer end nok af smaahandlere” på Øra.
Som nevnt var Johan bøkker. 11910 ble han også benevnt som det, men da var han
”gammel og svak” ifølge folketellinga. Julie Olsen, hans datter, stelte huset, og Grete
Melby en slektning, bodde midlertidig i Kilstua. Hun hadde ellers tilhold i Melby.
Johan ogjuliannas barn:
Bl.

Gustav, f. 1 865 på Øra, d. 1935. Utvandret til Chicago som ugift i 1885. Han
kaltes bøkkersønn ved utvandringen. Han utdannet seg til baptisfprest der borte, gif
tet seg og fikk familie. Ble kjent både som prest og forfatter. Det var særlig dikt han
skrev. På norsk kom diktsamlingen "ViId blomster" ut i 1 892. Folket i Kilstua hadde
slekt i Melby, og Gustav hadde nok arbeidet der da han utvandret. Han skrev seg
nemlig for Gustav J. O. Melby.
B2. Anna Bergitte, f. 1867 på Øra, d. 1923 på Øra. Hun var metodist. Gift 1888
med Karl Magnus Petersen, f. 1 839, d. 1 898. Kjøpmann på Pettersborg i Gamle
Storgate. Se egen omtale under denne heimen.
B3. Julie Johanna, f. 1 870 på Øra, d. 1946. Neste eier av Kilstua.
B4. Petra Oline, f. 1 873 på Øra, d, 1 874 på Maritvollvaldet.
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B5. Bernhard, f. 1 875 på Øra, d. 1 899 i Stjørdalen. 11891 var han bakerlærling på
Levanger. Han var ugift og døde av lungebetennelse.
B6, Petra Oline, f. 1 877 på Øra. Hun var baptist. Utvandret til Kenyan, Minnesota som
ugift i 1 897. Flyttet senere til Vancouver, Canada og ble gift Johnson.
B7. Ingeborg Marie, f. 1879 på Øra. Trolig utvandret, gift i Amerika med Bernt
Andersen Kluken.

Datteren Julie Johanna Olsen tok over Kilstua etter foreldra i 1916.
Julie Johanna Olsen (1870-1946)
Julie var ikke gift. Hun tok mot tøy til stiving og stryking. Dessuten drev hun også med
noe søm. I 1917 kan vi lese i lokalbladet:
Guttesøm og linsøm mottages i frøken Julie Olsens
Gaard Værdalsøren.
I 2013 var det Gunn Oline Westerhus og Joakim Løvstuhagen som eide Kilstua, men
nå står den på tomt som i sin tid ble fradelt Mikvoll store. Adressen nå er Johannes
Bruns gt. 16-18.

SKJØNBORG
G.NR. 19/30

I Norges Bebyggelse er det satt inn et bilde og kalt det Skjønborg g.nr. 19/30. Dette er
feil. Bildet er av g.nr. 21/18 Brostrøm. Gården kalles ofte Gravaasgården. Feiltagelsen er
bekreftet ved å kontrollere i matrikkelen. Denne eiendommen vil bli behandlet i neste
bok om Verdalsøra. Gården eies i 2014 av Stian Austad og adressen er Feskarvegen 2.
Christian O. Gravaas (1858-1936) og Rebekka Lovise Mikalsdatter Gjelsaas
(1848-1933)
Skjønborg ble fradelt Maritvoll i 1894, og Chr. O. Gravaas kjøpte eiendommen. Skjøte
bkk han i 1896. Parsellen var på ca. 35 mål. Skjønborg lå på den del av Tinden som
ligger nærmest sentrum av Øra.
Gravaas hadde vel god bruk for denne jorda mens han ennå hadde krøtter i Gra
vaasgården. Hjemmelen på Skjønborg ble overført til hans datter Augusta Gravaas i
1939.
Skjønborg ble i årenes løp utparsellert og solgt til tomter.
Blant de som har kjøpt tomter av Skjønborg er disse:
G.nr. 19/101 - Smestad, kjøpt av smed Johannes Kalseth i 1904.
G.nr. 19/102 - Rosenborg, kjøpt av Nils J. Nilsen i 1904.
G.nr. 19/112 - Vårheim, kjøpt av Haldor Hegdahl i 1915, fra 1931 Jon Rødseth.
G.nr. 19/136 - Vesterheim, kjøpt av Alf Stavlund i 1920.
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I 1910 var det disse som bodde på Skjønborgs grunn:
Iver Olsen, født 1845 i Verdalen. Han var telefonarbeidsformann og jordbruker.
Pauline Olsen, født 1851 i Verdalen. Det var hans kone.
Alf Oskar Iversen, født 1903 i Trondheim. Han var deres sønnesønn.
Det arealet som Iver Olsen bodde på, ble senere fradelt Skjønborg og kalt Holing
g.nr 19/174. Se nærmere omtale der.
Verdal kommune sto som hjemmelsinnehaver av den siste jorda. I 2007 var hele
eiendommen solgt til tomter.

ELVBAKKEN
G.NR. 19/31
Oluf L. Larsen fikk skjøte fra Maritvolls interessentskap på denne eiendommen i
1895. Han fikk samtidig også skjøte på Elvbakken søndre g.nr. 19/40. Til sammen
var parsellene på ca. 12 mål. Senere i 1905 ble Elvbakken solgt til Johan Edvard Nilsen.
Prisen var 1000 kr.

Elvbakken noe restaurert. Mellom hovedhus og uthus ser vi her masstu som står likedan i dag. Bildet er tatt mot sør.
Foto utlånt av Kirsten Balgaard.

Johan Edvard Nilsen (1860-1952) og Ragnhild Margrete Martinsdatter (18671952)

Johan Edvard var sønn av Johannes og Elen Kristine Olsdatter Nilsen som også bodde
på Tinden. Ragnhild var født på Minsåsvald, og foreldrene var Martin og Anne Marta
Minsåsvald.

MARITVOLL

483

i

>

*

[f'-**'
I
UrV

;
'#'

>

Hf
i f
A *-a

.
#

jMjfc •
.

SSSgg^
ÉrøSrøraia

Ragnhild og Johan Nilsen.

Ragnhild Nilsen ute i hagen med kvitforkle på og et

Begge døde i 1952 med fem dagers mellomrom.

ukeblad. I bakgrunnen huset til Oskar og Inga Nilsen,

Foto utlånt av Kirsten Balgaard.

lengre bort huset til Magne og Mary Hol ing.
Foto utlånt av Kirsten Balgaard.

I sine yngre år var Johan dreng på gården Maritvoll. Senere dro han i likhet med
flere verdalinger til Lofoten der han rodde fiske i 4 vintren Han drev også i flere år i
jektfarten på Nordlandskysten. Likeens var han med og fraktet varer til handelsmenn
på Øra. Etter at Johan Nilsen sluttet på sjøen, var han i Værdalsbrukets tjeneste, først på
Ørmelen, senere på Trones. For samme arbeidsgiver var han også med på handpeling
i tømmerlensa.
Johan og Ragnhild giftet seg i 1890, og mens de var nygifte, losjerte de noen år hos
Nikolai Valberg i Nordgata. På den tid kaltes Johan sjømann, matros og fisker. Noe
senere fikk de seg en egen heim på Ørmelen, og i 1900 bodde de der. Da arbeidet
Johan på sagbruket, men drev også litt Eske.
Det ser ut som Johan trivdes best på Tinden der han vokste opp. Av Oluf Laurits
Larsen (Oluf feiar) fikk de som nevnt kjøpe tomt, og Elvbakken g.nr. 19/31 ble Johan
og Ragnhilds heim på Tinden. Husa ble bygd i 1905. Denne parsellen gikk opprinnelig
fra den gamle Tindvegen og til midtstrøms i elva. I 1910 var de godt etablert på
Elvbakken med seks av sine mange barn omkring seg. Johan ble da benevnt som
sagbruksarbeider.
Johan og Ragnhild hadde mange barn, men mistet to som små, og en tredje
forulykket under arbeid på sagbruket på Trones. Han ble stygt forbrent av kokende
damp og døde bare 19 år gammel. Denne motgangen satte sikkert sine spor, men
begge var sterke, og Johan og Ragnhild ble seiv riktig gamle, han 92 år og hun 85.
Ektefellene døde med bare få dagers mellomrom, og ble begravet på samme dag. Dette
var såpass sjeldent at fotograf Henning Anderson hadde bilde i lokalbladet av bårene
før de ble ført til Stiklestad fra heimen på Elvbakken.
Johan og Ragnhild sine barn:
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Besøk av slektninger fra Trondheim. Siftende foran fra

Fire generasjoner samlef på Elvbakken. F.v. Rakel Arntsen

venstre: Johan, Ragnhild og hennes søster Oiine. Bak fra

f. 1 898, Kirsten Balgaard f. 1946, Kari Forss f. 1919 og

venstre; Olga, Herman, Emma alle Nilsen, Kari Forss,

Ragnhild Nilsen f. 1 867.

Einar, Rikard (bak), Dagny, Konrad alle Nilsen, Rakel

Foto utlånt av Kirsten Balgaard.

Arntsen og Høyem. Han var gift med Ragnhilds søster
Oiine. Foto utlånt av Kirsten Balgaard.

Bl. Johannes Mateus, f, 1891 på Øra, d, 1 892 av hjernebetennelse,
B2, Emma Antonie, f, 1 893 på Øra, d, 1909 på Tinden, Faren kaltes fisker da.
B3, Johannes Mateus, f, 1 894 på Øra, d. 1913. Arbeidet på Trones Bruk, Han døde
etter en arbeidsulykke der.
B4, Dagny, f. 1 896 på Øra, d, 1987, Flyttet til Snåsa, Arbeidet som kokke på Krogs
gården, senere på Aldersheimen. Ugift.
B5, Rakel Jensine, f. 1 898, d. 1981, Gift med Arvid Arntsen, f. 1 895, d. 1966. Arvid
drev med fiske i mange år, Senere var han linjearbeider på E-verket. Rakel var mye
benyttet som høgtidskokke. Eget hus på Tinden,
B6, Konrad Hjalmar, f, 1900 på Ørmelen, d. 1984. Gift med enke Klara Berg, f.
1910, d. 1997, Konrad arbeidet på Sentrallageret til Verdal Samvirkelag. Fra
1948 eier av Nesset østre g.nr. 19/145.
B7, Dødfødt gutt 1902
B8. Rikard Nelius, f. 1904 på Øra, d. 1955. Først noe gårdsarbeid, senere på Verdal
Samvirkelag. Ugift.
B9, Olga Matilde, f, 1906 på Øra, d. 1978. Noe tilfeldig gårdsarbeid, men også på
Planteskolen. Ugift.
B10. Herman William, f. 1908 på Tinden, d. 1972. Noe gårdsarbeid, en periode på
Spinneriet, men også på jernbaneanlegg. Ugift. Eier av Elvbakken fra 1940,
Bl 1, Einar Adolf, f. 1911 på Tinden, d. 1991. Gift 1942 med Edel Solberg, f. 1917,
d. 1987, Arbeidet først på NKLs garveri på Øra, senere på NSB. Eget hus på
Tinden "Strandvik" g.nr. 19/1 13.
Bl 2. Emma Johanne, f. 1915 på Tinden, d, 2005, Sammen med flere søsken stelte hun
for sine foreldre i heimen på Elvbakken. Ugift,
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Ragnhild og Johan Nilsen døde samme uke og ble begravet samme dag. Deres barn står foran kistene. F,v. Konrad,
Emma, Rakel, Olga, Einar, Dagny, Hermann og Rikard. Foto utlånt av Kirsten Balgaard.

Etter at Herman var død, var det søstrene Olga og Emma Nilsen som overtok forel
dreheimen. Først de to sammen og tilslutt Emma alene. Thomas Balgaard overtok fra
1995.
Husa på denne heimen ble revet våren 2005 for å gi plass til et nytt bygg. I 2014 er
det Thomas Balgaard som har hus på denne tomta, og adressen er Tindvegen nedre 10.
NESSET

G.NR. 19/32
Fradelt Maritvoll i 1894. Den første eier av Nesset skal være en Petter O. Olsen. Vi
mangler flere opplysninger om ham. Parsellen var på 25 mål og hadde ved fradelingen
bl.a. grense mot nordøst til Estvoll 93 meter, mot Fæby 76 meter og i sydøst mot Bor
gen 171 meter. Petter Olsens eiertid ble bare kortvarig, for allerede i 1896 fikk Andreas
Olsen Nesset skjøte på en parsell jord av Maritvoll. Da er størrelsen oppgitt til ca. 35
mål, og prisen var 1000 kr.
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Andreas Olsen Visøen Nesset (1844-1927) og Beret Nilsdatter (1846-1918)
Før Verdalsraset i 1893 var denne familien brukere på Visøya under Bjartnes og er
omtalt nærmere i Reimer og folk i Stiklestad s. 141 og 142. Både Andreas og Beret var
innflyttere, han var født i Skogn og hun i Soknedalen.
Seiv om husa berget i raset, ble jorda oversvømmet av leire, og resultatet ble fråflyt
ting. Andreas fikk mulighet til å skaffe seg ny heim i 1896. På den tid foregikk den
omfattende oppdelingen av gården Maritvoll, og fra da av ble han som nevnt eier av
Nesset vestre. Grensene for eiendommen var slik etter fradelingen fra hovedbølet: Mot
sør og sørøst til midtstrømmen i elva mot Baglo og Kjæran. Linjen på elvemelen som
går i en sterk krumning ut mot ”Elvefjæren”, er 217 meter lang. Mot nord grenser par
sellen mot Elvebakken søndre 89 meter og endelig mot nordøst til Nesset mellem 149
meter. Parsellen ble beregnet til 1 hektar stor.
Alle sju barna i familien var født før de kom på Tinden. De tok navnet Nesset etter
at de kom dit.
Det opprinnelige Nesset var neppe bebodd i 1900, da bodde nemlig Andreas Olsen
på Nesset vestre g.nr. 19/55.
Andreas og Berets barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.

Oline, f. 1 871 på Skogn, d. 1954 på Tinden. Neste eier.
Laura Marie, f. 1873 på Skogn, d. 1885 på Visøya.
Nils Edvard, f. 1876 på Skogn, d. 1913 på Øgstad. Han var dreng der.
Arne Berntinus, f. 1879 på Skogn, d. 1956. Gift 1908 med Marie Jensen, f.
1879, d. 1958. Denne familien bodde på Engvoll i 1910. Tok over Nesset etter
sine søstre Oline og Anna i 1949.
B5. Anna Margrete, f. 1883 på Visøya, d. 1967. Neste eier.
B6. Laura Marie, f. 1886 på Bjartnesvald (Visøya). Gift 1911 med August Leonard
Nilsen Lund, f. 1883 i Sverige. Laura kaltes sykepleierske og tjenestepike i 1910.
De flyttet ti! Levanger i 1912.
B7. Augusta Birgitte, f. 1 893 på Øra, d. 1910 på Nesset av tuberkulose.

I 1926 solgte Andreas denne eiendommen til to av sine døtre, Oline og Anna Nesset.
Oline Andreasdatter Nesset (1871-1954) og Anna Margrethe Andreasdatter Nes
set (1883-1967)
Anna Nesset var kjent som en flink kokke. Hun kokte både i bryllup og i begravelser.
Både Oline og Anna var ugift.
Nesset mellom g.nr. 19/54 og Nesset vestre g.nr. 19/55 er sammenføyet med eiendommen som er omtalt ovenfor.
Arne Nesset overtok eiendommen etter sine to søstre i 1949.
I 2007 var Verdal kommune eier av det som er igjen av dette bruksnummeret. Det
er utlagt til lekeplass, og resten er utparsellert til tomter.
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BETHEL

G.NR. 19/33
Tomta ble fradelt Maritvoll i 1894. Den
var på ca. % mål. I 1896 lånte Verdal
Baptistmenighet ved forstander Fredrik
Nilsen penger privat av frøknene Carla
og Odine Moe mot 1. prioritets pant i
huset. Samme året fikk menigheten også
et 2. prioritets lån fra Norske Baptisters
Byggekasse. Skjøte på tomta fra Maritvoll
Interessentskap fikk Baptistmenigheten
først i 1925.
I en statistikk for Verdal Baptistmenighet
fra 1933 kan vi få med noen tall fra
virksomheten. Opptatt i menigheten
ved dåp var 11, og forflyttet fra andre
menigheter 4, ialt en tilvekst på 15 personen
Menigheten var da på 130 medlemmer som
var det største i menighetens historie. På
søndagsskolen gikk det 140 barn, og det
var innsamlet ca. 3900 kr. i frivillige midler.
Eier i 2012 var fortsatt Baptistmenig
heten, og adressen er Nordgata 7.

Dagny og Nils Andreas Erstad giftet seg
Foto: L. E. Larsson. Foto utlånt av SNK.

Bethel

MARITVOLL LILLE

G.NR. 19/34
Året var 1894 og oppdelingen og fradelingen av Maritvoll gikk sin gang. Blant flere
parseller som ble til, var Maritvoll lille og Mere. De fikk henholdsvis bruksnumrene
34 og 9. Skjøte ble utstedt samme år og kjøper var Johannes Thomassen jun. Han er
nærmere omtalt under Vennerslund g.nr. 19/35.
Den første parsellen var på 25 mål og den andre visstnok på 10 mål.
Etter begjæring fra eieren ble disse tre parsellene sammenføyet i 1898;
1. Maritvoll lille b.nr. 34
2. Mere b.nr. 9
3. Maritvoll østre b.nr. 56
Etter sammenføyningen ble navnet: Maritvoll lille g.nr. 19/34
Paula Thomassen, enke etter Johannes Thomassen jun., solgte Maritvoll lille til
Peder Walberg i 1899.
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Skomaker Peder Andreas P. Walberg (1 872-1943)
og Anna Othelie Walberg (1 874-1 970). Foto utlånt av Øystein Walberg.

Peder Andreas Walberg (1872-1943) og Anna Othelie Olsdatter (1874-1970)
I 1900 var det Peder Walberg som var hjemmelsinnehaver, likeså i 1907.
Peder Andreas Walberg var sønn av Petter og Hanna Natanielsdatter på Ørmelen.
Hanna var født i Tind i Moskenes (Lofoten). Othelie var datter av Anne Lorentsdatter
Nestvold og Ole Knutsen Lundemo (Granslekta II). Omtalt under Nestvoll.
Etter raset i 1893 arbeidet Peder Walberg en periode på Kanalvesenet. Senere
gikk han i skomakerlære hos Ole Knutsen på Lundemo. 1 1895 ble Peder gift med
hans datter Othelie. Etter giftermålet bodde de en periode i Stjørdalen der Peder drev
skomakervirksomhet. I 1899 kom de tilbake og fikk opp huset på Maritvoll lille.
Det ble deres bolig for resten av livet. Bortsett fra noen år som sagbruksarbeider på
Ørmelen drev han skomakerverksted i sin gård på Garpa.
Walberg var kjent for å være en dyktig skomaker og hadde mange kunder.
Peder og Othelies barn:
B1. Helge Andreas, f. 1 898, d. 1969. Gift 1944 med Inga Dagny Riseth, f. 1 908 på
Orvos, d. 1996. Skomaker. Bodde i 2.etasjen på Maritvoll lille.
B2. Astrid, f. 1900 på Øra, d. 1993. Gift 1920 med Halvard Olsen, f. 1898 i
Leksvik, d. 1969. Halvard var baker på Verdal Samvirkelag. Familien hadde eget
hus på Garpa.
B3. Ester Alfhild, f. 1901 på Øra, d. 1967. Gift 1919 med Carl August Persson, f.
1 891, d. 1967. Bosatt i Bofors, Sverige.
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B4. Gjertrud, f. 1902 på Øra, d. 1985. Gift 1922 med Oscar Håkon Huseby, f.
1899 i Trondheim, d. 1992. Begge var aktive som kjøpmenn på Øra. Eide Solset
g.nr. 19/61.
B5. Dagny, f. 1904 på Øra, d. 1984. Gift 1930 med Arne Hogstad, f. 1900, d.
1980. Småbrukere på Hogstad g.nr. 6/2 av Akerhus (Kåra).
B6. Ole Petter, f. 1906 på Øra, d. 1992. Gift 1930 med Gudrun Holberg, f. 1906
fra Skogn, d. 1966. Eget hus med smie på Øra. Drev senere med mink, først på
Øra, så på Haug og tilslutt i Vuku.
B7. Leif, f. 1908 på Øra, d. 1990. Gift 1930 med Esther Bergliot Lyngaas, f. 1908,
d. 1993. Frisør og kjøpmann. Eget hus "Huseby" g.nr. 19/142 på Øra.
B8. Maria (Maja), f. 1909 på Øra, d. 1980. Gift 1927 med Johannes Rønning, f.
1905 på Fleskhus, d. 1982. Drosjeeier. Fra 1950 eier avMaritvoll lille.
B9. Harald, f. 1911 på Øra, d. 1975. Gift 1939 med Bjørg Kvam, f. 191 3 i Tromsø,
d. 1986. Fenrik, skomakermester. Bosatt på Steinkjer.
B10. Ruth, f. 1914 på Øra, d. 2004. Gift 1943 med Arnfinn Bjarne Berstad, f. 1913
i Davik i Nordfjord, d. 2009. Etter skogskole og ymse arbeidsoppgåver innen
skogbruket var han i hele 34 år herredsskogmester i Rauma kommune i AAøre og
Romsdal. Som pensjonister flyttet familien til Verdalen.
Huset ble solgt til Viktor Rønning, sønn av Maria (Maja). Nå står et betonghus på
stedet. Eier er Nanfrid Rønning, enke etter Viktor. Adressen er Volhaugvegen 16.

Othelie og Peder Walbergs familie ca. 1916/17. Bakerste rekke f.v.: Ester, Dagny, Helge, Gjertrud og Astrid.
Fremste rekke f.v.: Leif, Othelie, Maja, Harald, Peder og Ole. Fremst: Rut. Foto utlånt av Øystein Walberg.
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VENNERSLUND
L.NR. 68 AV MARITVOLL
G.NR. 19/35

Johannes J. Thomassen jun. (1856-1898) og Paulianna (Paula) Altsdatter Dahl
(1858-1946)
1 1877 fikk Johannes J. Thomassen bygselbrev av Zakarias Anderssen Maritvold på
tomta til gården som senere ble kalt Vennerslund. Tomta var på 1 Vi mål. At det var
den samme Johannes som bygde huset ”fra nyt”, vet vi fra en bevitnelse fra Verdalsø
rens Bygningskommisjon. Den er datert 8. okt. 1885.
Johannes var skomakermester før han var 20 år. Som 17-åring og ugift bodde han
en periode i Trondheim. En kan tenke seg at han gikk i skomakerlære der. Senere
kaltes han både handelsmann og gårdbruker. I alle fall drev han som handelsmann
i perioden 1881 til 1892. Gårdbrukertittelen har vel sammenheng med at han eide
Reinsholm g.nr. 23/2 (av Fæby).
Hos Thomassen jun. fantes det disse husa: Våningshus, uthusbygning, plankeverk,
stakitt og størhusbygning, samt en uthusbygning på gårdsrommets østre side. Det var
innredet som brygge.
Johannes var sønn av Anne Marta og Johannes Thomassen som også hadde hus
på Øra. Ettersom han hadde samme navn som far sin, kaltes han junior. Paula var fra
Mosvik.
Omkring 1886 kom det i gang en liten menighet av metodister i Verdal. Det ble reist
et lite kapell på tomta der Sættemgården hadde stått før, dvs. på Holan g.nr. 19/24 eller
Gamle Storgate 14. Da kapellet ble innviet den 15. aug. 1886, ble Johannes Thomas
sen jun. berømmet for sin store innsats. Kapellet ble senere flyttet til Levanger. Dette
var starten for Metodistkirken i Levanger. Den la ned sitt virke der for noen år siden.
Mer om familien Thomassen i Verdalsboka bd. V s. 708
Johannes og Paulas barn:
Bl. Ingrid Amalie, f. 1881 på Øra, d. 1910. Gravlagt på levanger.
B2. Julie Alberta, f. 1 883 på Øra, d. 1 892 på Øra. Faren kaltes handelsmann da hun
døde.
B3. Pauline Ivarda, f. 1 884 på Øra, d. 1973. Gravlagt på levanger.
B4. Samuel, f. 1886 på Øra, d. 1962. Begynte i 1905 med forretning på levanger.
Medlem av bystyret i over 20 år og ordfører et par perioder. Gravlagt på levanger.
B5. Tomas, f. 1888 på Øra. Ukjent skjebne.
B6. Ruth, f. 1 890 på Øra, d. 1962. Gravlagt på Levanger.
B7. Julie Alberta, f. 1 892 på Øra. Utvandret 1910. ikke døpt i Verdalen.
B8. Rakel, f. 1 896 på Levanger, d.1927. Gravlagt på Levanger.
B9. Bjarne, f. 1898 på Levanger, d. 1919.

Johannes Thomassen jun. ønsket å bosette seg på Levanger. Derfor solgte han Venner
slund til furer Olaus Dillan i 1894. Samme året ble også tomta fradelt Maritvoll mens
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skjøte ble utstedt året etterpå. Dermed ble Dillan sjøleier. Samtidig solgte Thomassen
også Reinsholm g.nr. 23/2 og Reinsholm lille g.nr. 19/7 til Dillan.
Olaus Ingolf Dillan (1851-1930) og Sigrid Johnsdatter Næss Sakshaug (18601905)
Olaus Dillan var sønn av Jeremias Iversen og Ingeborganna Olsdatter Dillan. Forel
drene var forpaktere på Dillan.
I 1910 hadde Dillan tittelen underkvartermester. Da var han enkemann med to
små barn. Pauline Austli var i mange år den som sto for husstell og barnepass i denne
familien. Sykepleierske Anna Stubbe fra Selbu bodde også i huset, men var fraværende
ved folketellinga dette året.
En furer eller fourer var en underoffiser som skulle sørge for soldatenes proviant
og innkvartering. Fra sersjant avanserte Dillan til standartjunker før han avsluttet sin
militære løpebane.
Dillan var også engasjert i det sivile liv og hadde flere tillitsverv. I mange år var han
forretningsfører for Verdal kretssykekasse.
Olaus Dillan døde som følge av lesjoner han fikk ved en bilulykke på Ørmelen.
Olaus og Sigrids barn:
Bl. Dødfødt barn 1 897.
B2. Ingebjørg, f. 1 900 på Øra, d. 1970. Gift med Thor Albertsen, f. 1 892 i Grue, d.
1957. Sammen med svogeren Marius Dillan drev han sementvarefabrikken A/S
Albertsen & Dillan på Ørmelen.
B3. Jon Marius, f. 1903 på Øra, d. 1977. Gift første gang med Thea Kulsli, f. 1908,
d. 1980. Skilt. Gift andre gang med Kari Sve, f. 191 2 i Skogn, d. 1998. Sammen
med svogeren Thor Albertsen drev han sementvarefabrikken A/S Albertsen & Dillan
på Ørmelen.
B4. Dødfødt barn 1905.

Fra 1932 var Gustav Norum eier av Vennerslund. Han fikk auksjonsskjøte på eiendom
men.

Gustav Lassesen Norum (1903-1987) og 0 Oline Synnøve Horgmo (1911-1943),
2) Molly Holm (1919-2001)
Gustav Norum var født i Stamphusmyra, og var sønn av Anna Jensdatter og Lasse
Norum. Gift første gang med Oline Synnøve Horgmo. Hun var født på Ranheim og var
datter av Randi og Nils Horgmo.
Andre gang ble han gift med Molly Holm, datter av Amanda og Egil Holm.
Gustav Norum var en periode i Australia fra 1928. Senere drev han bensinstasjon
på Vennerslund i mange år.
Gustav og Olines barn:
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Bl. Gerd Oline, f. 1934. Gift med Aasmund Søraa, f. 1916, d. 1986. Skilt. Gerd
var først journalist i Nidaros, senere i Adresseavisen, deretter tilbake til Nidaros
som redaktør. Da hun ble pensjonist var hun redaktør for Trønderbladet. Gerd var
formann i Det Liberale Folkepartiet 1980-82. Bosatt på Hammer søndre i Buvika.
Hun fikk Kongens fortjenstmedalje i 201 1.
B2. Anne Lise, f. 1935. Gift med Arne Jobraaten, f. 1928, d. 1983, Anne Lise var
utdannet barnepleierske og arbeidet i mange år i barnehage. Bosatt i Oslo.
B3. Kjell, f. 1938. Gift medjorid Røe, f. 1944. Kjell drev bensinstasjon i Vinne, senere
sportsforretning på Øra, men er nå pensjonist. Bosatt på Øra.
B4. Rolf, f. 1940, d. 1998. Gift medjorid Kjesbu, f. 1944, Rolf var først servicemann
på farens bensinstasjon, senere drev han bilpleie. Eget hus på Øra.
B5. Kari, f. 1942. Gift med dekoratør Sverre Liasjø, f. 1942, d. 1990. Bosatt i Terråk
i Nordland. Eget hus der. Etter opphold i Tromsø og Hommelvik kom familien til
Terråk i 1988. Kari var først butikkdame, men har vært dagmamma fra 1988.

Gustav og Mollys barn:
Bl. Vigdis, f. 1947. Gift med Kristian Lorås, f. 1944. Vigdis er kontordame, mens
Kristian er pensjonert kokk. Eget hus på Ørmeien.
B2. Lars Einar, f. 1948. Gift første gang med Guri-Lise Holde. Skilt. Gift andre gang
med Kerstin Eide, f. 1951. Lars Einar er professor på NTNU. Bosatt på Bakklandet.
Kerstin har arbeidet som hjemmehjelp,
B3. Åshild, f. 1950. Samboer med Olav Martin Bakkan, f. 1945, d. 2008. Åshild er
rengjøringsassistent, og Olav drev med transport.

Vennerslund ble kjøpt av Angel Holthe, revet og flyttet til tomt på Holthe. Eier i 2009
var Einar Andreas Brenne og adressen er Østvollvegen 14. Huset er senere revet og nytt
hus er satt opp på tomta. På tomta for Vennerslund i Nordgata, fikk Gustav Norum satt
opp et murhus i 1947. Eier av det i 2012 var Norumgården A/S.

TRINELYST
L.NR. 52 AVMARITVOLL
G.NR. 19/36

Ut fra panteregisteret fra 1874 var det Marit Pedersdatter Thomsen som bygde ”hytten”.
Thomas Thomsen (1825-1906) og Marit Pedersdatter (1823-død før 1906)
Thomas Thomsen kom hit til bygda fra Stjørdalen i 1845. Han kom for å drive garveri
på Øra og for å gifte seg, står det ved innflyttinga. Og ganske riktig, 10. juli samme år
ble han og Marit viet i Stiklestad kirke.
Marit var datter av strandsitter Peder Eriksen og kona Berit Henriksdatter på Marit
vollvald. De var i sin tid eiere av Elstad g.nr. 19/37
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Thomas og familien fikk attest til Kristiansund i 1853 og til Trondheim i 1885.
Thomas døde på Øra av et slagtilfelle, og da var han enkemann.
Thomas og Marits barn:
Bl. Berntine Kristine, f. 1 846 på Øra, d. ugift. 1 1 875 bodde hun hos Christian Mathi
sen og kaltes pleiedatter. Ukjent skjebne.
B2. Paul Teodorius, f. 1 849 på Maritvollvald, d. 1 919 i "Spanska". Attest til Trondheim
i 1 877. Gift første gang 1 878 med Karen Pauline Olsen, f. 1 855. Paul var baker
da han giftet seg. Gift andre gang med enke Grethe Hansine Mathisen, f. 1 869,
d. 1942. Grethes pikenavn var Aksnes. Se mer under Løkken g.nr. 20/7.
B3. Timoteus Mejer, f. 1 852 i Kristiansund, d. 1941.
B4. Edvind Alfred, f. 1 857 på Øra. Gift 1 877 medjakobine Henriette Svendsen, f.
1 855. Edvind var bakersvenn da han giftet seg.

Tomta på denne eiendommen ble fradelt Maritvoll i 1894, størrelsen var bare på 1/5
mål. Den ble solgt til postfører Laurits Lie.
Laurits Andreas Lie (1845-1924) og Petrine (Trine) Henriette Petersdatter (1848-)
Laurits Lie var født i Trondheim og kom trolig til Verdalen i 1878. Hans kone var også
født der, hun forkortet gjerne sitt navn til Trine. Det er vel også forklaring på navnet på
heimen deres. Om det var Laurits som bygde huset, vet vi ikke.
1 1900 bodde familien på Lysthaugen, og da hadde Laurits slutta som postfører. Der
drev de landhandel i mange år. Etter at Laurits var død, utvandret Trine til USA til sin
datter Anna.
Laurits og Trines barn:
Bl. Ludvig Hjalmar, f. 1 877 i Trondheim. Utvandret til Boston som ugift sagbruksarber
der i 1 906 og for andre gang i 1 914 sammen med Leif Lie.
B2. Anna Fredrikke, f. 1878 i Verdal. Gift Rowe. Utvandret i 1904 til USA. Hennes
sønn Arthur Leif Nilsen, f. 1900, ble ikke født i Verdalen, Han kalte seg Leif Lie.
B3. Laura Henriette, f. 1 880 i Verdal. Gift 1 899 med Karl Stokke, f. 1 877 på Ytterøy.
I 1900 er han oppført som landhandler på Lysthaugen. Stokke fortsatte med handel
på Levanger fra ca. 1904 mens Trine fortsatte på Lysthaugen.
B4. Aagot Charlotte, f. 1 885 på Maritvoll, Øra, d. 1891 på Øra av hjernebetennelse.

Laurits Lie har vel på et tidspunkt solgt til John M. Vatterholm. Ifølge panteboka hkk
han i 1897 skjøte fra Maritvolls interessentskap på en parsell jord ca. Vi mål, pris 166
kr. Parsellens navn var Trinelyst.
John Martin Martinussen Vatterholm (1871-1932) og Hanna Pauline Pedersdat
ter (1872-1959)
John var sønn av veivokter Martinus Johannessen og Anne Kristine Andersdatter Vat
terholm. Pauline var født på Solem på Røra. De giftet seg i 1896, og da bodde begge
på By i Vinne. Trinelyst var den første heimen deres, men der ble de bare noen få år.
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Allerede i 1900 var det nye eiere der. Etter en periode som leieboere på Gudmundhus
østre, kaltes han i 1904 gårdbruker på Sandheim (fradelt Gudmundhus østre). John
M. Vatterholm ble betegnet som skomaker og salmaker. I 1912 fikk han kjøpt gården
Rødtelle ved Leksdalsvatnet, og familien flyttet dit.
John og Paulines barn:
Bl. Antonie (Toni) Henriette, f. 1896 på Øra, d. 1978. Bodde på Følstad på Røra.
Ugift.
B2. Peder Martinus, f. 1900 på By i Vinne, d. 1985. Gift 1 928 med Gustava Storstad,
f. 1 895, d. 1 986. Tok over Rødtelle etter foreldra i 1933.
B3. Helga Johanna, f. 1 904 på Sandheim, d. 1994. Hun døde ugift på sin 90-årsdag.
Bodde på Følstad på Røra, senere på Hamrum og Betania i Sparbu.
B4, Paul, f. 1908 på Sandheim, d. 1982. Gift 1934 med Magnhild Saur, f. 1906,
d. 2001. Bosted Haugen i Egge. Overassistent.
B5. Borghild, f. 1911 på Sandheim, d. 1 995. Gift med skogsarbeider Magne Finstad,
f. 1916 i Ogndal, d. 2003. Småbrukere i Lysheimområdet ved Leksdalsvatnet.
B6. Arne, f. 1914 på Rødtelle, d, 2004. Gift med Anny Gundersen, f. 1921, d.
1992. ArneJ. Vatterholm var ansatt i Verdal kommune, først på Jordstyret, senere
på Teknisk etat. Dessuten drev han gårdsbruket Grønmyra i Raset.

Neste eier av Trinelyst var Bernt Kristian Einarsen Moe. Han var etablert her i 1900
Bernt Kristian Einarsen Moe (1830-1917) og
Serine Bergitte Sørensdatter By (1830-1931)
Bernt var sønn av Einar Thomassen Moe og kona Beret
Andreasdatter Ulve og var født i Moegården på Øra (senere
Moeparken). Serine var datter av Søren Jonsen og Berit
Eriksdatter By. Bernt og Serine giftet seg i 1857.
I 1863 flyttet familien til Steinkjer der Bernt Moe drev som
baker, og i 1875 var han ølbrygger. Da de igjen var tilbake i
Verdalen før 1891, bodde de en periode i Kvamgården. Der
var det at Bernt Moe solgte mel på vegne av det som senere ble
til Ørens handelsforening. Han kaltes da også forretningens
første handelsbetjent. I folketellinga for 1891 benevnes han
som sjøfarende, maler m.m. Ved sin død kaltes han sjømann
Bernt Kristian Moe
(skipper ble han også kalt).
(1830-1917) eier av
Serine Moe var Verdals eldste innbygger. Hun ble faktisk
Trinelyst g.nr. 19/36.
101 år, men beholdt sine åndsevner helt til det siste. Hun leste
Foto: Privat eie.
flittig i avisene. Med andre ord: Hun var levende interessert i
alt som foregikk omkring henne. Serine Moe var stadig i virksomhet, seiv som hundre
åring. Hun trivdes godt med brodering, og like før sin hundreårsdag fikk hun ferdig
en vakkert sydd duk.
Bernt og Serines barn:
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Bl, Ebertine Serine (Tine), f. 1 858 på By, d. 1904 på Levanger Sykehus av mavesår.
Hun var lærerinne ved Klæbu Offentlige Skole for Blinde i Trondheim. Ugift. Som
iærerinne ved Btindeskolen fikk hun det beste skussmål både av kolleger og elever.
Hun hadde talent for både tegning og maling og hadde noe utdannelse i den
retning fra København. Hennes lærere der mente hun hadde gode sjanser for å nå
langt innen disse fagene, men hun valgte likevel å bli ved Blindeskolen. Hun var
bare 46 år da hun døde, men hadde arbeidet ved Blindeskolen fra 1 876.
B2. Sverre Bertram, f. 1864 på Steinkjer, d. 1910 i Amerika. Gift med Magda
Maranda Edvardsdatter Almli (hans pleiesøster), f. 1 886 i Trångsviken i Sverige,
d. 1934. Hun kalte seg Maggie Moe. Hun utvandret i 1908 for å gifte seg med
Sverre. Reisemålet var Denver, Colorado. Etter Sverres død reiste Maggie tilbake
med datteren Solveig og ble boende på Trinelyst hos sine pleieforeldre. For å
livberge seg og datteren begynte Maggie Moe med kransebinderi allerede i 1910.
Hun skaffet kranser med levende blomster, samtidig som hun hadde rosentrær og
blomsterjord å seige. Senere gikk hun over til moteforretning, dvs hun solgte nye
hatter og tok imot gamle hatter til opp-pussing.
Etter at moteforretningen var awiklet, åpnet hun i 1929 en liten kafe i lokalene. Den
kalte hun kafé "Nordre".
Cl. Tine Solveig, f. 1909 i Lyons Colorado, d. 1994. Gift med Ole Gunnar
Trætteberg, f. 1903 på Hamar, d. 1981. Malermester i Oslo. Hun var lærer
ved Oslo Yrkesskole for malerklassen fra 1939. Solveig vokste opp på
Trinelyst sammen med sin mor og bestemor. Begge er gravlagt på Gamle
Aker kirkegård. Neste eier.

Tine Solveig Sverresdatter Moe Trætteberg (1909-1994)
Solveig Moe fikk skjøte på Trinelyst av sin bestemor Serine Moe i 1920, prisen var
3000 kr.
Etter at hun gikk Statens Håndverk- og Industriskole, arbeidet hun hos dekora
sjonsmaler Flatabø i Oslo, senere ansatt som farvekonsulent i Erma Alf Bjercke, Oslo.
Solveig Moe Trætteberg solgte Trinelyst til skredder Severin Steinsaas i 1940.
Jon Severin Johannessen Steinsaas (1881-1964)
Jon ble født på Østnesvald eller Engsvehaugan i Vuku. Elans foreldre var husmann
Johannes Olsen og kona Serianna Jensdatter. Steinsaas var ugift. Han gikk i
skredderlære hos Kornelius Haugan. Deretter reiste han til utlandet for å utdanne seg
videre i faget. Han hadde opphold både i Sverige og Tyskland, men kom tilbake til
Norge da første verdenskrig brøt ut. Etter flere år som skredder i Trondheim, startet
han skredderverksted og forretning på Øra.
Allerede i 1926 averterte han slik i lokalbladet:
Alt til Faget henhørende
Arbeide utføres. Stort utvalg
i Tøier og Forsaker
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Denne heimen heter Trinelyst. En av eierne her var skredder Steinsaas (1881-1964). Foto utlånt av SNK.

Færdige Dresser.
Guttedresser Bukser
og Vindtrøyer.
Undertøi for Voksne
og Gutter til rimelige
Priser.
S. STEINSAAS
Skrædderforretning
& Herre-Ekvipering

Muligens hadde han sitt verksted på Trinelyst allerede da, men han kjøpte ikke heimen
som nevnt, før i 1940.
Steinsaas drev atskillig med slektsgransking, og boka om Busethslekta var et resul
tat av det. Den ble utgitt i 1953, Under siste krig var det også mulig å låne bøker på
Trinelyst. En kristelig boksamling hadde utlån der fra 1943.
Gården ble revet for å gi plass til omlegging av riksvei 50 gjennom Øra.
MARITVOLL
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ELSTAD
L.NR. 67 AV MARITVOLL
G.NR. 19/37

Det er mye som tyder på at det var disse husa Andreas Holm eide og brukte i 1801.
Andreas Pedersen Holm (1739-1803) og Karen Mogensdatter Stokflet (17281800)
Andreas Holm giftet seg med Karen Mogensdatter Stokflet i 1773 og var nylig blitt
enkemann i 1801. Forlovere ved dette giftermålet var Hans Tell og Torber Klokker.
Begge er med i forskjellige kilder for kirkelige handlinger. Hans Tell var vever, og hva
Torber drev med, framgår av navnet.
Ekteparets etternavn tyder på at de ikke var fra Verdalen. Det ser ikke ut som de
hadde barn.
Av yrke var Andreas Holm garver og strandsitter på Maritvolls grunn i 1801, men
han var også vaktmester i det militære. Vaktmester var en underofhserstittel.
1 tilg]engelige kilder kan vi se at Andreas Holm var skrivekyndig. Det var slett ikke
vanlig omkring 1800.
Som garversvenn hos Holm arbeidet Peter Elvstrand. Han var 32 år i 1801, og hel
ler ikke han var verdaling.
Den 60 år gamle og ugifte Maria Ellingsdatter var leieboer i huset. Det kan muligens
være hun som døde på Lund i 1807.
Som enkemann bestemte Andreas Holm seg for å seige husa som han eide. Skjøtet
er datert 26. sept. 1801. Kjøper var Erik Johannessen. Men handelen foregikk ikke helt
uten reservasjoner fra Holms side.
1 en kontrakt som er datert samme dato som skjøtet, heter det i noe mer moderne
stil bl.a.:
1)
2)
3)
4)
5)

Holm tok unna kammerset til bruk for sitt håndverk. Han skulle fortsatt ha sitt
sengeleie i stua og fri inn- og utgang.
Holm skulle fritt og uhindret drive sitt garveri i verkstedet. Der skulle han ha
stående 3 kar - 1 barkekar og 2 kalk-kar. Dessuten skulle han ha et avdelt
kammer på loftet der han kunne oppbevare sine eiendeler innlåst.
Erik Johannessen skulle ikke forandre noe i verkstedet og ikke seige den inn
murte kjelen til andre enn Andreas Holm.
Forkjøpsrett til husa.
Holm forlangte et stille og rolig hus ”uden Kiv og Trætte”. Hvis så ikke skjedde,
skulle Erik Johannessen Hraviige Huusene”. Samtidig forpliktet han seg også
sjøl til det samme.

Erik Johannessen (1761-1820) og Marit Pedersdatter (ca. 1743-1819)
Erik var født på Øra og hans far var Johannes Eriksen. Flere av hans faddere var da
også bosatt der, bl.a. Erik Dahlstrøm. Denne Dahlstrøm var kjøpmann på Øra, men
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eide også Østvoll. Erik og Marit giftet seg i 1788. Da bodde Erik på Elallemsvald og
Marit på Molberg.
Før de overtok denne heimen på Øra, var de husmannsfolk på en plass under
Tuset. I 1801 benevnes Erik som skredder og husmann med jord. De husa som Erik
tok over, var ifølge skjøte: ”Stue med Kiøkken og Kammer, et Stabuhr og et Fiøs samt
et Garvehuus”. Dette stemmer bra med husa som er oppgitt i Panteregisteret fra 1874.
Erik fortsatte som skredder også etter at han flyttet fra Leksdalen. Familien er omtalt i
Reimer og folk Leksdalen s. 64.
Erik og Marits barn:
Bl. Anne, f. 1790 i Hallemstøa, Gift 1819 med matros Jakob Jakobsen Holm, f.
1 788. Bosatt på Molberg i Vinne i 1819.
Cl. Even Andreas, f. 1819. Flyttet til Stadsbygd i 1 849. Han ble gift der, og i
1 865 var han husmann på Stavikstrand i Bjugn.
B2. Peder, f. 1794 i Hallemstøa, d. 1862 som strandsitter på Øra. Gift 1818 med
Beret Henriksdatter Skjerve fra Skogn. Hun var født ca. 1790. Død som føderåds
kone hos baker Christian Mathisen på Vennersborg g.nr. 19/37 i 1874. Mathisens første kone, Anne Marta, var nemlig datter av Peder og Beret. Neste eier.

Lengst vest i Nordgata. Elstad til venstre, deretter Følstadgården (Marie Følstad) og Suulgården. Snevegården til
høyre. Der var det skysstasjon og gjestgiveri omkring 1900. Hos Elstad pågikk det bordkledning på denne tida.
Foto utlånt av SNK.
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I 1815 bodde Erik og Marit fremdeles på Øra. De hadde to leieboere, nemlig Elsebe
Marie Brun født 1725 og død 1820. Den andre var Anne Chatrine Brun født 1750 og
død 1823. Anne døde på Øra, men i kirkeboka er det anført at hun var fra Trondheim.
Kanskje har hun oppholdt seg der en periode? Hun har i sin tid vært eier av en gård
på Maritvolls grunn. Ved hennes død ble både hus, ”grund” og ”have” overtatt av
gjestgiver Mons Moe som også eide Melastua g.nr. 18/6 under Mikvoll store. Det forelå
visstnok et testamente når det gjaldt husa. Se mer der.
Begge benevnes som jomfruer, og begge var fattige i 1815. En kan lure på om de var
mor og datter eller to søstre? Ingen av dem er funnet født i Verdalen.
Peder Eriksen (1794-1862) og Beret Henriksdatter Skjerve (1790-1874)
Peder var sønn av Erik Johannessen og Marit Pedersdatter. Beret var fra Skogn.
De giftet seg i 1818. Han bodde da på Øra mens Beret hadde bosted på Skrove.
I 1820 fikk ekteparet bygselseddel på en tomt av Maritvoll, men bygslinga var ikke
tinglyst. Den fikk l.nr. 67 av Maritvoll og ble etter at tomta ble fradelt, kalt Elstad g.nr.
19/37. Trolig var det gamle hus her på Peders tid. Peder betalte skatt både i 1820 og i
1825. Han kaltes garnbøter i 1815 og strandsitter ved sin død i 1862.
Som enke lånte Beret noen penger av sin svigersønn Christian Mathisen. Som sik
kerhet for lånet pantsatte hun husa på Øra og en kornlåve som hun også eide. Den lå
på Maritvolls grunn på Tinden. Beret bodde som allerede nevnt på sine gamle dager
hos sin datter Anne Marta og svigersønn baker Christian Mathisen. Der døde hun i
1874. De hadde hus i Gamle Storgate. Se også Vennersborg g.nr. 19/25.
Peder og Berets barn:
Bl. Anne Marta, f. 1819, d. 1 883. Gift 1 847 med baker Christian Olaus Mathisen,
f. 181 8 i Stod, d. 1900. Neppe barn.
B2. Marit, f. 1823 på Maritvollvald. Gift 1845 med Thomas Thomsen, f. 1825 fra
Stjørdal. Thomsen flyttet fra Strinda og til Verdal for å drive garveri og gifte seg.
En har kommet fram til at heimen deres var Trinelyst g.nr. 19/36,senere også kalt
Steinsaasgården. Attest til Kristiansund i 1 853 og til Trondheim i 1 885.
Cl, Berntine Kristine, f. 1 846 på Øra, død ugift 1 879. I 1 875 bodde hun hos
Christian Mathisen og kaltes pleiedatter.
C2. Paul Teodorius, f. 1849 på Maritvollvald, d. 1919. Gift første gang 1878
med Karen Pauline Olsen, f. 1 855. Gift andre gang med enke Grethe Han
sine Aksnes Mathisen. Se nærmere under Løkken g.nr. 20/7 av Borgen.
C3. Timoteus Mejer, f. 1 852 i Kristiansund.
C4. Edvind Alfred, f. 1 857 på Øra. Gift 1 877 medjakobine Henriette Svendsen,
f. 1 855. Edvind var bakersvenn da han giftet seg.

Parsellen Elstad g.nr. 19/37 ble fradelt Maritvoll i 1894, mens Elstadnes g.nr. 19/84 ble
fradelt i 1900. Gustav Hansen fikk skjøte på begge parsellene i 1901.
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Randi og Gustav Hansen med åtte av sine barn rundt seg. Det er ikke enkelt å se hvem er hvem av barna, men Rolf
står i midten bak, og Åsta lengst t.h., Eivind som var yngst av alle står mellom foreldrene. Foto fra tidlig 1900-tallet.
Foto: Privat eie.

Gustav A. Hansen (1847-1908) og Randi Nikoline Nervik (1852-1941)
Gustav var sønn av skredder Andreas Hansen og kona Martha Kirstine Pedersdatter
Øyen. Gustav Hansen var født på Borgenvald, men fra midten av 1850-tallet hadde
foreldrene eget hus på Mikvollvald, som senere ble kalt Vibegården eller Bakkely g.nr.
18/21. Se nærmere under Mikvoll store. Randi Nervik var født i Børsa. Hennes foreldre
var Marit ogjohan Larsen Nervik. Randi og Gustav giftet seg i Bakklandet kirke i 1873.
Gustav kaltes da bokbinder.
Det ser ut som Gustav Hansen begynte sin virksomhet i gamle hus på denne tomta
tidlig i 1870-åra. Han var i alle fall etablert som bokbinder i 1875. Til å hjelpe seg
hadde han også en svenn fra Trondheim. Gustav Hansen har visstnok fått sine kunn
skaper om bokbinding i Trondheim. Hans eldste sønn Rolf ble nemlig født i Trond
heim i 1874.
Ifølge panteregisteret fikk Gustav Hansen bygd nye hus på tomta i 1878. Foruten
våningshus, var det stabbur og uthus. Virksomheten hos Hansen ble etter hvert utvi
det. Den besto både av bokhandel, moteforretning og vanlig kolonialhandel. Vareut
valget var ganske så mangfoldig. I september 1910 reklamerte firmaet med ”konfir
masjonspresenter i nyt pent Utvalg”. Året etterpå gikk det i nye tøyer som museliner
og sirts og sommerskotøy som realiseres. Heller ikke firmaet Gustav Hansen unngikk
konkurs, men kom seg i gang igjen.
MARITVOLL
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Høykjøring hos Elstad i 1940-åra. Foto: Privat eie.

Bil
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Fra v. Valborg Halvorsen Eriksen, Randi Hansen

Interiør fra Elstad g.nr. 19/37. Fra v. Randi Nikoline

og Åsta Hansen inne i Elstadgården. Foto: Privat eie.

Hansen, Eivind Elstad, Karen Elstad, Edvin Elstad, Åsta
Hansen. Bildet er trolig tatt på slutten av 1920-tallet.
Foto: Privat eie.

Gustav Hansen skildres som en aktiv mann, som tross problemer med sykdom var
både flittig og omtenksom. Ved hans død i 1908 kan lokalbladet fortelle om stor delta
gelse ved hans begravelse. Det var ca. 30 kjøretøyer med da likfølget kjørte fra Øra til
Stiklestad. Gustav Hansen holdt det gående i nesten 40 år. Ved sin død var han en av
de eldste som drev handel på stedet.
Randi Hansen ble altså enke bare noen og femti år gammel, men fortsatte med
butikken med god hjelp av sine barn. Hun skildres som en elskverdig og opplyst dame
som hadde godt kjennskap til både folk og forhold her i bygda.
Foruten Aasta Hansen som var datter i huset, var også Sofie Nordnes (født 1883)
butikkdame hos Randi Hansen.
Gustav og Randis barn:
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Randi Hansen ogjulianne Forberg med flere på piknik. Foto: Privat eie.

Bl.

Rolf Gotfred, f. 1874 i Trondheim. Gift med Ovedia Hansen, f. 1867. I 1900

bodde de i Nonnegata 1 2 i Trondheim. Rolf Hansen var handeisreisende, men
etablerte senere manufakturhandel på Steinkjer.
B2. Jon Andreas, f. 1 876 på Maritvollvald, d. 1 877 på samme sted.
B3. Ingrid Matilde, f. 1878 på Øra, d. 1921. Gift 1909 med Benjamin (Bertil) Jakobs
son, f. 1 875 i Are. Bodde i Skalstugan ved giftermålet der han var bestyrer.
B4. Albert Mateus, f. 1881 på Øra, d. 1929. Oppgitt som utvandret til Windom i
Minnesota både i 1900 og i 1902. Kom tilbake og giftet seg med Jenny Kristine
Aastrøm, f. 1 880, d. 1971. De hadde fem barn. Bodde først i Melastua, senere

B5.
B6.
B7.

B8.
B9.
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bodde han med sin familie på Levanger. Albert Elstad omkom ved et motorbåtforlis
utenfor Namsos. Han var handeisreisende. I 1910 bodde Jenny og sønnen Rolf
Elstad (født 1906) midlertidig hos hennes svigermor.
Trygve Gustav, f. 1 882 på Øra, d. 1 897 på Øra.
Asta Ingvild, f. 1 885 på Øra, d. 1970. Gift med emissær Knutsen.
Birger, f. 1887 på Øra, d. 1972. Gift 1914 med Ragna Gabrielsen, f. 1889
i Farsund, d. 1958. Fra 1918 var han provisor, og fra 1937 ble han utnevnt til
apoteker i heimbygda. Mer omtale under Dyrheim g.nr. 19/92 (Verdal apotek).
Tormod, f. 1891 på Øra, d. 1908 av tuberkulose. Han døde på toget mellom
Melhus og Trondheim.
Frederik, f. 1892 på Øra, d. 1918 på Øra av hjernebetennelse. Skogskole ca.
191 3. Handelsbetjent. Han brukte Elstad som etternavn. To barn utenfor ekteskap:
Cl. Ingebjørg Fredrikke, f. 1914, d. 1997. Gift med Odd Bernhard Moe på
Bremset i Sparbu, f. 1909, d. 1998.
C2. Mary, f. 1916, d. 2001. Gift med Ivar Johnsen Skrove, f. 1915 på Bjørgan,
d. 2003. Mora var; Marie Kristine Johansdatter Huseby, f. 1 894.
503

Bl 0. Eivind Mi kal, f. 1895 på Øra, d. 1898 på
Øra av lungebetennelse.
Bl 1. Eivind Trygve, f. 1 898 på Øra, d. 1965.
Gift første gang med Karen Langeng
Amundsen, f. 1898 i Orkdal, d. 1948.
Gift andre gang med Cecilie, f. 1901, d.
1981. Eivind tok over både eiendommen
og butikken.

Noen av Randi og Gustav Hansens barn brukte
navnet Elstad som etternavn, mens andre brukte
Hansen. En mener de skal stamme fra Elstad i
Ringebu.
Deres sønn Birger Elstad var eier en kort
periode før det ble omdannet til aksjeselskap - der
navnet ble Gustav Hansen A/S. Han fikk skjøte av
sin mor på Elstad g.nr. 19/37 og Elstadnes g.nr.
19/8411911. Aksj eselskapet var eiere fra 1915 på
begge bruksnumrene.
Fra 1927 var Eivind Elstad eier av Elstad g.nr.
19/37 og Elstadnes g. nr. 19/84. Han kake firmaet
Gustav Hansens eftflg.

„
j

Fra v. Karen Elstad, Randi Hansen,
Åsta Hansen og Jenny Elstad.
Trolig i Elstadhagen. Foto: Privat eie.

Sgo

/'i'

.

' '

'

’ •

'y..~

c/;

'/

j

66.00 ‘
-jm-\
Hl*-

j

r.COlOT 10MQUU3 “ tD** 1

\

R*hi»i*,»‘ ori,f "

—

r --

J mffart 01*

///

4.1*
A 0/19

0.,.

+
25 +

i0/I,
v6r“r81
•

l*»o°

i 0/)0
.

50 flaslcar

tv.

oo •
»• „
15,60

. _
Laen - X ITO»***
—

Faktura til Gustav Hansen for bestilte varer.

504

<M '»•*
» -•"
p4untttaa't*f

—

Vareutvalget hadde stor variasjon. Hansen eide Elstad g.nr.

19/37.

HEIMER OG FOLK - ØRA 1800-1940

Eivind Trygve Elstad (1898-1965) og
*) Karen Langeng (1898-1948),
2) Cecilie (1901-1981)
Eivind Elstad ble gift første gang med Karen
Langeng. Hennes foreldre var Elisabeth og Edvart
Langeng.
Elstad var bare 20 år da han tok over butikken
etter sine foreldre Randi og Gustav Hansen. Elstad
drev en velrenommert forretning og hadde en stor
kundekrets. Han var mangeårig formann i Verdal
Handelsstands forening. Karen Elstad på sin side
deltok også i butikkarbeidet og kom der i kontakt
med mange mennesker. I krigsårene var det ingen
lett oppgave å gjøre alle til lags.
Fru Elstad hadde et lyst humør, et vinnende vesen
og et tjenende sinnelag, som gjorde henne avholdt av
Karen Elstad (1 898-1948). Foto: Privat eie.
alle hindene, skrev lokalbladet i en nekrolog ved
hennes død. Hun døde to dager før sin 50-årsdag.
Eivind Elstad ble gift andre gang med Cecilie fra Trondheim. Hun døde i 1981 og
er gravlagt på Lademoen.
Edvin Elstad tok over butikken i 1964. Han var sønn av Karen, men ble adoptert
av Eivind Elstad.
Huset som nå brukes til leiligheter, eies i 2014 av Marit Anita Halvorsen. Adressen
er Nordgata 2.
STRANDHEIM

G.NR. 19/38
Denne parsellen som var på ca. 3h mål, ble fradelt Maritvoll i 1894 og solgt til Odin
Rygh. Han fikk skjøte på tomta året etterpå.
Odin Olsen Rygh (1858-1901) og Grethe Birgitte Johannesdatter Thomassen
(1860-1935)
Urmaker Rygh kom hit til bygda fra Ålesund i 1882, men han var født på Steinkjer.
Grethe Rygh var født i Verdalen og var datter av skredder og handelsmann Johannes
Thomassen og kona Anne Marta Johannesdatter. Odin og Grethe giftet seg i 1884 og
fikk etter hvert sju barn, men bare seks vokste opp. Odin Rygh døde av tuberkulose i
1901 bare 43 år gammel.
I de første åra etter at hun ble alene, leide hun bort deler av huset. I 1902 averterte
A.M. Elstad sin barber- og frisørsalong som han drev i hennes gård. Tre år senere åpnet
M. Odefey skredderforretning der.
Grethe ga ikke opp om hun ble alene, hun ville klare seg sjøl og begynte med
butikk i gården etter noen år. Hun startet litt forsiktig med å seige forskjellige småMARITVOLL
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saker. Ella Wisth født Braamd (1903-2006) som seiv handlet hos Grethe, forteller:
”Her var stedet der øraungene kunne kjøpe julegåver for en 50-øring. Et lommetørkle
eller et såpestykke var en grei julegave den gangen”.
Hun utvidet vareutvalget etter hvert og begynte i 1910 med manufaktur. 1 hennes
butikk kunne man få kjøpe alskens metervarer, f. eks. ”Floneller, Stout, Shirting osv.”
Hun solgte også noe så fint som halsbrus og automobilslør.
Grethe Rygh drev sin forretning med samme interesse til hun var over 70 år. Hun
døde i 1935. Da skrev lokalbladet ien nekrolog bl.a.: ”Grethe Rygh var en varmhjertet
kvinne med stor medfølelse med de som hadde det trongt og ondt. Så langt hennes evner rakk
var hun med ogydet hjelp og støtte hvor det trengtes”.
Så var det tid for opphørssalg da, og fra onsdag 3. april ble forretningens varebe
holdning realisert ”til billige priser” iflg. lokalbladet. Det som ble solgt var: Metervarer,
strømper, undertøy, garn (ull, silke og bomull m.m.).
Odin og Grethes barn:
Bl.

B2.
B3.

B4.

B5.
B6.

B7.

Oskar Gerhard, f. 1885 på Øra, død på Stjørdal 1960. Gift første gang med
Ragna Nagel Dahl, f. 1885, d. 1918 på Stord. Gift andre gang 1924 med
Ingeborg Okkenhaug. Rygh hadde flere år bak seg som betjent på to forskjellige
sorenskriverkontor da han i 1921 ble ansatt som lensmann i Nedre Stjørdal. En
jobb som han hadde til han tok avskjed ved oppnådd aldersgrense i 1954. Et
ufrivillig avbrekk hadde han under siste krig da han ble avsatt og utvist fra Stjørdal
av nazistene. Ingeborg Rygh var husstell-iærer.
Albert Elias, f. 1886 på Øra, d. 1951 på Øra. Typograf på Verdal Boktrykkeri.
Ugift.
Olaug Johanne, f. 1 888 på Øra, d. 1967 på Steinkjer. 11910 kaltes hun strikker
ske og bodde sammen med mora på Strandheim (Rygh-gården). Gift 1914 med
Haldor Estensen Hegdahl, f. 1885, d. 1948. Arbeidet først på mølla i Verda
len, senere møllemester på Steinkjer. Familien er også omtalt under Vårheim g. nr.
19/112
Peder Anton, f. 1891 på Øra, d. 1946 i Trondheim. Gift 1917 med Ida Stene, f.
1891, d. 1953. Datter av Marta og Johan Stene på Fleskhus. Per Rygh var kon
duktør ved NSB. De var bosatt i Trondheim og hadde egen villa der - Nøisomhet
Sigurd, f. 1 892 på Øra, d. 1 893
Sigrid, f. 1894 på Øra, d. 1965. Gift 1916 med sagbruksarbeider Ragnvald
Kristoffersen Vekset, f. 1890 i Snåsa, d. 1920. Som enke ble hun gift 1927 med
Osvald Magnussen, f. 1 894 på Indalsvald, d. 1967. Postmester på Øra.
Gunhild, f. 1 898 på Øra, d. 1904 på Øra

Hjemmelsoverføring 1951 til Oskar Rygh, Olaug Hegdahl og Sigrid Magnussen som
alle var Odin og Grethe Ryghs barn. Samme år ble gården solgt til John Gran.
I 2013 var Bente Anita Gran Wæren og Ann Mari Nymoen eiere av Strandheim.
Adressen er Gamle Storgate 16.
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SOLE
G.NR. 19/39

Skjøte fra Erik Sæbø til Johan Arnt Hals Wetlesen.
Johan Arnt Hals Wetlesen (1870-1903) og Marie Ihlen (1876-1965)
Wetlesen var sønn av overtollbetjent Henrik Wetlesen og kona Karen Hedvig Mathi
sen. Marie Ihlen var datter av høyesterettsadvokat Ihlen og kona Ambroisine Ranquist.
Wetlesen kom hit til bygda som praktiserende lege i 1898 og ble i 1901 ansatt som
kommunelege. Familien bodde først på Øra, senere på Stiklestad nordre. Fikk snart
eget hus på Sole, der han flyttet inn i 1902.
Wetlesens tid i Verdalen ble bare kortvarig, og endte svært dramatisk for hans del.
På tur fra et sykebesøk i Feksdalen gikk det galt i Klinga. Der var det holkeføre, og
kariolen gled utfor veikanten, veket og tok med seg hesten ned mot Fekdalsvatnet.
Wetlesen fikk brudd på hjerneskallen og døde trolig med det samme.
Marie Wetlesen tok med seg barna og flyttet fra Verdalen samme dag som hans
båre ble sendt til Oslo for å begraves. Hun ble gift på nytt i 1907 med res.kap., senere
biskop Jens Gleditsch. Hun er gravlagt på Vestre Gravlund på Fagerborg i Oslo.
Doktor Wetlesen var svært avholdt av bygdefolket. Se ellers Verdalsboka bd. II A
side 352.
Johan og Maries barn:
Bl, Else, f. 1 899 på Stiklestad nordre.
B2, Hedvig, f. 1900 på Stiklestad nordre.
B3, Johan, f. 1903 på Sole, Trolig døpt i Oslo.

Stasjonsmester Whist kjøpte Sole i 1904, og matrikkelen fra 1907 bekrefter også at det
var han som var hjemmelsinnehaver.
Elling Nilssen Whist (1842-1931) og Julianna Johannesdatter Hansen
(1844-1921)
Elling Whist var sønn av Nils Olsen Vist og kona Ingeborg Olsdatter hein.
Julianna var datter av Johannes Hansen og kona Guru Halvorsdatter Ness som i
flere år var strandsittere på Maritvollvaldet på Tinden. Se mer omtale under uplasserte
heimer (nr. 37) under Maritvoll.
I 1865 var Julianna i tjeneste på Brusvebakken i Fevanger. Gift 1872 med Elling
Nilsen Wisth, født 1842 på Vistvald, død 1931. Som ugift var Elling Wisth en periode
i Stockholm der han gikk på Gardens underoffisersskole. Han kom tilbake og stiftet
etter hvert familie.
Whist ble ansatt ved NSB, var stasjonsmester ved Bjørgan stasjon i Singsås noen
år og ble senere fra 1904 den første stasjonsmester ved Verdal stasjon. Wisth sluttet i
1910 og hadde da vært jernbanemann i 42 år. Ved folketellinga samme år kaltes han
da også permittert stasjonsmester.
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„Sole” Værdalsoren.

Sole g.nr. 19/39. Elling Nilssen Whist kjøpte denne eiendommen i 1904. Foto utlånt av SNK.

Elling Whist var en begavet mann med flere interesser. Han var interessert i poli
tikk, men også i annet organisasjonarbeid.
Se Vistslekta Verdalsboka bd. III s. 599
Elling og Juliannas barn;
B1.

B2.
B3.
B4,
B5,
B6,
B7.
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Esaios Ingvald, f, 1 873 på Støren, d, 1937. Gift med Anna Pedersen, f, 1 876, d,
1954. Stasjonsmester på Askim, Han var stasjonsmester på Verdalen noen år etter
faren.
Cl. Gerd BergliotJulie, f, 1914 på Øra
C2, Inge Esme, f, 1916 på jernbanestasjonen på Øra, I dette tilfelle er Inge
pikenavn,
C3, Frithjof Glør, f, 1918 på Øra,
Fritjof, f, på Støren, d. i Los Angelos, Gift i USA med en svensk dame. Han utvan
dret fra Singsås, Reiste til Fergus Falls,
Reidulf, f. 1 876, d. 1950. Stasjonsmester på Nypan. I 191 8 var han kontorist på
Støren, Gift med Kjersti Buseth, f, 1 879, d, 1960.
Elling, f. 1 877, d, 191 2 i Verdalen, Stasjonsmester på Bjørnfjell.
Johannes, Arbeidet på Bennetts bureau i Oslo,
Dagny Julie, f, 1 880 i Singsås, d, 1948, Ugift. Stelte huset for sin far,
Hans Julius, f. 1 887 i Singsås, d. 1958 på Sole. Neste eier,
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Amalie Vangstad på kjøkkenet på Sole (hos Trygve Wold).

Dr. Trygve Wold

Kopper og kar har hun like ved.

Fra 1914 til 1936 praktiserte han

(1879-1939).

Foto utlånt av SNK.

i Verdalen. Distriktslege fra 1936 til
sin død 1939. Gift med Anna Ella
Getz i 1914. Fotograf Schrøder,
Trondheim. Foto utlånt av SNK.

Hans Juul Whist (1887-1958)

Med Norges Bebyggelse som kilde ser det ut som Hans Juul ble eier av Sole allerede i
1904. Dette er heller tvilsomt etter de opplysningene vi har om hans far - se ovenfor.
Hans var ugift.
Som allerede nevnt, var Hans Juul Whist født i Singsås, og hans foreldre var Elling
og Julianna Whist. I sin ungdom arbeidet han noe på Jernbanen og var med og stakk
opp jernbanelinja nordover. Han hadde mange interesser - fra målsak og historie til
frilynt ungdomsarbeid. Han ble også benyttet som 17. maitaler og ved andre høve når
det var behov. Av tillitsverv kan en nevne at han i flere år var ordfører i brannrepre
sentskapet. Ved hans død i 1958 skrev lokalbladet bl.a.: ”Personlig var Hans Whist en
lun og omgjengelig mann, men han hadde også sine meningers mot og ga uttrykk for det når
han syntes det trengtes”.
Hans Juul Whist hadde også humoristisk sans, og var nok ofte et muntrasjonsråd i
lokalsamfunnet.
Eier i 2012 var Roy Aksel Wåde, og adressen er Volhaugvegen 30.
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ELVBAKKEN SØNDRE
L NR. 59 AV MARITVOLD
G.NR. 19/40

Johannes Toresen (1817-1886)
Johannes Toresen var husmann med jord på ”løbe-no 59 af Maritvold” fra før 1854.
Ifølge panteregisteret var hans far Tore trolig eier av heimen før ham. Husa på plassen
besto av et våningshus og et stabbur. Johannes var ugift. Det var lite med dyr på plas
sen. I 1865 hadde han bare ei geit mens leieboeren Johannes Ingebrigtsen hadde to
sauer. Ti år senere var han losjerende fattiglem hos snekker Olaus Larsen på Solvoll
g.nr. 19/58 i Nordgata. Johannes har trolig hatt forefallende arbeid ved siden av plas
sen, men ser ut til å være blant dem som har klart seg med lite. Johannes døde som
fattiglem på Lennes.
Lars Salamonsen (1822-1893) og 0 Olava Jørgine Knutsdatter (1818-1866),
2) Anne Hansdatter Movald (1826-1878)
Som attenåring flyttet Lars i 1841 til Ytterøya der han fikk arbeid som tjener. Han giftet
seg første gang i Verran i 1846. Brura Olava var født i Trondheim, og hennes foreldre
var Knut Torgersen og Sofie Olsdatter.
Lars og Olava ønsket seg tilbake til Verdalen, og i 1847 kom de til Holmevald som
innerster. Der ble de eldste barna født.
Men Olava døde i 1866 som fattiglem på Hestegrei, og Lars giftet seg for annen
gang i 1868. Denne gang med en verdaling. Anne var født i 1826 på Bunesmoen, men
hodde på Movald ved giftermålet. Hun var datter av Hans Gj ertsen og enke etter Olaus
Olsen Volen, f. 1824, d. 1861 på Movald. Lars sitt andre ekteskap varte bare i 10 år
ettersom Anne døde i 1878.
Ved skifte etter Anne ble Lars Salamonsen tilkjent hjemmelen på denne heimen
som lå på Tinden. Anne hadde barn fra et tidligere ekteskap, så det var flere arvinger
inne i bildet.
På fattigskattligningen både for 1868 og 1869 på personer utenfor gårdbrukerklas
sen i ”Værdalens Herred” står også Lars Salamonsen nevnt. På hvilken måte skaffet
han seg inntekter, slik at han kunne bidra med noe til beste for lokalsamfunnet? Han
drev som rokkemaker i mange år. Kanskje ble det skattbar inntekt av det? 1 1865 var
han selveier på Borgenvald. Ti år senere hadde han flyttet til Maritvollvald, men drev
fortsatt som rokkemaker. Dessuten hadde han tre sauer, sådde H tn. havre og satte 1
Vi tn. poteter. I 1891 kaltes han snekker og leide noe jord. Da hodde han visstnok i
Veitaområdet og hadde tjenestepike.
Lars Salamonsen døde på Tinden i 1893.
Hvor lenge han var eier, er uklart, men hans sønn Oluf L. Larsen hadde tatt over i
1891. Rimeligvis er denne eiendommen identisk med arealet på fem mål som ble fra
delt Maritvoll i 1895 og som senere ble til Elvbakken søndre g.nr. 19/40.
hadde to barn før han giftet seg første gang:
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Bl. Jørgina, f. 1845 på Ytterøy, d. 1872 på Gjermstad. Vi kjenner ikke navnet på
mora.
B2. Bernt Gunnerius, f. 1846 på Svinhammervald, d. 1848 på Yssevald. Mor var
Marta Olsdatter Svinhammervald.

Lars og Olavas barn;
B3. Serianna, f. 1847 på Holmesvald. Bodde visstnok på Ytterøy i 1865. Gift med
Anton Nordgård, f. 1858 fra Levanger. Drev melkebutikk i Trondheim. I 1900
bodde de i Petersborggt. 8 i Trondheim.
B4. Sefanias, f. 1 850 på Holmesvald, d. 1 850 på samme sted der faren var husmann,
B5. Oluf Laurits, f. 1 852 på Holmesvald, d. 1929. Som ugift fikk han i 1 873 attest til
Jamtiand, men kom tilbake og giftet seg første gang i 1 878 med Elen Marie Berg,
f. 1 834 i Froi, d. 1901 på Elvbakken søndre. Gift andre gang i 1904 med Sara
Kristine Johnsdatter, f. 1 870 i Mosvik, d. 1949. Neste eier av heimen.
B6. Karl Sefanias, f. 1 855 på Borgenvald, d. 1909 på Dalum i Vinne. Gift 1 877 med
Hanna Marie Amundsdatter Baglovald, f. 1 854, d. 1927. Anton Dalum var deres
sønn. 11891 var Sefanias husmann med jord under Bagian og grøftegraver. I 1900
kalte han seg Sefanias Larsen og drev med stein og mineringsarbeide. Dalum var da
et selvstendig bruk.
B7. Anne Marta, f. 1 858 på Borgenvald, neppe død her i bygda. Hun skal være konfirmert på Hitra. Hun hadde fem barn uten å være gift. Til Sverige 1 892 og 1 895.
B8. Olaus, f. 1861 på Borgenvald, d. 1 865 samme sted av skarlagensfeber.

Lars Salamonsens sønn med Karen Pedersdatter Byvald:
B9. Karl Peter f. 1 867 på Byvald, d. 1933. Karl Peter flyttet til Hitra bare 15 år gammel,
og ble konfirmert der høsten 1 882. Gift første gang i 1 889 med Oiine Margrete
Martinusdatter Byvald, f. 1 865 på Ytterøy. I 1 895 flyttet han til Mørsil i Sverige.
Skilt fra sin første kone i 1 898. Gift andre gang samme år i Bakklandet med Emilie
Hendricke, f. 1864 i Trondheim. 11910 bodde han i Fredriksbergsgt. 7 i Bergen.
Han kalte seg da sagmester Carl Bye og var gift med Helene, f. 1 867 på Hitra.

Lars Salamonsen blir også omtalt under Borgen.
Oluf Laurits Larsen (1852-1929) og 0 Elen Marie Olsdatter Berg (1834-1901),
2) Sara Kristine Johnsdatter (1870-1949)
Da utparseleringen av Maritvoll foregikk i 1890-åra, kjøpte Oluf L. Larsen to tomter. Det
var Elvbakken g.nr. 19/31 og Elvbakken søndre g.nr. 19/40. Fradelingen fra Maritvoll
ble foretatt henholdsvis 6. aug. 1894 og 7. aug. 1895. Samme år fikk han skjøte på
begge parsellene. Den første solgte han til Johan Edvard Nilsen i 1905 og bosatte seg
på den andre sjøl.
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Oluf L. Larsen giftet seg første gang i 1878, men Elen Marie døde på Elvbakken
i 1901. Elen Marie var født på Kløvjanvald i Levanger landsogn og var datter av Ole
Olsen Berg. Oluf ble gift andre gang i 1904 med Sara Kristine. Hun var født i Mosvik,
var datter av John Sakariassen Østnesset og var same. Hun brukte navnet Kristine til
daglig. Uvisst av hvilken grunn, men på folkemunne ble hun gjerne kalt ”Kjosa”. Kris
tines far, John Sakariassen, døde på Elvbakken i 1912. Han var enkemann da, og døde
av hjerneslag.
I 1891 var Oluf skorsteinsfeier og ble gjerne
kalt Oluf feiar. I 1900 drev han fiske ved siden
av litt jordbruk. Ti år senere hadde Oluf trappet
ned virksomheten som fisker og hadde ikke noe
spesielt yrke. Litt jordbruk drev han likevel på
sine gamle dager. Han averterte prima rosenpo
teter til salgs i mai 1926.
Oluf Laurits Larsens sønn med Marta Åges
datter Kvellovald:
Bl. Ole, f. 1 876 på Kvellovald, d. 1917. Gift
med Nikoline (Lina) Anneusdatter, f. 1871,
d. 1962. Nikoline var fra husmannsplassen
Tævet under Rindsem. Ole vokste opp som
fostersønn på Liamoen (plass under Kvello).
Hans mor oppføres som tjener på Liamoen
i flere år, senere ble han sjøleier til sin død
på denne heimen. Ved siden av tok han
forefallende jordbruksarbeid.
Nikoline eller Lina som hun ble kalt, var gift

Olufs sønn med Anne Mikalsdatter Bergsvald:
B2. Anton, f. 1884 på Bergsvald. I 1910 var
han gift anleggsarbeider i Heddal, men
kona var ikke med.

med Ole Liamoa (1 876-1917). Liamoen var
en plass under Kvello. Han døde tidlig så
hun var enke i hele 45 år.
Foto utlånt av Svein Guddingsmo.

Neste eier på Elvbakken søndre var Johannes Jacobsen Holmen.
Johannes Jakobsen Holmen (1889-) og Anna Johansdatter (1890-)
Johannes var sønn av husmann Jakob Jensen og kona Kirstine Henriksdatter
Midtholmsvald. Anna ser ut til å være identisk med Julie Anna, datter av husmann
Johan Oluf og Ingeborg Anna Jonsdatter Lyngsvald. Johannes Holmen var gjetergutt
på Brandhaugen søndre som elleveåring. Da han hadde stiftet familie og bodde på
Tinden, var han sagbruksarbeider.
Johannes Holmen fikk skjøte fra Oluf Laurits Larsen på Elvbakken søndre i 1919,
mot et kår til Olufs kone, Kristine. Dette virker noe underlig, da både Oluf og Kristine
skal ha bodd på Elvbakken til sin død.
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Det ser ikke ut til at Johannes og Anna ble gift her i bygda, men i 1922 fikk de en
sønn mens de bodde på Tinden.
Bl. Harald, f. 1922 på Tinden. Flyttet trolig med foreldra.
Johannes Holmen flyttet til Odda der han fikk arbeid på Smelteverket. Neste eier: John
Pettersen Lyng.

Bergitte og John Lyng. Barna er t.v. Borghild

John Lyng - en glad

Bergitte og John Lyng

gift Nybo og Ella gift Olofsson.

trekkspiller på Elvbakken.
Foto: Privat eie.

på sine eldre dager.
Foto: Privat eie.

Foto: Privat eie.

John Pettersen Lyng (1886-1965) og Bergitte Eliseusdatter Larsen (1894-1974)
John og Bergitte giftet seg i 1913. John var sønn av Berit og Petter Lyngsvald. Bergitte
var datter av Julianne og Eliseus Larsen på Kvislmelen/Høttmelen på Tinden.
Da John Lyng overtok Elvbakken søndre i 1923, hadde familien bodd til leie både i
Jacobsengården og i Forberggården i Smedveita. Både Oluf L. og Kristine Larsen levde
ennå og bodde i den ene enden av bygningen. Da Kristine døde, ble denne delen av
bygningen revet. Men hoveddelen står fremdeles, og den eies av Rolf B. Tronsmo.
John arbeidet på sagbruk i flere år, men ble senere møllearbeider.
Johns sønn før ekteskapet:
Bl. Haakon Torolf Ramstad, f. 1909 i Åsen i Leksdalen. Gift i 1934 i Frol med Astrid
Guttelvik, f. 1903 i Bjørnar. Bosaft på FossFiaug under Munkrøstad fra 1939.
John og Bergitte sine barn:
B2. Borghild Johianne, f. 1914 på Nordberg, d. 1997. Gift med Jorulf Nybo, f. 1907
i Kvam. Jorulf var skogsarbeider, og familien hadde eget hus i Stod.
B3. Ella, f. 1916 på Øra, d. 2008. Gift med Sven Viktor Olofsson, d. 1 976, gravlagt
i Undersåker. Ella var gift og bosatt i Sverige, men etter at hun ble enke, bodde hun
i heimbygda.
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B4. Einar Peder, f. 191 8på Øra, d. 201 1. Gift med Åshild Brevik, f. 191 8 fra Folder
eid, d. 2008, Eget hus på tomt av Eivbakken søndre. Einar har arbeidet både som
gårdsarbeider og skogsarbeider, men lengst har han vært møbel-og bygningssnekker.
B5. Rut, f. 1920 på Øra, d. 1923 på Tinden. Krampe.
B6. Erna Viktoria, f. 1927 på Tinden. Gift med Ingvald Johannes Hansen, f. 1923,
d. 2009. Eget hus i Vinne. Han hadde sitt arbeid ved Verdal Samvirkelags mølle,
senere på Spennbetong.
B7. Hildur, f. 1929 på Tinden, d, 2008. Gift Lindgren, men skilt. Fabrikkarbeider.
Bodde i Vålberg i Karlstad kommune i Sverige.

På det opprinnelige Eivbakken søndre står det i dag flere hus. To av dem tilhører
henholdsvis Einar Peder Lyng og Harald Lyng. Husa til ”Finn-Pål” skal ha stått på
tomta der Harald Lyng bor i dag - dvs. Tindvegen nedre 22.
Paul Johan Andersen (1830/31-1910) og 0 Sigrid Thomasdatter (1816-),
2)Elisabet Johnsdatter (1844-1919)
Åt det har bodd samer på Tinden, er det vel neppe mange som vet i dag. Paul Johan
Andersen eller Finn-Pål som han ble kalt, og hans første kone Sigrid Thomasdatter,
kom hit til bygda fra Stjørdalen i 1861. De hadde også med barn, tre fellesbarn og
Sigrids Thomas fra hennes første ekteskap. De slo seg ned på Borgenvald.
Vi hnner ingen spor etter dem de første åra. De har vel vært på flyttefot, ”omvan
kende” som det står i en folketelling. Ved tellinga i 1891 dukker Finn-Pål opp igjen,
denne gang på Maritvolls grunn på Tinden. Da var han blitt enkemann, men hadde
giftet seg på nytt. Hans andre kone bruker forskjellige navn fra tid til annen, bl.a. Elise
Marie, Elisabet Marie og Lise Marie. Elisabet var født utenfor ekteskap. Hennes mor
var Lisa Jensdatter, f. 1816 i Snåsa, d.1891 i Sparbu. Hun hkk datteren Lise Marie i
Undersåker i 1844. Faren var John Person. Elisabet døde i Strådalen i 1919, da var
etternavnet Nybygget. Familien er nevnt i Heimer og folk i Inndalen bd. Bs. 391 (Åke
Junge). De ble kalt bygdesamer.
Paul og Sigrids barn:
Bl. Nikoline Sophie, f. 1 853 på Ørlandet.
B2. Kirsten, f. 1 856 i Stjørdal.
B3. Elen Nara, f. 1 859 i Stjørdal.

Fødselsåra for disse tre er usikre. Paul og Elisabets barn:
B4. Inga Sofie, f. 1 879 på Henningplass, d. 1 886 i Sundby av hjernebetennelse.
B5. Petra Serine, f. 1 882 i Henning. Ved folketellinga i 1900 står det: Flakker om med
foreldrene, lapper. Gift 1 903 med John Johnsen Fjellner, f. 1 880. Begge er nevnt i
Åkejunges skildringer av samer i Heimer og folk i Inndalen s. 391.
B6. Tale Marie, f. 1 885 på Voihaugen i Beitstad, d. 1 890 i Sparbu.
B7. Anders Sakeus, f. 1887 på Gjermstad, d. 1911 på Tinden. Ved dette dødsfallet
er Tinden oppført som etternavn på Paul.
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VESTRUM
G.NR. 19/41

John Eriksen (Haugli) Vestrum (1867-1949) og Marta Olsdatter Tronesvald
(1871-1951)
Akkurat når John og Marta bosatte seg på Vestrum, vet vi ikke, men deres eldste sønn,
Axel Edin er født på Maritvollvald i 1894. John kalles da husmann og kanalarbeider.
De giftet seg to år før og har vel etablert seg på Tinden tidlig i 1890-åra.
Fradelinga av tomta skjedde imidlertid 7. aug. 1895. Parsellen Vestrum hkk
da disse grensene; I syd mot Elvbakken
søndre 167 meter til elvemelen, i nordvest
mot hovedbølet 178 meter, grensen på
elvemelen er 55 meter. Vestgrensen går
ut i midtstrømmen av elva mot Kjæran. I
nordvest er grensen mot Nesset 38.5 meter.
Denne parsellen lå i to deler, hvor den andre
lå noe lenger mot nordvest, og grenset i
sydøst mot hovedbølet 170.5 meter. Grensen
på elvemelen var 50 meter. Vestgrensen var
også her midtstrømmen i elva mot Kjæran.
I nordøst mot hovedbølet 49.5 meter.
Parsellen var på 1.5 ha eller 15 mål. I mars
1897 hkk han skjøte på tomta fra Maritvoll
interessentskap, og prisen var 450 kr.
John Vestrum som han kalte seg etter at
han kom på Tinden, var sønn av Erik Johnsen
og Anne Katrine Paulsdatter Hallemsvald
(Haugli). Se Heimer og folk Stiklestad s.
374. Marta var datter av Ole Pedersen og
Marta og John Vestrum.
Elen Bårdsdatter som var husmannsfolk på
Foto; Privat eie.
Tronesvald. Begge kom altså fra det samme
sosiale sjiktet - og det var da også mest
vanlig. Man giftet seg sjelden oppover på rangstigen. John var gårdsdreng på Bjartnes
mens Marta bodde heime ved giftermålet. 1 yrkeslivet ellers praktiserte John både vei
og jernbanearbeide. Marta på sin side hadde også arbeid utenfor heimen. Hun arbeidet
mye på Grennes hotell og på Verdal Aldersheim.
I 1910 bodde Martas mor, Elen Marie Bårdsen, på Vestrum. Hun var opptatt med
"husgjerning og noget arbeide paa gaardene” kan vi se av folketellinga samme år.
John og Marta sine barn:
Bl. Axel Edin, f. 1 894 på Maritvollvald, d, 1900 på Vestrum, Hjernebetennelse,
B2. Oskar Martel, f. 1 896 på Maritvollvald, d. 1921 på Tinden. Tuberkulose.
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Vestrum g.nr. 1 9/4 1 . Foto utlånt av Ragnhild Hofstad.

B3.

Sverre Mateus, f. 1898 på Tinden, d. 1978. Gift 1925 med Ragna Bergitte
Gustavsdatter Lund, f. 1 886, d. 1961. Sverre Vestrum var lagerarbeider. Eget hus
på Tinden sammen med sønnen Svein. Tomta er fradelt Østvoll/Haugslia og heter
Elwang g.nr. 21/32.
B4. Hjørdis AAargrete, f. 1900 på Vestrum. Gift 1926 med Sven Holm, f. 1897 i Ed.
Var bosatt i Karlstad, Sverige.
B5. Rut Lukresia, f. 1902 på Tinden. Gift 1926 med Ragv. Gustavsen, f, 1906 i
Hurdal, men skilt. Var bosatt i Oslo.
B6.

Eva Antonie, f. 1904 på Vestrum, d. 1972. Gift 1928 med Ole Magnus Bjertnes,
f. 1905, d. 1957. Magnus var smed og hadde verksted sammen med Sverre
Bakke. Ekteparet flyttet til Nesset i Levanger, Gravlagt på Alstadhaug.
B7. Aksel Edin, f. 1907 på Vestrum, d. 1908 på Vestrum.
B8. Gunvor Katrine, f. 1910 på Vestrum, d. 1985. Gift med Ivar Olai Olsen Berg, f.
1906, d. 1968. Eget hus på Tinden - Østrum g.nr. 19/190. Se eget oppsett. Ivar
var møllearbeider.
B9.
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Gunnar Normann, f. 1912 på Vestrum, d. 2001. Gift med Helga Solberg, f.
1912, d. 2002. Neste eier av Vestrum.
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Gunnar Normann Vestrum (1912-2001)
og Helga Edvardsdatter Solberg (19122002)
Gunnar overtok heimen etter foreldrene
i 1941. Helga var clatter av bakermester
Edvard Solberg og kona Olga Nikoline
Hansdatter Nilsen. Gunnar og Helga giftet
seg i 1941 og fikk to barn. Han arbeidet
på Verdal Samvirkelags sentrallager. I
årenes løp er det fradelt flere tomter av
Vestrumheimen.
Gunnar og Helgas barn
Bl. John Edvard, f. 1945, d. 1990. Gift,
men skilt. Arbeidet noe på Aker/
Kverner
B2.

Kjell Steinar, f. 1948. Samboer med
Ragnhild Annie Bye, f. 1950 fra
Inderøy. Eget hus på tomt av Vestrum.
Kjell overtok huset etter foreldra,
men leier ut dette. Arbeider på Aker
Kværner.

Helga og Gunnar Vestrum på bryllupsdagen
1 941 . Foto utlånt av Marit Hofstad.

LILLEVOLL

G.NR. 19/42
Tomta til denne heimen ble i likhet med flere andre fradelt hovedbølet Maritvoll den
7. aug. 1895. Størrelsen var 5 1/3 mål. Skjøte ble utstedt samme år. Kjøper den gang
var Amund Vold som opprinnelig kom fra Nordre Fron. Han var imidlertid bosatt
i Smedveita der han eide heimen Vollen. Av matrikkelen i 1907 framgår det at han
fremdeles hadde hjemmel på Lillevoll, men han har neppe bodd der. Ifølge pantebok
7 fol.185 solgte enke Maria Vold (etter Amund Vold) sin eiendom Lillevold til Petter
Olsen. Skjøte er datert 02011908, og prisen var 350 kr.
Petter Olsen
Han fikk skjøte som nevnt i 1908. Papirer i den forbindelse er underskrevet av Petter
Olsen. Det har ikke lyktes å identifisere ham. Han er ikke funnet blant utflyttere fra
Verdalen, heller ikke blant de som er registrert som døde i Verdalen.
Vi vet ikke sikkert når Sefanias Olsen tok over Lillevoll
Sefanias Olsen (1839-1916) og Berit Marta Karlsdatter (1843-)
Sefanias ble født på Øra i 1839, og faren ble da betegnet som husmann. Foreldrene var
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Lillevoll g.nr.

19/42. Foto ullånt av Ragnhild Hofsfad

Ole Sevaldsen og kona Marta Halvorsdatter. Det er noe uvisst hvor Sefanias oppholdt
seg i 1865, men ti år senere giftet han seg, og familien losjerte hos Christoffer Jakobsen
på Bostad i Sørgata. Berit Marta var født på Yssevald og var datter av Karl Peter/Fredrik
Sørensen fra Skogn og Ragnhild Johansdatter Yssevald. Foreldrene var ikke gift.
Da dattera Marie døde i 1881, ble hun benevnt som husmannsdatter, altså var
Sefanias husmann da. To år senere kaltes han strandsitter, men hvor? Det kan se ut som
betegnelsene går litt om hverandre.
Berit Marta meldte seg ut av Statskirken i 1887 og ble metodist.
Sefanias var skomaker i 1891, men trengte likevel noe fattigunderstøttelse. Berit
Marta bidro også med sitt som vaskekone. Eldste sønnen Oluf, som senere tok navnet
Bakken, var allerede sagbruksarbeider - bare 17 år gammel. I 1900 kaltes Sefanias
skoflikker. Foruten kona Berit Marta bodde sønnen Oluf hos foreldrene da også. Da
Sefanias døde i 1916, bruktes etternavnet Bakken, og han døde på Formo Tinden.
Sefanias og Berit Marta sine barn:
Bl. Oluf, f. 1874 på Maritvoll, Øra, d. 1920 på Hnden. Gift 1908 med HiSda
Margrete Valberg, f. 1889 på Ørmelen, d. 1969. Hilda ble gift andre gang med
Olejulnes. Oluf ble neste eier.
B2. Marie, f. 1876 på Øra, d. 1881 på Marilvollvald. Hun kaltes husmannsdatter.
B3. Rebekkq, f. 1878 på Tinden. Registrert for utflytting til Trondheim i 1896. Def vor
lyst for henne da. Hun giftet seg samme år med Peter Olaus Olsen, f. 1868 på
Overnessvald i Verdalen. Bosaft i Trondheim. Bruker Tinden som slektsnavn ved gifMARITVOLL

519

termålet. Peter Olaus bie gift andre gang (borgeriig) i 1908 i Trondheim med skilt
kone Bertha Oiine Iversdatter Kolberg, Trondheim, f. 1 874 i Levanger.
Rebekka og Peter Olaus sin datter:
Cl. Signe, f. 1901 i Trondheim, konfirmert 1916 i Stiklestad.
B4. Martin, f. 1881 på Øra. Ukjent skjebne.
B5. Sofus Bernhard, f. 1883 på Maritvollvald. Dåpsattest Levanger og konfirmert
1 898. Ugift 1910 i Kirkenes.
B6. Marie, f. 1 884 på Maritvollvald. Ukjent skjebne.
Oluf Sefaniassen Bakken (1874-1920) og Hilda Margrete Olausdatter Valberg
(1889-1969)

Akkurat når Oluf og Hilda tok over Lillevoll, vet vi ikke sikkert, men deres eldste barn,
Hanna Oiine, som kom til verden i 1909, er i alle fall født på Tinden. På det tidspunkt
var Oluf fyrbøter på sagbruket på Ørmelen. Han drev også med noe fiske.
Oluf Bakken var sønn av Sefanias Olsen og Berit Marta Karlsdatter som allerede er
omtalt. Som så mange andre var også Oluf en tur til USA. Han reiste til Minneapolis
Minnesota, i 1903, men var tilbake i 1908 eller noe før. Hilda Margrete var datter av
Hanna og Olaus Valberg som var fisker og husmann med jord på Ørmelen. Oluf og
Hilda ble gift i 1908. De ble viet på kontoret ifølge kirkeboka. Oluf Bakken døde i
1920, og Hilda giftet seg i 1925 med enkemann Ole Julnes. Dermed ble hun kone
på Julnesset og helgådaling. I sitt andre ekteskap fikk Hilda også fem barn. Nærmere
omtale i boka om Helgådalen.
Oluf og Hildas barn:
Bl. Hanna Oiine, f. 1909 på Tinden, d. 1997. Kom på Skjækermoen etter farens
død. Gift med Einar Tormod Skoknes, f. 1902, d. 2002. Skoknes var skogvokter
og familien hadde egen heim på Ottermoskogen.
B2. Herman Olaf, f. 1912 på Øra, d. 1988 på Øra. Kom på Skjækermoen etter
farens død. Ugift skogsarbeidet Eget hus på Tinden.
B3. Otto Magnus, f. 1913 på Tinden, d. 1977 på Snåsa. Otto vokste opp i Leirset.
Gift med Eldbjørg Kristine Brede. Tok over konas barndomsheim Undseth, og drev
skogsarbeid i tillegg til heimen. Otto Bakken reiste til Snåsa under krigen og ble
dermed snåsning.
B4. Gunnar Norman, f. 1917 på Øra, d. 1968. Gift med Elfrida Margrete Lustad, f.
1922 på Julnesset, d. 2007. Gunnar Bakken drev med snekkerarbeid, men var
også skogsarbeidet Familien hadde egen heim på Julnesset.
B5. Knut Vilhelm, f. 1919. Ugift pensjonert skogsarbeidet Bosatt i kårstua på Julnesset.

Hilda Bakken Julnes ble enke i 1920 og solgte Lillevoll i 1924 til Edvard Solberg.
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Edvard Berntsen Solberg (1875-1943) og Olga
Nikoline Hansdatter Nilsen (1882-1973)
Edvard Solberg var sønn av Kirstine Kristiansdatter
og Bernt Halvorsen Solbergsvald. Som bakersvenn
arbeidet Edvard Solberg noen år på Levanger, der
også de to første barna visstnok er født.
Solberg leide lokaler i Abrahamsengården i
Gamle Storgate en periode der han drev egen
bakerforretning. Senere ble han ansatt som baker på
Verdal Samvirkelag der han i flere år var bestyrer av
bakeriet. Familien skal ha bodd i Jakobsengården
en periode, før de kjøpte Lillevoll.
Olga var datter av Gunhild og Hans Nilsen og
var født i Skogn. Hun skal være søster av Gustav
Sigurd Nilsen, som var gift med Emma Nilsen,
søster av Bernhard Jacobsen. De bodde på Levanger.
Edvard og Olga sine barn:
Olga Nilsen og Edv. Berntsen Solberg. Jenta

Bl. Gunhild Kjerstine, f. 1910, d. 1919. Omkom
ved en ulykke.
B2. Helga Bergljot, f. 1912, d. 2002. Gift
med Gunnar Normann Vestrum, f. 1912,
d. 2001. Gunnar arbeidet på Verdal Sam
virkelags sentrallager og tok over farsheimen
Vestrum etter sine foreldre i 1941. Se egen
omtale av Vestrum g.nr. 19/41.
B3. Hildur Johanne, f. 1915 på Øra, d. 1918.
Drukna i Verdalselva og ble ikke funnet.
B4. Edel Olga, f. 1917 på Øra, d. 1987. Gift
med Einar Adolf Nilsen, f. 191 l,d. 1991.
Egen heim på Tinden på tomt etter svigermora
Olga Solberg. Einar var sesongarbeider på
Jernbanen, og senere arbeidet han på NKLs
garveri.
B5. Gunnar Henry, f. 1920 på Øra, d. 1993.
Ugift. Bodde på Lillevoll til sin død. Sjåfør hos
Ivar Johnsborg, senere ansatt på Verdal Sam
virkelags sentrallager.
B6. Kåre, f. 1923 på Øra, d. 1975. Ugift.
Bodde på Lillevoll til sin død. Ansatt på Ver
dal Samvirkelag.

som står foran faren er Gunhild Kjerstine.
Hun omkom ved en ulykke i 1919. Jenta på
moras fang er Helga Bergljot gift med Gun
nar Vestrum. Foto utlånt av Ragnhild Ftofstad.

Foran f.v. Olga Solberg, ukjent. Bak står
døtrene Edel Nilsen og Helga Vestrum.
Folo utlånt av Ragnhild Holstad.

De gamle husa er revet for noen år siden, og erstattet med nytt. Eier i 2009 var Lars
Erik Bakken og Trude Kippe. Adressen er Treskosvingen 16.
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LILLEVANG

G.NR. 19/43
Skjøte i 1895 fra Maritvolls interessentskap på en parsell på ca. 4 2/3 mål, den ble solgt
til Oluf Larsen. Prisen var 235,92 kr.

Fra v. Nils Nilsen og Oluf Larsen i sitt rette element.
De fikk prøve seg på flere yrker, men begge var fiskere og var også med på Lofotfiske. Foto: Privat eie.

Oluf Larsen (1865-1944) og Kristiane Lorentsdatter Restadvald (1867-1942)
Oluf Larsen ble eier av denne tomta ved fradeling fra Maritvoll 7. aug. 1895. Han var
nok kommet dit noe før, for han kalles husmann under Maritvoll både i 1890 og to
år senere. Om det var beboere på tomta tidligere, er ikke godt å si, men i tilfelle hvem
har vært vanskelig å finne ut. Oluf var født på Borgenvald, en heim som senere ble
fradelt Borgen og fikk navnet Hynne g.nr. 20/4. Oluf var sønn av Lars Eliassen og Anne
Birgitte Nilsdatter Borgenvald. Hans kone Kristiane var født i Frol, og de giftet seg i
1889. Oluf forsørget seg og sine som sagbruksarbeider, men var også jernbanearbeider
en tid. I 1909 kaltes han fisker. Hovedbygningen på Lillevang skal være oppført i 1894.
Olufs datter med Maren Anna Johansdatter Nordbergsvald:
Bl. Marianne, f. 1889 på Nordbergsvald, d. 1972. Gift første gang 1910 med Paul
Ingvald Berntsen Gjersing, f. 1890, d. 1910. Gift andre gang 1914 med Olaus
Mikalsen, f. 1877, d. 1967. Egen heim på Nesshaugan - Nordheim.
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Lillevang g.nr. 19/43. Foto fra ca. 1993. Foio: Privat eie.
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Første rekke f.v. Hildur, Lise Hofstad, Astrid Hildrum og Emma Larsen. 2. rekke f.v. Olaf, Kristiane, Oluf og Borghild
Kolberg. 3 rekke f.v. Konrad og Bergitte Nestvold

Foto utlånt av Ole Morten Larsen.

Oluf og Kristianes barn:
B2. Julie Bergitte, f. 1890 på Maritvollvald, d.1980.
Gift med måler Olaf Gotvard Hansen Nestvold,
f. 1885, d. 1975. Egen heim i Bjørga "Solheim"
g.
2/15.
B3. Konrad Ludvig Hjalmar, f. 1 892 på Maritvollvald,
d. 1972. Gift 1913 med Margot Berntsdatter
Sagmo, f. 1887, d. 1971. Eget hus på Tinden.
Konrad var sagbruksarbeider.
B4. Olaf Kristian, f. 1 894 på Maritvollvald, d. 1951.
Gift 1919 med Berntine Marie Håkonsdatter
Solberg, f. 1901 på Snåsa, d. 1980. Olaf fikk
prøve seg i forskjellige yrker. Han arbeidet på
Værdalsbrukets sagbruk både på Ørmelen og på
Trones, På telefonarbeid var han en periode og
i jernbanens grustak. Han var også fyrbøter ved
Verdal Samvirkelags mølle, men i sine siste leveår
drev han med fjordfiske. Berntine var sydame hos
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Olaf Larsen (1 894-1951) var gift
med Berntine Marie Solberg.
Foto utlånt av Ole Morten Larsen.
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skredder Hofstad som var hennes svoger. Se nedenfor. Familien bodde til leie hos
Hofstad i Sørgata. Senere kjøpte de Rosenborg nordre g.nr. 19/1 34 i Feskarvegen
og bodde der en periode.
Olaf og Berntines barn:
Cl. Odd Herlaug, f. 1919, d. 1991, Sykkelreparatør. Ugift.
02. Ester, f. 1 921, d. 2006. Ugift. Sydame hos skredder fHofstad. Senere hadde
både hun og mora oppdrag fra Alf Eriksen i forbindelse med trykking av lodd.
B5. Borghild Marie, f. 1897 på Lillevang, d. 1980. Gift 1913 med fHåkon Toralf
Olufsen Kolberg, f. 1883 i Frol, d. 1971. Kolberg tok eksamen ved Kavaleriets
underoffiserskole i 1908, og hadde løytnants grad da han gikk av med pensjon.
Eget hus på Tinden - Arken g.nr 1 9/71- se omtale der.
B6. Arne Lindemann, f. 1 899 på Lillevang, død samme år på samme sted.
Lungebetennelse.
B7. Henrik, f. 1900, døde før dåpen. Hjertefeil.
B8. Lise Bergljot, f. 1 902 på Lillevang, d. 1 996. Gift 1 924 med Ole Ingemar Antonsen
Hofstad, f. 1 897 på Kroken i Leksdalen, d. 1958. Eget hus i Sørgata Bostad g,nr,
19/70 på Øra. Huset er revet, og i dag er det parkeringsplass på tomta. Hofstad
drev som skredder. Han hadde også eiendommen Kjæran vestre etter sin far.
B9. Astrid Otilie, f. 1903 på Lillevang, d. 1993. Gift 1923 med Per Kristian Hildrum,
f. 1895 i Grong, d. 1971. Hildrum var militær, og tok eksamen fra Kavaleriets
underoffiserskole i 1919. Rittmester og intendant på Rinnleiret i 1939.
B10. Hildur Eugenie, f. 1905
på Lillevang, d. 1928 på
Ullevål sykehus, der hun var
avdelingspike. Ugift.
Bl 1 .Arne, f. 1908 på Lillevang,
død samme år på samme
sted. Hjertefeil.
B12.Dagmar,
f.
1909
på
Tinden, død samme år
på samme sted. Svak fra
fødselen av.
Bl 3. Emma Borgny, f. 1911
på Lillevang, d. 1999.
Gift 1931 med Einar Olai
Larsen, f.
d. 1981.

1910 i Frol,
Neste eier av

Lillevang.
Så vidt en kjenner til har denne
familien
brukt
Larsen
som

Magnhild

etternavn, men i 1910 kalles de

høyre tilhørte Andreas Bye, ble brent i forbindelse med

Vang. Trolig har det sammenheng
med at de bodde på Lillevang.

krigsutbruddet 21. april 1940.
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Bakerst Kristiane og Oluf Larsen.
Kolberg

Myhre

og

Foran Emma Larsen,

Erling

Larsen.

Huset til

Det ble visstnok oppbygd

igjen samme ar. Foto utlånt av Ole Morten Larsen.
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På trappa foran: Emma og Erling Larsen, Konrad "Dittel" og Ruth Dahl. På trappa bak: Oddny Larsen Gjersing og
Hedvig Larsen Bostrom. På sidene: Margot Larsen og Klara Nestvold Sveberg. Foto utlånt av Ole Morten Larsen.

Einar Olai, Emma Larsen og barnebarnet litj-Emma. Bildet fil høyre er tatt i 1954
Foto utlånt av Ole Morten Larsen.
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Emma Olufsdatter Larsen (1911-1999) og Einar Olai Larsen (1910-1981)
Emma og Einar tok over hennes barndomsheim i 1931 samme år som de giftet seg.
Heimen ble flyttet noe for å gi plass for ny vei til Stiklestad. Einar Larsen drev først som
snekker, men ble senere altmuligmann på Verdal hotell. Emma og Einar var i slekt, idet
hun var søskenbarn med Einars far, Ole Andreas Eliseussen Larsen.
Bl. Erling Olav, f. 1931, d.1985 i Ålvik. Gift med Sesilie. Erling var rørlegger på
Bjølvefossen smelteverk.
B2. Ole Morten, f. 1946. Gift med Nelly Dolmen, f. 1948. Ole Morten er edb.inge
niør. Han er delaktig i Verdalsbilder. Bor i eget hus med adresse Tindvegen 36.

Ole Morten Larsen er eier i 2014, men har leieboere i Lillevang og adressen er
Treskosvingen 20.

NYBORG
G.NR. 19/44

Andreas Olsen Gjersing (1822-1900) og Mette (Martha) Halvorsdatter
(1826-1905)
Andreas var født før foreldrene giftet seg. Faren var Ole Lorentsen fra Øra, og mora var
Berit Sveinsdatter. Hun bodde på Borgenvald da Andreas ble født. Mette var datter av
Anne Andersdatter og Halvor Olsen Aksnes. Foreldrene hadde gården Fisknes nedre i
Sparbu en periode, og Mette ble født der (Se Heimer og folk i Leksdalen s. 76). Familien
flyttet i 1829 til Leksdalen der Halvor kjøpte gården Aksnes mellem. Mette ble egentlig
døpt Martha og kalte seg det da de kom til Leksdalen. Da hun ble konfirmert i 1841,
brukte hun Mette, og det har hun gjort senere gjennom livet.
Da Andreas og Mettes yngste sønn, Bernt Martin, ble født i 1865, var Andreas
strandsitter, før den tid kaltes han innerst eller leieboer. Senere ble han husmann med
jord, men drev også fiske.
Av folketellinga fra 1865 ser vi at Andreas Olsen Gjersing og hans far Ole Lorent
sen hadde hver sin heim på Tinden da. I skattelista for 1883 er Andreas å hnne blant
de andre skatteyterne på Øra. Da han døde i 1900, står det at han bodde på Ørtin
den. Det må nesten bety at han bodde på Tinden, men kanskje ganske nær Øra. Det
kan stemme bra med Nyborgs beliggenhet. Han brukte etternavnet Gjersing i 1848.
Andreas Olsens slekt er omtalt i Verdalsboka bd.V s. 523 og 524 - Slapgårdsslekta I.
Andreas og Mettes barn;
Bl. Hanna, f. 1 848 på Øra, død samme år.
B2. Martin, f. 1 849 på Maritvollvald, d. 1 850.
B3. Oluf, f. 1 852 på Maritvollvald. Oluf flyttet som ugift til Steinkjer i 1 877. Han ble
samme år gift med Anne Olive, f. 1 848 på Vekre i Henning, Han brukte Gjersing
som etternavn. Oluf gikk først i garverlære hos Kinberg på Steinkjer og arbeidet
der i 20 år. i 1 900 var han garversvenn av yrke og bodde i Nedre Elvegt. 48 på
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B4,
B5.
B6.
B7.

Steinkjer. Hans neste arbeidsplass var hos garver Riis, der han var i 25 år. Gjersing
prøvde seg også som møllearbeider, og det var han i 8 år på Steinkjer mølle.
Hans Anton, f. 1 855 på Mikvollvaid. Utvandret til Minneapolis, MN i 1 882 som
maler A. Gjersing.
Sefanias, f. 1859 på Maritvollvald. Flyttet som ugift sagbruksarbeider til Sverige i
1 884, attesten er fra 1 887.
Mikal Andreas, f. 1 862 på Maritvollvald. Utvandret til Minneapolis i 1 884 som M.
Gjersing.
Bernt Martin, f, 1 865 på Maritvollvald, d. 1929. Tok over heimen etter far sin.

Bernt Martin Andreassen Gjersing (1865-1929) og Karoline Pedersdatter
Maritvollvald (1863-1936)
Parsellen Nyborg ble fradelt Maritvoll i 1895, og Bernt Gjersing fikk skjøte samme
år. Den var på 3 1/3 mål, og han ga 170 kr for den. Ifølge Norges bebyggelse skal
hovedbygningen på Nyborg være oppsatt ca. 1900. Der står det også at den har vært i
slektens eie fra ca. 1900, men det må vel være noe før.
Karoline var født på Prestegårdsvald i Ulvilla, og foreldrene var Ingeborg og Peder
Torstensen Sæther. Bernt og Karoline giftet seg som allerede nevnt i 1889 og fikk etter
hvert ni barn. Om Bernt heter det i 1891 at han drev sjøbruk og sagbruksarbeide. Da
bodde de på Brobak g.nr. 19/87 hos hennes foreldre. I 1900 arbeidet Bernt på jernba
neanlegg, men 11910 hadde han fiskeri som yrke. Han døde av stmpekreft i 1929.

Inga Gjersing Larsen, Karoline Pedersdatter Gjersing, Albert Gjersing, Gudrun Larsen (Alberts første kone), Bernt
Gjersing. Foto utlånt av Gerd Flyum.
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Nyborg g.nr. 1 9/44. Foto utlånt av Gerd Flyum.

Bernt og Karolines barn:
Bl.

B2.

B3.
B4.
B5.
B6.
B7.
B8.
B9.

Paul Ingvard, f. 1890 på Maritvollvald, d. 1910 på Ørmelen. Gift 1910 med
Marianne Larsen, f. 1889 på Borgenvald, d. 1972 på Nesshaugan.
Paul og Mariannes barn:
Cl. Ida Margrete, f. 1 910 på Ørmelen, d. 1993.
Albert Mateus, f. 1 892 på Maritvollvald, d. 1991. Albert drev med fiske som ugift
i 1910. Gift første gang i 1914 med Gudrun Oline Nikolausdatter, f. 1897, d.
1931. Gift andre gang 1934 med Margit Kristine Iversen, f. 191 1, d. 1997.
Bosatt på Ørmelen.
Karl Bernhard, f. 1 895 på Maritvollvald, d. 1978. Gift 1928 med Astrid Leonora
Olsen, f. 1901, d. 1 942. Tekstilarbeider, Eier av Sørum gnr. 1 9/80 på Tinden.
Laura Otilie, f. 1897 på Nyborg (Maritvollvald) d. 1933. Gift 1918 i Stiklestad
med skredder Alf Sætisberg, f. 1 894 på Gotåssve i Skogn.
Arne, f. 1 899 på Øra, død samme år på Ørtinden. Krampe.
Inga Johanne, f. 1901 på Øra, d. 1997 på Levanger. Gift 1928 med drosjeeier
Olaf Wilhelm Larsen, f. 1901 fra Levanger. De var også bosatt der.
Anton, f. 1904 på Tinden, d. 1912 på Nyborg.
Einar, f. 1906 på Tinden, d. 1996. Neste eier av Nyborg gnr. 19/44,
Paul Ingvard, f. 1911 på Tinden, d. 1989. Gift med Aslaug Steinsmo, f. 1930.
Paul og Aslaug hadde eget hus på Tinden, men i dag har dattera Eva tatt over det.
Aslaug bor nå i leilighet på Spinneriet. Paul var tømmerkjører for Trones Bruk.

Einar Gjersing fikk skjøte på Nyborg fra sin far i 1928.
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Inga og Laura Gjersing - litt spøk mellom søstre. Vi ser fra Nyborg mot Strandberg g.nr. 19/135 eier var Konrad
Larsen. Foto utlånt av Gerd Flyum.

4 brødre Gjersing. F.v. Paul, Einar, Albert og Karl. Foto utlånt av Gerd Flyum.
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Einar Berntsen Gjersing (1906-1996) og Gunvor Kristiansdatter Holen (19111995)
Han betalte 600 kr, og dessuten kår til foreldrene, dvs. husvære. Einar var
jernbanearbeider. Han var som allerede nevnt sønn av forrige eier. Gtinvor var datter
av banevokter Kristian Kristoffersen Holen og kona Fredrikke Petersdatter. Einar og
Gunvor ble gift i 1933.
Einar og Gunvors barn:
Bl.

B2.

Gerd, f. 1934. Gift med Magne K.
Fiyum, f. 1916, d. 2004. Magne
var maskinkjører. Gerd arbeidet en
periode på Gomanbakeriet, senere
på Verdal Boktrykkeri. De bygde egen
villa på tomt av Nyborg søndre. Gerd
er også eier av foreldrenes hus på
Nyborgtomta.
Ruth, f. 1936. Gift med Reidar

*

Sandsaunet, f. 1933, d. 2010. Eget
hus på Tinden på tomt av Nyborg. Ruth
arbeidet på Verdal Samvirkelag og
Reidar hadde arbeid på Spennbetong.
B3. Inger, f. 1944. Gift med Harald
Marius Sende, f. 1940, d. 2011.
Eget hus på Tinden. Inger arbeidet på
Verdal Manufakturforretning og Harald
arbeidet på Verdal Kommune.
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Gunvor og Einar som brudepar - 1933.
:oto utlånt av Gerd Fiyum.

BRUSTAD I
L.NR. 28 AVMARITVOLL
G.NR. 19/45

muligens på samme tomta som Brustad II
Elling Eriksen (1812-1891) og Gjertrud Olsdatter (1792-1869)
Ifølge panteregisteret for Verdalsøra fra 1874 var Elling Eriksen eier av 1. nr. 28 av
Maritvoll. Av denne kilden kan vi også se at det var han som bygde huset. Dette skal
ha skjedd i 1843.
I 1874 sto det på denne tomta kun et våningshus. Hvor den lå på Øra, er ikke
godt å si. I et senere notat er det tilføyet at Isak Olsen var eier av dette huset i tillegg
til Brustad g.nr. 19/45. Det er nærliggende å tro at husa lå like ved hverandre og på
samme tomta. Muligens var det slektskap mellom Elling og Isak Olsen på Brustad. Se
nedenfor.
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Elling Eriksen var sønn av Erik Ellefsen og Eldrid Erlingsdatter og de hodde på
Elaugslia da Elling ble født. Gjertrud var noe eldre enn sin mann, og hennes foreldre
var Boletta Jonsdatter Østvoll og Ole Sevaldsen Leklem. Elling og Gjertrud giftet seg
våren 1838, men om det var barn i ekteskapet er usikkert.
I 1855 var Elling Eriksen i beit for penger, og da fikk han låne et pengebeløp av
landhandler Monrad. Vi merker oss at han lånte hos en privatperson, seiv om Verdalens
Spareskillingsbank var stiftet året før. Dette virker noe rart all den stund Johannes
Monrad var en av stifterne av banken, og dessuten formann i bankens styre.
Elling Eriksen var husmann under Maritvoll, og i 1865 hadde han 3 sauer i fjøset.
Han sådde 1/8 tn. bygg og Vi tn.. havre og satte 3 tnr. med poteter. Han livnærte seg
ellers som fisker. Som enkemann losjerte Elling Eriksen i 1875 hos Isak Olsen. Han
drev da som dagarbeider. Se også nedenfor under Brustad II g.nr. 19/45.

BRUSTAD II
G.NR. 19/45

Tomta ble fradelt Maritvoll 6. aug. 1895 og solgt til Isak Olsen. Parsellen var på ca. 3
mål, skjøte fikk han året etterpå.
Isak Olsen Brustad (1825-1912) og Katarina Brustad (1825-)
Brustad hadde grense mot sør til Skjønborg 82 meter, mot vest til hovedbølet 36,5
meter, mot nord til samme 20,3 meter, mot vest også til hovedbølet 15,5 meter, idet
linjen her danner en rett vinkel hvis spiss stikker inn i parsellen. Mot nord grenset
tomta igjen til Østvoll 20 meter og Borgen 44 meter og mot øst til Borgen 38,3 meter.
Med andre ord Brustadtomta som altså var av Maritvollvaldet, lå i grenseland og nært
inntil to andre av grunneierne på Øra - Østvoll og Borgen.
Isak var sønn av strandsitter Ole Pedersen og kona Guru Sevaldsdatter på Øra.
Katarina var svensk og kom fra Uppland. Isak hentet seg altså kone fra Sverige. Han
kom hit til Verdalen fra Jamtland i 1871 for å drive sin profesjon som skomaker.
Vi vet at Isak døde i 1912, og at han da var enkemann. Katarina har vi ikke funnet
død i Verdalen, men det må ha skjedd mellom 1900 og 1912.
Isak hadde en sønn før han ble gift. Mor til barnet var Anne Eriksdatter Nestvold,
se Riksvoll g.nr. 16/3 under Nestvoll:
Bl. Gustav Edvard, f. 1853 på Nestvollvaldet, d. 1940. Gift 1878 med Maren Bir
gitta Nilsdatter Fleskhusvald, f. 1 861, d. 1936. Etter gardsarbeid både på Aspås
søndre og på Bunes ble han husmann en periode på Lundemo under Lund. Fra
1 897 var han eier av Elvsveet, men drev også som tømmermann og treskomaker.
Gustav tok etternavnet Lund. Se Heimer og folk Leksdalen s. 220 og 221.

Isak og Katarinas barn:
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B2. Anna Lovise, f. 1 859 i Kall i Sverige, d. 1943. Hun kom sammen med sine foreldre
fra Sverige i 1871. Gift 1925 med enkemann og skomaker Hans Jakob Ellefsen,
f. 1 858, d. 1936. Av manntallsregisteret fra 1921 kan vi se at Lovise var huseier
på Brustad på den tid.
B3. Johan Oluf, f. 1 861 i Alsen i Jamtland, d. 1954. Gift 1 892 med Bergitte Sørli, f.
1 860 på Solbergvaid, d. 1936. Johan Isaksen var en aktiv kar gjennom sitt lange
liv. Som 17-åring reiste han til Trondheim og utdannet seg som bøkker på E.C.
Dahls bryggeri. Etter at han arbeidet i faget både i Hamburg og i Stockholm, kom
han tilbake til heimbygda. Så fikk han tid 'til å gifte seg før han utvandret til Win
nipeg, Canada i 1 893. Ved utvandringa betegnes han som bøkker. Kona Bergitte
ble også med til Canada, og de fikk bygd seg hus der, I 1904 kom de tilbake fra
utlendigheten. Etter noen år som lagermann på Steinkjer, overtok han småbruket
Sandnes i Sjøbygda. Her gjorde han mye for å forbedre bruket, både med grøf
ting og nyrydding. Ved siden av bruket drev han fiske på fjorden. På sine gamle
dager flyttet han til foreldreheimen på Øra, altså Brustad, og bodde der til sin død.
Brustad ble avertert for saig i 1914 av Johan Isaksen. Av annonsen går det fram at
tomta var på ca. 3 mål. Hans søster Lovise ble som nevnt neste bruker.
B4. Christina Carlotte, f. 1864 i Jamtland.
B5. Gustava, f. 1867 i Jamtland. I 1875 bodde hun heime sammen med foreldra.
Flyttet som ugift til Steinkjer i 1 888. Gift med meieriforpakter Hans Martin Holtan,
f. 1862 i Sparbu. I 1900 bodde familien i Toldbodgt. 168, Steinkjer. De hadde
tre barn: Ingvar f. 1 889, Gudbjørg f. 1 896 og Hans f. 1 899. Alle var født på
Steinkjer.

Anna Lovise Isaksen (1859-1943)
Lovise Isaksen utvandret som ugift arbeider til Winnipeg, Canada i 1894. Kom tilbake
og giftet seg med enkemann og skomaker Hans Jakob Ellefsen. Se også Lillegaard g.nr.
19/46.
Det kan se ut som Lovise ikke hadde skjøte på Brustad, men hun bodde i alle fall
der tidlig på 1920-tallet. I 1944 er Klara Larsen oppført som eier/bruker.
Som allerede nevnt kom Johan Isaksen tilbake til foreldreheimen på sine gamle
dager. Han trengte hjelp, og Olga Bakkenget flyttet dit for å stelle for ham. Hun fikk
kjøpe heimen i 1955. Skjøte ble da utstedt av Isak Olsen og arvingen De gamle husa
sto helt inn til veien til Tinden (Feskarvegen).
Midt på 1960-tallet ble de revet, og nye hus bygd lenger inne på tomta.
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LILLEGÅRD
G.NR. 19/46
Fradelt Maritvoll i 1895 og solgt til Hans Jakob Ellefsen. Han fikk skjøte på tomta
samme år. Parsellen var 1 Vi mål stor. Vi kjenner ingen eier før ham.

Lillegård g.nr. 19/46. Huset lengst unna tilhørte Olaus Pedersen og het Arnevoll. De to nærmeste tilhørte vel Hans
Ellefsen. Et ganske nytt og et nokså gammelt. Her bodde fotograf Larsson og familien en periode fra 1910. På
veggen ser vi noe reklame for hans virksomhet. Foto utlånt av SNK.

Hans Jakob Ellefsen (1838-1936) og x ) Karen Kristiansdatter (1853-1924),
2)Anna Lovise Isaksen (1859-1943)
Hans Jakob var født på Steinkjer, og hans foreldre var ungkar Bernt Ellefsen og pike
Jokumine Petersdatter fra Steinkjer. Faren ble i 1861 gift med Karen Birgitte Johan
nesdatter Maritvollvald. Han kjøpte heimen Nøisomhet av Kjæran, og hentet sønnen
Hans Jakob fra Steinkjer slik at han vokste opp hos faren. Det ser ut som Hans Jakob
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Karen Ellefsen (1 853-1924).og Hans Jakob Ellefsen (1858-1936)
Foto utlånt av Liv G. Isaksen

kom til Lillegårcl i slutten av 1870-åra. Han valgte å bli skomaker, og i den forbindelse
oppholdt han seg som skomakersvenn både i Trondheim og i Nordland.
Karen var også født utenfor ekteskap, og hennes foreldre var Kristian Olsen
Almenningen og Anne Paulsdatter Molden, f. 1818 i Skogn. Hun ble gift med Hans
Jakob i 1879. Som nygifte bodde de først til leie på Øra, og senere drev han sitt
håndverk i egen gård. Alle fem barna er født på Øra.
Hans Jakob Ellefsen var dyktig i sitt fag og hadde i årenes løp flere skomakersvenner
på sitt verksted. Flere kjente skomakere har gått i lære hos ham. Her er navnet på noen
av dem: Elling Ellingsen, Odin Barli, Solli, Ole Evjen, Bragstad og Ludvig Risan.
På Lillegård var det ganske store hus som gjorde det mulig å ta inn leieboere. En
svensk fotograf, L.E. Larsson, kom til Verdalen i 1910, for å drive sin geskjeft. Hans
første atelier ble åpnet 9. juni 1910 nettopp her på Lillegård. Hans datter Olga Larsson
som senere ble gift Andersson, fortake mange år senere at de hkk leie en del av huset
som ikke var riktig ferdig innredet. Ellers husket hun godt åpningen av Moeparken
som foregikk året etterpå, altså i 1911. Av andre leieboere som leide lokaler her i 1913,
var Johannes Brønstad. Han utførte barbering og hårklipp to kvelder i uka, men er vel
ellers best kjent som baker på Verdal Samvirkelag.
Det ser ut som Ellefsen også hadde noe å seige. I lokalbladet fra 1916 kan vi lese:
Til salgs
To ncesten nye 8 ruders Vindusrammer med glas.
Likeledes hjemmeavlet kaalrabifrø hos
H. Ellefsen
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For å få med noen lokale nyheter fra denne tida kan vi på Biblioteket lese lokalavisa og
andre aviser på film. En lørdag like oppunder jul 1915 hadde Ellefsenfamilien et frekt
besøk i huset. En dameskinnkrave som tilhørte en av døtrene, ble stjålet fra gangen.
1 avisa ber Marie Ellefsen om at den straks bringes tilbake da vedkommende er godt
kjent.
Natta mellom 17. og 18. januar 1922 brøt det ut en dramatisk brann i Sørgata. Fire
hus brant ned, deriblant husa hos Ellefsen. På tross av den ulykksalige brannen var
familien heldige. De fikk leid seg inn hos Karlgaard i Banggården som ligger på skrå
over gata fra deres egen heim. Bare 14 dager etter brannen averterer Ellefsen at han er
i gang med verkstedet der. Familien fikk også bo i Banggården mens bygginga av nytt
hus pågikk. Det nye Lillegård sto ferdig allerede samme år.
Fra lokalavisa kan vi igjen hente fram opplysninger om virksomheten hos Ellefsen.
Den 27. mars 1923 har han denne annonsen:
Se her.
Beksømsko, pluggetsko, større og mindre numre.
Sandalsko fra nr. 23 til og med 45,
haarsaaler og skolidser haves.
Nyhestillinger og reparationer modtages.
Godt og solid arbeide loves.
H. Ellefsen.
1 november samme år leser vi dette i avisa:
Skotøi og Galoger
Bestillinger og reparationer på skotøi mottages.
Førsteklasses arbeide og material garanteres.
For voksne og barn kjøper De til lave priser.
Solide varer. Hør ind hos
H. Ellefsen.
Karen Ellefsen døde bare to år etter brannen. Vi kjenner ikke bakgrunnen, men i 1926
fikk sønnen Konrad Ellewsen auksjonsskjøte etter foreldrene.
Hans Jakob giftet seg andre gang med Lovise Isaksen og bodde på sine gamle dager
på Brustad g.nr. 19/45. Av naturlige årsaker ingen barn.
Ellefsen fikk en plutselig død. Han var på et besøk til Steinkjer da han ble rammet
av slag og fait om på gata. Han fikk hjelp av lege, men døde på Steinkjer sykehjem like
etterpå.
Hans og Karens barn:
Bl. Adolf Bernhard, f. 1879 på Øra. Gift 1918 med Anna Eline Erstad, f. 1889 i
Ytterøy. Hun var tjenestepike i Nedre Møllenberg 7 da de giftet seg. Hennes far var
Marius Eidnes. Ekteparet bodde på Bårdshaug.
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Eilewsengården (Lillegård) 19/46. Står nå på ny tomt som har adresse Kroken 2.
Foto utlånt av Liv G. Isaksen.
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B2.

Carl (presten skrev Karl) Edin, f. 1 882 på Øra. Gift 1907 med Hilda Hansen fra
Levanger, f. 1 879. Carl begynte som gutt på Backlund på Levanger og kom senere
til Hotel D'Angleterre i Trondheim. Han utdannet seg videre i hotellfaget og ble i
1916 ansatt som hovmester på Grand Hotel i Oslo. Da hadde han bak seg flere
års utdanning i faget. Den foregikk på store etabiissementer i utlandet. En periode
senere drev han Victoria hotell på Lillehammer. Omsider ble han eier av hotell Brei
dablikk på Geilo. Der var det sikkert en stor opplevelse for ham og staben hans, da
de fikk servere lunsj for kong Haakon og kronprins Olav.
B3. Helga Katrine, f. 1 886 på Øra. 1 1910 var hun bosatt på Øian i Orkdaien og gift
med Innerst og banevokter John L. Brækken, f. 1 869 i Hemne.
B4. Marie Gustava, f. 1891. Gift med enkemann Buhol. Bodde på Vestfossen.
1894, d. 1992 Gift med Leikny Folio, f. 1902, d. 1987
B5. Konrad Mateus,
Neste eier.

Karl Edin Ellewsen (1 882-),

Marie Ellewsen Buhoi,

Brudeparet

direktør ved Breidablikk hotell

datter av Hans Jakob og

Leikny og Konrad Ellewsen.
Foto utlånt av Liv G. Isaksen.

på Geilo.

Karen Ellef|sen.

Foto utlånt av Liv G. Isaksen.

Foto utlånt av Liv G. Isaksen.

Konrad Mateus Ellewsen (1894-1992) og Leikny Oddbjørg Olsdatter Folio
(1902-1987)
Konrad Ellewsen var hotelbud i 1910, men begynte som baker på Verdal Samvirkelag
da han var svært ung. Der var han ansatt i hele 53 Vi år og var i Samvirkelagets tjeneste
til han var 70 år. Da han sluttet i 1964, ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje for
sin innsats.
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Inne i Eliewsengården (Liilegård) 19/46. Bjørkmann & Co., f.v.: Bror og Eva Bjørkmann, Bjarne og Konrad
Ellewsen. Foto utlånt av Liv G. Isaksen.

Leikny var datter av smed Ole Andreas Andersen Folio og kona Anna Oline
Petersdatter Ertsaas som hadde eget hus og smie på Garpa - Solem g.nr. 20/10 av
Borgen.
Det var store tomter på Øra i gamle dager, og folk hadde både poteter og grønnsaker
til eget bruk og delvis også noe for salg. At det grodde og vokste bra har vi et eksempel
på fra Ellewsen sin hage. Lokalavisa forteller om en hodekål som veide 7 kilo, og at det
fantes flere av samme størrelse.
Konrad og Leiknys barn:
B2. Bjarne, f. 1923, d. 2007. Gift med Nelly Oline Hansen, f. 1922, d. 2000.
Bjarne var regnskapsfører på Verdal Komm. E. verk. Overtok Liilegård etter faren.

Liilegård ble solgt og flyttet på Tinden, der det i 2007 ble renovert og bygd om til flere
leiligheter. Huset står på tomta etter Lilleborg g.nr. 19/184 som i sin tid var eid av
Edvin Nilsen.
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Glade barn i Sørgata, utenfor Ellewsengården. Bjarne Ellewsen (senere eier av gården) sitter i andre rekke nr. 2 fra
venstre. Foto utlånt av Liv G. Isaksen.
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Postkortet som Konrad Ellewsen fikk fra sin bror Carl i 1933.
Her ser vi kong Haakon, og til venstre for ham skimter vi
kronprins Olav, Bak på kortet bestiller broren både molter,
.
, „
tyttebær og kyllinger, hvis de kan skattes.
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ØSTBY
L. NR. 42 AV MARITVOLL
G.NR. 19/47

De husa som senere ble Einarsenfamiliens bolig i Sørgata, var neppe de første på denne
tomta. Vi vet ikke hvem som bygde dem, men ut fra byggestilen var det trolig andre
hus den gangen Hans Petter Amundsen og familien bodde her. Tradisjon i familien Ing
valdsen og rekkefølgen i folketellinga fra 1865 og 1875 tyder på at Hans Petters hus er
identisk med det som senere ble til Østby/Einarseneiendommen i Sørgata. Dette skal
vi komme tilbake til.
Hans Petter Amundsen (1815-1863) og Karen Lovise Halvorsdatter (1816-1892)
Hans Petter Amundsen var født på Østvollvald, og hans foreldre var Amund Hansen
og Anne Maria Hansdatter Tell. Han ble gift i 1848 med Karen Lovise Halvorsdatter
som var født på Maritvollvaldet, og der bodde hun også da de giftet seg. Karen Lovise
var datter av Kari Olsdatter og Halvor Ottessen på Øra. Hun var av hanskemakerslekt.
Hennes farfar var strandsitter og hanskemaker Otter Olssen.
Hans Petter var jektskipper og strandsitter på Øra allerede i 1849 da han fikk sin
første datter. Hans Petter ble ingen gammel mann ettersom han døde i 1863, bare 48
år gammel. To år senere ble Karen betegnet som selveier på Maritvollvald, så hun tok
rimeligvis over husa etter mannen. Sønnen Anton bodde heime sammen med mora.
Hans Petter og Karen sine barn:
Bl. Anne Karoline, f. 1 849 på Øra, d. 1851 på Øra.
B2. Hanna, f, 1852 på Øra d, 1945, Gift 1 879 med Johannes Ingvaldsen, f. 1853,
d, 1932. Han var snekker og husmann på Haugvoll (Slottavald). Hanna vokste
da opp i Sørgata, men allerede som 1 3-åring var hun tjenestepike hos Adam Jel
strup på Haugsholmen. I 1 875 ble hun betegnet som oppvarter og hadde arbeid
hos kaptein Wilhelm Holst på Stiklestad vestre. Ekteparet kom til husmannsplassen
Haugvoll (Slottavald) før 1 882. Johannes arbeidet som snekker i tillegg til at han
drev husmannsplassen.
B3. Anton, f. 1 856 på Maritvoll, Øra. Gift med Elisabet Petrine, f, 1 853 i Stjørdalen.
Anton gikk i skomakerlære og var i 1 875 hos skomakermester Hans Olsen i Sandgata 1 7, I 1900 var han blitt skomakermester sjøl, og da bodde han med familien
i Hans Nissens gate 8 i Trondheim,

Fra 1872 var Sefanias Mathisen eier av denne heimen.
Sefanias Mathisen (1839-) og Oliva Olsdatter (1843-1902)
Om ham har vi funnet svært lite i de kildene vi har hatt tilgjengelige, men han var
født på Leklemsvald i 1839 og fikk attest til Inderøy i 1854. I 1865 oppholdt han
seg i Ålesund og var snekkersvenn. Ti år senere var han bygningsbestyrer. I 1891 ble
Mathisen benevnt som snekker, bygningsbestyrer og kirkebyggmester på Steinkjer.
Han var eier bare en kort periode, for allerede ved folketellinga i 1875 står Martin
Andreassen Ydse oppført som eier.
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Martin Andreassen Ydse (1843-1885) og Hansine Berntine Halvorsdatter
(1849-)
Martin Ydse var sønn av Andreas Olsen Ydse og kona Marit Olsdatter. Foreldrene
bodde på Maritvollvald da Martin ble født. Hansines foreldre var ikke gift, men faren
var enkemann Halvor Halvorsen og mora var Marta Kirstine Halvorsdatter. Begge var
bosatt på Øra da Hansine kom til verden. Hun ble imidlertid konfirmert på Levanger.
Martin og Hansine giftet seg i 1872.
Som de fleste andre måtte også Martin Ydse ut på lånemarkedet. I 1878 utstedte
han en vekselobligasjon til Verdalens Sparebank på 360 kr. Som kausjonister hadde
han Sakarias Maritvold og postfører Ole Bjørli. Den første var gårdbruker på Maritvoll,
den andre var også bosatt på Øra i eget hus i Sørgata. Ydse hadde dessuten en gjeld til
Sakarias Maritvold og landhandler Andreas Moe i Moparken på 176,54 kr. Som sikker
het for tap i forbindelse med dette, pantsatte han sitt hus med l.nr. 42 for til sammen
536,54 kr. Husa besto den gang av ”Hovedbygning, Fjøs og Lade” alt under ett tak.
Martin utvandret til Big Rapids i Michigan i 1882. Som hjemgård er anført Land
stad, av yrke var han glassmaker og strandsitter. Hansine ble anmeldt for hor i juli
1888. Hun fikk en sønn, Håkon Edvin, med gift mann Eilert Nilsen Brustua i 1888.
Anmeldelsen har vel sammenheng med det. Men hva med den gifte mannen? Ble han
anmeldt? Verken Hansine Berntine eller sønnen er funnet i registeret over døde i Ver
dalen. Trolig har de flyttet ut uten at det er blitt registrert.
Martin og Hansines barn:
Bl. Andreas, f. 1873 på Maritvollvald. Andreas flyttet som ugift til Mattmar i Sverige i
1 890, men flyttinga er ikke registrert før i 1 894.
B2. Marie Kristine, f. 1 875 på Øra, d. 1908 på Rønning, Fåra. Hun flyttet som ugift
til Frosta i 1893, men flyttinga er ikke registrert før to år senere. Gift 1900 med
Oluf JoFiannessen Faaren, f. 1 876, d. 1929 på Rønning. I 1 900 var de leieboere
på Skei, men kom senere til Rønning. Oluf Faaren var en periode gårdsbestyrer i
Øver-Fåra. Marie kalles bondekone ved sin død i 1908. Rønning er en heim fradelt
Øver-Fåra og kalles også Fåra-Skjeftet g.nr. 88/5
B3. Harald, f. 1 877 på Øra, d. 1 882. Martin Ydse var da husmann.
B4. Madsine, f. 1 879 på Øra, d. 1 882. Hun kaltes Madsine da hun ble døpt, men
Hansine ved sin død. Ved hennes fødsel kaltes faren håndverker, ved hennes død
kaltes han også det.
B5. Magna Margrete, f. 1881 på Maritvollvald. Ukjent skjebne.

Hansines sønn med Eilert Nilsen Brustua:
B6. Håkon Edvin, f. 1888 på Hestegrei. Gift 191 1 i Frostviken, Jamtland med Frida
Karoline Kjesbu, f. 1 890 Verdalen. Ikke funnet i då ps reg i ste ret.

Neste eier ser ut til å bli Martin Einarsen.
Han ble kalt husmann da sønnenjohan Oskar døde i 1888. Ifølge Norges Bebyggelse
kom Einarsenfamilien til Østby i 1891, trolig noe før.
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Foran f.v., sittende: Anna Rindsem, ukjent, Anna Einarsen. Bak f.v. ukjent, Martin Einarsen, Olaus Pedersen og
Agnes Bones. De andre er ukjent. Foto utlånt av Ragnhild By.

Martin Edvard Einarsen (1855-1939) og
Anna Olsdatter Hynne (1862-1941)
Fradelinga av Østby fra Maritvoll skjedde i
1895, og skjøte fikk Martin i 1898 fra Maritvoll
interessentskap. Prisen var 300 kr.
Martin Einarsen var sønn av gårdbmker på
Aksnes mellom, senere vognmann på Øra, Johannes
Einarsen Aksnes og kona Elen Mikalsdatter. Se
Folk og heimer Leksdalen s. 77 og 78. Han giftet
seg i 1883 med Anna Olsdatter Hynne, datter av
Ole og Serianna Hynne i Smedveita.
I likhet med far sin var han vognmann, men han
rakk også mye mer. Da Skjækerdalens nikkelverk
var i virksomhet, arbeidet han der noen år. Han
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Martin Einarsen (1855-1939),
vognmann på Øra. Foto utlånt av Ragnhild By.
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Skysskar og vognmann Martin Einarsen foran huset sitt i Sørgafa ca. 191 5 - Østby g.nr. 19/47.
På trappa sitter hans barnebarn Asiaug. Foto utlånt av SNK.

arbeidet også i Kanalvesenet og noe senere ved Hell- Sunnanbanen. Men det er som
vognmann han huskes best. I 25 år hadde han all varekjøring for Verdal Samvirkelag.
Martin hadde en datter før ekteskapet. Mora var: Ragnhild Anna Arntsdatter Lev
ring, f. 1843.
Bl. Anna, f. 1876 i Levringan, død ugift i 1894 i Breding østre der hun var tjener.
Martin bodde på Hegstadvald da Anna ble født.

Martin hadde også en sønn før han ble gift;
B2. Ole Albert, f. 1 880 på Vistvald, d. 1 884 på Rosvollvald. Mora var: Anne Marta
Larsdatter, f, 1858.

Anna og Martins barn:
B3. Alfred Mateus, f. 1885 på Øra, d. 1966. Gift med Antonie Olsdatter Johnsen.
Neste eier av Østby.
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B4. Johan Oskar, f. 1 888 på Øra, død samme år før bekreftelse i kirken.
B5. Emma Sofie, f. 1900 på Øra, d. 1901 på Øra. Hun kaltes husmannsdatter ved
sin død.
Martin Einarsen solgte Østby til sønnen Alfred Mateus i 1939
Alfred Mateus Einarsen (1885-1966) og
Antonie Olsdatter Johnsen (1892-1969)
Mateus Einarsen var som vi forstår sønn
av forrige eier. Elan giftet seg i 1910 med
Antonie Johnsen fra Lindbo/Landstadgården
i Gamle Storgate. Hun var datter av Anna
(Ane) og Ole Johnsen.
Som nygifte bodde de en periode på Øra,
og de fire eldste barna er født der.
Mateus gikk en god skole i hestehold
hos far sin og ble som voksen kjører for
Værdalsbruket, senere for Trones Bruk. Først
på Ørmelen, deretter på Trones. Familien
bodde i flere år på Trones, der ytterligere fire
barn ble født i tida 1918-1926. Deres yngste
F.v. Antonie og Mateus Einarsen,
barn, Ragnhild ble født på Øra i 1937.
deretter hans foreldre Martin og Anna Einarsen.
Mateus anskaffet seg sertifikat for bil
Foto utlånt av Ragnhild By.
allerede i 1918, og han var blant de 4-5
første som hadde førerkort i Verdalen.
Fra 1932 tok han over farens vognmannsforretning og ble dermed tredje generasjon
som drev med dette. Hans farfar Johannes Einarsen var den første, men han bodde
trolig på Dyrstad g.nr. 19/59 etter at han flyttet fra Leksdalen (senere eier Edvard
Lyngaas i Nordgata).
Det var romslig tomt hos Einarsen, og den var inngjerdet. Der fantes det både
bær- og fruktrær og mye grønnsaker. Hagebordet var ekstra stødig, for det var en stor
kvernstein.
Da Mateus Einarsen døde i 1966, skrev lokalbladet bl.a.: Mateus Einarsen var en
populær skikkelse på Øra. Han var alltid rede til å utføre de oppdrag han ble bedt om, og
ellers var han en vennlig mann med et godt humør og et lyst sinnelag.
Mateus og Antonie sine barn:
Bl. Aslaug Amalie, f. 1 910 på Øra, d. 1 979, Ugift. Utdannet Røde Kors-søster. Hadde
sitt arbeid i Stamsund, senere i Oslo.
B2. Magnhild Antonie, f. 1911 på Øra, d. 1977. Gift med Johan Skiksten, f. 1912,
d. 1940. Han var kontorist. De var bosatt på Vestfossen. Skiksten fait i kampene i
Gratangen. Som enke flyttet hun tilbake til Verdalen og stelte for foreldrene. Senere
bodde hun i blokkieilighet.
B3. Marie Otilie, f. 1913 på Øra, d. 1948. Ugift.
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Magnhild med Alf foran, Kalle, Emma, Aslaug med Einar på armen. Foto utlånt av Ragnhild By.

B4.

Karl, f. 1916, d. 1978. Gift med Inger Oline Nilsen fra Tinden, f. 1916, d.
1978. Eget hus på Tvistvoll. Karl eller Kalle som han kaltes, var lastebileier. Han
hadde flere oppdragsgivere, bl.a. Verdal Meieri og Statens Vegvesen.
B5. Emma Matilde, f. 1918, d. 1999. Gift med Ingvar Edin Seines, f. 1912, d.
1979. Eget hus på Ørmelen. Ingvar var vaktmester på Brannstasjonen en tid,
senere arbeidet han på Uteseksjonen i Verdal kommune.
B6. Alf, f. 1 920, d. 1 996. Gift med Aslaug Kålen, f. 1930 på Eklestua, d. 2005. Tok
over transportoppdragene etter faren, en kort periode ble det brukt hest, så traktor
og så endelig lastebil. Alf og hans hjelpere besørget søppeltømming i sentrum på
Øra før grensene ble utvidet til å gjelde heie kommunen.
B7. Einar, f. 1921, d. 1940. Ugift.
B8. Kari, f. 1926, d. 1950. Ugift. Arbeidet på Spinneriet.
B9, Ragnhild, f. 1937 på Øra. Gift med Jon Birger By, f. 1935. Eget hus i Symreve
gen, men som pensjonister har de leilighet på Stekke. Jon Birger By var kommune
kasserer en periode, senere helse- og sosialsjef i Verdalen. Som pensjonist er han
overformynder i kommunen.
Østby ble kjøpt av Verdal Samvirkelag i 1963 og revet for å gi plass for den såkalte
Postgården.
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Antonie Johnsen gift Einarsen

Hilma Johnsen og

Foto: S. Bjerkan.

Aslaug Einarsen.

F.v, Marie, Magnhild og Aslaug
- alle født Einarsen.

Samling hos Einarsen.
F.v. Antonie, Marie, Kari, Alf, Einar, Magnhild. 2. rekke Anna Einarsen, Martin, Matheus, Emma og Karl (Kalle)
Alle foto utlånt av Ragnhild By.
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VIBORG
LNR. 41 AVMARITVOLL
G.NR. 19/48

Den første eier som vi vet om her er Torsten Midtlyng.
Torsten Midtlyng (1821-1904) og x ) Nicoline Margrete (1819-1846),
2) Karen Bolette Petersdatter (1824-etter 1904)
Midtlyng var i kortere perioder eier av flere hus på Øra. Det kan se ut som han kom
hit som garver i Kinberggården, enten for å arbeide hos Kinberg eller som samarbeids
partner med ham. Kinberggården lå på Borgens grunn, og i 1844 da Midtlyng fikk en
sønn, bodde foreldrene på Borgen Øra. Midtlyng var også eier av Hynne g.nr. 18/28
og Volden g.nr. 18/11 i begynnelsen av 1860-åra. I 1856 kjøpte han Pettersborg g.nr.
18/107, og der drev han garveri i mange år. Midtlyng og familien er nærmere omtalt
under Mikvoll store (Pettersborg).
Midtlyng bestemte seg for å seige Viborg i 1854. Kjøper var garver Johan Riis.
Garver Riis
Har vi svært lite opplysninger om, men han averterte slik i Nordre Trondhjems Amts
tidende:
B ekjendtgjørelse!
Atjeg er tilflyttet Garver Midtlyngs Huse paa
Værdalsøren, hvorjeg modtager Huder og Skind til
Barkning og Garvning, tillader jeg mig herved at
hekjendtgjøre for mine ærede Kunder, saavel som for
Enhver, derfremdelees ville anbetro mig sit Arbeide,
med forsikring om, at Samme vil blive godt og re
elt udført.
Værdalsøren 11. Novbr. 1854.
Ærb.
H. Riis,
Garver.
Garver Riis ble ikke lenge på Viborg, for allerede i 1856 tok Ole Pedersen Frank d. y.
over eiendommen.
Fra kjøpekontrakten som da ble opprettet, siterer vi følgende:
”Undertegnede Garver Johan Riis paa Steinkjær tilstaar herved at have til Ole Frank
paa Værdalsøren solgt min paa Værdalsøren staaende Husebygninger med de fortiden
værende Inventarium eller Rekvisita, for den Omforenede kjøpesum 300 spd som til
mig Johan Riis indbetales inden 6 -seks - månederfra 26. juni 1856 osv. ..”
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Kjøpekontrakten kan også gi oss andre interessante opplysninger om husa på Øra. Det
fortelles om et såkalt stukkatur ”som før har været paa veggen/trappen til Indgangen”.
Stukk (italiensk) er en bløt masse av kalk, gips og sand tilsatt limvann, brukt til over
trekk og dekorasjon av murvegger og tak. Stukkatur forklares som et arbeid i stukk til
overtrekk eller dekorasjon av vegg eller takflater. Med andre ord ble det gjort forsøk på
å dekorere eller forskjønne husa også ”her på bjerget”.
Familienavnet Frank er så vidt spesielt at vi har gjort forsøk på å finne ut noe om
hvor navnet stammer fra. Mye tyder på at det har tysk opprinnelse, og at det er kom
met til Norge allerede på 1600-tallet med bergverksfolk.
Ole Pedersen Frank d.y. (1818-1885) og Elisabet/Lisbeth Olsen Holstad (18131896)
Ole Pedersen Frank var født på Fæbyvald og var sønn av Peder og Karen Hansdatter
Frank. Med andre ord - han var barnebarn av Ole Pedersen d.e. Han er omtalt på
uplassert heim nr. 8 under Maritvoll. Elisabet eller Lisbet som hun gjerne kaltes, var
datter av Ole Mikkelsen og hans andre kone Ingeborg Andersdatter på Ner-Hofstad. Se
Reimer og folk i Leksdalen s. 188 og 189.
Ole og Lisbeth giftet seg i 1851. Lisbeth bodde på Hallem ved giftermålet. Etter
noen år på Viborg bestemte Ole seg for å seige en av bygningene der. Året var 1856 og
kjøper var P. Thomsen. Huset ble solgt for bortflytting, ja til og med ”sylmuren” skulle
bort. Vi siterer noe fra kjøpekontrakten;
”Jeg undertegnede Ole Pedersen Frank sælger ligesomjeg herved afhender til P Thom
sen en Garveribygning og 6 stk. Barkkar, 2 kalkkasser, for så vidt disse 2 kalkkasser
medfølger mitforhen avsluttede Kjøh, ligeledes Sylmuren som tilligemed Bygningen
hør bortflyttes af Grunden til 1. september d.å. 2 - to - strækrammer tilligemed den
øvrige Inventarium medfølger kjøbet”.

Garverne brukte kalk ved semsking. Ved semsking ble det helst brukt skinn av mindre
husdyr, elg og rein. Skinnet ble røytet med kalk og senere innsmurt med tran eller fett.
Til slutt ble det behandlet/banket med en klubbe eller øksehammer. En går ut fra at
rammene som nevnes i kjøpekontrakten, ble brukt til å strekke skinnet under garve
prosessen.
Denne P. Thomsen har det ikke vært mulig å identifisere. En kan heller ikke finne ut
hvor huset ble flyttet hen. I året 1845 kom Thomas Thomassen Thomsen flyttende hit
til bygda. Han kom hit fra Stjørdalen for å drive garveri og gifte seg. Seiv om det kan
være likhetstrekk mellom disse to, ser det ut som de er to forskjellige.
Fra 1856 bodde så Ole Pedersen Frank med sin familie på Viborg. Han betalte fat
tigskatt i 1857. Ole hadde skatt i likhet med et par håndverkere i Veita og hadde vel
også inntekt deretter. Ved ligninga 1868/69 ble han lignet som husmann på Øra. I
1865 var han selveier og fisker, ti år senere kaltes han fisker med jord. Han hadde en
liten buskap både i 1865 og i 1875. Den besto av bl.a. 1 ku, 5-6 sauer og 2 grisen Han
sådde 1 tn. bygg og like mye havre, dessuten satte han 5 tnr. poteter.
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I 1874 sto det disse husa på Viborg: Våningshus, stabbur og låve-og fjøsbygning.
Det ser ut som Ole Pedersen Frank d.y. var på Viborg fra 1856 og til sin død i 1885.
Han døde av brystsykdom på Maritvollvald.
Ved Ole Pedersens død bestemte Lisbeth seg for å realisere noe av sitt jordiske gods.
Med panteboka som kilde kan vi se at hun solgte forskjellig innbo til sønnen Ole Olsen
Frank. ”Kvitteringen” ble utstedt på Gustad i Frol og er datert 19. juli 1885. Prisen var
300 kr. Av den framgår det også at Lisbet stilte med verge. Det var Anton Lothe som
var eier av Gustad vestre på den tid. Vitterlighetsvitner var Andreas og Jonas Gustad.
For å få et lite inntrykk av hva som fantes i en heim på denne tida, tar vi med en
liste over det hun solgte til sønnen: ”1 Skathold, 1 Skab, 1 Hanvogn, 1 par Vævlener, 1
par Rinstoler, 1 Saltbaune, 1 Kar, 3 Lodne Feller, 1 Overdyne, 1 Ølkagge, 1 Skuvseng,
2 smaa Bord, 1 Slagur, 1 Gjødselgaffel, 1 Grynkvern, 3 Hovedpuder med fjærfyld og
en del Bord”.
Av kjøpesummen var 277 kr dekning av utlegg Ole hadde hatt for mora, mens 23
kr ble betalt kontant.
Ole og Lisbeths barn:
Bl. Ole, f. 1852 på Øra, d. 1931.
Gift med Laura Amalie/NikoSine Pefersdatter, f. 1 856, d. 1930.
Neste eier:
Ole Olsen Frank (1852-1931) og Laura Amalie Nikoline Petersdatter (1856-1930)
Mens Ole Frank var innfødt ørbygg, var kona Laura født i Trondheim, men oppvokst
på Gustad vestre i Frol. Ved folketellinga i 1865 er hun da også oppført blant familien
der. Ole og Laura giftet seg i 1878, samme år som hun fikk flytteattest fra Levanger og
til Verdalen. I merknadsrubrikken står det anført: Tulgt mannen fra Levanger”. Der
med må vi nesten tro at Ole Olsen Frank også hadde et opphold på Gustad.
Viborg ble fradelt Maritvoll i 1895, og to år senere fikk Ole Frank skjøte fra Marit
voll interessentskap. Prisen var 400 kr og tomta var på ca. 2 mål.
I likhet med sin far var også Ole jun. fisker, f den forbindelse averterte han slik i
lokalbladet i 1920:
Hvis nogen vil ha

fin sild
saa se indom til mig og undersøk
priser og kvalitet før De henvender
Dem andetsteds.

Ole Frank
I mars året etterpå har han også nysaltet torsk "saltet på fiskeplassen” å tilby. Omkring
1900 var han jernbanearbeider en periode. "Formann” står det i folketellinga da.
Ole Olsen Frank hadde en sønn med Karen Margrete Lauritsdatter før han ble gift:
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Store endringer på gang ved Viborg, men ennå står huset tii familien Frank. Foto: Privat eie.

Bl. Martin, f. 1876 på Berg, d. 1946. Gift 1900 med Hanna Margrete Gunders
datter Granlund, f. 1875, d. 1975. Gårdbrukere på Berg søndre. Brukte Berg ti!
etternavn.

Ole og Lauras barn:
B2. Oskar Ludvig, f. 1878 på Maritvoll, Øra. 11891 var han gjeter på Gustad vestre.
Attest til Levanger 1893.
B3. Kristiana Antonie, f. 1881 på Øra. Attest til Trondheim 1901. Gift 1911 i Vinne
med Olaf Nikolai Nilsen, f. 1875 i Hammerfest. Han utvandret til USA i 1905.
Hun og to barn reiste to år senere. De var farmere.
B4. Oluf Martin, f. 1883 på Øra, d. 1902 på Viborg av nervesvekkelse. Ugift.
B5. Lovise Otilie, f. 1886 på Øra, d. 1 897 på Øra av magebetennelse.
B6. Ole Andreas, f. 1889 på Øra, d. 1935. Gift 1914 med Emma Julie Moen Lyng,
f. 1888 i Brønnøy, d. 1961. Neste eiere av Viborg.
B7. Ingeborg Pauline, f. 1892 på Øra, d. 1902 på Viborg av tuberkulose/5 magesår.
Faren kaltes ved hennes død jernbanearbeider.
B8. Jonna Marie, f. 1895 på Øra. Gift Lund i Trondheim.
B9. Lovise Otilie, f. 1898 på Øra, d. 1975. Gift 1927 med Alfred Holthe, f. 1893
på Holte i Beitstad, d. 1969. Alfred Holthe var en mester ti! å Hage is. Den sollgfe
han fra en kiosk i Kinberggården der de bodde en periode. Lovise drev senere
blomsterhandel i eget hus på Øra. Det var på tomt av Viborg.
B10.Jon Hermann, f. 1901 på Øra. Visstnok sjømann. Ukjent skjebne.
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Ole Andreas Frank (1889-1935) og Emma Julie Moen Lyng (1888-1961)
Andreas Frank fikk auksjonsskjøte på Viborg i 1915. Av en erklæring fra 1918 går det
fram at han som eier av denne eiendom og også fremtidige eiere skal skaffe gratis hus
være til hans foreldre Ole Frank og nålevende hustru på deres levetid.
Emma var født i Brønnøy og hennes far var husmann og fisker Eldor Johannessen.
Andreas Frank var sagbruksarbeider, senere dagarbeider. Som ugift drev også han som
fisker.
Andreas og Emmas barn:
Bl. Dagny Johanne, f. 1914 på Øra, d. 1997. Gift første gang med Sverre "Swen"
Gridseth, f. 191 1, d. 2001. Skilt. Gridseth døde i Salt Lake City i Utah, USA. Gift
andre gang med Arthur Johnsen, f. 1926, d. 1976. Flan var fra Oppdal. Av yrke
var han bilmekaniker og arbeidet hos John Gran og Gustav Norum. Bosatt på Øra.
Dagny og Sverres barn:
Cl. Reidar Andreas, f. 1936, d. 2006. Gift med Rannveig Auran f. 1942 fra
Skatval. Reidar var utdannet fotograf og arbeidet både hos Henning Ander
son og hos Bjarne Wiseth. Han hadde forretningen Fotohjørnet i eget hus
i Sørgata 14. Gridseth startet bygging av huset i 1970, og begynte med
butikk året etterpå.
Dagny og Arthurs barn:
C2. Karin Evelyn, f. 1952. Gift første gang med Gunnar Matberg. Skilt. Gift
andre gang med Bjørn Melby. Skilt.
C3. Rolf Arnfinn, f. 1954. Bosatt på Røra. Gift med dame fra Thailand,Tanavabee
Johnsen. Arbeid som sveiser.
B2. Wilhelm Oskar, f. 1915 på Øra, d. 1918 i "Spanska".
B3. Synnøve Vilhelmine, f. 1921 på Øra, d. 1980. Gift med Ola Opsahl. Han var fra
Vinjeøra i Hemne og arbeidet i gruvene i Malm. Bosatt på Øra.
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VOLDSET
OGSÅ KALT LANDFALLGÅRDEN
G.NR. 19/49
Denne eiendommen har en ikke klart å identifisere i Panteregisteret for Øra. Tomta ble
fradelt Maritvoll i 1895, og Erik Hansen Sceho fikk skjøte på den fra Maritvolls interes
sentskap i 1896. Men han var neppe den første eier.
Erik Hansen Sæbo (1856-1919) og 0 Anna Kornelia Andersdatter (1861-1893),
2) Ragnhild Lovise Pettersdatter Sørhaug (1865-1902), 3) Ellen Marie Lorentsdat
ter Sjøbakken (1873-1950)
Erik Sæbo og familien kjøpte Eklosvedjan mellom 1891 og 1893. Som nygifte hodde
de en periode i Bindalen der hans første kone var fra. Etter et opphold i Bodø noen
år kom de til Verdalen en gang mellom 1891 og 1893. Sæbo og familien hodde på
Eklosvedjan da Verdalsraset gikk i 1893. Da omkom både kona og de fire guttene de
hadde. Sæbo berget livet, for han var ikke heime rasnatta. I familietradisjonen heter det
at grunnen til at han slapp unna raset, var at han arbeidet som smed på Øra, og derfor
ikke var heime. Det kan jo godt være at han arbeidet i smia på Voldset, seiv om han
ennå ikke var eier av gården.
Sæbo gjorde en stor innsats i redningsarbeidet og fikk utmerkelse for det. Både han
og familien er omtalt i bygdeboka Ras i Verdal bd. A s. 135 og Ras i Verdal bd. Bs. 60.
Verdalsraset forårsaket mange tragedier og påførte mange familier sår som hadde
vanskelig for å gro. Erik Sæbo mistet både familie og heim, så han hadde nok sitt å stri
med lenge etterpå. Uvisst av hvilken grunn, men Erik Sæbo meldte seg ut av Statskir
ken like etter tragedien. Muligens en viss sammenheng med de prøvelser han fikk i
forbindelse med raset? Sikkert er det imidlertid at både Sæbo og hans tredje kone var
medlemmer i baptistmenigheten.
Erik Sæbo giftet seg andre gang med Ragnhild Sørhaug. Hun var datter av gård
bruker Peter Olaus Larsen Sørhaug og kona Ingeborg A. Petersdatter. Faren var eier av
gården Sørhaug i Volhaugen.
Erik og Ragnhild Sæbo eide Voldset i 1900 og bodde der sammen med to barn.
Da kaltes han frisør, og kona drev handel i gården. Før den tid praktiserte han, som
allerede nevnt, som smed. Det kan tyde på at det allerede da sto ei smie på Voldset, og
at det var bakgrunnen for Sæbos kjøp av gården. Den senere såkalte Landfaldsmia var
i bruk i mange år.
Da hans andre kone, Ragnhild, døde i 1902, kaltes Sæbo handelsmann. Hun døde
mens de bodde på Øra visstnok av tuberkulose.
Hans tredje kone het Ellen Marie Lorentsdatter Hansen. Hun var datter av Lorents
Hansen Fleskhusvald (Sjøbakken) og kona Olava Rasmusdatter. I 1905 averterte han
Voldset for salg, men har flyttet trolig til Levanger noe før den tid. Sønnen Ragnvald,
senere frisør i Sæbøgården, ble født på Levanger i 1903.
Erik Sæbo var født i Romsdalen, og var først utdannet som smed. Under et opphold
i Amerika lærte han seg også barberhåndverket. Erik Sæbo var en mann som ble hardt
MARITVOLL

553

prøvd, men som rakk over mye. Han var som nevnt gift hele tre ganger og hadde til
sammen 12 barn i sine ekteskap. Othilie (B7) var Ellen Maries datter fra før ekteskapet.
Sæbo døde på Levanger, bare 63 år gammel.
Erik og Annas barn:
Bl. Hans Arlur, f. 1886 i Bindalen, d. 1893 5 Verdalsraset.
B2. Edvind Klaudius, f. 1887 i Bodø, d. 1 893 i Verdalsraset.
B3. Johan Benjamin, f. 1889 5 Bodø, d. 1893 i Verdalsraset.
B4. Ame Ingolf, f. 1891 på Eklosvedjan, d. 1 893 i Verdalsraset
Erik og Ragnhilds barn:
B5. ASma Marie, f. 1894 på Steinkjer, d. 1982. Ugift. Iføige foiketelinga fra 1910 var
hun da kontorist i en sparebank. Bodde og arbeidet i Trondheim fra hun var ung.
B6. Edia Regine, f. 1899 i Verdalen. Død meget ung av tuberkulose.
Erik Sæbos tredje kone hadde en datter før hun ble gift med Sæbo. Faren var Adolf
Arntsen fra Trondheim:
B7. Othilie, f. 1895 på Fleskhusvald, d. 1976. Hun var tannlegeasssstenf i 1910.
Gift med Karl Bernhard Stedenfeldt, f. 1887, d. 1947. Han var svensk og kom til
Levanger som forgyller på Levanger Speil og Gullislefabrikk.
Cl. Karl (Kalle),
C2. Elsa, f. 1919
C3. Bjørn, f. 1925, d. 1998
Erik og Ellen Maries barn:
B8. Ragnvald Ludvig, f. 1903 på Levanger, d. 1975. Gift 1945 med Dagny Karlgård,
f. 1902, d. 1975. Ragnvald var frisør i Sæbøgården. Familien bodde også der.
De hadde en sønn, Odd Erik, f. 1947, d. 2007. Han overtok denne gården i
1974. Han ble gift 1968 med Gunbjørg Nåvik f. 1947 og sykepieier. Odd Erik
var maskinmesferassisfent.
B9. Thorleif, f. 1905 på Levanger, d. 1963. Gift med Audhild Synnøve Siapgård, f.
1914 på Nessgård, d. 2001. Thorleif gikk lærerskolen på Levanger og var lærer
på Levanger komm. Høyere Almenskole en periode.
Senere bosait på Årnes noen år.
Cl. Trude, f. 1943. Ufdannet jurist. Dommer i Agder lagmannsrett fra 1983 og fil
hun gikk av med pensjon i 2006. Gift med advokat Torstein Skaara, f. 1940.
Ingen'barn. Bosatt Odins vei 27, 32 i 6 Sandefjord.
B10. Gunvor, f. 1907, d. 1977. Ugift. Hun var apoteldekniker på Levanger til 1954,
deretter i Oslo. Gravlagt på Levanger.
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Bl 1. Erling Herman, f. 1909, d. 1985. Gift med Elfi Nielsen, f. 1904, d. 1981. Erling
var aktuar, senere direktør for Forsikringsrådet. Bodde i Oslo fra sfudietiden. Grav
lagt på Vestre gravlund, Fagerborg sogn.
Cl. Inger Marie, fMia) f. 1929. Adoptert av Erling. Gift med Gunnar Røed, f.
1927. Bosaft i Bærum.
C2. Ellen, f. 1941. Erling og Elfis felles barn. Gift med Thorolf Helgesen, f. 1928.
Bosaft i Bærum.
B12. Kirsten f. 1911, d. 1993. Gift med Sturla Gotaas fra Steinkjer, f. 1905, d. 1984.
Kirsten arbeidet i mange år som kontordame i Forsvarets bygningstjeneste. Sturla
var jurist og arbeidet i Kommunaldepartementet. Bosaft i Oslo fra 1953. Ingen
barn. Begge er gravlagt på Steinkjer.
B13. Trygve, f. 1913, d. 1993. Gift med Aud Hagli fra Kristiansand, f. 1914, d. 1985.
Han var lærer i Bærum.
Cl. Turid, f. 1943. Gift med Rolf Larsen, f. 1943. Bosaft i Oslo.
C2. Svein, f. 1948. Bosaft i USA hvor han forsker/underviser i realfag.

Erik Sæbo hadde hjemmel på Voldset enda i 1907, men flyttet som nevnt til Levanger
noe før den tid.
Sæbo hadde mange prøvelser og problemer i årenes løp, også økonomiske. Han
gikk konkurs, og Voldset måtte selges. Neste eier ble Sverre Marius Landfald. Han Ekk
auksjonsskjøte i 1908. Prisen var 2700 kr.
Sverre Marius Landfald (1885-1953) og Ingeborg Nikoline Olufsdatter Buran
(1881-1941)
Marius Landfald var sønn av Ole Peder Landfald og kona Barbroanna Larsdatter og var
født på Landfald. Hans kone var datter av Oluf Hansen Buran, og hun var født i Buran.
I ung alder begynte han i smedlære, først hos Martin Strand, senere hos Hartvig
Lund. Etter endt læretid arbeidet han noen år på Trondhjems mek. verksted. I 1906
begynte han med sitt eget verksted på Voldset og drev der i mange år. Han var kjent
som en dyktig smed og mekaniker og var svært interessert i det yrke han hadde valgt.
Landfald ville også gjerne lære bort noen av sine kunster, og arrangerte motorkurs
for mekanisk interesserte. I 1914 startet Landfald sykkelforretning sammen med en
Hegdahl. I lokalavisa averterer de for salg ”solide og letløpende dame- og herrecykler”.
Landfald var litt av en tusenkunstner. Han reparerte maskiner, laget akslinger,
lagere, remskiver osv. og hadde agentur for elektriske motorer. Da bilen etter hvert
også kom til Verdalen, ble det behov for sjåførskole. Den 1. mars 1920 startet Landfald
med det, trolig den første her i bygda. Han drev også med salg av biler.
Da siste krig var over, ble det opprettet maskinstasjon i bygda, og Marius Landfald
ble ansatt som smed og reparatør der. Han døde i Trondheim, der han var bosatt sine
siste leveår. Neppe barn.
En av de som hadde forretning i Voldset/Landfallgården var Egil Holm. Han startet
elektrisk butikk der i 1922. Før dette var han elektromontør på Røra komm. Elektri
sitetsverk. Han utførte både installasjoner og reparasjoner for sine kunder. I butikken
solgte han ovner, kokeplater, strykejern, lamper, lysekroner, bordlamper og skjermen
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Han var for øvrig far til Kristian og Victor Holm som mange år senere hadde musikk
forretning i Gamle Storgate (Lindbo/Landstadgården).
Ny urmakerforretning ble også åpnet i gården fra 15/8 1922. Den var det H.
Anderson (Kaikkonen) som sto bak. Han reparerte bla. lommeur og veggklokker
både solid og til rimelige priser ifølge egen annonse.
På slutten av 1920-åra ble Voldset med smie til salgs og neste eier ble Albert Mar
tinus Andersen Lein.
Albert Martinus Andersen Lein (1903-1992) og Hildur Margrete Ingvaldsen
(1895-1984)
Albert Lein gikk i smedlære hos Ingvald Johansen. Gjennom et langt liv fikk Albert
Lein prøve seg på mange oppgåver i arbeidslivet. Han var en oppfinnsom mann som
så seg råd for mye.
Han var født i Levanger, og foreldrene var Berta og Anders Lein. Hildur var datter
av Hanna og Johannes Ingvaldsen. De giftet seg i 1926. Albert og Hildur overtok hei
men Haugvoll (av Haug/Slottet 24/8) etter hennes foreldre. Der fikk Albert satt opp
ei smie etter at han solgte Voldset.
Under siste krig laget han bla. et redskap som man brukte for å pusse både hest
og ku, en såkalt kuskrape. Disse ble levert til Trondheim og solgt der. Albert lærte seg
også å sko hester, og det var mang en hest som ble skodd på Haugvoll. Vi kjenner til
enda et par produkter som ble til i smia der - smijernslamper og gnistfangere.
Albert Lein fikk også oppdrag som reparatør for maskiner både på Garveriet og
Spinneriet, og arbeidet noe på John Grans bilverksted. Men lengst arbeidet han på
Verdal Samvirkelags mølle, der han var fast fra 1955 til 1970.
De overtok Haugvoll i 1945, og der ble de boende resten av livet.
Albert og Hildurs barn:
BL

Reidar, f. 1926. Gift med Sigrun Sandsaunet, f. 1927. Tok over Haugvoll etter
hans foreldre. Reidar fikk opplæring hos far sin i mekanikerfaget. Etter en periode
på Verdal AAeieris verksted og hos Thor Kokås arbeidet han i 10 år hos firmaet
Johansen og Lein. De tok på seg ventilasjonsarbeider. 1 perioden 1970 til 1986
arbeidet Reidar i skjærehailen på Aker/Kverner. Som pensjonister bodde de i
leilighet på Ørmelen, senere på Reinsholm.
B2. Inger Johanne, f. 1932. Gift med Ivar Heiberg, f. 1925, d. 1984. Ivar hadde
sitt arbeid på Verdal Samvirkelags sentrallager. Bosatt i Sjøbygda. Hun arbeidet
en periode på Verdal Samvirkelags filial på Fleskhus. Som pensjonist bor Inger i
leilighet på Ørmelen.

Albert Lein solgte Voldset i 1939, og kjøper var Johannes Antonsen Slapgaard.
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Voldset g, nr. 19/49. Foio utlånt av SNK.

Johannes Slapgaard (1906-1976) og Olga Edvardsdatter Lyngaas (1912-1987)
Johannes var sønn av Signe og Anton Slapgaard. Olga var datter av Bergitte og Edvard
Lyngaas. De giftet seg i 1936.
Johannes gikk i snekkerlære hos Petter Ingvaldsen og var en habil bygningsnekker.
Han var ellers en flink spillemann i likhet med flere andre i sin slekt. Johannes var
imidlertid uheldig, skadet ei hånd og det ble umulig å traktere fiolinen. Etter den tid
spilte han visstnok noe cello.
På Voldset hadde Johannes og Olga fruktbutikk, men også leilighet i gården. Dessu
ten drev de handel i Raststua på Ådalsvollen en periode.
Johannes og Olgas barn:
Bl.
B2.

Brit Signe, f. 1937. Hun bie ka It Lulle. Gift med Sandemose. Skilt.
Lisbet, f. 1944. Gift med Einar Holmvik. Skilt.

Erik Hedman eide Voldset en periode og solgte tv-apparat der. Da huset ble revet, fant
man en gammel tobakkseske i en vegg der. Den var lagt inn ved renovering av huset i
1939. På en lapp av gråpapir var det skrevet:
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1939 3. desember.
Det herrens år 1939 det ser ut til at hele verden skal gå opp i røk. Vi er to fattige sjeler som
holder på her: Sofus B. og Johannes S. som går med hjertet i halsen og venter på å må ut.
Når dette leses om 70 år er kan hende alt anderleses.

Tobakkseske med papirlapp. Funnet på Voldset g.nr. 19/49.

Vi tar neppe feil når de to som kommer med sitt lille hjertesukk her er: Sofus Berg og
Johannes Slapgaard.
Tomta eies i 2014 av Coop Inn-Trøndelag.
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KATRINEVOLL
G.NR. 19/50

Blant flere eiendommer som har vært vanskelig å identifisere i panteregisteret fra 1874,
er også Katrinevoll. Den første sikre eier vi kjenner til, er skredder Martin Ellingsen
Nestvold. Denne gården lå på sørsida av Nordgata, Bethel var nærmeste nabo mot øst,
og rett over gata lå Suulgården. Våningshuset på Katrinevoll skal ha vært en tømmer
bygning som ble flyttet fra en gård oppe i bygda.
Martin Ellingsen Nestvold (1859-1894) og Anna Maria Andreasdatter Årstad
(1860-1948)
Martin var født på Nestvoldvald og foreldrene var husmann Elling Ellingsen og kona
Inger Arentsdatter. Anna var født på Årstadvald, og foreldrene var husmann Andreas
Eriksen og kona Gjertru Jonsdatter Årstadvald.
Martin og Anna giftet seg i 1884. Trolig bosatte de seg på Katrinevoll da de var
nygifte. Rimeligvis har det vært beboere og hus på denne tomta før 1880-åra. Den
lå ganske sentralt og ikke langt fra det som var sentrum på Øra før i verden, nemlig
Gamle Storgate og Smedveita.
De fikk bare et kortvarig ekteskap, for Martin døde allerede i 1894 av tuberkulose.
Han døde fra tre barn som Anna nå ble alene om å ta seg av. To barn var allerede døde
før far sin.
Tomta ble fradelt Maritvoll i 1895 og solgt til Anna Andreasdatter Nestvold, som
altså var blitt enke året før. Hun fikk skjøte i 1901. Eiendommen fikk navn etter eldste
datter i familien, Ida Katrine.
Skjøte til Ida Katrine Martinsdatter Nestvold iht. skiftesamling avholdt i 1903, i
avdøde enke Anna Eriksdatter Nestvolds og før avdøde Martin Ellingsen Nestvolds bo.
Martin og Anna Marias barn:
Bl. Ida Katrine, f. 1 885 på Øra, d. 1918. Gift 1905 med Peder Martin Eriksen Bakk
myr, f. 1 882 på Aure, d. 1 970. Mer omtale under Nestvoll.
B2. Gudrun Antonie, f. 1886 på Øra, d. 1887 på Øra. Begynte med kikhoste, har
presten tilføyd i merknadsrubrikken da hun døde.
B3. Emma, f. 1 888 på Øra, d. 1952, Gift med Sigurd B. Elverum, f. 1 884, d. 1964.
Mer omtale under Mikvoll store - Bakkely g.nr. 18/21 og Maritvoll - Bostad g.nr.
19/70.
B4. Gustav Adolf, f. 1 890 på Øra, d. 1917 på Øra. Tuberkulose.
B5. Marianne, f. 1 892 på Øra, død samme år av krampe.

Ida Katrine Nestvold som senere ble gift Bakkmyr, solgte til Kristian Solberg allerede i
1904.
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Kafrinevoll g.nr. 19/50 nærmest, videre mot øst Bethel og Voldset [Johannes Slapgaard). Foto utlånt av SNK.

Kristian Solberg
Om ham har vi svært lite opplysninger, men at han var eier av Katrinevoll er sikkert
En har nemlig kopi av skjøtene både ved kjøp og salg.
Solberg ble også eier bare en kort tid idet han solgte til banevokter Eliseus Bye i
1906.
Eliseus Martin Bye (1853-1939) og Mali Johnsen Teveldal (1863-1930)
Eliseus Bye var født på Storøra og foreldrene var husmann Elias Eliassen og Guruanna
Hansdatter. Mali var fra Meråker.
Eliseus oppholdt seg en periode i Sverige, men fikk attest til Meråker i 1881 som
ugift. Han stiftet familie der og ble ansatt som banevokter fra 1881. Han hadde sitt
arbeid ved Kongshaugen distrikt på Meråkerfjellet. Her var han til 1905 - de siste fem
år som baneformann. Da fikk han muligheten til å komme tilbake til heimbygda og ble
ansatt som baneformann på strekningen Verdalsøra-Koabjørga.
Eliseus og Malis barn;
Bl. Anna, f. 1881, d. 1936 i USA.
B2. Johan Edvard, f. 1884 i Teveldalen, Meråker, d. 1946 i Trondheim. Gift 1916
med Gudrun Kvam, f. 1891 på Follovald. Hun var datter av Anna Otelie Olsdatter
og Petter Andreas Kvam. Johan var overkonduktør på NSB.
560

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

a'*
.

-

Nordgata med Katrinevoll t.v. Godt sledeføre. Hest og hestelorf preger gata. Foto utlånt av SNK.

. B3.
B4.

Karl, f. 1887. Utvandrettil USA.
Emil, f. 1891 i Meråker, d. 1974 i Trondheim. Hans yrke i 1910 var jernbane
arbeider.

B5. Amanda Emilie, f. 1895 i Meråker, d. 1978 i Trondheim. Hun kaltes Manda og
var butikkpike i 1910. Gift med Einar Lysholm. Som ganske ung startet Manda Bye
hattebutikk på Katrinevoll. Hun averterte sine varer både i 1915 og 1916. Butikken
skal ha vært i den østre stua, nærmest Bethel. Folk i familien kan huske hatteesker

B6.
B7.
B8.

som lå på lager i uthuset. Bruken av hatter var nok mer vanlig på denne tida. Pus
sig nok lå det også en hattebutikk vegg i vegg med Mandas butikk. I nabohuset
Trinelyst hadde nemlig Maggie Moe akkurat samme varen. Så her lå konkurrentene
temmelig nære hverandre.
Elfrida Mathilde, f. 1897 i Meråker, d. 1988. Gift 1920 med Nikolai Lassesen
Norum, f. 1 895, d. 1984. Gårdbrukere på Stamphusmyra. Hun kaltes Frida.
Olga Marie, f. 1 899 i Meråker, d. 1989. Gift med Einar Eilevsen Indahi, f. 1900,
d. 1 983. Olga ble neste eier sammen med søstera Gunvor.
Gunvor Amalie, f. 1902 i Meråker, d. 1965. Ugift. Neste eier av Katrinevoll
sammen med Olga Indahi.

I 1934 solgte Eliseus Bye heimen til sine to døtre Olga Bye Indahi og Gunvor Bye.
MARITVOLL

561

Olga Marie Bye Indahl (1899-1989) og Einar E. Indahl (1900-1983)
Nå ble Katrinevoll et felleseie. Våningshuset var i 1 Vi etasje og hadde to kjøkken og
fem andre rom. Tomta var på 1 Vi mål. Einar var garveriarbeider. Han var sønn av Grete
Birgitte og Ellev Ellingsen Indahl. Olga og Einar giftet seg i 1921 og fikk disse barna:
Bl. Else, f. 1921 på Katrinevoll, d. 2007. Arbeidet i Narvesenkiosken på Verdal sta
sjon. Ugift.
B2. leif, f. 1923 på Øra, d. 2010. Gift 1948 med Anna Forberg, f. 1922, d. 201 1.
Skilt, leif arbeidet først i Verdal Sparebank, senere i Den Nordenfjelske Kreditbank
(Fokus) der han var banksjef for bankens filial i Verdalen. Anna var sykesøster. Eget
hus på Prærien.

Eise Einarsdatter Indahl (1921-2007). Foto: Privat eie.

Gunvor Bye (1902-1965)
Gunvor arbeidet som kontordame på Verdal Meieri. Dessuten på Narvesenkiosken på
Verdal stasjon.
I 1966 kjøpte Verdal Samvirkelag Katrinevoll, huset ble revet og eieren overtok en
av Samvirkelagets boligtomter på jord av Holmvik (Frydenlund).
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Snevegården g.nr. 19/51. Her var det både gjestgiveri og skysstasjon omkring 1900. Foto utlånt av SNK.

HOLAN ØVRE OGSÅ KALI SNEVEGÅRDEN
LNR. 51 AVMARiTVOLL
G.NR. 19/51
Ole Olsen Holan (1795-1853) og Marie Olsdatter Ågård (1806-1896)
Når det gjelder Ole Holans fødselsår og fødested, har vi noe forskjellige opplysningen
Musum skriver i Bygdeboka bd. III s. 111 at han var født i 1793 i Holtålen. Listen
over innflyttere til Verdal viser imidlertid at han var født i 1795 i Stjørdalen. Hva som
er korrekt her, har vært noe vanskelig å fastslå. Som om ikke det var nok; Ved hans
giftermål i 1831 og ved hans død er hans fødselsår oppgitt til 1798.
Holan er registrert som innflyttet til bygda i 1829. Han kom fra Stjørdalen og hit
for å arbeide som farger. I en kilde står det at han var ”gårdmannssønn fra Stjørdalen”.
Det viser seg at det siste er riktig. Han ble nemlig født på gården Fløan vestre i 1795,
og hans foreldre var Ola Andersen Megård fra Holtålen og Gjertrud Hansdatter Auran.
Ole Holan ble tidlig foreldreløs. Faren døde da Ole var to år og mora da han var åtte.
Mora giftet seg på nytt allerede året etter at hun ble enke.
Om det var han som bygde husa på Holan øvre og søndre, vet vi ikke. Det kan
godt være mulig ettersom de bærer hans navn. Opprinnelsen til Holannavnet har vært
MARITVOLL

563

noe usikkert, men i og med at vi nå vet
han ble konfirmert fra Holan øvre i 1809,
skulle det være klart. Kanskje var han gje
ter/dreng der? Kanskje var han bortsatt dit
ettersom foreldrene var gått bort?
Hans kone, Marie, er offisielt datter av
Margrete Jørgensdatter Lund og Ole Tor
bersen Ågård. Folkesnakket og forskjellige
andre ting gjør at denne farskapen er hel
ler usikker. Margrete var tjenestejente hos
majoren på Bjartnes, Lorents Didrik Klii
ver. Hun hadde også en sønn med Ole Tor
bersen, Jørgen. Begge disse barna ble tilgo
desett i Kliivers testamente. Ellers er Marie
oppført som Lorntsdatter ved folketellinga
i 1875. I samme kilde er hun i 1865 opp
ført som Larsdatter, men det kan jo være
skrivefeil for Lorntsdatter. Dessuten kjen
ner en til at det finnes billedmateriale fra
Kluverslekta i familien etter Marie Holan
(Årbok 1953 Verdal historielag).
Trolig har Holan gjort det bra i sitt yrke.
Ole Holan (1859-1930). Ordfører her i bygda
Han er nemlig oppført som eier av Ysse
1902-1910 og 1920-25/ Han var barnebarn av
vestre i 1838, dog uten tinglyst skjøte. At
farger
Ole Holan, og sønn av Martinus Holan på
han ble eier der, har vel sin forklaring i at
Ysse.
Fotograf
Aune, Trondheim. Foto utlånt av SNK.
han kausjonerte for et lån som daværende
eiere av Ysse ikke maktet å betale. Dermed
kunne han løse inn gården.
Sammenhengen og eierforholdet på Holan øvre og Holan søndre har det vært litt
brysomt å finne ut av. Imidlertid inneholder skiftet fra 1858 etter den første eier vi
kjenner til, farger Ole Holan, viktige opplysninger. Gården blir beskrevet slik, vi site
rer:
indeholdende 2 Stuer, Kammere, 2 Kjøkken og Fordør i Underdelen samt Overvcerelser,
derhos er fra denne Bygnings nordre Ende tilbygget en anden Hovedbygning i Øst inde
holdende 1 Stue med 2 kamre, Fordør og Kjøkken, samt Værksted til Fargerie og endelig
Overvcerelser. Dessuden gives i Gaarden en gammel Fjøs- og Staldbygning, forenet med et
Fargerværksted og endelig et Stabur

Vi merker oss ”en atrden Hovedbygning”. Det må være den som senere i 1862 ble til
Snevegården. Arnt Sneve var gift med en av Ole Holans døtre, Elsebe. De andre byg
ningene som er nevnt i skiftet, er da Holan søndre eller Mullergården.
Ole og Marie giftet seg som nevnt i 1831. Såkalte "kaveringsmenn” ved den anled
ning var Mons Eriksen Moe i Melastua og Maries bror Jørgen Ågård.
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Deres barn var:
Bl. Martinus, f. 1831 på Maritvoll, Øra, d. 1873 i Black River Falls. Han utvandret
1871 og ble farmer. Gift 1859 med Marta Oline Arntsdatter Wiig, f. 1829 i
Asen, d. 1923 på Ysse. Hun ble gift andre gang med Jakob Jonsen Molberg, f.
1 832 på Molberg, d. 1927 på Ysse.
Martinus gikk seg vill i en snøstorm og frøs i hjel.
B2. Elsebe, f. 1 833 på Øra, d. 1911. Gift 1 856 med Arnt Sneve, f. 1 825 på Opp
dal, d. 1914. Bøkker, farger senere hotelleier på Øra. Neste eiere av Holan øvre.
B3. Oluf, f. 1 836 på Maritvoll, Øra, d. 191 3. Gift 1 867 med Maren Anna Moe, f.
1 844 på Haugslia, d. 1905 i Trondheim. Han var overrettssakfører i Trondheim.
B4. Grete, f. 1 838 på Øra, d. 1 885 i Chicago. Gift 1 868 med handelsmann Amund
Fredriksen, f. 1831 i Grytten, som også skal være død i Chicago.
B5. Lorents, f. 1841 på Marilvoiivald, d. 1 890 på Rotvoll. Begravet i Verdalen. Skole
bestyrer i Oslo. Ugift.
B6. Mette Margrete, f. 1 842 på Øra, d. 1912. Gift 1 866 med Anton Martin Muller,
f. 1 838 i Trondheim, d. 1928. Bakermester i Gamle Storgate.
Eiere av Holan søndre.
B7. Anne, f. 1845 på Øra. Ugift. Fra 1875-1891 var hun husjomfru i Trondheim. I
1910 hushalderske for broren Oluf.
B8. tKristine, f. 1 850 på Øra. Bodde i Trondheim. Ugift. 11910 var hun hushjelp hos
Arnt Sneve. I 1925 bodde hun i Elvegt. 16 i Trondheim sammen med søstera Anne
og en annen slektning - Magnus Holan, f. 1 890.

Arnt Haldorsen Sneve (1825-1914) og
Elsebe Olsdatter Holan (1833-1911)
Arnt Sneve er registrert som innflyttet hit til
bygda i 1856, men er trolig kommet noe før.
1-tan \rc\r frArll nå Onnrlmpn
Inil frci

Han var født på Oppdal, men flyttet hit fra
Trondheim. Ved innflyttingen står det at han
skal begynne som farger, dvs. det lå vel i korta at
han skulle overta sin svigerfar Ole Holans farger
virksomhet på Øra. Holan var død noen år før.
Av panteregisteret fra 1874 går det fram at Sneve
tok over i 1862. Husa som Sneve tok over, var et
våningshus og en uthusbygning.
Sneve var nok en allsidig kar som kunne
mestre forskjellige yrker. Han praktiserte både
som farger og bøkker, en periode eide og brukte
han eiendommen Riksvoll etter sin svigerfar, Ole
Holan. Se under Nestvoll - Riksvoll g.nr. 16/3.
Omkring 1900 var han gjestgiver og drev skyssstasjonen for Øra. Mens Arnt Sneve var eier, ble
Holan øvre fradelt Maritvoll. Årstallet var 1895.
MARITVOLL
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Skysskar hos Sneve? Foto utlånt av snk.
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Kaffestund hos familiene Sneve og Muller. De hadde felles gardsplass. Bildet er fra gardsrommet i Snevegården,
sørsiden. Snevegården lå i Nordgata, men ble revet ca. 1914/15. Fra v.: Oluf Sneve, Kristine Holan, baker
Muller i kvitt med kona Mette, f. Holan (kvitt forkle), Arnt Sneve (med kaffekoppen), Anna Jacobsen, ukjent barn,
Elsebe Sneve f. Holan, Hjørdis og Ella. Gutten på gyngehest er sønn av Anna Jacobsen, Carl Jacobsen.
Foto utlånt av SNK.

Snevegården som den gjerne ble kalt, var i sin tid en sentral gård på Øra. Den sto
med fasade mot Nordgata, men hadde også inngang mot vest og elva. Det var to store
balsampopler foran inngangen. Hovedbygningen var lang og smal og sammenbygd
med uthuset, men med port mellom. Uthuset rakk omtrent like langt østover som
Følstadgården gjør i dag. Stallbygningen lå mot øst. Det hørte også med en liten hage
med lysthus.
Foruten hotell og skyss-stasjon var det også lokaler for tingstue eller rettslokale. En
sal som ble benyttet til utpakking for handelsreisende, gjorde tjeneste som det.
Det var nok ikke alle forunt å bli benevnt som ”madam”, men Elsebe Sneve var en
av madammene på Øra. Da hun døde i 1911, ble hun kalt hotellvertinne. Arnt Sneve
døde tre år senere, da kaltes han hotellvert.
Arnt og Elsebe giftet seg i 1856 og fikk disse barna:
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Elsebe og Arnt Sneve med noen i familien. Barna er f.v. Margrethe, Oluf og Marie. Foto utlånt av SNK.

Bl. Oluf, f. 1 857 på Øra, d. 1910 på Øra. Ugift. Ga ur noen skrifter på trøndermålet,
bJ.a. "Da'n Jens Fleskhus va' i Kalifornien". Dessuten en turistguide for Verdalen.
B2. Marie, f. 1 859 på Øra, d.l 885 på Øra. Ugift. Svulst i magen.
B3. Margrete, f. 1 862 på Øra, d. 1961. Ser ut som hun har vært en tur til Sverige i
1884, men hennes navn er strøket i kirkeboka. Flytting ble registrert 18.12.1 886.
Ftun ble gift 30.12.1886 med Johan Getz, f. 1 856 i Trondheim, d. 1905. Adm.
direktør for A/S Værdalsbruket. Bosatt i Getzgården på Ørmelen.
B4. Anna Elisabet, f. 1864 på Øra, d. 1946. Gift 1895 med Carl August Jacobsen,
f. 1 868, d. 1943. Jacobsen var grasserer i Trondheim.
B5. Petra Augusta, f. 1 869 på Øra. Gift 1 896 med Carl Bjørnholdt Bugge, f. 1 866 i
Borgevær, Lofoten. Han var telegrafbestyrer i Fauske.
MARITVOLL
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Etter at Elsebe og Arnt Sneve var døde, bestemte arvingene Margrete Getz og Anna
Jacobsen seg for å seige gård og tomt til kjøpmann E.M. Moe som var eier av Eker eller
Følstadgården på andre sida av Nordgata. Moe fikk skjøte i 1914.
Snevegården ble revet, og noe av tømmeret ga E.M. Moe til Bakketun Ungdoms
skole som ble bygd i 1915.
E.M. Moe delte fra en parsell som ble solgt til fotograf Larsson i 1916. Parsellen fikk
navnet Holan mellom og b.nr. 123. Skjøte fra Moes dødsbo i 1922 til frøken Ingeborg
Følstad.

Interiør fro Snevegorden. Arnt og Elsebe Sneve i sin stue. Fotograf L. E. Larsson, Verdalsøra. Fola utlånt av SNK.

Høyre side; Elsebe Sneve var en av de som ble kalt madam
Foto utlånt av SNK.
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HOLAN SØNDRE OGSÅ KALT MULLERGÅRDEN
L.NR. 50 AV MARITVOLL
G.NR. 19/52

Ole Olsen Holan (1795-1853) og Marie Olsdatter Ågård (1806-1896)
Ole Holan var eier av 1. nr. 50 og 51 av Maritvoll fram til sin død i 1853, senere var
hans enke Marie også eier av begge i noen år. Vi kan ”tenke” oss et besøk hos Marie
Holan i 1865. Hun ble da oppført som selveierske på Øra, men hadde kår fra Ysse.
Sammen med henne bodde døtrene Anna og Kristine. Begge var ugifte. Ellers var det
to fosterdøtre i huset, Anna Marie Myhre 10 år og Anna Bergitte 6 år.
Etter at Marie Holan var blitt enke,
leide hun ut lokaler til baker Petter Chris
tian Dahl som var født i Trondheim i 1834.
Han kom til Verdalen i 1864 fra Kristian
sund for å drive sin "profesjon” som det
står skrevet. Han var gift med Ulrikke
Ramsted som var fra Sverige. Han hadde
både bakersvenn og bakerdreng i sin tje
neste, og dessuten to tjenestepiker. Hans
opphold i Verdalen ble heller kortvarig, for
allerede i 1866 kom Anton Martin Miiller
hit til bygda fra Levanger. Han var også
bakermester og dessuten svigersønn av
Marie Holan.
Anton Martin Miiller (1838-1928) og
Mette Margrethe Holan (1842-1912)
Anton Miiller var født i Trondheim, men
kom fra Levanger til Verdalen i 1866.
Hans foreldre var garvermester Jacob M.
og kona Jonetta Lindberg.
Mette Muller (1 8424 91 2) var datter av Ole Holan
Miiller hadde nok stiftet bekjentskap
og gift med baker Muller.
med folk i bygda før han flyttet hit. Miiller
Fotograf Lars Back, Steinkjer. Foto utlånt av SNK.
ble nemlig gift allerede i juni 1866 med
datter av Marie og Ole Holan - Mette.
La oss ta en "tenkt” tur innom hos familien Miiller i 1875. På dette tidspunkt bodde
det mye folk i Miillergården. Lamilien besto av foreldrene og hre barn. I sin tjeneste
hadde Miiller tre personer: En bakergutt fra Inderøya, Elling Andreas Antonsen f.
1860, en tienestepike Anna Midtlyng, f. 1858 og nok en tienestepike, lakobine Moe,
f. 1860 i Trondheim.
En losjerende dame med pensjon bodde også i gården. Det var Anne Iversdatter
Ågård, f. 1804. Hun var født Østgård, enke etter Jørgen Ågård, som var bror av Marie
570
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Familien Muller hos fotografen. Foran: Anton M. Muller og kona Mette. Bak f.v.: MarieJonette, lorents Holan og
Olga Johanne. Identifiseringen av barna er noe usikker. Foto utlånt av SNK.
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Utenfor Mullergården i Gamle Storgate, på Øra. Dette bygget var en del av et byggkompleks som hang sammen
med Snevegården, skysstasjon og hotell. Baker Muller holdttil i den delen som senere bie kalt Mullergården, senere
kom baker Abrahamsen. Dåmen lengst t.v.; Mette Muller f, Holan (1 842-191 3), baker Muller ved døra. Damen i
midten og de andre er ukjente, antagelig familien Sneve? Bildet må være tatt før 191 3. I 1986 var det Eliinor Berg
som eide denne gården. Foto utlånt av SNK.

Holan. Hun døde i Sundby i 1887. Marie Holan bodde hos sin svigersønn og kaltes
kårkone. Sammen med henne bodde den ugifte datteren Kristine.
Det er også oppført besetning hos Muller i 1875. En kan ikke finne at han hadde
noen jordbrukseiendom, muligens var det her et samarbeid med svogeren Arnt Sneve
som eide Riksvoll på denne tid.
Mens Anton Muller eide Holan søndre, ble tomta fradelt Maritvoll i 1895.
Anton og Mettes barn:
Bl.

Marie Jonetta, f. 1 867 på Øra. Utvandret 1 898 til New York som ugift arbeider.
Gift 1900 i Minneapolis med Johannes Seiersted, f. 1870 i Trondheim. Han ble
farmer i Prelate Sask, Canada.

B2.
B3.

Antonie Margrethe, f. 1 869 på Øra, d.
Olga Johanne, f. 1871 på Øra. Gift
1855 i Rångedala, Vestergøtland. Han
attest i 1 894 for flytting til Brønnøy. De
sund.

B4.
B5.

Lorents, f. 1 875 på Øra, d. 1 876 på Maritvollvald.
August Kristian, f. 1 878 på Øra, d. 1 882 på Øra. Brystbetennelse.

MARITVOLL

1 887 på Maritvollvald av tæring.
1894 med Andreas Johan Johansson, f.
hadde utflyttingsattest fra 1887, hun fikk
eide og drev hotell Torghatten i Brønnøy

573

Olga AAuller,

Mette AAuller (1 842-191 2)

f. 1871 på Øra,
datter av baker Muller.

var datter av Ole Holan og gift med
baker Muller.

Fotograf Olaf K. Engvig, Trondheim. Utlånt av SNK.

Fotograf Lars Back, Steinkjer. Utlånt av SNK.

B6.

Lorents Holan, f. 1879 på Øra, d. 1952 i Reykjavik. 1 1900 oppholdt han seg
i Trondheim, der han var handelsbetjent i manufaktur. Flyttet til Island 1906. Gift
1911 i Reykjavik med Marie Bertelsen, f. 1886 i Rygge pr. Moss. Drev herre
ekviperingsforretning i Reykjavik. Eide en periode eiendommen Arken g.nr. 19/71.
Han er også omtalt der. Han ble særlig kjent som forkjemper for skisporten på
Island. Han var stifter av Reykjavik skilag og var i mange år formann i laget. Han
ble betegnet som "skisportens pioner på Island." Holan Muller fikk den Islandske
Falkeorden for sin innsats for idretten.

B7. August Valdemar, f. 1 887 på Øra, d. 1 888 på Maritvoiivald. Trolig av kjertelsyke.
Som vi allerede har nevnt, var det nære slektskapsforhold mellom familiene i Holan
øvre (Sneve) og Holan søndre (Muller). Kanskje som en naturlig følge av det: De hadde
også gårdsplass felles. Dette var nedfelt i en overenskomst fra 1889, der eierne ble
enige om å dele gårdsrommet.
På sin 90-årsdag fikk Muller de beste skussmål i lokalbladet og skildres i omtalen
som en hedersmann:
”Muller har vært en av distriktets dyktigste håndverkere. De bakverk som blev levert fra
hans bakeri var altid førsteklasses. Dette gjaldt så vel alm. husholdningsbrød som finere
konditorvarer. Han er og har alltid vært en rettlinjet person, lett og behagelig å omgåes og
har derfor vært agtet og avholdt av sine medmennesker. ”
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I 1910 var barna enten døde eller flyt
tet hjemmefra. Ragna Oline Haugen fra
Ørmelen var tjenestepike hos Mtiller.
Leieboere var: Johannes Espvik, født
1880 i Aure på Nordmøre. Han var
bordskriver på Værdalsbrukets sagbruk.
En bordskriver var en regnskapsfører
ved en bordtomt. Dagny Nilsen, født
1878 i Rødnes, bodde også hos Mtiller.
Hun var lærerinne på Middelskolen.
I 1915 solgte Mtiller eiendommen til
fotograf LE. Larsson.
Baker Mtiller som han gjerne ble kalt,
døde i 1928. Hans begravelse foregikk
fra Ørens bedehus, men han ble gravlagt
på Stiklestad. Mens Stiklestad kirke var
under oppussing før jubileet i 1930,
ble Bedehuset i Sørgata brukt som
kirke for Stiklestad sogn.

Bakermester Muller og dotter, trolig Olga.
Foto: Privat eie.

Lorents Edvard Larsson (1867-1924) og Anna Marta Margret Rikardsson
(1874-1963)
Lorents Larsson og familien kom til Verdalen i 1910. Dermed fikk vi en fotograf som
kom til å forevige svært mange av sine nye sambygdingen Larsson var en meget dyktig
fotograf som lenge etter sin død har fått anerkjennelse i form av utstillinger både på
Levanger og på Stiklestad. Larsson leide både lokaler og bolig noen år, men anskaffet
som nevnt egen gård i 1915.
Lorents og Annas barn:
Bl. Rikard, f, 1894, d. 1939 i Porsgrunn. Rikard var fotograflærling hos sin far i 1910.
Han var offiser i Frelsesarmeen og ledet korps på forskjellige steder i landet. Senere
var han fotograf i Porsgrunn.
B2. Olga Martha Wilhelmina, f. 1 896, d, 1999. Gift 1918 med Henning Anderson,
f. 1 888 i Sundsvall, d. 1964. Neste eiere.
B3. Anna Elvira, f. 1898 ijamtiand, d. 1910 på Øra. Bleksott og lungekatarr
B4, Vivi Frida Elvira, f. 1904 i Lockne, Jamtland. Konfirmert 1918 i Stiklestad. Gift med
Magnus Rostad, Haldengt. Trondheim. Hun brukte Frida som navn.
B5. Sigurd Verner, f. 1912 på Øra, d. 1923. Druknet.
B6. Rut Elvira, f. 191 5på Øra, d. 2009. Gift med Olav O. Halseth, f. 1909 på Haug
lille, d. 1987. Olav Halseth arbeidet på Verdal Samvirkelags jernvareavdeling i
mange år. Ekteparet tok over Haug lille etter hans foreldre.

MARITVOLL
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Anna Larsson Indahl (1 874-1963) og Fotograf Lorents Edvard Larsson (1 867-1924)
Lorents kom hit til bygda med familien ii 1910.
Venstre: Foto utlånt av Gerd I Indahl. Høyre: Foto
Foto utlånt
utlå av SNK.

Anna Larsson Indahl (1 873-1963). Hennes fulle navn var Anna Marta

Sigurd Verner Larsson (1912-1923)

Margret og pikenavnet var Rikardsson.

druknet. Foto. L. E. Larsson, Verdalsøra.

Foto utlånt av Gerd i. Indahl.

Foto utlånt av SNK.
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Som enke giftet Anna Larsson seg med enkemann Ellev E. Indahl i 1925. Ellev og fami
lien bodde på småbruket Vestre på Ørmelen, til han i 1926 kjøpte heimen Sjåstad g.nr.
20/32. Mer omtale under Borgen. Fra Anna og Ellev fikk så Olga og Henning Anderson
skjøte på Holan søndre og Holan mellom i 1928.
Henning Anderson (1888-1964) og Olga Lorentsdatter Larsson (1896-1999)
Andersson skal ha startet med sin forretning i 1920. Den omfattet mer enn fotoforret
ning. I 1929 averterte han bl.a. at han laget og solgte sparkstøttinger. Salg av elektrisk
utstyr, radio og reparasjoner av disse drev han også med. Det ser ut for at Henning
Anderson også drev bilverksted en periode. Hos Andersson ble det laget ekstra solide
sparkstøttinger ifølge annonse i lokalbladet. Prisen var med prima svensk stål 10 kr,
med prima engelsk stål 50 øre billigere.
En O. Nilsen averterte nemlig i 1929 at han reparerte sykler, symaskiner og kontor
maskiner. Adressen for hans virksomhet var: Henning Andersons bilverksted.
Det var vel spesielt Olga som sto for fotograferingen. For å holde seg oppdatert i
faget tok hun kurs i fargefotografering i 1957. Fra Trøndelag fotograflaug fikk hun
diplom etter å ha fullført dette.

Heime hos Olga og Henning Anderson med sine to døtre trolig på sølvbryilupsdagen. Eilinor t.v, og Karin t. h.
Foto utlånt av Liv Storhaug.
MARITVOLL
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Olga Larsson Anderson (1 896-1999)

Olga Andersson f. 1 896 (datter av fotograf Larsson). På

gift med Henning Anderson.

armen har hun sin søster Rut f. 1915, som senere ble

Foto. L. E. Larsson, Verdalsøra.

gift med Olav Halseth. Han arbeidet på Verdal

Foto utlånt av SNK.

samvirkelag i mange år og bodde på Haug.
Fotograf Larsson, Verdalsøra.
Foto utlånt av SNK.

Da Henning Anderson var død skrev lokalbladet bl.a.:
Andersson var en mann med en sterk humoristisk sans, samtidig som han var en mann
med en klar livsoppfatning. Han hadde sterke sosiale interesser, skriver avisa til slutt.
Henning og Olgas barn:
Bl.

B2.

Ellinor, f. 1919, d. 1997. Gift første gang med Hilmar Dahi Solheim, f. 1918, d.
1996 i Nærøy. Han er begravet ved Foldereid kirke. Skilt. Gift andre gang med
Erling Bergh.
Karin, f. 1923. Gift og skilt. Død i Sundsvall, Sverige.

I 2013 var det Ingjerd Solheim Søvik (Ellinos datter) og Trygve Harald Søvik som var
eiere, og adressen er Nordgata 1.
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FRIDHEIM SØNDRE
G.NR. 19/53

Skjøte 1897 til Carl Braarud fra Maritvolls interessentskap på denne tomta. Den var
ca. 1 mål stor. Prisen var 130 kr. Skjøte til Johan Kjensteberg fra C. Braarud i 1904,
iht. kjøpekontrakt fra 1903. Huset som senere ble bolig for Kjenstebergfamilien, skal
opprinnelig ha stått der jernbaneovergangen er i dag. Det skal ha bodd en Kristiansen
der. Dette er fortalt av folk som vokste opp like ved (Kirsti Braarud).
Det har neppe stått hus på denne tomta før Johan Kjensteberg fikk oppført sitt i
1905.
Johan Kristian Olsen Kjensteberg (1858-1916) og Gurine Larsdatter (1871-1954)
Kjensteberg og kona kom trolig til Verdalen like før 1900. Begge var fra Snåsa, og begge
var konfirmert der. Kjensteberg var skredder, og kona kaltes syerske i 1900. Da bodde
de til leie hos Odin Rygh på Strandheim i Gamle Storgate.
Ifølge kirkeboka er de registrert som innflyttet i 1902. Som allerede nevnt fikk de
opp sitt eget hus i 1905.
Lise Kvelstad, født 1888 i Verdalen, var tjener hos Kjensteberg i 1910. Hun hjalp
til med husstellet. Ellers var Gustav Gran født i 1892 i Verdalen skredderlærling hos
Kjensteberg.
Både huset og tomta var heller små, men like fullt hadde de leieboere. Både i 1921
og i 1924 var Inga og Erik Wiggen oppført som leieboere hos Kjensteberg. Wiggen var
sjåfør, senere lagermann på Verdal Samvirkelag.
Fra 1931-34 hadde Otte Haugan skredderverksted i denne gården.
Nærmeste nabo mot vest var Dyrstad eller Edv. Lyngaas sitt hus. På den sida var det
en liten hageflekk. Mot øst var naboen Lasse Solvold. Langs Nordgata var det planke
gjerde med port inn til gårdsplassen.
Johan og Gurines barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.

Sverre, f. 1900 på Øra, død ugift 1933.
Odde Lidvard, f. 1902 på Øra, d. 1976. Ugift. Neste eier.
Ingvard, f. 1904, død samme år.
Ivar, f. 1906 på Øra, d. 1943. Gift 1936 med Petrine Kjenstadmo, f. 1895 på
Snåsa. Bodde på Heiem på Snåsa. Ivar brukte Kjenstadberg som etternavn.
B5. Hjalmar, f. 1909 på Øra, d. 1982. Gift 1935 med Sølva Håpnes, f. 1905, d.
1984. Småbrukere på Nordstad på Snåsa. Hjalmar druknet i Snåsavatnet.
B6. Trygve, f. 1912 på Øra, d. 1987 Gift 1944 med Ella Hallem, f. 1923 fra Verdal,
d. 1980. Tok over på Heiem etter broren Ivar i 1944. Periodevis jernbanearbeider,
veiarbeider og arbeider i steinbrudd.

Gurine Kjensteberg satt i uskiftet bo etter mannen Johan. Da hun døde i 1954, ble det
foretatt hjemmelsoverføring til Odde, Hjalmar og Trygve Kjensteberg. Samtidig fikk
Odde Kjensteberg skjøte på eiendommen fra sine to brødre.
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Fridheim søndre g.nr. 19/53 (Kjensteberg), til høyre Dyrstad g.nr. 19/59. Foto: Privat eie.

Odde Lidvard Kjensteberg (1902-1976)
Odde Kjensteberg startet med butikk som riktig ung. Han fikk leie lokaler i Følstad
gården - Eker g.nr. 19/20 for en tiårsperiode. Senere flyttet han til familiens gård, der
1. etasje ble ominnredet til butikk.
Best kjent i dag som innehaver av en solid skoforretning på Fridheim søndre. Som
allerede nevnt var det små hus og liten lagerplass hos Odde. Lageret av sko hadde han
derfor i kjelleren. Når han manglet et skonummer oppe, måtte han opp med kjeller
luka for å hente ny forsyning. I tillegg til skobutikken kunne man også få kjøpt enkelte
varer av kolonial, som kaffe og sukker hos Kjensteberg.
Både Fridheim søndre og nabohuset Solvold ble revet og Musumgården står nå på
disse tomtene.
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NESSET MELLOM

G.NR. 19/54
Skjøte 1895 på tomta fra Maritvolls interessentskap. Den var på 9 mål og ble solgt til
Eliseus Larsen. Han ga 270 kr for den.
Eliseus Larsen (1862-1935) og Julianna Olsdatter (1861-1944)
I likhet med broren Oluf fikk Eliseus kjøpe tomta til heimen i 1895. Denne eiendom
men hadde grense mot nordvest til Elvbakken søndre 63 meter, mot nordøst til Nesset
137 meter, mot sydvest til Maritvoll 149 meter. Mot sydøst gikk grensen til midtstrøm
men av elva mot Baglo. Grensen på elvemelen var 62.5 meter.
Eliseus Larsen var sønn av
Lars Eliassen og kona Anne
Bergitte Nilsdatter på Marit
vollvald. Julianna var født på
Overnesset, og hennes for
eldre var Ole Anderssen og
Anne Jonasdatter. Eliseus og
Julianna giftet seg i 1885. Da
bodde hun på Haugslia og
brukte også det som etter
navn.
Flere verdalinger prøvde
seg på Lofotfiske, deriblant
også Eliseus. En annen
arbeidsplass var Hell-Sun
nanbanen. Men det meste av
sitt liv arbeidet han på Vær
dalsbrukets sagbruk, først på
Ørmelen og fra 1913 på Tro
nes. Til og fra arbeidsplassen
gikk Eliseus til fots morgen og
kveld. Dette holdt han gående
til han nærmet seg sytti år.
Ved hans død skrev lokal
bladet til slutt i en nekrolog:
”Han var en stillfarende mann
som får det hedste skudsmål av
alle som kjente ham.”
Eliseus og Julianna sine
barn:
Julianna og Eliseus Larsen. De giftet seg i 1 885 og fikk ni barn
Foto utlånt av Rolf Holberg.
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Edvard og Sofie Larsen giftet seg i 1915
Her er Edvard Larsen stilig kledd hos fotografen. Sofie Larsen i yngre år.
Folo fra 1920-30. Utlånt av Rolf Holberg.

B1.

Ludvig Bernhard, f. 1885 på Maritvollvald, d. 1941. Gift 1904 med Marie Mag
dalena Andersdatter Leinsvald, f. 1881 på Hestegreivald, d. 1969. Ludvig var i
USA fra 1913 og til 1916. Omtales også under Tun søndre g.nr. 19/146, Nesset
søndre g.nr. 19/159 og under Reinsvoll g.nr. 23/10.
B2. Ole Andreas, f. 1887 på Maritvollvald, d. 1918 i spanskesyka. Gift 1909 med
Jette Ofilie Olufsdatter Gran, f. 1887 på Salthammervald, d. 1959. De hadde
heimen Skogly under Rinnaunet i Froi. Gift annen gang med banevokter Gunerius
Nordberg, f. 1 879, d. 1957. De bodde på Graven i Vinne.
B3. Edvard Julius, f. 1 890 på Maritvollvald, d. 1934 av tuberkulose. Edvard var gårds
arbeider i 1910. Gift 1915 med Anna Sofie Martinusdatter Langdal, f. 1 890, d.
1954. Som nygifte leide de hus på Borgen, og Sofie arbeidet også noe der. Kjøpte
småbruket Sandmo (20 mål) på Ørmelen 1920. Edvard arbeidet på Trones Bruk til
han ble syk. For å bedre på økonomien tok Sofie mot strikking fra folk.
B4. Marie, f. 1892 på Maritvollvald, d. 1934 av tuberkulose. Gift 1917 med Karl
Thomassen, f. 1 897 på Sandnesset i Sul, d. 1986. Karl Thomassen var sagbruksarbeider og hadde egen heim på Fæften.
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B5.

Birgitte, f. 1 894 på Maritvollvald, d. 1974. Gift 191 3 med John Pettersen Lyng, f.
1 886 på Lyngsvald, d. 1965. John Lyng var møllearbeider og var eier av Elvbak
ken søndre 1923.

B6.
B7,

Harald Edin, f. 1 896 på Nesset på Tinden, d. 1 898. Forbrent.
Ingemar Albert, f. 1 898 på Nesset, d. 1976. Gift første gang med Anna Kristine
Helmo, f. 1902 på Helmoen, d. 1926. Gift andre gang 1930 med Margot Hil
marsdatter Skjerve, f. 1909 i Skogn, d. 1982, Egen heim på Ørmelen - Vårvang.
Hilda Elise, f. 1900 på Nesset, d. 1987. Gift 1920 med Arne Alfred Håkonsen
AAatberg, f. 1 897 på Sandaker i Vinne, d. 1967. Småbruker og snekker på Flaten
under Berg.
Harald Edin, f. 1904 på Tinden, d. 1937. Gift 1930 med Klara Antonie Anneus
datter Berg, f. 1910, d. 1997. Klara ble gift på nytt med Konrad Nilsen. Se nær
mere omtale under Elvbakken g.nr. 19/31.

B8.

B9.

Nesset mellom er sammenføyet med Nesset g.nr. 19/32. Skjøte fra Eliseus Larsen til
Andreas Nesset i 1922.

NESSET VESTRE
G.NR. 19/55
Andreas Olsen Visøen kjøpte denne eiendommen i 1896, han hodde også der med sin
familie i 1900. Nesset vestre er sammenføyet med Nesset g.nr. 19/32. Andreas Olsen
brukte etternavnet Nesset etter at han flyttet på Tinden. Se omtale under Nesset g.nr.
19/32.

MARITVOLL OSTRE
G.NR. 19/56
Fradelt Maritvoll i 1896 og solgt til Johannes Thomassen jun. Han fikk skjøte samme
år. Størrelsen på tomta var 14 mål, og prisen var 1200 kr. Denne parsellen ble i 1898
sammenføyet med Maritvoll lille b.nr. 34 og Mere b.nr. 9. Etter sammenføyningen ble
navnet Maritvoll lille g.nr. 19/34. Se nærmere der.

SKILLE
G.NR. 19/57
Fradelt Maritvoll i 1896 og solgt til Bernt Følstad. Han fikk skjøte i 1903 fra Maritvolls
interessentskap.
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Bernt Martin Kolbanussen Følstad (1868-) og Oline Marie Mikalsdatter Kvammet
(1870-1954)
Oline var datter av Mikal Johnsen og kona Ingeborg Anna Olsdatter og vokste opp på
naboheimen Solem g.nr. 19/81.
Bernt Følstad var født i Mosvik, men bodde på Skogn da de fikk sitt første barn.
Oline bodde da på Maritvollvald. Bernt og Oline giftet seg i 1893. Da Inga, deres neste
barn kom til verden, var de innerster på Øra. Bernt var skomaker, delvis også telefonar
beider. Han utvandret til Calumet Michigan i 1902 for å prøve lykken der. Hvor heldig
han var, vet vi ikke. Bernt kom neppe tilbake.
Bernt og Olines barn:
Bl. Dødfødt gutt 1 892.
B2. Inga Marie, f. 1 894 på Øra, d. 1968. Gift med Erik Wiggen, f. 1 889 i Børsa,
d. 1972. Etter noen år som leieboere fikk de opp nytt hus på Spellåkeren. Det fikk
navnet Elvegløtt g.nr. 19/177. Erik Wiggen var først sjåfør, senere lagermann på
Verdal Samvirkelag.
B3. Birger Olai, f. 1898 på Øra, d. 1973 i Grandville, USA. Sagbruksarbeider.
Utvandret til USA 1922.

Olines barn utenfor ekteskapet:
B4. Ella, f. 1912 på Øra, d. 1978. Gift 1930 med Harald Åkerhus, f. 1908, d.
1973. Harald var maskinist på Verdal Meieri. Eget hus i Sjøbygda.

Inga Wiggen solgte på vegne av sin far Bernt Følstad eiendommen Skille til Anton Øst
vik i 1920. Prisen var 6000 kr. Hun hadde fullmakt fra faren til å ordne salget. Den er
imidlertid datert i 1926, så handelen var vel ikke formelt i orden før da.
Anton Edvard Eriksen Østvik (1895-1933) og Edvarda Hansdatter Hogstad
(1894-1967)
Han var sønn av Erik Pedersen og kona Ingeborg Anna som var selveiere på heimen
Østvik på Fætten. Edvarda var datter av gårdbruker Hans Lorntsen Hogstad og kona
Gurine Pedersdatter. Anton og Edvarda giftet seg i 1916.
Anton Østvik kaltes smed i 1916, men var senere sjåfør ved Fylkesbilene på Stein
kjer i 12 år. Han fikk en tragisk skjebne, for han druknet i Figga under bading.
Anton og Edvardas barn:
Bl. Gunnar, f. 1916 på Hogstad, d. 2002 på Steinkjer. Gift 1943 i Egge med Margrete Alice Sverdrup Andreassen, f. 1920 på Bangsund, d. 2000 på Steinkjer.
B2. Aslaug Elfrida, f. 1922 på Øra. Ukjent skjebne.
B3. Øivind, f. 1925 på Øra, d. 2006 på Steinkjer.

Sigmund Hage var en kort periode eier av Skille, men han solgte til Ola Klefsås i 1931.
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Nordgafa ved Skilleparken, tatt mot øst. Her lå det to hus på høyre side Solem (g.nr. 19/81) og Skille ( 19/57).
Foto fra ca. 1935. Enerett Mittet & Co. Foto utlånt av SNK.

Ola Klefsås (1852-1935) og Beret Marta Pedersdatter Røsvald (1856-1944)
Ola skal være født i Meldalen, og en mener han har navnet fra Klefsåsgårdene i Ork
dalen. Han hadde en periode bak seg i Jamtland da han kom til Verdalen som bergar
beider. Ola var enkemann og hadde med seg sønnen Karl da han kom hit til bygda.
Ola giftet seg for andre gang i 1898 med Beret Marta, datter av Peder Rasmussen og
Marta Olsdatter som var husmannsfolk på Røsvald (Dalbakken).
Da Ola og Beret flyttet på Øra, kom de fra heimen Solbu i Ness. Den var en av flere
parseller av Statsteig B som ble utlagt for å gjendyrke jord som var berørt av Verdals
raset i 1893. Solbu ble til ved et samarbeid mellom Ola og sønnen Karl. Da faren og
stemora flyttet på Øra, fikk Karl sin heim hos Ragnhild og Randi Veie på Nessmoen i
Ness, der han døde i 1939.
Huset på Skille ble flyttet til gården Vinne, der det ble oppsatt som vokterbolig på
revfarmen. Det ble holdt auksjon på Skille etter Ola og Beret. Kaffekverna ble kjøpt av
folk i nabolaget. Om den ikke akkurat er i bruk lenger, så er den fortsatt inntakt.
Ola Klefsås og hans familie omtales nærmere i Heimer og folk i Ness s. 192.
Olas barn fra første ekteskap, men mora er ukjent:
Bl.
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Karl, f. 1885 i KaSI, død på Nessmoen (Roaidmoenj 1939. Han var invalid og
måtte bruke krykker for å komme fram. På fross av sitt handikap lærte han seg flere
håndverk. På husflidutstillinga på Stiklestad i 1930 fikk han sølvmedalje for skinnar
beid han hadde laget. Han tok også mot bøker for innbinding.
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SOLVOLL
G.NR. 19/58
Den første eier vi vet om her, er Olaus Larsen.
Olaus Larsen (1820-før 1891) og Elen Olsdatter (1824-1904)
Da Olaus og Elen flyttet på Øra og til Solvoll, hadde de mange år bak seg som for
paktere på Stornesset i Inndalen. To av barna ble da også født der.
Olaus var sønn av Lars Olsen Heggevald og var født i Skogn. Elen var datter av
Maria Halvorsdatter og Ole Anders Hegstadvald. Faren var husmann under Hegstad.
Olaus og Elen giftet seg i 1846.
Etter at Olaus kom på Øra, drev han som snekker, men brukte også litt jord. Olaus
bygslet tomta av Maritvoll, men da sønnen overtok, ble han sjøleier.
Olaus og Elens barn:
Bl. Elen Maria, f. 1 846 på Hegstadvald, d. 1933. Hun døde trolig på Verdal Alders
heim, i alle fal! gikk begravelsen derfrå. Fødselsår er da oppgitt til 1849. Elen ble
ikke gift, men hadde tre barn med forskjellige fedre. I 1875 bodde hun sammen
med foreldrene sine på Øra {Solvoll). Da står det at hun hjalp mora. Hennes to
yngste barn bodde også der. 11891 bie Elen Maria betegnet som dagarbeider, i

Folkeliv i Nordgata. F.h. Folkvang 19/21 - Håndverkeren (Gammelkinoen), deretter Dyrstad eller Lyngaasbutikken,
Kjensfeberg og Solvoll. Lengst unna ser vi Lærerboligen. På andre side av gata ligger fremdeles Esso'n, men
Braarudgården (Fridheim g.nr. 19/12 er borte. Foto utlånt av SNK.
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1900 kaltes hun dagarbeiderske/bakning. Av manntallslistene for 1921 og 1924
kan vi lese at hun da bodde på Mære i Nordgata hos Kristine og Sefanias Fikse.
C1. Peter Pedersen, f. 1 869 på Steinsvald. Hans far var Peder Pedersen Garnes,
f. ] 844 på Vukuvald. Peter fiyttet som ugift ti! Levanger i 1 885 og til Trond
heim i 1 888. Han var baker. 1 Trondheim bie han i 1 898 gift med Henriette
Emilie Waseløwski, f. 1 864 i Levanger. De hadde to barn.
C2. Johan Olaus Johansen, f. 1875 på Øra, d. 1966. Olaus sin far var Johan
Arnt Andreassen. Han bodde på Sæter i Skogn da Olaus ble født. Olaus ble
gift med Karen Otelie Nikoiaisdatter Redving, f. 1 889 på Klokkerhaug, d.
1964. i 1891 kaltes han sagbruksarbeider, men i 1900 ble han betegnet
som dagarbeider/gårdsarbeider. Både i 1891 og 1900 bodde han på
Solvoll. Eget hus på Øra Solbakk g.nr. 20/22 til daglig kalt Kvisimelen. Se
mer omtale under Borgen.
C3. Oline Johansdatter, f. 1879 på Maritvoilvald, d. 1942. Olines far var
arbeidsmann Johan Olsen, som bodde på Fæbyvald da hun bie født. Oline
ble gift 1908 med Martin Ellevsen Langnes, f. 1859 på Bjartnesvald, d.
1940. I 1900 var Oline tjenestepike hos Mika! Moe i Føistadgården. Oline
og Martin ble gårdbrukere på Langnes på Tinden.
B2. Dødfødt barn f. 1850.
B3. Lasse, f. 1 859 på Stornesset, d. 1940 på Øra.
Gift med Karen Anna Johannesdatter Indalsvald. Neste eiere på Solvoll.
B4. Oline/Eline, f. 1 862 på Stornesset, d. 1 865 på Stornesset (Indalsvald)

Lasse Olausen Solvold (1859-1940) og Karen Anna Johannesdatter Indalsvald
(1860-1942)
Lasse var som allerede nevnt sønn av forrige eier, mens Karen var datter av Ane Åges
datter og Johannes Anderssen. Foreldrene var innerster i Vangstad da hun ble født.
Lasse og Karen giftet seg i 1888. Da bodde han på Maritvoilvald (Solvoll), og Karen
Anna bodde på Indalsvald (Rotmoen). Der ble også de to eldste barna født før forel
drene giftet seg.
Solvoll ble fradelt Maritvoll i 1896 og solgt til Lasse Olausen Solvold. Han bkk
skjøte fra Maritvolls Interessentskap to år senere. Prisen var 133,33 kr.
Etter at Lasse byttet på Øra var han gårdskar hos Hegge og Knoff i Gamle Storgate
en periode, senere telegrafarbeider. Lasse ble betegnet i 1891 som arbeidsmann, jord
arbeider, dagarbeider, i 1900 var han gårdsarbeider. 1 en omtale ved hans død skriver
lokalbladet bl.a.:
”,Solvold var en solid og pålitelig person, som var godt likt av alle han kom i berøring med”.

Ifølge tradisjonen var Karen litt av et arbeidsmenneske. Hun tok på seg oppdrag både
i skuronna og i potetonna. Hun ble kalt både Karen-Lasse og Lasse-Karen.
Lasse og Karens barn:
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F.v. Solvoll g.nr. 19/58 (Ole Solvold), Fridheim søndre (Kjensteberg) g.nr. 19/53
Ole var skomaker og ble kalt Ole Lasse. Foto: Privat eie.

Bl. Johan Alfred, f. 1 883 på Inndalsvald (Rotmoen). Dreng på Tynes øvre i 1900. Han
fikk attest til Meldal i 191 3 for å gifte seg.
B2. Olga, f. 1886 på Rotmoen, d. 1935. Gift 1909 med Kristian Lorentsen Lyngaas,
f. 1886, død 1979. Olga og Kristian var brukere på Tangen under Hallem fra
1938. Som enkemann bodde Kristian ved Hallemstøa i ei lita hytte som han kjøpte
avjohnsborg. Senere fikk han losji hos sin søster Anna Halseth på Haug lille. Kris
tian var veivokter på Verdal kommune.
B3. Emma Otilie, f. 1 889 på Øra, d. 1981. Gift 1915 med Odin Ingemar Martinsen
Myrvold, f. 1 893, d. 1956. De hadde Vibegården i Veita en periode fra 1923.
Senere bygde de eget hus øverst i Veita og kalte det "Mælvold" g.nr. 18/82.
Familien er omtalt nærmere under Vibegården/Bakkely g.nr. 1 8/21.
B4. Laura Karoline, f. 1892 på Maritvollvald, d. 1957. Ugift. Hun kalles "strygerske".
B5. Ole, f. 1896 på Øra, d. 1957. Ugift. Neste eier.
B6. Dødfødt pikebarn f. 1 898.
B7. Harald, f. 1900 på Øra, d. 1984. Gift 1923 med Esther Paulsen Moan, f. 1901
fra Hommelvik, d. 1988. Harald ble benevnt som postbud ved giftemålet. Neste
eier etter broren Ole.
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Ole Solvold (1896-1957)
Ole Lasse som han gjerne ble kalt, fikk skjøte på Solvoll fra sine foreldre i 1932. Han
var ugift. Ole ernærte seg som skomaker og hadde verkstedet sitt lengst øst i huset på
Solvoll. Der inne var det som hos andre skomakere en spesiell lukt - en blanding av
bektråd og nypussede, reparerte sko. Oppstilt på hyller omkring i verkstedet sto ferdig
halvsålte beksømsko og finere sko. For ungene var det populært å besøke Ole.
Ole hadde hatt polio og måtte derfor gå med to stokker.
Da Ole var død, ble broren Harald eier av huset en periode. Bjørg og Hallvard
Musum kjøpte i sin tid både Solvoll og nabohuset Fridheim søndre (Kjensteberg).
Husa ble revet, og Musumgården ble reist på Kjenstebergtomta, mens Solvolltomta ble
til parkeringstomt for gården. Bygget ble reist over to byggetrinn i 1980/81. Dagens
eier av Musumgården er Musum Holding A/S v/Dag Musum. Under opprydding på
Solvollgården ble det funnet et stort skilt med denne teksten: Laura Solvold Strygeri.
En går ut fra at det var Lasses datter Laura som prøvde å ernære seg ved å ta imot
tøy til stryking.
Ikke før var skiltet funnet, så ble det stjålet.

DYRSTAD
L.NR. 53 AVMARITVOLL
G. NR. 19/59
Den første eier vi vet om her, er Ole ”Post”. Hans identitet er ikke enkel å fastslå.
Navnet har vi fra Panteregisteret for Øra fra 1874. Mye tyder på at Post ikke er hans
etternavn, men et navn han har fått fordi han kjørte post eller hadde ansvar for post.
Riktignok var det en familie i Verdalen som hadde Post som etternavn, men det var
på syttenhundretallet, for eksempel Georg Arnold Post. Han var lensmann i bygda fra
1762-66. Noen sammenheng her har en ikke funnet.
Med panteregisteret som kilde var Anne Aasan eier etter Ole Post. Hun var gift hele
tre gangen
Anne Johnsdatter Aasan (1822-1877) og 0 Iver/Siver Rafaelsen (1821-før 1860),
2) Johan Mikkelsen (1829-1865), 3) Iver Lorents/Laurits Hansen (1828-1896)
Anne var datter av John Olsen og Karen Eriksdatter. Foreldrene bodde i Brekken da
Anne kom til verden i 1822. De var ikke gift ennå, men fikk prestens velsignelse i
november samme år.
Anne giftet seg første gang i 1849 med Iver/Siver Rafaelssen. Brudgommen bodde
på Øra, mens det for Anne er oppgitt Aasen/Aasan som bosted. Hennes første mann
må være død før 1860, for da giftet hun seg for andre gang. Denne gang med Johan
Mikkelsen. Han døde på Øra etter bare fem års ekteskap. Men Anne var ikke tilfreds
med å være i enkestand, så etter fem nye år sto hun som brud for tredje gang i Stikle
stad kirke. Nå var det Iver L. Hansen født i Trondheim hun ga sitt ja til. Året var 1870.
Anne Johnsdatter hadde neppe barn.
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Ifølge panteregisteret skal Iver Hansen ha vært eier av denne heimen fra omkr. 1857.
Trolig noe feil årstall. Han ble gift med Anne i 1870 og var neppe eier før den tid.
Iver Lorents /Laurits Hansen (1828-1896) og x ) Anne Johnsdatter (1822-1877),
2) Marta Gurine Svedal (1851-1934)
I 1875 hodde da Anne og hennes tredje mann på Dyrstad. Samtidig hadde de også
losjerende i huset. En av dem var Anne Margrete (Grete) Tellefsen, født 1846 i Levan
ger, og hennes sønn Iver Andreas Iversen, født i 1875. Barnefaren viser seg å være "gift
mann” og husvert Iver Hansen. Det er lett å tenke seg at dette måtte skape en trykket
stemning i huset, særlig da for Anne. Iver og Grete fikk også et barn til i 1879, men
da var Iver enkemann. Anne Margrete Tellefsen døde som tjenestepike på Øra i 1880.
Iver Hansen ble betegnet som dagarbeider med jord i 1875. I 1891 kaltes han
arbeidsmann, husmann med jord, vedhogging og saging.
Annes tredje mann overlevde henne og ble som enkemann gift på nytt i 1889. Han
døde som husmann på Mikvollvald (Ørmelen) i 1896.
Iver Hansens barn med Anne Margrete (Grete) Tellefsen:
Bl. Iver Andreas, f. 1 875 på Øra, d. 1967. Gift 1 897 med Anna Sofie Olufsdatter,
f, 1 876 på Bredingsvollan, d. 1956. Andreas startet som baker, men ble senere
gårdbruker på Nordset i Leksdalen. Sofie var bestyrer av telefonsentralen i Leksda
len fra 1917/18. Etter økonomiske problemer ble Nordset solgt på auksjon, og
familien flyttet til Vol haugen. Senere bodde de i Melastua på Øra. Derfrå hadde
ikke Andreas lang vei til jobben som gårdskar hos kjøpmann Elstad. Me r omtale i
Heimer og folk Leksdalen s. 1 66.
B2, Konstanse Matilde, f, 1 879. Attest til Trondheim 1906.

Iver og Marta Gurine Svedals barn:
B3. Laura Marie, f. 1888 på Øra, d. 1900 i Stjørdalen. Gift 1912 i Stiklestad med
smed Einar Berntsen Gundersen, f. 1891 på Ystgårdsplass, Sparbu.
B4. Johan Hartvig, f. 1891 på Ørmelen, d.1976 på Ørmelen. Gift 1912 med Agnes
Mikalsdatter Vangli, f, 1888.

Johannes Einarsen Aksnes (1832-1902) og Elen Mikalsdatter (1829-1907)
Johannes var sønn av Einar Pedersen Aksnes og Guru Estensdatter på Aksnes mellem.
Se Heimer og folk Leksdalen s. 77 og 78. Elen var datter av Mikal Hemmingsen og
kona Andrianne Larsdatter Lyngsvald. Johannes og Elen ble gift i 1853.
Johannes Einarsen og familien kom trolig på Øra og til eiendommen som senere ble
hetende Dyrstad omkring 1878. Da pantsatte han nemlig sitt hus matr.nr. 53 i forbin
delse med et skadesløsbrev. Her begynte han som vognmann. En geskjeft som senere
kom til å følge familien i flere generasjonen
I 1891 kjøpte han en heim i Vinne - Lillesand g.nr. 276/8 og ble gårdbruker der.
Han døde på Lillesand i 1902, mens Elen døde hos sønnen Martin på Øra i 1907.
Johannes og Elens barn:
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Bl. Eien Anna, f. 1 854 på Aksnes. Gift 1 876 med Oluf Larsen Lein, f. 1 853 på For
bregdsvald.
B2. Martin Edvard, f. 1 855 på Aksnes, d. 1939. Gift 1883 med Anna Olsdatter
Hynne, f. 1862 på Øra, d. 1941. Vognmann på Øra som sin far. Omtalt under
Østby g.nr. 19/47 som lå i Sørgata.
B3. Gunerius, f. 1 859 på Aksneshaugen, d. 1946. Gift med Grete Sofie Andreasdat
ter Hegstad, f. 1 862 på Hegstadvald, d. 1952. Se neste eier.
Sønnen Gunerius Einarsen overtok Dyrstad som ble fradelt Maritvoll i 1896. Han fikk
skjøte fra Maritvoll interessentskap året etterpå. Tomta var på 1 mål og Gunerius Einar
sen var fremdeles hjemmelsinnehaver i 1907.
Gunerius Johannessen Einarsen (1859-1946) og Grete Sofie Andreasdatter (18621932)
Gunerius var som allerede nevnt sønn av forrige eier, mens Grete var datter av hus
mann Andreas Olsen Hegstadvald og kona Anne Salomonsdatter.
Grete og Gunerius giftet seg i 1886, begge bodde da på Øra. Gunerius ble betegnet
i 1888 som verksarbeider, i 1899 som jernbanearbeider. Gunerius og Grete drev et
småbruk på Røra en periode, senere overtok de bruket Norum i Vinne. Det var i 1916.
Da Grete døde i 1952, skrev lokalbladet bl.a.:
”Grethe Einarsens liv har vært fylt av arbeid både i og utenfor heimen. I Arbeiderjorenin
gen var hun pedell og vaskekone i 14 år, likeså var hun en meget benyttet bakstekone. I sin
ungdom var hun bla. kjøkkenpike på Trones gård. ”
Gunerius og Gretes barn:
Bl. Gudrun Sofie, f. 1 888 på Øra, d. 1980. Gift Grøtan. Gudrun eide og bodde iet
lite hus på Norumsmo.
Cl. Herman Georg, f. 1908, d. 1994. Hans far var urmaker Harald Hynne. Gift
med Dagmar Mathilde Pettersen, f. 1915 på Frøya, d. 1988. Bosatt i Vinne.
B2. Einar, f. 1895 på Øra, d. 1976 i Bangsund. Gift 1919 med Ingrid Ingebjørg
Lorentsdatter Østerås Hesthagen, f. 1 896 på Steinkjer, d. 1963 i Bangsund.
B3. Edle Karoline, f. 1 899 på Øra.
Gift 1921 med toller Asbjørn Opdahl, f. 1 896 i Vardø.
B4. Astrid Helene, f. 1902 på Øra, d. 1993. Gift med murarbeider Harald Martel
Hansen, f. 1 899 på Ørmelen, d. 1972. Eget hus på Mikvolls grunn på Ørmelen.
I 1902 ble parsellen Dyrheim g.nr. 19/92 fradelt Dyrstad og solgt til Kjerstine Breding.
Se mer under Verdal Apotek.
Marie Sagmo forbinder vi helst med eiendommen Sagmo g.nr. 20/27 som ligger i
Sørgata/Vektargata. Like fullt har hun vært eier av Dyrstad noen år og fikk skjøte fra
Gunerius Einarsen i 1911.
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Dyrstad g.nr. 19/59. Her handlet Edvard Lyngaas i mange år.
Neste hus er Fridheim g.nr. 19/53.
Der handlet Odde Kjensteberg med sko. Foto utlånt av SNK.

Elen Marie Sagmo (1860-1939)
Marie Sagmo ble tidlig enke. Hun var fra Skogn. Hennes mann, salmaker Bernt Sagmo,
døde allerede i 1892. Hun og familien er nærmere omtalt under eiendommen Sagmo
av Borgen g.nr. 20/27.
Hun solgte Dyrstad ”med paastaaende huse” til Peter Edvard Lyngaas i 1916.
Peder Edvard Lyngaas (1876-1963) og Julie Bergitte Martinsdatter Hynne (18771952)
Trolig var det gamle hus på Dyrstad da Edv. Lyngaas kjøpte eiendommen. Før den tid
skal det ha stått et 1 Vi etasjes hus på denne tomta. Det huset som fremdeles står på
Dyrstad, skal være bygd i 1915.
I forbindelse med kjøpet pantsatte Lyngaas eiendommen ”med paastaaende eller
herefter opførendes huse”.
Edvard som han kalte seg, var sønn av Peder Lorents Petersen Lyngås og kona
Nikoline Ellingsdatter. Han giftet seg i 1898 med Julie Bergitte Martinsdatter Hynne.
Edvard bodde ved giftermålet på Sparbu, men Bergitte bodde på Øra. Hun var datter
av Anna og Martin Hynne som hadde hus i Veita. Edvard Lyngaas var innom flere yrker
før han startet forretning i Nordgata. Som ung arbeidet han en periode på fabrikk i
Jårpen i Sverige. Han arbeidet ved meieriene både på Hylla og i Henning, og fra 1906
til 1913 var han bestyrer av Ørens meieri som den gang lå i Sørgata. Deretter var han
hotelleier noen få år på hotell St. Olaf, senere Østnes hotell. Best kjent er han vel som
handelsmann.
Ved siden av sitt yrke hadde han også tillitsverv både innen kommunen og i Spare
banken. Han var også formann i styret for Verdal kino i 16 år.
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Familien Lyngaas på biltur. Til høyre: Lyngaastviiiingene. Tora gift Pedersen t.v., Olga gift Slapgaard t.h
Folo utlånt av Knut Nordberg.

I kjelleren på Dyrstad hadde Martin Hynne forretning med sild og fiskevarer. Hynne
var Edv. Lyngaas sin svigerfar.
I 1919 averterte han sin forretning der han hadde ”Alt til konkurrerende priser”.
Butikken overlot han senere til svigersønnen Arnold Nessgaard, men huset ble solgt til
Ester og Leif Walberg. Deres sønn Tore tok over i 1974.
Edvard og Bergittes barn:
Bl. Margit Antonie, f. 1899 på Øra, d. 1978. Gift 1919 med Harald Nordberg,
f. 1897, d. 1985. Harald var først banevokter, senere baneformann. Som nygift
bodde familien på Fleskhus, senere på Byafossen og tilslutt i eget hus på Mære.
Harald var ordfører i Sparbu i 1 2 år. På Fleskhus hadde Margit kafe som ble kalt
"Den hvite kanin". Der var det tutgrammofon der, det kunne spilles for 5 øre.
B2. Leif Naumann, f. 1901 på Vekre i Henning, d. 1911 på Øra
B3. Ester Bergliot, f. 1908 på Øra, d. 1993. Gift 1930 med Leif Walberg, f. 1908,
d. 1990. Frisør.
B4.

Ingrid Othelie, f. 1909 på Øra, d. 1984. Gift 1938 med Arnold Nessgaard, f.
1910, d. 1982. Ingrid hadde butikk i Sørhuusgården (Heimen) noen år før siste
krig. Arnold tok over svigerfarens butikk i Nordgata. Eget hus på Garpa - "Tunet"
g.nr. 20/64.
B5. Olga, f. 1912 på Øra, d. 1987. Gift 1936 med Johannes Slapgaard, f. 1906,
d. 1976. Eget hus og fruktbutikk på Voldset g.nr. 19/49. Omtale også der. Tvilling
med B6.
B6. Tora, f. 191 2på Øra, d. 1953. Gift med Rolf Tomas (Rolle) Pedersen, f. 191 l,d.
1992. Rolf var slaktermester på Verdal Samvirkelag. Tvilling med B5.
B7. Anna, f. 1914 på Øra, d. 1991. Gift med IvarMarkussen, f. 1912, d. 1992. Ivar
Markussen var arbeidsleder på Verdal Meieri.
B8. Ruth, f. 1915 på Øra, d. 1998. Gift med Sigvald Håkon Seines, f. 1910, d. 1994.
Sigvald drev med buss- og lastebiltransport. Eget hus Pettersborg g.nr. 19/1 17, Se
omtale der.
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SANDSTAD
G.NR. 19/60
Sandstad er en eiendom med en lang og interessant historie, med mange forskjellige
eiere og virksomheter.
Ifølge Norges Bebyggelse skal huset være oppført i 1895. Tomta ble fradelt Marit
voll i 1896 og solgt til Oluf Olsen Høilo. Han fikk skjøte på parsellen året etterpå. Om
det var han som bygde gården, er noe usikkert. Han flyttet på Øra fra husmannskår
i Ness og har vel neppe hatt midler til å bygge det store huset. Høilo solgte Sandstad
allerede i 1899 til Liva Karlgaard som betalte 1500 kr.
Liva Abrahamsdatter Karlgaard (1859-1945)

En av de meste kjente og virksomme eierne av gården var nok Liva Karlgaard. Hun
startet kafé og pensjonat den 17. mai 1899, altså samme år som hun fikk skjøte. Hun
utvidet senere til hotell, og i 1903 averterte hun slik
Afholdskaféen ”St. Olaf”
anbefaler nye Værelser disponible”.
Året etterpå reklamerte hun med:
Tlere nye rummelige Staldrum er til benyttelse”.
Liva ble født på Åsen i Sul i 1859. Hennes for
eldre var Elen Olsdatter Karlgaard og svensken
Abraham, bosatt i Duved. Vi har ingen flere opp
lysninger om faren, og foreldrene var ikke gift.
Livas morfar var Ola Olsen Skavhaug eller
Olsmed som han gjerne ble kalt. Hun vokste opp
på Karlgarden hos besteforeldra og kaltes deres
pleiebarn, men mora hodde også i heimen.
Hvordan drifta gikk økonomisk for Liva, vet
vi lite om, men i 1904 averterte hun hotellet for
salg. Noe salg ble det ikke denne gangen. Men
i 1910 ble det alvor. Da solgte hun ifølge lokal
bladet Sandstad til brødrene Edvard og Kristian
Lyngaas.
I 1910 hodde det ingen eier på Sandstad. Tro
lig var det på grunn av eierskifte. Eiendommen
ble da kalt Hotel St. Olav. Blant de som hodde
der, var: Oline Vangstad født 1892, senere gift
med Severin Bjørstad. Oline døde i 1919. Hun
var oppvarter på hotellet. En annen som hodde
på Sandstad, var salmaker Annæus Kvernmo.
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I årenes løp serverte Liva kaffe ti i mange.
Bilde er fra Sandstad g.nr. 19/60 der hun
begynte sin virksomhet i 1 899. Liva var den
første hotelleier på Øra såvidt vi vet.
Foto: Martin Slottemo. Foto utlånt av SNK.
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Liva Karlgaard var glad i barn, men hun hadde ikke noen sjøl. Tii høyre er Liva sammen med noen slektningen
F.v. Oddlaug gift Berntsen og t.h. Frida gift Skjørestad. Ungen bak er ukjent. Foto utlånt av SNK.

Han var fødl i Verdalen i 1872 og var døvstum. Han var sønn av ”Storsmeden” Olaus
Andersen Dillenget (senere Kvernmo) og kona Elen Ågesdatter. Annæus hadde flere
års opphold ved Trondhjem Døveinstitutt og ble også konfirmert der. En periode var
han salmakerarbeider hos John Wold i Frol. Han var neppe vanlig hotellgjest, men var
trolig der som leieboer og med salmakervirksomhet på Øra. Mer omtale i Heimer og
folk Inndalen og Sul s. 59 og 60.
Peter Edvard Lorentssen Lyngaas (1876-1963) og Bergitte Martinsdatter Hynne
(1877-1952) og medeier Kristian Lorentssen Lyngaas (1886-1979) og Olga Las
sesdatter Solvold (1886-1935)
Kristian var en ti år yngre bror av Edvard som vel også var hotelleier en kort periode.
Han ble gift i 1909 med Olga Lassesdatter Solvold. Hun var født på Rotmoen, men
familien flyttet senere til Solvoldheimen i Nordgata på Øra. Kristian og Olga var eiere
av Tangen ved Leksdalsvatnet, men solgte denne heimen i 1938. Han var senere vei
vokter i Verdal kommune.
Kristian og OlgaS barn:
Bl. Karl Nikolai, f. 1911 på Øra, d. 1911.
B2. Karla lovise, f. 1912 på Øra, d. 1937. Ugift.
Edvard Lyngaas og hans familie har vi nettopp omtalt under Dyrstad, så her skal vi
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ikke ta med mange. Det viser seg at Edv. Lyngaas eide hotellet i to perioder. Første gang
bare en kort periode. Ifølge lokalbladet solgte han nemlig til Odin Østnes allerede i 1911.
Dette kan vi imidlertid ikke bnne igjen i pantebøkene.
En ting er sikkert. Flere av Lyngaasbarna ble født på Sandstad mens faren var hotell
eier.
I en omtale i lokalavisa lille julaften 1911 får vi høre litt om ”Hotellerne paa Værdalsø
ren”. Om Østnes hotell heter det:
Ogsaa Østnes hotel er i sommerens løp utbedret og oppusset. Der er opført en utmerket
staldbygning, som saavidt vites rummer 15 heste. Naar saa staldbygningen paa Grennes
hotel om kort tid blirfærdig med pladsfor 10 heste vil ogsaa mangelen paa staldrum være
ganske utelukket.
Avslutningsvis melder avisa om stort oppsving av trafikken på Øra etter at jernbanen kom
gjennombygda. Den siste tida har det vært ”et liv og en rørelse som før har vært ukjendt”.
Eiendommen Sandstad var på salg flere ganger i årenes løp. I lokalbladet kan vi lese om
langt flere overdragelser enn det vi kan finne i offentlige dokumenter. Det må bero på at
flere eiere ikke tok bryet eller omkostningene med å få tinglyst sine dokumenter. Ikke alle
har hatt skjøte, men bare kjøpekontrakt.
John Odin Olsen Østnes (1875-1915) og Petra JørgineJ ohansdatter Furberg
(1883-1966)
Odin Østnes som han kalte seg, var eldste sønn av Ole Johannesen og kona Serianna
Johannesdatter Østnes. Jørgine var født på Uttian på Frøya, var datter av Johan Reimer
Furberg og var meierske. Odin og Jørgine giftet seg i 1909, og hun fikk attest fra Lang
vand samme år. De var gårdbrukere på Østnes i 1910, og på Snausen i 1915.
Odins sønn før ekteskapet:
Bl. Martin Storstad, f. 1 899, d. 1987. Gift med Anne Marie Nesset, f. 1904, d. 1990.
Mora var Anna Augusta Andorsdatter Storstad.

Odin og Jørgines barn:
Bl. Solveig Gurine, f. 1909 på Østnes, d. 1977. Middelskole i Trondheim. Arbeidet på
Telegrafen i Trondheim. Ugift.
B2. Ole (Ola) Henry, f. 1911 på Øra, d. 1962. Gift 1941 med Gunvor Årstad, f. 1913,
d. 2004. Gårdbrukere på Ekren. Ola vokste opp i leirådalen.
B3. Ruth, f. 191 3på Øra, d. 1999. Ble adoptert av en tante og vokste opp i Hardanger.
Gift Nerhus. Gravlagt på Ænes i Kvinnherad kommune.
B4. John Odin, f. 1915 i Snausen, d. 1979. Gravlagt på Lade. Arbeidet på sagbruk i
Trondheim. Han var gift med Gerda Sofie Rosendal, f. 191 8, d. 1994 i Trondheim
av kreft.
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Barnedåp på Østnes hotell. Det er Rut Øsfnes (f. 191 3) sin dåp og hun holdes av gudmora Ingeranna Schefloe.
Bildet er fra 191 3. Stående bak f.v. Louise Frank Holthe, ukjent, ukjent, Anna Rindsem (fadder), ukjent ogjørgine
Østnes. Blant de fire karene er Anton Rindsem (fadder). Lengst t.h. er Odin Østnes. Gutfen på fanget er Ole Henry
(Ola) Østnes (f. 1911), jenta på fanget er Solveig Østnes (f. 1909). Andre faddere: Ole Snekkermo "fra Amerika",
Maren Anna Valberg og Petter Ingvaldsen. Fofo: Verdalsbilder.

Ut fra meldinger i lokalbladet solgte Odin Østnes hotellet til Edvard Lyngaas i 1913.
Prisen var da 13000 kr. Da fikk han med litt innbo. Det var altså hans andre periode
som eier. I Værdalens Blad kan vi lese at Edv. Lyngaas sa opp jobben på Ørens meieri
i 1913. Han gikk over til privat virksomhet fra 1. november samme år. På denne tid
hadde Edvard Lyngaas ansvaret for skysstasjonen på Øra. Omtrent samtidig etablerte
hans seg også med hus og handel i Nordgata - se Dyrstad g.nr. 19/59. Ut fra dette er
det lett å forstå at han var en travelt opptatt mann.
Ifølge skjøte av 18. mars 1916 solgte han eiendommen til Eline Klokkerhaug.
Eline Birgitte Olufsdatter Klokkerhaug (1888-1980)
Eline var datter av husmann på Movald Karl Oluf Ellingsen og kona Berit Eriksdatter.
Eline var født på Møvald og ble gjerne kalt Line. Denne heimen ble ødelagt av Verdals
raset, og Oluf Ellingsen kjøpte Klokkerhaugen i 1896. Se Reimer og folk Stiklestad.
Eline betalte 12000 kr for Sandstad. Hun var eier bare om lag 2 V2 år. Da solgte hun
til en mann som het Ole Alstad.
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Hun ble senere gift med politimann Kasper Bremseth, f. 1893 i Skatval. De bosatte
seg i Trondheim. Kasper Bremseth døde i 1954. Både han og Eline er gravlagt på Til
fredshet i Trondheim.
Ole Alstad
Hvem han var og hvor han kom fra, har det ikke lykkes oss å hnne ut, trolig var han
fra Levanger/Åsen-distriktet. Han solgte imidlertid Sandstad til Jørgine Østnes etter
bare to måneder, dvs. skjøte er datert 25. okt. 1918. Prisen denne gang var 14000 kr.
Ole Alstad har også vært eier av Petersborg g.nr. 19/117 en kort periode omkring 1919.
Petra Jørgine Furberg Østnes (1883-1966)
Nå ble det litt mer stabile eierforhold på eiendommen. Dette var da andre gang Jørgine
Østnes startet opp på Sandstad. Forrige gang sammen med mannen, nå var hun alene.
Odin Østnes døde bare 40 år gammel i 1915.
Tanken om å seige var nok heller ikke fremmed for Jørgine. Konkurrenten Grenne
hotell lå ikke langt unna. Det lå nærmere jernbanestasjonen og hadde vel kanskje en
viss fordel av det.
I juni 1921 avertertes igjen Sandstad for salg. For å få med litt om hva eiendommen
besto av, tar vi med annonsen i lokalbladet:
Hotel tilsalgs
paa Værdalsøren, 15 værelser, kjøkken
og bryggerhus, rummelig gaardsplass, bekvemt ydre,
hvortil stald med 12 spiltaug, vognbod, cykleverksted m.v.
Hotellet sælges i delvis montert stand
særdeles billig ved
overrettsakfører Undheim.

Fokalbladet kunne da også i august 1921 meddele at Østnes hotell var solgt til Rafael
Vaadal fra Orkdalen. Til og med prisen 30000 kr ble opplyst i avisa. Det meste av
inventaret var da med.
Denne handelen må være annulert, for i mars 1922 averterte Jørgine slik:
Min
Kafé og hotelforretning
anbefales det ærede publikum til
velvillig søkning.
Landsøl, bjor, vørterøl, ingefærøl,
brus og god kaffe til rimelige priser.
Ærbødigst
Jørgine Østnes
(Østnes hotell)
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Altså var det fremdeles Jørgine som sto for styr og stell på Sandstad. På denne tid er
det at Ole Bremseth kommer inn på arenaen. I 1926 fikk han fornyet en leiekontrakt
fra Jørgine Østnes på et sykkelverksted som han også tidligere hadde leid. Den nye
kontrakten ble inngått for et tidsrom av seks år. I leie betalte Bremseth årlig 360 kr.
Men året etterpå var nok Jørgine i økonomiske vanskeligheter, og i desember 1927
fikk Ole Bremseth tinglyst auksjonsskjøte på Sandstad. Jørgine flyttet til Trondheim og
bodde sammen med sin datter Solveig i Nonnegata. Der døde hun i 1966.
Som nevnt innledningsvis var det flere virksomheter i og ved denne gården i tillegg
til hotellvirksomheten. Fra lokalbladet har vi hentet noen eksempler:
I 1907 averterte Aneus Kvernmo at han ønsket salmakerarbeid. Han var å treffe hos
Liva Karlgaard.
I 1914 ble det holdt auksjon på Østnes hotell over 30 smågrisen
I 1921 averterte en Røvik at han hadde fisk og sild å seige fra utsalget ved Østnes
hotell.
Til jul i 1921 averterte Olaf Ottesen at han ville åpne en forretning i kolonial og
kjøkkenutstyr. Han gikk imidlertid konkurs året etterpå.
I 1923 avertertes en ny fiskeforretning i bua på gårdsplassen ved Østnes hotell.
Samme år averterte glassmester Axel Andersen sine tjenester. Verksted og telefon:
Østnes hotell.
I 1924 ble det utlovet 50 kr til den som ga opplysninger om hærverket som ble
gjort på et skytebanetelt ved Østnes hotell.
I 1927 ble det avertert at en ny sild- og hskeforretning var etablert.

Jeremias Storhaug og en av tjenestepikene på Østnes hotel med hver sin hest. Bildet er taft i 1924 av Ole
Snekkermo. Foto utlånt av SNK.
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Bremseths sykkelverksfed. T.h. "Sandstad" g.nr. 19/60. Foto utlånt av Jorid Bremseih.

Ole Bremseth (1897-1954) og Ingebjørg Johansdatter Strand (1904-1968)
Ole Bremseth var født i Hegra, og hans foreldre var Bergitte og Karl Bremseth. Inge
bjørg var født i Stabelstua på Stiklestad og var datter av Anna Eilertsdattter og Johan
Strand. Ole og Ingebjørg giftet seg i 1925 i Trondheim.
Ingebjørgs far var født i Hemne og begynte i bakerlære i Kristiansund i 1894. Etter
et opphold i Trondheim kom han til handelsmann Vigen på Stiklestad i 1900. I 1917
ble han ansatt på Verdal Samvirkelag som baker. Han og familien losjerte i mange år
hos sin datter og svigersønn i andre etasje på Sandstad. Ved sin 70-årsdag ble han
omtalt i lokalbladet som en kjent ørbygg og en arbeidsglad og flink baker. Han kunne
være skarp i replikken og kunne fortelle livfulle historier. Strand levde fra 1876 til
1948.
Bremsethfamilien var eiere i en årrekke og hadde bolig, sykkelverksted og sports
forretning i gården.
Et kjent merke var ”Sverre” på syklene her.
Ole og Ingebjørgs barn:
Bl.

Anna Birgitte (Nuppi), f. 1926, d. 2001.
Gift med Henrik Lundh, f. 1928, d. 2007.

B2,

Odd, f. 1928, d. 2000. Gift med Jorid Haga, f. 1937. Eget hus på Prærien på
Øra. Overtok sammen med broren, Kåre, Bremseth Sport etter foreldrene. Etter at
Jorid ble enke har hun kjøpt hus på jord av Tvistvoli.
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B3.

Kåre, f. 1929. Gift med Ellinor Anna Lillesand, f. 1935. Overtok sammen med
broren, Odd, Bremseth Sport etter foreldrene. Eget hus i Vinne. Som pensjonister
har de kjøpt hus på Øra.

Familien Bremseth. Ingebjørg og Ole. Bak fra venstre Odd, Nuppi og Kåre. Foto utlånt av Jorid Bremseth

Etter et makeskifte med
Sparebanken
overtok
Bremseth Sport de tidli
gere banklokalene på Frid
land g.nr. 19/14 og flyttet
butikken dit. Sandstad ble
revet i 1983 for å gi plass
for nytt bankbygg og par
keringsplass. Bankbygget
i Jernbanegata sto ferdig
våren 1985.

Østnes hotell (Sandstad) ble revet for å gi plass til nytt bankbygg som sto
ferdig i 1985. Foto: Privat eie.
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SOLSET

G. NR. 19/61

Fradelt Maritvoll i 1896 og solgt til Ole Pedersen Værnes. Han fikk skjøte på tomta to år
senere fra Maritvoll interessentskap. Prisen var 150 kr.
Ole Pedersen Værnes (1864-) og Grethe Cecilie Johnsdatter (1849-1933)
Ole Pedersen var sønn av husmann på Slåmoen Peder Olsen Forbregdsvald og kona
Anne Nilsdatter. Grethe var fra Levanger.
Grethe var datter av John Andreassen og Karoline Halvorsen. Foreldrene arbeidet i
en årrekke hos Erik M. Moe på Nestvoll. Familien brukte Nestvoll som etternavn.
Ole og Grethe giftet seg i 1887. Hun var ved giftermålet 38 år, mens brudgommen
var bare 23. En har ikke funnet at de hadde barn.
Ole Pedersen kjøpte i 1888 eiendommen Værnes av Erik Mikal Moe på Nestvoll.
Som etternavn brukte han fra da av navnet på heimen. Ole var på Værnes ved folketel
linga i 1891, og i matrikkelen var han også hjemmelsinnehaver på dette tidspunkt. Ut
fra dette må vi tro at han flyttet på Øra like før århundreskiftet. I 1900 er han oppført
som eier av Solset, samtidig får vi også vite at han er bygningssnekker.
Ole og Grethe hodde på Solset enda i 1900, men solgte heimen til J.R. Carlsson i
1901. Om ham vet vi svært lite, men han ble benevnt som handelsmann i en kilde. I
1906 utvandret Ole til Chicago, der han fire år senere var bygningsarbeider. Grethe
bodde i 1910 hos Anneus Iversen på Hammerstad i Vektergata. Senere var hun leieboer
i Kinberg-gården både i 1921 og 1924, trolig bodde hun også der ved sin død i 1933.
Om Ole kom tilbake er ukjent.
J. R. Carlsson ble bare en kort tid på Solset, idet han solgte til Johan S. Huseby alle
rede i 1903. Matrikkelen for 1907 forteller da også at Huseby var hjemmelsinnehaver
av eiendommen på det tidspunkt.
Johan Sivertsen Huseby (1853-1928) og Signy Edrikke (1878-1929)
Johan Huseby reiste til USA i ung alder og var der to gangen Han kom tilbake og startet
forretning, først i Trondheim, senere i Verdalen.
Johan Huseby var født i Stjørdalen, og kom hit til bygda like etter 1900. Signy var
født i Trondheim.
Ut fra annonser i lokalbladet kan vi få et inntrykk av vareutvalget hos Johan Huseby.
Det var manufaktur og skotøy det gikk på. Økonomiske problemer var det også iblant,
og i 1906 måtte han gjennom en konkurs. Den 16. juli ble hans konkursbo ekstra
hert, dvs. utlevert/avlevert. Huseby startet på ny frisk igjen, og i 1909 hadde han bl.a.
engelskskinnsbukser, busseruller, normal- og turistskjorter for salg. Året etterpå solgte
han et parti normalskjorter på tilbud for 1,80 kr. Dessuten hadde han boxkalv skotøy
av beste kvalitet til salgs. Datteren Marie (Maja) var butikdame hos sin far på denne tida.
I Innherreds Folkeblad fra januar 1921 hadde Huseby to annonser. Han solgte ut
restbeholdningen av ”halvturister” til en pris av 28 til 35 kr. Halvturister lignet på det vi
kaller beksømsko eller snøresko. Ellers solgte han ut til nedsatt pris forskjellige meter
varer, ulltrøyer og undertøy.
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I årenes løp var Johan S. Huseby eier av to hus til utenom Solset. Trolig for å skaffe
bedre plass for seg og familien fikk han fradelt ei tomt av Ørtun g.nr. 19/118 i 1918.
Navnet ble Fredheim se g.nr. 19/130. Sønnen Oscar stiftet familie etter hvert og tok
over husa og butikken på Solset.
Noe senere, nærmere bestemt i 1921, fikk Huseby fradelt ei tomt av Fridheim g.nr.
19/12. Her ble det i 1925 bygd nytt hus som fikk navnet Huseby g.nr. 19/142. Se
nærmere omtale der.
Johan og Signys barn:
Bl. Marie Kristine (Maja), f. 1 894 i Orkdalen, d. 1982. Gift første gang 1922 med
Arne Karlsen Sand, f. 1 897 på Stiklestadvald. Gift andre gang med Alfred Vong
raven, f. 1902, d 1983. Bosatt på Steinkjer.
B2. Oscar Flåkon, f. 1899 i Trondheim, d. 1992. Tok over Solset etter faren. Gift
1922 med Gjertrud Pedersdatter Walberg, f. 1902, d. 1985.
B3. Aasta Eleanora, f. 1901, d. 1981. Ugift.
B4. Øivind Sverre, f. 1904 på Øra, d. 1980. Gift med Asbjørg Eines, f. 1906, d.
1986.
B5. Georg Edvard, f. 1906 på Øra, d. 1909 på Øra.
B6. Reidun Johanne, f. 1907 på Øra, d. 1987 på Løkken. Gift 1931 med Gunnar
Romundstad, f. 1902, d. 1947 på Løkken. Han var fra Rindal. Bosatt på Løkken.
B7. Jon Sigvart, f. 1911 på Øra, d. 1998. Gift 1939 med Astrid Johnsdatter Overmo,
f. 1919. Jon Huseby var lærer på flere forskjellige steder i landet. Bl.a. i Bjartan,
i Vang på Hedmark og i Stange. Astrid arbeidet mange år på en heim på Sanne
rud for psykiatriske pasienter. I 1997 kjøpte de leilighet på Mære. Om sommeren
bodde de helst på Mælen - en gård i Helgådalen som Astrid arvet fra sin familie.
B8. Haldis Katrine, f. 1914 på Øra, d. 1938. Ugift.
B9. Olaf Edvard, f. 1916 på Øra, d. 1978. Ugift.
Bl0. Hildur Synnøve, f. 191 7på Øra. Gift med Arthur Hofstad, f. 1915. Mer om hans
familie i Heimer og folk Leksdalen s. 246. Bosatt på Steinkjer.
Bl 1 .Georg Henry, f. 1920 på Øra, d. 2002 i Fagerborg sogn.
Gravlagt på Vestre gravlund.

Oskar Huseby overtok Solset etter faren og fikk skjøte i 1926.
Oskar Håkon Huseby (1899-1992) oe Gjertrud Pedersdatter Walberg
(1902-1985)
Oskar var som nevnt ovenfor sønn av Johan og Signy Huseby og ble født i Trondheim.
Gjertrud var datter av Peder Andreas Walberg og kona Otilie på Maritvoll lille. Oskar
og Gjertrud drev butikk på Solset i mange år. Kolonial, krustøy og fruktbutikk.
Gjertrud og Oskars barn:
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Gjertrud Walberg og Oscar Huseby klare til bryiiupsfeiring. Blant brudepikene står Ingrid Lyngaas Nessgaard t.v.
for brura. Lengst til høyre Esther Lyngaas Walberg. Foto utlånt av Bodil Mathisen.

Bl.

B2.

Gunvor Harriet, f. 1923 på Øra,
d. 1998 på Steinkjer. Gift med
Hans Sollie, d. 1961, Bosatt på
Steinkjer.
Kjøpte
eiendommen
Vinge g.nr. 19/104 i Nordgata
på Øra.
Solveig Johanne, f. 1926 på Øra,
d. 1979. Gift med Bjarne Stor
haug, f. 1925, d. 1998. Solveig
hadde frisørsalong i heimen deres
på Ørmelen. Bjarne drev fruktbutikk
på Solset.

Harriet Huseby foran foreldrenes butikk.
Her var det mange slags varer å få kjøpt.
Foto utlånt av Bodil Mathisen.

Eier i 2013 var Bluesgården A/S.
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VALBERG
G.NR. 19/62
Huset og tomta som senere fikk navnet Valberg, skal være bygd i 1860/61 av Lorents
Landstad fra Skogn.
Lorents Rasmussen Landstad (1817-1895) og J ) Anna Maria Knutsdatter (18191874), 2 ) Gurianna Ellevsdatter (1836-1878)
Lorents var snekker, og det er derfor nærliggende å tro at han sto for bygginga sjøl.
Lorents og Anna bodde i Volhaugen de første åra av ekteskapet. Det kan vi se av barnas
fødested. I 1865 hadde familien etablert seg på Øra, og han kaltes da sjøleier. Husa
besto av et våningshus og et uthus. Han hadde ei ku og sådde 1/8 tn. bygg, dessuten
satte han 2 Vi tn. poteter.
I 1867 utvandret Lorents til Quebec, men kom tilbake før 1875. Da hadde han
flyttet til Gamle Storgate og den såkalte Landstadgården eller Lindbo g.nr. 19/26. Mer
omtale av Lorents og familien under Lindbo.
Fra 1869 var det Nikolai Valberg som var eier.
Nikolai Andreas Kristensen Valberg (1817-1894) og Paulina Olsdatter (18391922)
Nikolai var sønn av Kristen Eriksen Valberg og kona Marit Olsdatter på Mikvoll lille.
Paulina var født utenfor ekteskap og var datter av Ole Olsen Breding og Ingeborg Ols
datter Bredingsvaldet. Nikolai og Paulina giftet seg i 1869. Paulina var hele 22 år yngre
enn sin mann. I 1870 da deres eneste barn ble født, kalles Nikolai strandsitter. I 1875
ble Nikolai betegnet som kårmann med jord. Trolig hadde han visse kårrettigheter av
Mikvoll lille ettersom hans far var eier av denne gården i en periode. I tillegg til sin
egen datter, Maren Anna, hadde de også en pleiedatter, Edel Caroline Eriksen, f. 1872
i Stiklestad. Hun fikk attest til Levanger i 1880.
Nikolai var 34 år gammel da han deltok blant flere verdalinger i Levangeropprøret
i 1851. Han var medlem av arbeiderforeningen på Øra. Vi kjenner ikke til hva slags
yrke han hadde, men allerede i 1865 kaltes han føderådsmann under Mikvoll lille. Hva
galt han gjorde på Levanger, var det forskjellige meninger om. Han ble bl.a. beskyldt
for å ha kastet en staur mot Apoteket der. Han fikk 15 dagers fengsel på vann og brød.
Tomta på Valberg ble fradelt Maritvoll i 1896. Ettersom Nikolai var død to år før,
var det Pauline som nå ble sjøleier. Hun fikk skjøte i 1900. Husa på Valberg lå på
sørsida av Nordgata, på skrå overfor Verdal Sparebanks bygninger (senere Bremseth
Sport). I 1900 ble Paulina betegnet som veverske med litt jord. Mens dattera Maren
Anna drev som syerske.
Utbyggingen av Hell-Sunnanbanen ble aktuell omkring 1900. Under planleggingen
av traséen for demle, ble det klart at det måtte fjernes noen hus for å få plass. Valberg
var et av disse. I 1905 ble det holdt kart- og oppmålingsforretning i forbindelse med
grunnavståing til NSB.
Nikolai og Paulinas barn:
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Bl. Maren Anna, f. 1870 på Øra, d, 1945. Bygde eget hus på Borgens grunn,
eiendommen "Minde" g.nr. 20/8 ikke langt fra Verdal stasjon (senere Strand kafé).
Maren Anna hadde hjemmel på Minde i 1907, så huset er vel bygd noen år tidli
gere. Her bodde hun sammen med sin mor i 1921. Tre år senere bodde hun også
der, men da var Martin Strand flyttet inn sammen med sin familie. Han ble neste eier
på Minde. Maren Anna hjalp til ved store høytider som bryllup eller begravelser,
hun var gjerne "fergångskånnå" eller husmor. Seiv ble Maren Anna begravet fra
Verdal Aldersheim 14. sept 1945, Se ellers egen omtale under Borgen.

SKJEFTE (SKIFTE)
L.NR. 71 AVMARITVOLL
G.NR. 19/63

Den første eier vi kjenner til her, er skomaker Bernhardus Eliassen Mønnes. Han skal ha
bygd husa i 1887, og de ble pantsatt samme år.
Bernhardus Eliassen Mønnes (1847-1895) og Hanna Olava Evensdatter (1856-)
Mønnes er også nevnt under to andre l.nr. i panteregisteret for Øra, nr. 13 Sanden av
Lorvoll/Heimkjær g.nr. 18/22 og nr. 26 dvs. uplassert nr. 12 av Maritvoll. Begge ble
nevnt i 1888. Sammenhengen her er noe uklar.
Bernhardus Mønnes var sønn av Elias Eriksen og kona Ingeranna Olsdatter Mikvoll
vald, og han flyttet til Nesna som ugift i 1876. Han var bosatt på Mikvollvald ved
utflyttinga. Kom tilbake med kone og tre barn i 1886 og bosatte seg på Øra. I 1893
var det igjen tid for oppbrudd for denne familien. Denne gang flyttet Bernhardus og
Hanna til Levanger. Da var det blitt hre barn i familien.
Bernhardus og Hannas barn:
Bl. Axel, f. 1 878 på Nesna. Ikke funnet død i Verdalen. Ukjent skjebne.
B2. Valborg, f. 1 880 på Nesna. Flyttet til Levanger i 1 893 sammen med foreldrene.
B3. Erling, f. 1885 på Nesna. Flyttet til Levanger i 1893 sammen med foreldrene.
Utvandret senere til USA hvor han bl.a. ble prest i Powers Lake i Nord-Dakota.
B4. Johannes, f. 1890 på Øra, d. 1907 på Levanger. Flyttet til Levanger i 1893
sammen med foreldrene. Ved sin død var han ugift gårdsarbeider på Levanger.

Mønnes solgte gården til bakermester Christian O. Mathisen i 1895. Prisen var 750
kr. I skjøte som er datert 28. oktober 1895 heter det bl.a.: ” Det bemerkes at nogen
thinglæst Hjemmel til ovennævnte Gaard haves ikke, af den Grund at jeg seiv har ladet
opføre fra nyt af i Året 1887”. Uthus hørte også med.
Tomta ble fradelt Maritvoll 11. juni 1896. Skjøte på den hkk Mathisen akkurat to
år senere fra Maritvolls interessentskap. Prisen var 200 kr.
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Christian Olaus Mathisen (1821-1900).
Første gang gift med Anne Marta Pedersdatfer, andre gang Grethe Hansine Aksnes.
Foto: H. Danielsen, Levanger. Foto: Privat eie.

Christian Olaus Mathisen (1818-1900) og J ) Anne Marta Pedersdatter (18191883), 2) Grete Hansine Berntsdatter Aksnes (1869-1941)
Husa lå på sørsida av Nordgata ”lige overfor Postkontoret”, dvs. Leangen g.nr. 19/15
senere Woxholts bokhandel, i dag pizzarestaurant. De ble solgt til bortflytning i 1902
etter forlangende av Jernbanens sakfører. Som kjent kom Jernbanen gjennom Verdalen
i 1904, og husa kom i veien for den.
I lokalbladet kan vi lese dette om saken:
Auktion.
Fredagen den 31de Oktober førstk. Kl. 12 Afholdes efter Forlangende ajJernbanens Sagfø
rer En offentlig Auktion i og over Bager Mathisens Vaaningshus ligeoverfor Postkontoret paa
Værdalsøra. Husene sælges til Bortflytning. Konditionerne erfares ved Auktionen.
Værdalens Lensmandsbestilling 14. Oktober 1902.
H.H. Wessel
1 1907 var det så Statsbanene som hadde hjemmelen på Skjefte eller Skifte som det
også kalles. En gåt ut fra at husa var solgt og flyttet på denne tid.
Mathisen og hans to koner er nærmere omtalt under Vennersborg g.nr. 19/25 der
han drev som baker til 1890. Nils Abrahamsson overtok bakeriet etter Mathisen.
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VIBORG SØNDRE
G.NR. 19/64
Denne tomta ble fradelt Ole Franks eiendom Viborg g.nr. 19/48 i 1897 og ble solgt til
Johannes Aas fra Leksdalen.

Johannes Aas (1851-1933) og Karoline Serine Trondsdatter (1847-1939)
Huset ble bygd av Ole Grindberg i 1898. Aas var fra først av gårdbmker på Åsen i Leks
dalen. Se Reimer og folk Leksdalen s. 556, 557 og 558. Gustav Borgen og hans familie
bodde i gården noen få år omkring 1900. Han var boktrykker og den første redaktør
for Innherreds Folkeblad som kom ut fra 1902. Johannes Aas og Borgen var sammen
om å starte lokalbladet. Johannes Aas begynte som aktiv redaktør for Innherreds Fol
keblad i 1903, trolig flyttet han på Øra da. Den eldste delen av gården skal være den
fløya som går parallelt med jernbanen, der var det trykkeri i 1. etasje og leilighet i 2.
etasje.
I 1917 solgte Johannes Aas denne eiendommen til brødrene Wilhelm Eriksen og
Haakon Eriksen Eide. Prisen var 16000 kr.

Paul Wilhelm Eriksen (1882-1971) og Valborg Magdalena Johannesdatter Halv
orsen (1885-1970)
Wilhelm Eriksen ble født på småbruket Sørholt ved Eidesøra på Skogn, og forel
drene hans var Laura Jakobine, født Iversen, og skredder Enok Eriksen. Han var den
yngste av sju søsken. Valborg var datter av skredder Johannes Halvorsen som i sin tid
holdt hus i egen gård i Smedveita. Hennes mor var Oline Andreasdatter Hansen.
Valborg og Paul giftet seg i 1910 i Bakklandet kirke.
Valborg Eriksen åpnet frukt- og tobakksbutikk i 1913, og året etterpå reklamerte
hun i lokalbladet for butikkens amerikanske skråtobakk og en frisk forsyning av appel
siner og druer som de har fått inn.
Wilhelm Eriksen var utdannet boktrykker og var faktor ved Innherreds Folkeblads
trykkeri fra 1909. Sammen med broren H.E. Eide drev han Innherreds Folkeblad og
trykkeriet til 1932. Da delte de virksomhetene mellom seg slik: Wilhelm Eriksen over
tok avis og trykkeri, mens Eide overtok bokhandelen som brødrene hadde drevet i
fellesskap ved siden av avisa.
Som nevnt ovenfor overtok brødrene Erikssen og Eide Viborg søndre i 1917, men
Wilhelm Eriksen og kona bodde i huset allerede i 1910. Til sammen var det elleve per
soner som holdt til her på denne tid. Foruten Johannes Aas og familien var det både
gullsmed og doktor i gården. Gullsmeden var C. Knudsen født 1882 i Trondheim. Som
privatpraktiserende lege hadde også Trygve Wold sitt tilhold her. Han var født i Mo i
Rana i 1879 og var ugift ennå. Han var som kjent en avholdt og flink lege i Verdalen i
mange år. Wold var distriktslege fra 1936 og til han døde i 1939.
Wilhelm og Valborgs barn:
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Bl.

B2.

B3.

Alf Georg, f. 1911 på Øra, d. 1980. Gift med Dagmar Larsen, f. 1920, d. 2002.
Eriksen var boktrykker av yrke, men hadde også mange tillitsverv innen idretten.
Han var dessuten kinobestyrer fra 1956 og forretningsfører for Verdal Håndverker
forening. Innherreds Folkeblad, der hans far var redaktør, ble stoppet under siste
krig. Alf Eriksen gjenopptok utgivelsen av dette bladet fra 1. april 1951.
Kjeid Wilhelm, f. 1913 på Øra, d. 1 987. Gift med Edna Randi Tærud, f. 1915,
d. 1995. Han var forsker på Kjeller. Bosatt på Strømmen v/Hellerud Gård. Begge
er gravlagt på Skedsmo.
Orla, f. 1915 på Øra, d. 1994. Gift med Steinulf Henry Eriksson, f. 1921 på
Øra, d. 1987. Han hadde møbelforretning.

Brev fra Wilhelm Eriksen til broren Haakon Eriksen Eide der han foreslår at de skal kjøpe Indherreds Folkeblad
med gård og trykkeri. Datert 29/3 1913.
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Haakon Eriksen Eide (1874-1953) og Karen Oline (Kaja) Vetlesdatter Gjesdal
(1869-1945)
Haakon Eide var født på småbruket Sørholt ved Eidesøra på Skogn, og hans foreldre
var Laura Jakobine Iversen og skredder Enok Eriksen. Han var nummer tre av sju
søsken. Haakon Eide ble gift i 1905 i Amerika. Kaja var fra Fjære utenfor Grimstad.
Hun var datter av Gunhild Tomine Habbestad og Vetle Vetlesen Gjesdal. Kaja gikk
jordmorskolen i Oslo og praktiserte som jordmor i Grimstad til 1905. Da reiste hun
til USA og ble gift der med H.E. Eide. Hun fikk praktisere en tid som jordmor i USA,
men trivdes ikke under oppholdet der borte. Etter at hun kom tilbake, ble hun annsatt
som jordmor i Fevik og senere igjen i Grimstad. Etter oppnådd aldersgrense kom hun
til Verdalen og fikk så vidt praktisere sitt yrke også her. Hun fikk nemlig ta i mot ett
av barnebarna.
Eide arbeidet flere år som handels
betjent i Moss. Han hadde også en kort
periode egen forretning i Oslo, men
det var jobbetid i slutten av 1800-tal
let og som så mange andre, måtte han
stenge butikken. Eide utvandret der
etter til USA, der han var ansatt i et
steinhrma som leverte sine varer til de
store forretnings- og offentlige byg
ninger i New York. Haakon Eide var
i USA i tilsammen 14 år, men kom
tilbake i 1916 etter en henvendelse
fra broren Wilhelm. Han hadde nem
lig fått rede på at Viborg skulle selges,
Hos bokhandler Eide. Se skiltet for Kaffestova. Den holdt
og brødrene gikk sammen om å kjøpe
til i andre etasje her. Foto utlånt av SNK.
denne eiendommen. Det foregikk som
allerede nevnt i 1917.
Kompaniskapet mellom brødrene ble oppløst i 1932, og Eide ble kjøpmann og
bokhandler. Wilhelm Eriksen fortsatte med avisa og trykkeriet.
Haakon og Kajas barn:
Bl. Guldborg Katrine, f. 1906 i New York, d. 1987. Gift med Paul Woxholt, f. 1 897,
d. 1984. Sjømann først på seilbåt, senere ble han skipsfører på "Utviken", Gikk på
land fra 1944 og ble bokhandler. Guldborg på sin side hadde både bokhandler
og jordmoreksamen.

I andre etasje på Viborg søndre var det også kafédrift i mange år. Først ute var Berntine
Andresen. Hun åpnet kaféen lørdag 10. mai 1919. Etter henne kom Kristine Fagerli en
periode. I 1925 åpnet Verdal Ungdomslag kafé og L/L Kaffestova ble stiftet. Hvor lenge
de drev er ukjent, men Aasta Sundby og Amunda Woll Moen drev senere ”Hjørneka
féen” her. I 1936 kunne man kjøpe et glass melk og to kaffebrød for 25 øre på denne
kaféen.
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VIBORG NORDRE
G.NR. 19/65

Fradelt Viborg g.nr. 19/48 (Ole Frank) i 1897 og solgt til Johannes Aas.
Johannes Aas (1851-1933) og Karoline Serine Trondsdatter (1847-1939)
Aas var en mann med mange jern i ilden. Ifølge lokalbladet - en mann som spilte på et
stort register. Han er nærmere omtalt under Viborg søndre.
Johannes Aas solgte denne eiendommen til Gustav Jørgensen som fikk skjøte i 1899.
Karl Gustav Jørgensen (1873-1962) og Laura Hansine Johansdatter Lynum (1873-)
Gustav som han kalte seg, var sønn av sagbruksarbeider Jørgen Andersen og kona Ole
anna Johansdatter på Mikvollvald. Heimen deres lå på Ørmelen og skal visstnok være
identisk med heimen som Johansen/Melby senere eide. Hans kone Hansine var født i
Levanger landsogn. Hun var datter av Johan Emil Lynum og kona Gurine Larsdatter.
Jørgensen var jernbanearbeider, men kaltes i en kilde også handelsmann.
Gustav Jørgensen og familien ble ikke så mange år på Viborg nordre. Som så mange
andre utvandret de til USA. De forlot Øra våren 1907, og reisemålet var Ashby i Min
nesota. Han døde i Minnesota.
Gustav og Hansines barn:
Bl. Olav Julius, f. 1896 på Haugsholmen, d, 1956 i Denver, Colorado. Ulvandret til
USA sammen med foreldrene i 1907,
B2, Johan Georg, f, 1 898 på Ørmelen, død på Øra 1902.
B3. Kåre Hermann, f, 1 899 på Øra.
Utvandret til USA sammen med foreldrene i 1907.
B4. Dagmar, f. 1904 på Øra. Ulvandret til USA sammen med foreldrene i 1907,
Gift med Carl Nyhus.
B5. Irene, født i USA, Gift med Norman Petersen,
B6. Georg, født i USA, ingeniør i US Navy.

I mai 1907 kan vi lese i Innherreds Folkeblad at Jørgensen hadde solgt sin gård til
Konrad Trondsen Jøsaas. Det var Nelius Hynne som på Gustav Jørgensens vegne sto for
salget i oktober 1907. Da var nemlig Jørgensen og hans familie allerede reist til USA.
Avisa kan også fortelle at Jøsaas hadde planer om en snarlig utvidelse av gården.
Konrad Trondsen Jøsaas (1882-1944) og Signy Marie Hermann (1883-1965)
Konrad Jøsaas var’sønn av Ingeborg Anna Ellevsdatter og Trond Trondsen Jøsaas og
var født på Indal østre. Se Verdalsboka bd. 5 side 424. Signy var født på Bremseth i
Sparbu og var datter av Elen Marie og Peder Hermann som bl.a. var gårdbrukere på
Ner-Hofstad. Se Heimer og folk Leksdalen s. 192. I 1907 var det Konrad Jøsaas som
hadde hjemmel på Viborg nordre.
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Konrad og Signy giftet seg i 1907 og var etablert på Øra da.
I en annonse i 1908 får vi vite at Jøsaas solgte brødvarer fra Aksel Olsens Bageri.
Olsen hadde sitt bakeri på Ørmelen den gang. I en merknad i annonsen skriver Jøsaas:
Jeg benytter hun rent Papir til Indpakning aj Brødvarer - ikke Avispapir.
På bakgrunn av disse opplysningene må vi nesten tro at avispapir delvis ble brukt
som innpakningspapir også for matvarer. Ja, ja, det har da gått framover med noe her
i verden.
Samme år et par måneder senere averterte han forretningen til opphør, og da solgte
han alle varene ut til innkjøpspris og delvis også under det.
Det ser ut som den samme Jøsaas var delaktig i en butikk i E.H. Sæbos gård i Nord
gata dvs. Voldset g.nr. 19/49. Se nærmere der. Firmaet som handlet der het, Jøsaas &
Haugan.
Kjøpmann Konrad Jøsaas døde i Trondheim i 1944. Både han og kona er gravlagt
på Lademoen.
Konrad og Signys barn:
Bl. Dødfødt pike i 1907 på Øra.
B2. Dødfødt pike i 1907 på Øra. Tvillinger.
B3. Margit Ingebjørg, f. 1909 på Balgård, d. i 1995. Gift med Thor Torvik, f. 1912
på Støren, d. 1980. Ingebjørg hadde både middelskole og handelsskole. Hun
utdannet seg etterpå som damefrisør og hadde egen frisørsalong. Torvik hadde styr
mannseksamen fra 1936 og skipsførereksamen fra 1947. Han seilte ute under hele
siste krig og ble etter freden tildelt Krigsmedaljen. Han var også konsul i England
en periode. Familien var bosatt i Trondheim, senere i Oslo. Begge er gravlagt på
Nordre gravlund i Sagene kirkesogn.
B4. Petra Teodora, f. 1911 på Hofstad, d. 2009 i Trondheim. Gift med baker Petter
Berg, f. 1912, d. 1983. Bosatt i Trondheim.

Urmaker Harald Hynne f. 1886 leide trolig lokaler for sin butikk en periode før Myhre
kom hit. Han var fra Hynne i Smedveita, senere var han bosatt i Oslo.
Jøsaas solgte Viborg nordre til slakter Albert Kristian Myhre i 1910.
Albert Kristian Hansen Myhre (1870-1929) og Sigrid Eline Olufsdatter Bjerkan
(1876-1968)
Myhre var født i Trondheim, og hans foreldre var Hans Larsen og Pauline Kirstine
(f. Tørstad) Myhre. Albert Myhre ble døpt i Bakklandet menighet. Farens slekt kom fra
”Lademyhren”. Trolig tok han sitt etternavn etter det. Myhre reiste til sjøs som damp
skipskokk i 20 år, både i innenriks og utenriksfart. I løpet av denne perioden var han
ansatt både i Nordenfjelske, Vesterålske og Bergenske dampskibsselskaper.
Sigrid Myhre var datter av Oluf Ellingsen Bjerkan og Marte Marie Rasmussen. Oluf
Bjerkan var sønn på Skotrøa i Ness som før var husmannsplass under Bjørken. Oluf
fikk attest til Trondheim i 1875, så Sigrid var født der året etterpå.
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Viborg t.v. Dette gcttepartiet hefer nå Sørgata, tidligere Asbjørnsens gate. Det ser ut som det var liv og røre i gata
tidlig på 1900-tallet. Legg merke til klokka midt på bildet.

Urmaker Harald Hynne hadde sin forretning her en

periode på denne tida. Foto utlånt av SNK,

I familien finnes det to ordtak som Sigrid brukte. Hun skal ha hørt dem av sin far.
Det første lyder slik: Loven er ærlig, men å holde den er besværlig. Et annet går slik: Alt
folk er trivelig, alt mens man ikke røyner på dem.
Albert og Sigrid Myhre kom til Verdalen tidlig på 1900-tallet. Myhre var slakter,
men hadde også kjøttforretning. Han hadde først lokaler i den såkalte Pettersengården
i Gamle Storgate. Senere flyttet han sin virksomhet til Viborg nordre. I 1920 ble han
ansatt som politibetjent på Øra og tjenestegjorde som det ved siden av at han drev
slakterforretningen.
Mens Myhre eide Viborg, var det nok mye liv og røre her. Slaktinga foregikk i uthu
set inne i gården, mens kjøtt- og fiskemat ble produsert i kjelleren. I første etasje av
hovedbygningen var det kjøkken, stue, kammers og butikk. Soveromma var i andre
etasje.
Både i 1919 og i 1924 reklamerte Myhre for sine varer i avisa. I 1924 het det:
Prima fiskpudding,
Boller og kaker.
A. Myhre
Albert og Sigrids barn:
Bl. Alma, f. 1895, d. 1984 på Frøsøn. Gift 1918 med Estor Ekman, Østersund f.
1 895, d. 1981. I 1910 hjalp Alma til i farens butikk og i huset.
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B2.

Hilmar, f. 1900. Giff med Elin Grande, fra Åsen.

B3. Arthur Vilhelm, f. 1903, d. 2000. Gift med Ingrid Konsfanse leirhaug, f. 1898
i Vuku, d. 1983. Arthur arbeidet som agent. Eget hus på Garpa - Selstad g.nr.
20/49.
B4. Dagmar, f. 1905 på Øra, d. 1918 i "Spanska".
B5. Odd Hermann, f. 1913 på Øra, d. 1994. Gift med Hanna Elisabeth Larsen, f.
1916 i Kragerø, d. 1981. Odd var livsforsikringsagent, og Hanna var sykepleier
ske. De hadde eget hus på Ørmeien.
B6. AAarta, f. 1914 på Øra, d. 1915. Svakelig fra fødselen.
B7. Sigfrid, f. 1916 på Øra, d. 2000. Gift med bygningsarbeider Ivar Granum, f.
1919 i Snertingdal, d. 1998. Eget hus på Fætten.
B8. Alice, f. 1917 på Øra, d. 2009 i Sverige. Gift 1941 med Lars Holmsten, f. 1901,
d. 1981, fra Trongsviken i Sverige. Bmkere på Mo.
B9. Edith, f. 1921 på Øra, d. 2002 i Danmark. Gift med Rudolf Hårdstam, Bromma,
Stockholm, f. 1920, d. 2001. Skilt.

Etter en tvangsauksjon forlangt av Hypotekbanken ble Viborg nordre eller Myhregår
den som den også ble kalt, solgt til Alvilde og Ole Grande i 1930.
De solgte allerede året etterpå til handelsmann Johan/Johannes Helge Johansen som
hadde manufakturforretning i gården. Firmaet het R Strøm-Johansen. Han var først
ansatt på Verdal Samvirkelag, men i januar 1930 hadde han egen forretning i Eriksen
gården. Ikke lenge etter etablerte han seg på Viborg nordre med manufakturforretning.
Ivan Carlsson var leietaker i Strøm-Johansens gård i 1936. Johan H. Johansen solgte
til Alf Eriksen i 1944.
Familien flyttet fra Verdalen og til Gjøvik i 1947. De to siste åra bodde de i Innda
len.
Hovedbygningen på Viborg nordre skal visstnok ha stått på Gammalplassen under
Jøsås østre ifølge Hans Jøsås. (artikkel i Verdal Historielags årbok for 1978).
Eier 12010 var Sørgata Eiendom A/S.

FLAA
G.NR. 19/66
Fradelt Maritvoll i 1897, og Carl Braarud fikk skjøte samme år. Parsellen var på ca. 15
mål og kostet 733 kr. Verdølatun, det første museumsområde i Verdalen,,ble fradelt
Flaa i 1928.
Øivind Braarud overtok Flaa etter sin mor Julie i 1934. Flaa, Selsbak og Vangen er
senere sammenføyet og har g.nr. 19/66 og heter Vangen. Verdalsøra kirkegård ble fra
delt i 1965. Øivind Braarud bygde hus på Vangen i 1949.
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SELSBAK

G.NR. 19/67
Fradelt Maritvoll i 1897 og Christian O. Gravaas fikk skjøte samme år. Størrelsen var
ca. 15 mål og prisen var 733 kr. Skjøte fra Chr. O. Gravaas i 1920 til Julie Braarud,
prisen var 5140 kr.
Øivind Braarud tok over eiendommen etter sin mor Julie i 1934. Selsbak, Flaa og
Vangen er senere sammenføyet, har gårdsnummer 19/66 og kalles Vangen.

VANGEN

G.NR. 19/68
Fradelt Maritvoll i 1897 og Mikal Dahl fikk skjøte samme år fra Maritvoll interessent
skap. Størrelsen var på ca. 14 mål. Samtidig kjøpte Dahl også Gjørem g.nr. 19/11 og
Fridlund g.nr. 19/23. Han ga 3633 kr for det hele.
Ny eier fra 1907 var Rudolf Holmvik senior. Som allerede nevnt eide Holmvik eien
dommen Frydenlund. Han hadde noe buskap og trengte høy til sine dyr. Dermed
hadde han god bruk for Vangen. Imidlertid ble det slutt på krøtterholdet, og ved et
makeskifte i 1947 mellom Øivind Braarud og Morten Holmvik ble Braarud eier av
Vangen, mens Holmvik fikk overta Braaruds jord som i sin tid var kjøpt av Mikvoll,
dvs. Fridheim nordre g.nr. 18/5.
I 2014 var det Kjell Johan Braarud som eide Vangen.

Kjersti og Øivind Braarud. De fikk seg ny heim på Vangen g.nr. 19/68. Foto utlånt av Kjell J. Braarud.
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ELIM
G.NR. 19/69

Fradelt Maritvoll i 1897. I 1907 var det Jernbanen som hadde hjemmelen. En går ut
fra at denne tomta har sammenheng med avståelse av grunn til Jernbaneutbygginga.

BOSTAD
L.NR. 43 AV MARITVOLL
G.NR. 19/70

Den første eier som vi vet om, er Sefanias Olsen Moe.
Sefanias Olsen Moe (1825-) og Oline Eriksdatter (1829-)
Sefanias var sønn av kvartermester Ole Moe og kona Bolette Ellevsdatter på Borgen
vald. Oline var født i Skaug/Skogn?, men ellers er hennes opphav ukjent. De giftet seg
i 1854 i Namsos. Hans datter Oline var født i Grytten i Romsdalen. Derfor må vi nesten
tro at han oppholdt seg der en periode.
Han kalte seg buntmaker i 1865, og i panteregisteret fra 1874 kaltes han skredder.
Det handlet i alle fall om å sy. Buntmakere eller skinnere er kjent fra slutten av det 13.
århundre. Deres arbeid besto i å berede og sy klær av skinn. Buntmakeryrket eksisterer
fortsatt, og man bruker alle sorter dyreskinn som gjennom preparering egner seg til
formålet.
Vi kjenner ikke til når Sefanias kom til Bostad, men han var selveier der i 1865 og
bodde der da med kone og datter. I 1871 hadde Sefanias bestemt seg for å utvandre,
og den 3. mai forlot han og kona Verdalen med Quebec som reisemål. To år før flyttet
hans datter til Lurøy i Nordland.
Sefanias datter fra før ekteskapet:
Bl, Oline Berntine, f. 1 848 i Grytten i Romsdalen. Flyttet til Lurøy i Nordland i 1 869.

Som allerede nevnt er Sefanias Moe den første eier vi vet om, men den neste var
Kristoffer Jakobsen.
Kristoffer Jakobsen (1828-1921) og Ingeborg Eriksdatter (1826-1912)
Kristoffer Jakobsen var sønn av strandsitter Jakob Kristensen på Mikvollvald og kona
Marit Andersdatter. Ingeborg var datter av ugifte foreldre Erik Pettersen på Lillemoen
og Marit Olsdatter Bjartnesvald.
De bodde til leie på Tronesvald i 1861 da de giftet seg. Ganske raskt etterpå ble
Kristoffer husmann/strandsitter under Mikvoll. Fra 1872 var han eier av det som
senere fikk navnet Bostad, men som altså lå på Maritvolls grunn. Hva gården ble kalt
da Kristoffer tok over, kjenner vi ikke til.
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Om vi ”går inn på et besøk” hos familien i 1875, får vi da vite at Kristoffer var fis
ker med noe jord. Tre barn som ennå var mindreårige, bodde heime. Familien hadde
også en liten besetning på 5 sauer, 1 geit og 1 gris. De sådde tn. bygg og satte 6 tnr.
poteter, dessuten noen rotfrukter. En familie der alle er født i Stiklestad losjerte hos
dem.
Kristoffer ble selveier i 1897 da Bostad ble fradelt Maritvoll. Han fikk skjøte samme
år. Størrelsen på tomta var 1 mål.
1 1891 var det ganske folksomt på Bostad: Kristoffer, Ingeborg og sønnen John som
da var ugift telegrafarbeider. Deres datter Kristine med svigersønn og to barn. I huset
hadde de også til oppfostring Magna Ydse som da var 10 år.
Kristoffer var yrkeshsker, og i den forbindelse verserer det en liten historie på folke
munne. En gang han var ute i båten på Eske, sa han til kameraten: ”Nu må du hammel
og ro med den handa du et med”. Å hamle vil si å ro bakover - skåte.
Ved folketellinga i 1900 hadde familien Jakobsen besøk av en spesiell kar. Det står
at han var omvankende og het Peder. Han var visstnok født i 1830 på Helgeland. Han
var Horeviser af et Glaamskab”. Det må vel være den tids lysbildeapparat, kanskje et
baloptikon. Det er også tilføyet en annen opplysning: ”gaar under navnet Ku Per”, hva
nå det skulle bety?
I 1909 var det nære på det ble storbrann i Sørgata. I lokalbladet for 14. juni kan vi
bl.a. lese dette:
Fredag aften saa det stygt utfor ildebrann her paa Vcerdalsøren. Man vidste intet
av før et uthus tilhørende Kristoffer Jacobsen i søndre gade stod i lys lue, og ilden
forplantet sig straks til M. Einersens tilstøtende staldbygning endnu før brandvæsenet
var kommet til stede.

Det gikk ganske bra likevel, det var ingen vind, så man greide å begrense ilden til disse
to bygningene. Verst gikk det ut over stallen hos Einarsen. Huset var dårlig assurert,
og innboet slett ikke assurert. Man hadde mistanke til to gutter som hadde lekt med
fyrstikker, men noen sikker årsak ble ikke funnet.
Ingeborg Jakobsen døde som hskerkone i 1912. Kristoffer Jakobsen ble en riktig
gammel mann og var Øras eldste innbygger da han døde på Verdal Aldersheim i 1921.
Han var aktiv fisker til langt opp i alderdommen. I sine siste leveår ernærte han seg
med garnbinding, og det drev han med helt til han kom på Aldersheimen. Da var han
over nitti år gammel.
Ingeborgs barn før ekteskapet:
Bl. Maria, f. 1847 på Yssevald, d. 1933 på Leinsvald (Dalen). Gift 1869 med Anders
Andreassen Byvald. Faren til Maria var Andreas Svendsen fra Mosvigen/Ytterøy.
Se mer Volhaugen Heimer og folk s. 132.
B2. Olaus, f. 1852 på Myr. Hans far var Hans Pedersen fra Sunnesvaid på Inderøy.
Han bodde i 1 865 hos Kristoffer og Ingeborg.

Kristoffer og Ingeborgs barn;
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B3. Iver Andreas, f. 1861 på Tronesvald, d. 1 862 på Mikvolivald.
B4. Kristine, f. 1863 på Mikvolivald, d. 1936. Gift 1886 med Johan Henrik Hansen
Øvre, f. 1 860 fra Ytterøya, død på Øra 1918. De flyttet til Strinda i 1886, men
kom tilbake. 11891 bodde de sammen med hennes foreldre på Bostad. Nærmere
omtale under Øvre g.nr. 20/9. Deres sønn Hans Martin var eier av Bostad en
periode. Mer omtale under Øvre og dessuten Østerli g.nr. 19/152.
B5. Edvard Bjørge, f. 1866 på Øra, d. 1934. Gift 1898 med Tora Karoline Siverts
datter Maurseth, f. 1870 i Steinkjer, d. 1932. I 1891 arbeidet han på Ranheim
Cellulosefabrikk, senere var han telefonarbeider.
B6. Jon, f. 1 868 på Øra, d. 1892. Innerstsønn.
Skjøte fra Kristoffer Jakobsen til Hans Øvre i 1913
Hans Martin Øvre (1889-1982) og Berntine Otilie Olufsdatter Klokkerhaug
(1890-1979)

Hans var som vi forstår barnebarn av forrige eier og giftet seg med Otilie Klokkerhaug
i 1911. Hun kaltes helst Telle og var datter av Berit og Oluf Klokkerhaug. Etter at hans
mor Kristine ble enke i 1918, bodde Hans og familien sammen med henne på Øvre
g.nr. 20/9 under Borgen. 1 1926 fikk de imidlertid bygd ny bolig lenger nede på Tin
den og flyttet dit. Den fikk navnet Østerli g.nr. 19/152. Hans var jernbanearbeider i
1911, men ble senere elektriker.
Hans og Telles barn:
Bl. Hjørdis Karoline, f. 1911 på Tinden, d. 1998 i Drøbak. Gift med Oddmund AmuncT
stad fra Brumunddal, f. 1908, d. 1979 i Drøbak. Han var bestyrer på Meieriskolen
i Trondheim. Eget hus i Jonsvannsveien.
Hans Øvre solgte Bostad i 1919 til Sigurd B. Elverum, og han bodde der med familien
både i 1921 og 1924.
Sigurd Berntsen Elverum (1884-1964) og Emma Nestvold (1888-1952)
Sigurd drev som hskehandler mens han bodde på Bostad. Han var også sagbruksarbei
der en periode, senere jernbanearbeider. Familien var bosatt på Verdalsøra, Snåsa og
Grong. I 1924 bodde foruten Elverum og familien også Ingemar Hofstad og Johannes
Haga på Bostad.
Sigurd hadde to barn før ekteskapet med Emma:
B1. Karl Sigurdsen, f. 1904 på Åkerhusvald, d. 1980. Gift med Andrea Woll, f. 1904
i Hegra, d. 2000. Hans mor var Birgitte Andersdatter Åkerhusvald.
B2. Magda, f. 1905 på Kjæran, d. 1968. Hennes mor var Rikke Johannesdatter fra
lennes søndre. Mora bodde på Kjæran da Magda kom til verden. Rikke døde av
tæring i 1908. Kort tid deretter kom Magda til Oline på Molde som fosterdatter,
men vokste opp som "ekte" datter sammen med hennes egne barn. Hun ble gift i
1932 med John Hermann Lein, f. 1903 i Verdal. De var bosatt i Steinkjer der han
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var betjent ved fylkesmannens kontor. Senere kom han inn i Forsvaret, der han til slutt
var Regimentsintendant med majors grad ved Nord-Trøndelag infanteriregiment 1 3.
Han var sønn av Laurits Johansen og Marit f. Sæbø fra Romsdalen. Se også under
Mære g.nr. 19/90.

Sigurd og Emmas barn:
B3. Brynjulf Magnus, f. 1910 på Nestvolimoen, Vinne, d. 1967. Gift 1933 med Inga
Wold, f. 1910, d. 1997. Bosatt i Vinne.
B4. Sverre Andreas, f. 191 2 på Øra, d, 1914 på Øra av hjernebetenneise.
B5. Einar, f. 1914 på Trones, d. 1960. Gift med Åse Oppdal.
B6. Sverre, f. 1916 på Øra, d. 1917 på Øra. Hjernebetenneise.
B7. Hjørdis, f. 1917 på Øra, d. 1993. Gift med Johan Trøan, f. 1922, d. 2007. Eget
hus på Øra. Johan var telegrafist på Jernbanen.
B8, Gunnar, f. 1918, død samme år på Øra.
B9. Sigrid Elfrida, f. 1919 på Øra. Gift med Rolf Søya. Bosatt på Kongsberg.
Bl 0. Karla, f. 1921 på Øra, d. 2010 på Øra. Gift med Asbjørn Ingebrigtsen, f. 1919
på Hitra, d. 1974. Asbjørn var pølsemaker på Verda! Samvirkelag. Senere salgs
sjef på Fellesproduksjon, Levanger. Bosatt på Verdalsøra.
Bl 1, Rolf, f. 1924, d. 1987. Gift med Eli. Skilt. Bosatt i Mo i Rana.
Bl 2. Synnøve, f. 1926, d. 1991. Gift med Ragnvald Dale, f. 1922.
Bosatt i Mo i Rana.

Hvem neste eier var, er noe uklart, men Martinus og Marta Raaen Baglo var eiere en
periode. Det skal ha sammenheng med at hans far, John Baglo, hadde et kausjonistan
svar overfor en tidligere eier som ikke greide sine forpliktelser.
Ekteparet Baglo som eide og bodde på Østly g.nr.21/9, solgte Bostad til skredder
Ingemar Hofstad i 1941.

Ole Ingemar Antonsen Hofstad (1897-1958) og Lise Bergljot Olufsdatter Larsen
(1902-1996)
Ingemar Hofstad var sønn av Anton Johannessen Hofstad og Adolfme Adolfsdatter.
Anton Hofstad var født på Hofstadsveet (Dalum), så etternavnet har familien derfrå.
Anton og Adolfme er nærmere omtalt under Kroken s. 141 i Heimer og folk Leksdalen.
De kjøpte i 1927 småbruket Kjæran vestre, et bruk som Ingemar senere overtok.
Ingemar var skredder og hadde flere i arbeid på verkstedet som han drev på Bostad.
Lise var datter av Kristiane og Oluf Larsen på Lillevang på Tinden. Lise og Ingemar
ble gift i 1924.
Lise Hofstad solgte eiendommen til Verdal Samvirkelag i 1963. Bostad lå på nordsia
av Sørgata, i dag er det parkeringsplass på tomta.
Ingemar og Lises barn:

620

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

IV

*

•

/4 Jjb

il
l^-v

r y

ai

S

r
52
il

:v

!•
:-V.

A
tr/

i
På

besøk

hos

foran

skred

seg,
og

Od).
Fot

Hofstad

vider

mot

Aagot
utlån

av

og
Leif

MARITVOL

ham

var

f.

huset

Hofstad

med

Øvrum

Tiler,

Heimn

d.

som

der

sto

Synes

dotera

Aagot

het

på

Dagrun,

Ingemar

Hofstad

Bostad

var

det

Hofstad

Norløv

g.nr

med

anst

på

19/70.

og
Ela

med

gik

Bernti
ca.

Larsen
2

år

Ester

Larsen

(mor

til

Esther

i skredlæ.

f.

Hofstad
på

det.

sin

Trolig
og

nevt

Lyngsauet,

192,

d.

201

1.

Bosat

i miltære.

Jakobsen
alerd

Einar

skred

tyder

Kristofe
som

Gift

var

toma
stilen

at

209.

han

ike

fortel
igjen

Lise

Eila

søken.

1926,

Steinkjr

gamelt.
kilde

F.v:

Larsen,

Ingemar

Dagrun,
på

En

1930.

Od

Tiler.

Bl.

Det

ca.

høyre

skred

har

tid,

familen

det
hode

S.

Moe

var

stå
her
som

kansje

ike

et anet

hus
alerd

holdt

så
på

til

i 1872,
på

svært

toma

før.
og

før

eindom.

621

,

ARKEN
G.NR. 19/71

Hans Olsen Arken (1772/1775-1839) og Berit Sveinsdatter (1782-1861)
Hans var sønn av Ole Hansen Strandplass på Sparbu, men Berits foreldre skal være
Torina og Svend Kraasbøll fra Trondheim. Hun var imidlertid født i Verdalen.
Hans og Berit giftet seg i 1805, og begge hadde Østvoll som bosted ved giftermålet.
I merknadsrubrikken har presten føyd til: Innerster på Øren.
Første gang vi hnner navnet Arken nevnt i en kilde, er i 1829. Da betalte nemlig
Hans Arken kostpenger til læreren på Fastskolen på Øra sammen med mange andre
gårdbrukere og strandsittere på stedet. Den samme Hans var det vel også som betalte
skatt som husmann under Østvoll både i 1820 og i 1825. Da kaltes han imidlertid
Hans Olsen. Hans og Berit bodde først en periode på Borgenvald, men kom senere til
Østvoll. Da Hans døde som strandsitter i 1839, står det oppført Østvollvald som etter
navn. Det samme navnet er også brukt på Berit da hun døde i 1861.
Området på Tinden var før 1829 et felleseie mellom gårdene Borgen, Østvoll og
Maritvoll.
Eiendommen Arken som ved fradelingen fra Maritvoll fikk g.nr. 19/71, ligger akku
rat på grensa mellom Maritvoll og Østvoll. Etter oppdelinga kan det som før ble kalt
Østvollvald, ha blitt til Maritvollvald. Det finnes fremdeles en noe spesiell stein på
området, kalt Arkasteinen. Den er trolig grensemerke mellom Maritvoll og Østvoll.
Plasseringen av Arken og dermed Hans Olsen og Berit Sveinsdatter under Marit
voll kan sikkert diskuteres. Deres sønner Ole og Johannes hadde hver sin heim under
Maritvoll i registeret over husmenn fra 1868/70. Begge kaltes Arken. Ole var nok den
som tok over heimen etter foreldra. Se også under Østvoll.
Hans og Berit sine barn:
Bl. Ole, f. 1 805 på Borgenvald, død samme år.
B2. Johannes, f. 1806 på Borgenvald, d. 1870 på Maritvollvald. Gift 1832 med
Guru Halvorsdatter Ness, f. 1808, død etter 1875. Hun bodde på Folio ved
giftermålet. Egen heim på Tinden, ikke langt unna broren Ole. Se nærmere omtale
der.
B3. Ole, f. 1817 på Østvollvald, d. 1896 på Maritvollvald. Gift 1844 med Beret
Olsdatter Hegstadvald, f. 1821, trolig død på Strinda. Ole og Beret var de neste
eierne av Arken.
B4. Ragnhild, f. 1821 på Østvollvald, d. 1910 på Østvollvald. Etternavn Arken ved sin
død. Gift 1 855 med Peder Ottessen Østvoll, f. 1 824, d. 1 898. I 1 865 bodde de
på en heim under Østvoll, og Peder drev fiske. Ti år senere kaltes Peder husmann
med jord under samme gård. I 1 891 er han "gårdbruksarbeider" og leier noe jord.
Peder døde i 1 898,og to år senere bodde fremdeles Ragnhild på plassen, men nå
hadde hun behov for fattigunderstøttelse.
Ragnhilds datter før ekteskapet:
Cl. Hanna Birgitte, f. 1 849, død ugift 1911 som tjenestepike på Arken. Hun fikk
attest til Levanger i 1 869. Hennes far var: Ole Olsen Togstad (Trygstad).
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Arkasteinen på Tinden. Troiig grensemerke meilom Maritvoll og Østvoll. Foto: Solveig Ness.
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Ole Hansen Arken (1817-1896) og Beret Olsdatter Hegstadvald (1821-etter 1910)
Ole og Beret giftet seg som allerede nevnt, i 1844. Ved giftermålet bodde Ole på Øst
voll, og Beret på Hegstadvald, der hun også var født. Hun var datter av Ole Andersen
Hegstadvald og kona Maria Halvorsdatter.
Ole Hansen Arken kaltes strandsitter allerede i 1845, så han har trolig tatt over hei
men på den tid han stiftet familie. Ole og Beret fikk i alt sju barn, og i 1865 bodde hre
av dem heime på Tinden. Da var Ole selveier og sjøfarende. "Sypigen” Anne Marta på
18 år losjerte hos dem, og dessuten bodde Berets mor, Maria Halvorsdatter der. Hun
kalles "føderådskone”. På denne tid ble Ole Hansen omtalt som "selveier og søfarende”.
Om vi besøker familien på Arken ti år senere, registrerer vi at barna er flyttet ut,
så nær som Beret Marta. Hun oppgis å være sinnsyk og var bosatt hos foreldrene det
meste av livet. Sine siste år bodde hun sammen med mora hos broren Anneus på
Sørum på Tinden.
Litt jord var det nok omkring husa. De hadde nemlig tre sauer i 1875. På samme tid
sådde de 1/8 tn. bygg og V2 tn. havre. De satte 3 tnr poteter og sådde noen rotfrukter.
Oles yrke oppgis i 1875 til "Dagarbeider med jord". I 1891 var Ole sagbruksarbei
der, trolig på saga på Ørmelen. Ved hans død bruktes det Østvollvald som etternavn,
men som matrikkelgård er oppført Maritvollvald. Han kaltes husmann. Beret Olsdatter
døde etter 1900, men hun er ikke registrert blant døde i Verdalen.
Ole og Berets barn;
Bl. Hans Peter, f. 1 844 på Hegstadvald. Hans Peter kom til verden før foreldrene giftet seg,
men døde bare noen dager gammel.
B2, Beret Marta, f. 1845 på Øra. Død 1900 på Tinden. Som etternavn har presten skrevet
Arken.
B3. Ole, f. 1849 på Østvollvald. Attest til Fosnes i 1871. Utvandre! fil USA 1 884/85. Brukte
navnet Ole Olsen Wold ved flyttinga fra Verdalen. Bodde i Fergus Falls, Minnesota.
B4. Hans, f. 1852 på Østvollvald, d.1897 som saloonvert i Fergus Falls. Flytta til Levanger
som ugift i 1 876. Gift samme år i Frol med Karen Sofie Ingebrigtsdatter, f. 1 856 på
Østborgvald. Hans utvandre! i 1 882 og Karen året etterpå.
B5. Trine, f. 1 855 på Tinden. Flytta som ugift til Strinda i 1 875. Brukte da etternavnet Arken.
Gift 1 876 på Strinda med Ole Olausen Hansen Jakobslihø, f, 1 842 på Strinda, 11910
bodde hans mor hos dem.
B6. Olaus, f. 1 859 på Maritvollvald, d. 1931 på Heimdal i Sjøbygda, Gift 1 879 i Frol med
Marie Elisabeth Sivertsdatter, f. 1852, d. 1936 på Heimdal. Marie Elisabeth bodde
på Levanger en periode fra 1 877. Olaus tjente på Maritvoil i 1 875. 1 1891 og 1900
var han husmann med jord under Nestvoll nordre. Senere kjøpte han jord av Nordberg
nedre, og i 1907 hadde han hjemmel på Akervold g.nr. 1 1/2 og Heimdal g.nr. 1 1/3.
Ved sin død i 1931 kaltes han Olaus Heimdal. Hans sønn, Johan, tok Nestvold som
slektsnavn.
B7. Anneus, f. 1864 på Øra, d. 1938, Gift med Nikoline ( Lina), f. 1868 i Romedal på
Hedemarken, d. 1937, Begge brukte Olsen som etternavn. Anneus fikk flytteattest til
Stange i 1894, men kom tilbake før 1900. Da bodde han på Sørum g.nr. 19/80 på
Tinden. Se eget avsnitt om denne heimen.
624

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

Neste eier av Arken var Lorentz Holan Muller.
Lorentz Holan Muller (1879-1952)

Arken ble fradelt Maritvoll i 1897 og solgt til Lorents Holan Muller. Parsellen var på
ca. 8 mål.
Holan Muller fikk skjøte på tomta av Maritvolls interessentskap i 1900. Prisen skal
ha vært 360 kr. På den tid oppholdt Muller seg i Trondheim der han var handelsbetjent
i manufaktur.
Om det bodde folk på Arken da, er heller usikkert. En kan ikke finne g.nr. 19/71
nevnt i folketellinga. Tomta var som nevnt fradelt Maritvoll før den tid.
Ifølge matrikkelen fra 1907 hadde Lorentz Holan Muller fremdeles hjemmel på
Arken. Det er lite trolig at han har bodd der noen gang.
Holan Muller var sønn av baker Anton Martin Muller i Gamle Storgate. Han utvan
dret til Island i 1906 og bosatte seg i Reykjavik. Han giftet seg der i 1911 med Marie
Bertelsen, f. 1886 i Rygge pr. Moss
I Reykjavik startet Holan
Muller sin egen forretning og
ble dessuten kjent for sin store
interesse for idrett. Han var seiv
en dyktig skiløper og gikk grun
dig inn for sporten, og for å gi
islendingene det nødvendige
teoretiske og praktiske grunnlag
for å drive skisport. Han stiftet
Reykjavik skilag og var i mange
år lagets formann. Med bak
grunn i hans store innsats fikk
han betegnelsen ”skisportens
pioner på Island”. Se mer under
Mrillergården i Gamle Storgate
(Holan søndre g.nr. 19/52).
Håkon Kolberg fikk skjøte
fra Lorentz Holan Muller først
i 1916, men familien kom dit
noen år før. At det tok så lang
tid, har kanskje sammenheng
med eiere i mellomtiden som
ikke hadde tinglyst skjøte. Ellers
var Muller bosatt på Island på
denne tida, det kan vel også ha
gjort sitt.
Lorents Holan Muller med sine utmerkelser. Foto utlånt av SNK.
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Håkon Toralf Kolberg (1883-1971) og Borghild Marie Larsen (1897-1980)
Håkon og Borghild giftet seg i 1913, samme år som han overtok Arken. Året etterpå ble
det bygd nytt våningshus og i 1915 fjøs.
Håkon Kolberg var født i Frol,
og hans foreldre var Lorentze og
Oluf Buran. Borghild var fra Tin
den og var datter av Kristiane og
Oluf Larsen.
Kolberg var sagbruksarbeider
i 1913 og 1914, men ble senere
ansatt i det militære. Han hadde
Kroningsmedaljen fra 1906 og tok
eksamen fra Kavaleriets underof
fisersskole i 1908. Kolberg tilhørte
Nordenfjeldske Dragonregiment
på Rinnleiret og hadde løytnants
Håkon Kolberg og kona Borghild ser om kua som går på
grad da han gikk av med pensjon.
beite.
Foto utlånt av Ole morten Larsen.
Håkon og Borghilds barn:
B1. Dødfødt pike 1913
B2. Klarry, f. 1914, d. 1996. Gift med Arthur Leander Aksberg, f. 1913 i Kvalsund,
Hammerfest, d. 1993, Aksberg arbeidet på Verdal Samvirkelags mølle.
B3. Leif Oddvar, f. 1919, d. 1980. Gift 1942 med enke Ruth Rindsem Garberg, f.
1917, d. 1980. Både Ruth og Leif var tekstilabeidere på NKLs Ullvarefabrikk i
Verdalen. Senere startet han Verdal Vask- og Renseri i Gamle Storgate. Eget hus på
Tinden.
B4. Rudolf, f. 1921, d. 1973. Gift 1947 med Asbjørg Nymoen, f. 1927. Rudolf
arbeidet først på Verdal Apotek, senere var han tekstilarbeider på NKLs Ullvarefa
brikk i Verdal. Sin siste arbeidsplass hadde han på Norske Skog i Skogn. Asbjørg
var ansatt på Verdal Samvirkelag i mange år. Eget hus på Tinden.
B5. Magnhild Helene, f. 1925, d. 1995. Gift 1947 med Leif Oddgeir Myhre, f.
1917, d. 1993. Gårdbrukere på Hojem g. 92/2.

Eier av Arken i 2013 var Håkon Kolbergs barnebarn Lovise Aksberg og Jarle Rye. På
den opprinnelige tomta for denne eiendommen står det i dag i alt hre hus.
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SOLSTAD
BEST KJENT SOM DISTRIKTSLEGEGÅRDEN

G.NR. 19/72
Tomta på Solstad ble fradelt Maritvoll lille g.nr. 19/34 i 1898 og solgt til Johan Gjersing.
Det var Johannes Thomassen jun. som var eier av Maritvoll lille den gang, og han
utstedte skjøte til Gjersing samme år. Parsellen som opprinnelig var på 15 mål, ble
solgt for 1500 kr. Av dette arealet ble det senere tomtegrunn for flere. Det opprinnelige
Solstad gikk fra Nordgata og nordover til og med Julie Hammers hus - Lilleborg g.nr.
19/162. Hennes hus ble bygd i 1932.
Johan Oluf Eriksen Gjersing (1848-1909) og Marie Olsdatter Borgen (1846-1911)
Johan Gjersing og familien bodde på Sjefstad, så Solstad ble vel brukt som jordbruksa
real.
I 1909 opprettet Johan Gjersing en noe spesiell kontrakt med doktor Alfred Swen
sen. Vi gjengir kontrakten i sin helhet:
Undertegnede Johan Gjersing og dr A. Swensen har dags dato indgaaet saadan overens
komst, at jeg Johan Gjersing sælger min eiendom ”Solstad” gno. 19, hno. 12 i Værdalen
herred, aj skyld mark 1.14 til dr. A. Swensen paafølgende betingelser:
1) Kjøpesummen, der Jastsættes til 3000 kr. tre tusinde kroner ordnes saaledes
a) Kjøperen betaler inden 12te april d.a. 1000 kr. et tusende kroner, idet han da overtar
20 ar (2 mål) fra hovedveien til byggetomt.
b) Resten 2000 kr. to tusende kroner betales mot skjøte, som utstedes, naar sælgeren
overleverer resten aj eiendommen, som hanjor sin og hustrus levetid, eller saalenge
de vil ha ret til at bruke uten avgift. Avgiften tænkes altsaa dækket ved renterne aj
restbeløpet.
2) Eiendommen, den del, som sælgeren bruker, maa ikke vanrygtes ved utidig opdriving til
oker, salg ajjor eller gjødsel (Altsaa holdes ved lige).
3) Omkostninger med stempelpapir og thinglæsning utreder kjøperen.
4) Skjøte kan i tiljælde aj sælgeren eller hustruens dødjør dette er underskrevet, underskri
ves aj en aj deres sønner, som herved gives juldmagt dertil.
5) Aj den paa eiendommen aarlige hvilende matrikelskat betaler sælgeren 2/3 og kjøperen
1/3, som indbetales til sælgeren, er indtil videre indehaver aj skjøte.
6) Nærværende kontrakt er utstedt i 2 eksemplarer, hvorajsælger og kjøper beholder 1 hver.
Værdalen 23de marts 1909. Som sælger: Johan Gjersing m.p.p. (med påholden penn). Som
kjøper: A. Swensen. Som vitner: M. Eggen J. Kjensteberg.
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Fra 1909 overtok da doktor Alfred Swensen 2 mål som byggetomt. Skjøte fikk Swen
sen 26/10 1911. Johan Gjersing døde imidlertid allerede 14. des. 1909. Da var det nok
grelt med den fullmakten som er nevnt i pkt. 4 i kontrakten.
Alfred Olaf Swensen (1871-) og Kristianne Martinsdatter Muller (1885-)
Alfred Swensen var sønn av fabrikkeier David Dietrich Swensen og var født i Oda
len. Han ble gift i 1906 med Kristianne Muller fra Ner-Vist. Hun var datter av Petra
Rygh og Martin Daniel Muller.
Boligen på Solstad ble bygd i 1910, og Martin Melby var byggmester.
Doktor Swensen kom til Verdalen og ble kommunelege her i 1903. Fra 1906 til han
reiste fra bygda i 1919, var han lege ved Verdal tuberkulosehjem. Fra 1917 var han
ansatt som distriktslege.
Solstad var doktor Swensens private bolig, men ble senere kjøpt av Verdal kom
mune til bolig for distriktslegen. Skjøte til kommunen i 1934.
Alfred og Kristiannes barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.

Eva, f. 1907 på Øra, ukjent skjebne.
Gunvor, f. 1909 på Øra, ukjent skjebne.
Dagny, f. 1910 på Øra, ukjent skjebne.
Per David, f. 191 2på Øra, ukjent skjebne.
Inger, f. 1915 på Øra, ukjent skjebne.
Karl Rygh, f. 191 8 på Øra, ukjent skjebne.

MARITVOLL NORDRE
G.NR. 19/73

I 1898 var det Johannes Thomassen jun. som eide Maritvoll lille g.nr. 19/34. Av denne
ble så Maritvoll nordre fradelt og solgt til Laurits Johansen for 1200 kr. Parsellen var på
15 mål. Johansen fikk skjøte samme år. Han solgte (tomta) til Marius Paulsen Kløvjan
for 2000 kr som igjen satt med eiendommen til 1902. Da solgte han til brødrene Ole og
Karl Grindberg, men da var prisen 4500 kr. Ole og Karl drev som snekkere og bygde
vel huset med tanke på videresalg. Det skjedde allerede i 1904/05 da veterinærkaptein
Peder Marum overtok. Da var prisen en helt annen, 11000 kr, hvorav for løsøre 1500
kr. En regner med at dette gjaldt både et nytt hus og tomt. Maritvoll nordre var Ida
Marums ”særeiendom” fordi ektefellene hadde inngått en ektepakt.
Både Peder Marum og senere Lars Grøholt var eiere av to bruksnummer på Marit
voll, nemlig 73 og 91. I 1944 var det fremdeles to bruksnummer. Navna var Maritvoll
nordre og Maritvoll mellem. På hvilken av disse husa sto og dermed hvor folket bodde,
er noe usikkert. Her har vi valgt å ta med beboerne under br.nr. 91, slik det også er
gjort ved folketellinga i 1910.
Jo Boje Hoseth var eier i 2014. Adressen er Garpagata 5. G.nr. 19/91 er sammen
føyet med dette bruksnummeret.
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KVELDSKVILE

G.NR. 19/74
Tomta ble fradelt Maritvoll lille g.nr. 19/34 i 1898 og solgt til enke Beret Marta Olsen.
Hun fikk skjøte på parsellen fra Johannes Thomassens enke - Paula. Hun var eier av
Mere på dette tidspunkt. Muligens er det et tidligere navn på Maritvoll lille.
Beret Marta Olsen (1830-1914)
Dette huset har en noe spesiell histo
rie som vi skal ta med i en kortversjon.
Huset ble opprinnelig bygd av ordfø
rer Tessem som seiv bodde på Trøgstad
skole og omkom i Verdalsraset i 1893.
Det var nytømret og ubebodd da raset
gikk og ble stående helt ute på raskan
ten, slik at ingen vågde å ta det i bruk
der det sto. Huset lå på en parsell jord
som var kjøpt av Melby. Parsellen fikk
navnet Nøysomhet og ble kjøpt av ord
fører Tessem. Huset ble solgt av Tessems
to sønner til Beret Marta Olsen, revet og
trolig i 1898 flyttet til tomt av Maritvoll
på nordre side av Nordgata. Beret Marta
Olsen, også kalt madam Olsen, var da
enke og en eldre dame, så navnet på hei
men "Kveldskvile” passet bra.
Men la oss ta med litt mer om madam
Olsens bakgrunn. Hun ble født på Øra,
Beret Marta Olsen (1 830-1914)
trolig på Mikvollvald, og hennes foreldre
- gjerne kalt madam Olsen.
var snekker Jørgen Olaus Jørgensen og
Helene Andersdatter Kvamsvald. Vi vet
Foto utlånt av SNK.
ikke sikkert når hun reiste, men Beret
Marta oppholdt seg i USA i 18 år. Hun giftet seg der borte med enkemann Gjermund
Olsen, f. 1821 på Tynset. Han var farmer der, og hadde tre døtre fra sitt første ekteskap.
Ekteparet kom tilbake til Norge, men vi vet ikke akkurat når. Imidlertid bodde de på
Hylla på Røra i 1891, og Beret Marta var fortsatt amerikansk statsborger. Enda en gang
var de på flyttefot, denne gangen til Melby ved Molde. Der døde imidlertid Gjermund
Olsen i 1895.
Da var det at Beret Marta bestemte seg for å flytte tilbake til Verdalen, og vi har
allerede nevnt hvordan hun skaffet seg hus her i bygda.
Da madam Olsen døde i 1914, ble huset ifølge skjøte fra hennes testamentariske
arving, Andreas Næss, solgt til Karsten Nestvold.
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Karsten Nestvold (1855-1936) og Gumanna Iversdatter (1860-1930)
Karsten Nestvold var fra Frosta og kom til Verdalen for å kjøpe Nestvoll store. Han
hadde gården fra 1896 til 1918. Han kjøpte Kveldskvile mens han enda drev Nestvoll.
Hvorvidt han har bodd der, kjenner vi ikke til. Da han solgte Nestvoll, kjøpte han Gjø
rem som kårbolig. Se mer omtale under Nestvoll store og under Gjørem.
Skjøte fra Karsten Nestvold til svigersønnen John Fikse i 1918.
John Georg Sefaniassen Fikse (1893-1956) og Borghild Karstensdatter Nestvold
(1894-1972)
John Fiske var sønn av Kristine Marie Johannesdatter og Sefanias Gundersen Fikse.
Han ble født på Aksnes søndre der faren var gårdbruker en kort periode. Se Heimer og
folk Leksdalen s. 112 og s. 527. Borghild var datter av forrige eier og var født på Frosta.
De giftet seg i 1915 i Trondheim og bosatte seg på Kveldskvile.
John Fikse tok førerkort 1 1912 og var den før
ste her i bygda som hadde det. Han fikk sjåførun
dervisninga i Stockholm og kjøpte sin første bil i
1914. Det var en Overland 35 hk modell 1914.
Reklame for virksomheten måtte selvfølgelig til:
Automobilskyss
35 hk. Overland automobil modell 1914,
plass for 6 personer foruten chaufføren,
i regnvær overtræk. Føres av eieren
chauffør John Fikse, Værdalen,
utdannet ved ”Autotekniska skolan” i Stockholm.
Telefon!
Det var John Fikse som startet den første bilruta
i Verdalen. Den gikk på strekningen Øra-Sand
vika. Fikse hadde to biler og drev denne ruta til
1920 da Fylkesbilene tok over. De tok over begge
bilene, og Fikse fortsatte som sjåfør. Han fikk en
lang fartstid - hele 36 år - for dette firmaet.
I en nekrolog ved hans død skrev lokalbladet:

John Fikse tok førerkort i 191 2og var den
første her i bygda som hadde det.
Foto utlånt av Lars Iver Valstad.

John Fikse var en biltrafkkens pioner her i Verdal, han så klarere enn mange andre at
bilen ville bli framtidas framkomstmiddel.
John og Borghilds barn:
Bl.
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Kåre, f. 1916 på Nestvoll, d. 1977. Gift med Ragnhild Kolstad, f. 1923, d.
2006. Ragnhild var fra Åmli. Kåre var kontorist på Verdal kommune. Eget hus på
Øra.
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Første rutebil i Verdal med eieren John Fikse ved rattet. Med denne Overland-modellen startet han ruten Verdalsøren
- Sandvika i 191 5, og bildet er tatt året før. Foto utlånt av Lars Iver Valstad.

B2.

Sverre, f. 1918 på Øra, d. 1983. Gift med Sigrid Hoøen, f. 1925, d. 1964.
Sverre drev med lastebiltransport. Sigrid utdannet seg til iærerinne. Eget hus på
Tvistvoil.

B3. Ole Jørgen, f. 1921 på Øra, d. 1983. Gift med Else Heitmann, f. 1927. Else var
fra Alta. Ole var sivilarbeider på Rinnieiret og overtok Fagerheim g.nr. 18/15 etter
sin tante Aivilde Grande.
B4.

Bjarne, f. 1923 på Øra, d. 2012. Gift med Aase Alstad, f. 1923, d. 2010.
Aase var fra Steinkjer. Bjarne Fikse hadde utdannelse fra Politiet og var lensmann i
Verdalen til han ble pensjonist. Eget hus på Øra.
B5. Gunnar, f. 1924 på Øra, d. 2006. Gift med Betty Ovedie Hallem, f. 1931. Gun
nar var måler og var ansatt hos malerfirmaet Magnus Tiller. Eget hus på Fleskhus.
Senere leilighet på Øra.
B6. Torbjørn, f. 1928 på Øra, d. 1997. Gift med Kari Kråkmo, f. 1935. Kari er fra
Stadsbygd. Torbjørn Fikse var ansatt i kooperasjonen i mange år. Eget hus på Ran
heim.

Kveldskvile har gateadresse Volhaugvegen 2. Eiere i 2010 var Else og Jonny Magnar
Hatlehol.
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VENNES
L.NR. 56 AV MARITVOLL
G.NR. 19/75

Den første eier vi vet om her, er Peder Frank.
Peder Frank (1788-1856) og Karen Hansdatter (1790-1858)
Peder var sønn av strandsitter og tilsynsmann Ole Pedersen og Berit Sivertsdatter
Frank. Tilsynsmann vil si en hjelpesmann for lensmannen, nærmest underlensmann.
Peder og Karen giftet seg i 1815, da var de leieboere på Holmsveet. De var på Fæby
vald i 1818 og betalte skatt på en heim under Fæby både i 1820 og i 1825. Peder ble
betegnet som strandsitter ved sin død.
Peder og Karens barn:
Bl. Ole, f, 1818 på Fæbyvald, d. 1 885. Gift 1 851 med Lisbeth Olsdatter Hallem, f.
1813 på Hofstad, d. 1 896.
B2. Marit, f. 1 820 på Fæbyvald. Gift 1 845 med Ole Andreas Lorentsen Moe, f. 1816
på Levanger, d. 1 854. Ole A. Moe skal også ha vært jektskipper en periode. Flan
druknet i Verdalselva. Marit var silkeskredder på Øra i 1 865, men ti år senere ble
hun betegnet som syerske på Steinkjer. Den yngste av Marit og Ole Andreas sine
fem barn var Ole Andreas Olsen Moe. Han grunnla Andreas Moe A/S Giassma
gasinet i Trondheim.

Jens Andersen Rye ble eier av Vennes omkring 1860.
Jens Andersen Rye (1823-) og 0 Gjertrud Bardosdatter (1821-1873)
2) Ingeborganna Jonasdatter Huseby (1841-)
I folketellinga fra 1865 ble Jens Rye betegnet som selveier og snekker. Han var fra
Bynesset. Husa på Jens Ryes tid var et våningshus og en uthusbygning. Fra den samme
folketellinga kan vi se at han hadde 4 sauer. Samtidig sådde de Vi tn. havre og satte 2
V2 tn. poteter.
Gjertrud Bardosdatter var født på Årstad og var datter av Bardo Larsen Årstad og
Marta Jakobsdatter Auskin. Gjertrud kaltes husmannskone da hun døde i 1873 på
Maritvollvald.
Jens giftet seg igjen i 1875. Hans andre kone var datter av Jonas Andersen Musum
(Huseby) og kona Serianna Olsdatter Musum. Ingeborganna som hun het, var født på
Skrovevald. I 1875 var Jens Rye og Ingeborganna bosatt i Smedveita, nærmere bestemt
i Jelstrupgården - Fagervoll g.nr. 18/8. Se nærmere under denne heimen. Han har nok
vært eier av denne gården en periode, men han hadde ikke tinglyst skjøte.
Jens og Gjertruds barn:
Bl, Dødfødt gutt 1 856.
B2. Andreas, f. 1 860 på Øra, d. 1 864 på Øra. Ved Andreas sin død kaltes Jens Rye
strandsitter.
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Ingeborganna og Jens Rye utvandret til Minneapolis i Minnesota i 1881. Ved utvand
ringa ble han fortsatt betegnet som strandsitter.
Neste eier var Johan Adolf Vennes. Han kjøpte husa av Jens Rye i 1874-1875.
Tomta fikk navnet etter den nye eiers etternavn og ble fradelt Maritvoll i 1898. Adolf
Vennes fikk skjøte samme år. Prisen var 400 kr.
Johan Adolf Vennes (1838-) og Anna Margrete Iversdatter Salater (1839-)
Johan Adolf Vennes var født på Hitra og var skipper da han kom til Verdalen i 1866
for å ”drive næring” som det heter ved innflyttinga. Han giftet seg samme år med Anna
Margrete Iversdatter Salater som var fra Rostadgården i Gamle Storgate.
I 1875 kalles Vennes sjømann med jordbruk. Han var borte fra heimen da og opp
holdt seg på Namsos. Familien hadde på den tid 1 ku, 2 geiter og 1 gris. Det ble sådd
Vi tn. havre, men de hadde også noe grønnfor og satte 6 tnr. poteter. Som så mange
andre på Øra måtte Vennes leie jord, for tomta var bare på 1 Vi mål. Etter som Vennes
var mye på sjøen, må vi gå ut fra at det var Anna som tok seg av dyra. Hun hadde ellers
en eldre tjenestepike til hjelp, Anna Amundsdatter, født 1828.
På et gammelt reguleringskart fra 1902 er det inntegnet to hus på den tomta som
Varehuset Domus ligger på i dag. Det ene tilhørte skipper Johan Adolf Vennes. Han
solgte imidlertid sin gård ”med paastaaende huse” til Ørens Handelsforening (senere
Verdal Samvirkelag) i 1905, og Handelsforeningens første bygg kom opp samme år.
Prisen var 2900 kr. Det andre huset ble visstnok revet da Handelsforeningen bygde
bakeri i 1908. Hvem som var eier, er noe usikkert, men Julie Støp var enten eier eller
leieboer i gården.
På sine eldre dager gikk også ekteparet Vennes med tanker om å utvandre. Begge
sønnene var reist før, og i 1907 bestemte de seg for å reise til Canada.
Adolf og Annas barn:
Bl. Martin Julius, f. 1 870 på Øra. Utvandret fra Oslo havn i 1 892, Fisker.
B2. Mikal Daniel, f. 1 878 på Maritvoll, Øra, Gift 1901 med Astrid Kristianejakobsdat
ter Lindgaard, f. 1 877 i Stjørdalen. Begge utvandret i 1901 til Tacoma i Washing
ton, Både Mikal og Astrid ble betegnet som arbeidere da de utvandret.

Ørens Handelsforening (Verdal Samvirkelag)
Året var 1905, og Ørens Handelsforening greide på rekordtid å skaffe seg sitt første
forretningsbygg på Vennestomta. Det ble ekstra travelt fordi forretningen på kort tid
måtte ut av de leide lokalene i den såkalte Næssgården nederst i Sørgata. 1 det første
bygget ble det noe assortert handel i første etasje og betjeningsrom og leilighet for
bestyrer i andre etasje. Med fasade mot Nordgata ble det i 1908 reist en bakeribygning
av et hus innkjøpt fra gården Ekle. Fem år senere fikk man egen manufakturavdeling
i et tilbygg til det første forretningsbygget. Der ble det åpnet kafé i andre etasje. Sam
tidig ble det brødbutikk i et tilbygg til bakeriet. Denne utviklinga bidro til at sentrum
på Øra ble flyttet lenger mot øst. Før var både Sparebanken og Jernbanen etablert i
”Øverbyen” (øst for jernbanelinjen).
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Verdal Samvirkelags hjørnegård, ferdig 1937. Hjørnet ved inngangspartiet ble på folkemunne kalt "pænglaus
hjørne' . Foto utlånt av SNK.

I årenes løp fikk vi både fisk- og kjøttbutikk med fasade mot Nordgata. Vanskelig å
forstå i våre dager, men inne i gården ble det også slakteri. Det største og mest ruvende
bygget kom opp i 1937 - den såkalte Hjørnegården. Der ble det plass for manufaktur,
konfeksjon og sko, og i tredje etasje fikk man både dame- og herresystue. For åfå gjen
nomført bygging av Hjørnegården, var man avhengig av ny innkjørsel. Det ble mulig
ved at Samvirkelaget fikk kjøpe Dahlgården dvs. Fridlund g.nr. 19/23 og tomta som
tilhørte den.
I 2014 står Varehuset Domus med mange for
skjellige butikker og kafé i dette området.
Men det var ikke bare varesalg fra butikker
på denne eiendommen. Det bodde også folk her,
ganske mange til og med. I 1910 var det i alt 13
personer som er registrert på eiendommen Ven
nes.
Øverst på listen står Johannes Minsaas og
hans familie. Han var som kjent disponent på
Verdal Samvirkelag i mange år, men i 1910 ble
han benevnet som ”bestyrer av handelsforening”.
Johannes Minsaas (1872-1966) og
Kristianna Olava Olausdatter (1873-1913)
Johannes var gårdbruker på Sør-Minsås etter sin
far som het Hans Peter Johannessen. Hans mor
het Beret Marta Jakobsdatter Austad fra Røra.
Olavas foreldre var Kristianna og Olaus Mikvold.
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Johannes Minsaas (1872-1966), Han var
disponent på Verdal Samvirkelag fra 1 897
til 1 947. Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.
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Samvirkelagets kolonialbutikk på Vennes. Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.

Samvirkelagets jernvarebutikk på Vennes. Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.
AMRITVOLL

635

Olaus var elev på landbruksskolen på Bunes i 1858, senere forpakter på gården Folio.
Der også Olava ble født.
Som 25-åring ble Johannes Minsaas ansatt som bestyrer for Ørens Handelsforening
(senere Verdal Samvirkelag) fra 1. april 1897. En ansettelse som varte helt til 1947. Da
var han 75 år gammel. Det vil føre altfor langt å ta med alle de oppgåver som han var
med på å løse, men at han var en ener innen norsk samvirkebevegelse er hevet over
tvil.
Johannes Minsaas var også musikalsk, og etter et semester på Musikkonservatoriet
i Oslo ble han ansatt som organist i Stiklestad kirke i 1895. På grunn av mange og
tidkrevende oppgåver som disponent på Verdal Samvirkelag og helseproblemer, måtte
han si fra seg organiststillingen i 1923.
Johannes og Olava giftet seg i 1897 og fikk to barn:
B1. Ottar, f. 1898, d. 1957. Gift 1921 med Ingrid Svenning fra Egge, f. 1901, d.
1996. Tok over på Sør-AAinsås etter faren i 1920.
B2. Hildur, f. 1900, d. 1974. Gift 1922 med Rolf B. Iversen, f. 1899, d. 1986.

Verdal Samvirkelag/Aasgård. Bygget stod der Mega står i dag. Det var kontor i første etasje, disp. Minsås hadde
leilighet i andre etasje. I kjeileren var det smørmottak. Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.
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Bakere på Verdal Samvirkelag. Fra v.:

Olsen, Konrad Ellewsen, Edvard Solberg, Kalle Johnsen og konditor

Trygve Dahl. Foran f,v.: Alf Dahling og Alf Lyngås. Foto utlånt av Liv G. Ellevsen.

Bakere på Verdal Samvirkelag. Fra v.: Alf Lyngås og Reidar Bergh
Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.

Birger Nordberg - sjef på glass og stentøy
på Verdal Samvirkelag.
Foto utlånt av Liv Storhaug

638

HEIMER OG FOLK - ØRA 1 800-1940

RIDDERVOLL
G.NR. 19/76

Tomta på denne eiendommen ble fradelt Maritvoll i 1898. Skjøte ble utstedt samme år
fra Maritvolls interessentskap til Johan Iver Johansen Tømmerås. Prisen var 250 kr.
Johan Iver Johansen Tømmerås (1843-1915) og Marta Johannesdatter
Rosvoldvald (1839-1915)
Iver Tømmerås som han kaltes, fristet tilværelsen som leieboer på Støbsveet under
Mo straks etter at han stiftet familie. Hans første datter, Julianne, ble imidlertid født
på Hegstadvald, så de har vært innom der også. Deretter ble Iver husmann på Tøm
meråsvald fra omkring midten av 1860-åra og til sist på 1880-åra. Så flyttet familien til
Fiksevald der de ble til begynnelsen av 1890-åra. På den tid flyttet de på Øra, nærmere
bestemt til Riddervoll.
Eiendommen Riddervoll eller Tømmeråsgården som den også ble kalt, lå på sørsida
av Nordgata og med fasade mot denne. Mot øst grenset den til Kilstua og mot vest til
Voldset eller Landfallgården som den gjerne ble kalt. Mot sør ble etter hvert Samvirke
lagets gårdsplass til.
Iver og Martas barn:
Bl. Julianna, f. 1863 på Hegstadvald, d. 1933. Gift 1886 med John Peter Kristian
sen, født 1 866 på Inderøy, d. 1932. Neste eiere.
B2. Anna Kristine, f. 1 868 på Tømmeråsvaid, d. 1950. Gift 1 889 med Nils Abraham
sen Rønningsberg, f. 1851 i Sverige, d. 1934. Baker på Øra til 1914. Da flyttet
de til Trångsviken i Sverige, Me r omtale under Vennersborg g.nr. 19/25. Se også
Heimer og folk Leksdalen s. 399.
B3. Johanna Marie, f. 1871 på Tømmeråsvaid, d. 1956, Gift 1894 i USA med Ole
Andreas Nilsen, f. 1 870, d. 1944. Marie utvandret som ugift til New York i 1 892.
Ole Nilsen utvandret første gang i 1 892, kom tilbake i 1910 og var heime ca, 17
år. Mens han var heime, drev han bl.a, kafé "Central" i Husangården i Nordgata.
Han var eier av Melastua i flere år, men i 1 927 utvandret familien på nytt. Denne
gang var reisemålet Canada. Les mer under Mikvoll store - Melastua g.nr. 1 8/6.
Se også Heimer og folk Leksdalen s. 400.
B4. Sofie, f. 1 873 på Tømmeråsvaid, død samme år, samme sted.
B5. Sofie, f. 1 875 på Tømmeråsvaid, død samme år, samme sted.
B6. Oline, f. 1 876 på Tømmeråsvaid, d. 1938. Gift 1 896 med baker Axel Andreassen Olsen, f, 1 873 på Maritvollvald, d. 1949. Drev i mange år baker-, konditor
og kolonialforretning på Øra. Han drev også en periode kafé og kjørte ut varer
i egen brødvogn. Les mer under Maritvoll - Vennersborg g.nr. 19/25. Se også
Heimer og folk Leksdalen s. 400.
Olines sønn før ekteskapet;
Cl. Ingemar Olsen, f. 1892, d. 1930 i Stjørdal. Gift med Marta Olofson, f.
1901 ijamtland.
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B7. Johan Kristian, f. 1880 på Tømmerås. Gift 1901 med Anna Jakobsdatter Hoimen
vald, f. 1 875 på Stuskin. Anna tjente i Midtholmen både i 1891 og i 1900. Som
femtenåring bodde Johan Kristian en periode i Sparbu, men kom tilbake derfrå.
Han var nemlig bakersvenn i Øst-Grundan i 1900, og der bodde han også året
etterpå da han giftet seg. Samme året fikk de en sønn, og da kaltes Johan Kristian
baker, Johan Kristian og Anna utvandret til Boston i 1903 der de ble farmere ved
Doran i Minnesota.
Cl. Jørgen William, f. 1901. Utvandret til Boston sammen med foreldrene i 1903.

Om vi tar for oss folketellinga for 1891, merker vi at Iver Tømmerås er registrert to
ganger. Han er med i heimen på Fiksesveet sammen med familien, men også som tje
nestekar hos lensmann Wessel på Holmsveet. Dette har en også sett andre eksempler
på. Dermed er nok ikke antallet innbyggere riktig korrekt bestandig.
I 1900 bodde det tre familier i Tømmeråsgården. Det var for det første Iver sjøl
og kona Marta Johannesdatter. Han arbeidet da som ”gartner for egen regning” og
gårdsarbeider. Den andre familien var deres datter Julianna, svigersønnen John Kris
tiansen og fem barn. Den tredje familien var jernbanearbeider Johannes Kulsli, kona
Jette Thomasdatter og deres sønn Reidulf. Den siste familien er nærmere omtalt under
Vester-Ness s. 114 i Heimer og folk Ness.
I 1915 skrev Iver skjøte på Riddervoll til svigersønnen John Kristiansen , datoen var
16. februar (tinglyst 19/2) og prisen var 700 kr. Hans kone Marta var da død i januar,
og seiv døde Iver 1. juli samme år.

John Peter Kristiansen (1866-1932) og Julianna Iversdatter Tømmerås
(1865-1933)
John Kristiansen var født på Inderøy og kom som ung til Verdalen. Han var født på
Juglesveet som var en husmannsplass under gården Jugle (Jule). John ble gift i 1886
med Julianna Tømmerås, og de hadde sammen 11 barn. Hun var datter av Iver og
Marta Johannesdatter Tømmerås. Sammen med hennes foreldre bodde de først på
Tømmeråsen, senere på Fiskesveet (Erikplassen) under Nord-Fikse. I begynnelsen av
1890-åra flyttet de på Øra og til Riddervoll. Kristiansen var innom flere yrker. Han var
i flere år gårdsdreng hos lensmann Wessel, senere også en periode hos kaptein Holst på
Stiklestad. Han fikk prøve seg både som skogsarbeider og jernbanearbeider. Sine siste
år som yrkesaktiv var han veivokter på riksveien fra Stamphusmyra og til kommune
grensa mot Røra. For godt utført veiarbeid fikk han i 1927 diplom og sølvpokal fra
Kongelig Norsk Automobilklubb. I en nekrolog ved hans død skrev lokalbladet bl.a.:
Kristiansen var en meget pliktoppfyllende og dyktig arbeider.

Johns sønn med Karoline Andreasdatter Sende:
Bl. Alfred, f. 1886 på Sende, d. 1967 i Henning
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John ogjuliannas barn:
B2. Mette Jørgine, f. 1887 på Tømmeråsen. Gift 1907 med Oluf Olsen Wisth, f.
1 874, d.1921 på Levanger. Ingen av dem var medlemmer i statskirken, men ble
innmeldt igjen 1908. Wisth arbeidet på Værdalsbruket da sagbruket var på Levan
ger.
B3. Iverine, f. 1889 på Fikse, d. 1958 på Røra. Gift 1907 med Andreas Marentius
Iversen Salberg, f. 1 884 i Inderøy. Brudgommen bodde på Salberg på Inderøy og
brura på Øra da de giftet seg. De ble viet i Domkirken i Trondheim. Arbeidet på
Løkken.
B4.

Paul Marius, f. 1892 på Øra, død i april 1945. Gift første gang 1916 med
Johanne Marie Eriksen, f. 1 896 på Øra, d. 1919. Gift andre gang med Borghild
Mathilde Larsen, f. 1906, d. 1995. Paul Kristiansen var stasjonsbetjent og forulyk
ket på Verdal stasjon.
Paul og Maries barn;
Cl. Raiph Kristiansen, f. 1917, d. 1972. Gift med Hjørdis Bakke, f. 1921, d.
1965. Eget hus Solbakken.
Paul Marius sin sønn med Nelly Olafsdatter Futaker;
C2. Magnus Alfred Futaker, f. 1922, d. 2004. Gift med Asbjørg, f. 1930, d.
1991.

B5.

Konrad, f. 1 894 på Øra, d. 1955. Gift 1915 med Tora Otelie Nestvold, f. 1 894
på Tronesvald, d. 1984 på Trones. Konrad var materialforvalter. Eget hus på Tro
nes, "Solstad" g.nr. 6/38.

B6.

Rikard, f. 1 897 på Øra, d. 1 898 på Øra av mesiinger. Faren ble kalt dagarbeider
på denne tid.

Johns datter med Alette Jonsdatter Hofstadvald (som gift mann):
B7.

Lydia Josefine, f. 1898 på Hofstadvald, d. 1971. Gift med Anders Antonsen
Musum, f. 1 898, d. 1981. Gårdbrukere på Myrås i Leksdalen.

John ogjuliannas barn:
B8.

Richard, f. 1899 på Øra, d. 1958. Gift med Asveig Hjørdis Lindahl, f. 1902 i
Gjøvik, d. 1976. Neste eiere av Riddervoll.
B9. Signe, f. 1901 på Nestvoll, d. 1971. Gift med Søren Magnus Riksvold, f. 1 896,
d. 1952. Eget hus i Sørgata "Rustaker" g.nr. 20/14. Søren Riksvold var arbeidsfor
mann på Kornsiloen på Øra.
B10. Herman, f. 1903 på Riddervoll, d. 1922 på Øra. Da var han skyssgutt på skyss
stasjon. Svulst på hjernen.
Bl 1. Astrid, f. 1905 på Øra, d. 1990. Gift 1940 med Erling Kolbjørn Kristiansen, f.
1904 i Verran, d. 1983. Erling var kommunearbeider, mens Astrid var sydame.
Eget hus på Ørmelen "Bjørnstad" g.nr. 1 8/1 30.
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Bl 2.John, f. 1908 på Øra, d. 1989. Gift første gang med Hjørdis Sofie Gulbrandsen,
f. 1913, d. 1935 i barsel med tvillingen Gift andre gang 1954 med Edith Sol
berg, f, 1920, d. 1999. John var veiarbeider, mens Edith arbeidet på kafé.
Bl 3. Arne Teodor, f. 1910 på Øra, d. 1979. Gift 1933 med Margrete Kristine Ander
sen, f. 191 1, d. 1 990. Eget hus på Melan"Tviset" g.nr. 1 6/44. Sjåfør for Trones
Bruk.

Neste eier var Johns sønn, Richard Kristiansen. Han fikk skjøte fra sine medarvingen i
1933. Kjøpesummen var 2550 kr.
Richard Kristiansen (1899-1958) og Asveig Hjørdis Lindahl (1902-1976)
Richard startet Sportsforretningen Ørnen med lokaler i første etasje på Riddervoll. Her
solgte han ski, sportsutstyr og sykler. På sykkelverkstedet i bakgården var det råd å få
reparert sykkelen hvis det trengtes.
Som så mange andre var Richard fjellgjeter som guttunge. Han fikk prøve seg på
Melbyvollen, og fra den tid var han glad i fjellet. Jakt og fiske ble hans hobby gjen
nom mange år. Sikkert i sammenheng med sin interesse drev han også med oppkjøp
av ryper som ble pakket i kasser og sendt videre til Oslo. Hos Kristiansen ble det også
kjøpt opp elgskinn som ble saltet på og sendt videre for bearbeiding.
Richard og Asveigs barn:
Bl, Hjørdis, f. 1923 på Øra, d. 1993. Gift med Ingemar Stormo, f. 191 1, d. 1990.
Ingemar var sjåfør, og ekteparet hadde eget hus på Ørmelen.
B2. Herman, f. 1926 på Øra, d. 2006. Gift med Gunnvor Kluken, f. 193 1. Eget hus
på Garpa. Herman arbeidet på butikken hos sin far. Etter hans død drev Herman
forretningen sammen med mora.
B3. Reidun, f. 1943 på Øra. Bosatt i rekkehus i Brumunddalen. Gift med Magne
Alstad, f. 1943, d. 2003. Reidun har hatt arbeid på Nora Fabrikker, senere på
Sykeheimen. Magne var regnskapsfører.

Etter at Richard døde i 1958, fortsatte Asveig med sportsforretningen sammen med
sønnen Hermann, men Asveig eide fortsatt huset. Forretningen ble awiklet i 1974, og
Asveig døde to år senere. Da ble Riddervoll solgt til Storebrand. Huset ble revet, og på
tomta ble Vefa-bygget reist.
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BJARNEVOLL
G.NR. 19/77
Til denne gården kjenner vi ingen eiere før Iver Andresen. I 1891 og trolig noen år før
holdt han til her med sitt bakeri.
Iver Andresen (1860-1891) og x ) Karoline Dahl (1865-1887),
2) Marie Halvorsdatter Gresset Hammer (1860-1939)
Iver Andresen ble født på Hallemsvald (Haukåa), og foreldrene var husmann Andreas
Jensen og kona Anna Jensdatter. Som femtenåring i 1875 hodde han heime i Haukåa.
"Hjelper faderen”, står det i folketellinga.
Sitt første barn fikk Iver Andresen som ugift bakersvenn i 1883. Senere fikk han
fire til.
Iver Andresen giftet seg første gang i 1886 med Karoline Dahl. Det ble et svært kort
ekteskap, for hun døde allerede året etterpå. Karoline var født utenfor ekteskap. Hen
nes foreldre var Serianna Eriksdatter og bruksfullmektig på Værdalsgodset Gerhard
Dahl.

Iver Andresen (1 860-1 891).

Karoline Gerhardsdafter Dahl (1 865-1 887).

Foto utlånt av SNK.

Gift med Iver Andresen i 1 886. Foto utlånt av SNK.
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Iver Andresens bakeri var etter forholdene et ganske betydelig foretak. 1. januar
1891 hadde Iver hele tre bakersvenner i arbeid. Den ene var hans bror Julius Andresen.
Hans søster, Anna Gustava Andreasdatter Haukå, bodde også i huset. Hun omkom i
Verdalsraset.
Det var brødutsalg der, og butikkjomfru og husholderske var Marie Gresset som
senere på året ble hans andre kone. Hun ble gift andre gang med Per Hammer på
Rinnan.
Iver Andresen hadde dessuten leieboere, nemlig syersken Martha Pleym. Hun på
sin side hadde besøk av to døtre fra Amerika. Tre barnebarn var også med på turen fra
Ameriika. Til sammen bodde det 12 personer i huset, så det måtte være ganske stort.
Iver Andresen giftet seg som allerede nevnt andre gang i 1891 med Marie Halvors
datter Gresset. De giftet seg 29. april, og den 23. mai fikk de sønnen Håkon. Han døde
imidlertid allerede 12. sept. samme år. En kan godt si at Iver Andresen måtte tåle mye
motgang i livet. Seiv ble han heller ingen gammel mann. Han døde vel to måneder etter
sønnen, bare 31 år gammel.
Ivers sønn med Anna Margrete Amundsdatter Wold:
Bl. Ingmar Alfred, f. 1 883 på Øra, d. 1936. Gift første gang 1904 med Jette Karo
line Samuelsdatter Teplingstrand, f. 1 878 fra Kolvereid, d. 1931. Gift andre gang
med hennes søster Ingrid, f. 1 896, d. 1979. Se nærmere omtale under Mikvoll lille
"Volden" g.nr. 18/11.

Iver og Karoline sine barn:
B2. Gudrun Amalie, f. 1 886 på Øra, d. 1962. Gift 1908 med Arnt S. Bakken, f. 1882
i Lånke, d.1966. Bakken var stasjonsmester ved Verdal stasjon fra 1930. Svært
aktiv i både song- og musikklivet i bygda. Eget hus ved Verdal stasjon "Fredheim"
g.nr. 21/15. Fredheim var fradelt Haugslia/Østvoli. Se nærmere under Østvoll.
B3. Ida Katrine, f. 1887 på Øra, d. 1888.

Ivers barn som enkemann med Karen Margete Johannesdatter Fleskhusvald:
B4. Einar Ottinus, f. 1 888 på Øra, d. 1979. Gift med Magda Lovise Kirkreit, f. 1 899
fra Malm, d.1972. Einar var anleggsarbeider. Eget hus på F-laugen på Fleskhus.
Han tok etternavn etter heimen.

Iver og Maries barn:
B5. Håkon, f. 1891 på Øra, d. 1891 på Gresset

Bjarnevoll ble fradelt Maritvoll i 1898 og solgt til Andreas(Andres) Martin Andresen
Moe. Han fikk skjøte samme år. Prisen var 200 kr. Tomta er identisk med den som
senere ble bebygd av Fridtjof Strand og ligger i Feskarvegen. 1 1900 og likeså i 1907
var bakermester Andreas Martin Andresen Moe eier.
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Andreas Martin Andresen Moe (1871-1906) og Julianne Mikalsdatter Olsen
(1864-1908)
Andreas var født utenfor ekteskap. Hans foreldre var handelsmann Andreas Moe
og Anne Marta Andreasdatter. Begge var bosatt på Øra. Juliannes foreldre var Maria
Jakobsdatter og Mikal Olsen. Foreldrene var innerster på Maritvollvald da Julianne ble
født. Andreas og Julianne giftet seg i 1895.
Andreas Martin Andresen døde på Øra bare 35 år gammel og ble kalt baker. Juli
anne døde på Ørmelen to år senere.
Andreas døde som nevnt i 1906 (12.aug.), men han sto fremdeles som hjemmels
innehaver til denne eiendommen i 1907.
Før han giftet seg, hadde Andreas Martin en sønn med Oline Iversdatter Tømmerås,
senere gift Olsen:
Bl. ingemor, f. 1 892, d. 1930 på Stjørdalen. Gift 1921 med Martha Elisabeth Olofs
datter Olofsson, f. 1901 i Håkå i Jamtland. Ingemar var baker som sin far, og
familien bodde først på Steinkjer. Senere hadde de bakerforretning på Stjørdalen.
Ingemar ble kalt bakermester ved sin død. Han brukte Olsen som etternavn. Inge
mar er også omtalt sammen med sin mors familie under Vennersborg g.nr. 19/25.

Andreas Martin og Juliannes barn:
B2. August Valdemar, f. 1895 på Øra, d. 1964. Dreng i Øst-Grundan.
Augusts sønn utenfor ekteskap:
Cl. Birger Ramberg, f. 1919, d. 1972. Gift med Annyjosefsdatter Løe f. 1921,
d. 1992.
B3. Johan Bjarne, f. 1 897 på Øra, d. 1903 på Øra. Hjernebetennelse.
B4. Alma Julie, f. 1 899 på Øra, d. 1956 på Øver-Vist. Gift med enkemann Paul Ole
Hjeide, f. 1 880, d. 1972. Gårdbruker på Øver-Vist.
B5. Alf Frimann, f, 1901 på Øra, d. 1982. Flyttet til Vadsø. Gift med Sigrid, f. 1906
i Vadsø, d. 1991. De kom som evakuerte fra Vadsø og til Østnes i 1944. Alf Fri
mann var vaktmester. Begge er gravlagt i Vadsø.
B6. Leif Normann, f. 1903 på Øra, d. 1975. Dreng i Mønnes
Leifs barn med Inga Nordli:
Cl. Borghild, f. 1928 i Vuku. Gift med Per O. Granheim, f. 1924, d. 1957. Hun
bruker Granheim som etternavn.
Leifs barn med Ragna Olsdatter Bjørkenget:
C2. Magne Olav, f. 1929, d. 2013. Eget hus ved Steinsgropa. Han brukte
Stene som etternavn. Samboer med Astrid Birgitta Johansson (Se Elvheim g.nr.
1 8/29). Som pensjonister kjøpte de leilighet på Spinneriet.
B7. Dagmar Selinda, f. 1905 på Øra, d. 1926 på Sandnes. Hun var pleiedatter hos
Birgitte og Johan Isaksen på småbruket Sandnes i Sjøbygda.

Mens fngemar brukte Olsen som etternavn, brukte Andreas og Julianne sine barn
Andresen.
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Etter gamle kart (fra 1905) over bygningene på Øra var det en ganske stor byg
ningsmasse på Bjarnevoll. Et lignende kart fra 1916 viser langt mindre hus. Da bakeri
virksomheten og brødutsalget opphørte, ble det vel hus til overs.
Vi vet ikke sikkert når det kom nye eiere inn, men Karl Johan Johansson og kona
Maria fikk en sønn på Øra i 1911, trolig bodde de da på Bjarnevoll. Sikkert er det
imidlertid at de var der både i 1921 og i 1924. Det kan vi se av manntallslistene. Denne
familien var av omsteiferslekt. Om de var eiere eller bare leide huset, vet vi ikke.
Karl Johan Johansson (1884-) og Maria Magdalena Andreasdatter (1885-)
Karl Johansen, som han også ble kalt, var i perioder blikkenslager, men også sagbruks
arbeider. I 1910 ble kalt han ”nikkelarbeider”.
Da Marie Konstanse ble født i 1911, har presten føyet til i merknadsrubrikken:
Foreldrene omstreifere, men har nå fast bopel på Øra.
Karl og Maria hadde disse barna:
Bl. Johanne Pauline, f. 1905 i Budalen. Konfirmert 1920 i Stiklestad.
B2. Marie Konstanse, f. 1911 på Øra, d. 1915 samme sted. Lungebetennelse/tuber
kulose.
B3. Guldborg lavinia, f. 1914 på Øra.
B4. Aksel Fridtjof, f. 1919 på Øra.
B5. Vilhelm Marensius, f. 1921 på Øra.
B6. Charlot Roiand, f. 1926. Både far og mors bosted er oppgitt til Strøms forsamling
i Jamtland. Gutten er også døpt der.

Familien må ha vært på flyttefot da Charlot kom til verden. Det kan stemme bra, for
i 1926 var det eierskifte på Bjarnevoll. Da var det at Maren Anna Bergdal kom inn i
bildet.
Maren Anna Olsdatter Bergdal (1860-1945)
Etter at ektemannen Ole Hansen Sende var død i 1924, solgte enka Maren Anna deres
felles heim Bergdalen i Leksdalen året etterpå. Hun flyttet på Øra og fikk i 1926 skjøte
på Bjarnevoll fra Staten ved Sosialdepartementet.
Vi kjenner ikke årstallet for eiendomsoverdragelsen, men neste eier av Bjarnevoll
var Marit Lorentsen.
Marit Josefsdatter Lorentsen Richter (1936-1983)
Sammenhengen her skal være slik: Mant var datter av Maren og Josef Lorentsen som
hadde sin bolig på Garpa. Se Borgatun g.nr. 20/42 under Borgen. Maren Lorentsen var
født på Fikseaunet i 1902, men vokste opp hos Maren Anna og Ole Hansen på Bergdal
under Sende. Dermed ble Maren Anna som bestemor å regne til Marit Lorentsen. Se
Heimer og folk Leksdalen s. 483, 535 og 536.
I henhold til skjøte i 1944 fra Marit Lorentsen v/Josef Lorentsen ble Bjarnevoll solgt
til Fridtjof Strand. Han bygde nytt hus på tomta i 1949.12012 var det hans datter, Else
Marie Strand, som eide huset, og adressen er Feskarvegen 4.
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ØRNEN
G.NR. 19/78

Fradelt Maritvoll i 1896. Skjøte ble utstedt to år senere. Tomta utgjorde byggegrunn
for Godtemplarlosjen ”Ørnen”. Mikal Landstad var den som representerte losjen ved
dette høvet.
Huset ble innviet 13. mai 1900. Gjennom mange år var det stor møtevirksomhet i
huset. Her hadde barnelosje "Hjemmet” sine møter, likeså godtemplarungdomslaget
”Glimt” og losje ”Ørnen”. Medlemstalla var som i andre organisasjoner skiftende i åre
nes løp, men noe virksomhet for avholdssaken var det stadig, helt til huset skiftet eier
i 1994. Da ble huset solgt til Troendes Forsamling v/Rolf Strømmen og brukes nå som
møtested for dem.
Losjelokalet, som det gjerne ble kalt, ble også i flere år brukt som skolelokale.

SANDRUM
G.NR. 19/79

Fradelt Maritvoll i 1898 og solgt til Marius Mikalsen.
Marius Mikalsen (1874-1902) og Karen Anna Olsdatter (1867-1912)
Marius var fra Åsen i Levanger og kom trolig hit til bygda omkring 1895. Han var først
sagbruksarbeider en periode, senere ble han som mange andre på Tinden jernbanear
beider. Sannsynligvis var det anlegget av Hell-Sunnanbanen som skaffet dem arbeid.
Anna var verdaling, født på Lennesvald i Ness, der hennes foreldre var innerster
da hun ble født. Foreldrene var Oline Jensdatter og Ole Salomonsen. Marius og Anna
giftet seg i 1894.
Både i 1900 og i 1907 var det Marius Mikalsen som var hjemmelsinnehaver av
denne heimen. Kirkeboka viser imidlertid at Marius døde i 1902. Forklaringen er tro
lig den at enken har sittet i uskiftet bo, og at hjemmelsoverføring ikke var ordnet enda
i 1907. Som nevnt ovenfor døde Marius i 1902, og i 1910 brukte både sønnen og hun
etternavnet Mønnes. I 1910 arbeidet Anna på gårdene, drev med baking, vask og lig
nende. Hun døde på Innherred sykehus i 1912.
Annas barn før ekteskapet:
Bl.

Karoline, f. 1892, d. 1974 i Trondheim. Gift med Ole Hansen, f. 1887 på Kyrk
sæterøra. Hennes far var Johannes Nilsen Prestberg, f. 1 872 på Ytterøy.

Marius og Annas barn:
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B2. Marie Oline, f. 1895 på Maritvollvald, d. 1968. Gift 1920 i Vuku med Sigurd
Olausen Østgård, f. 1895, d. 1990. Gårdbrukere på Austgarden i Sul.
B3. Augusta Matilde ("Gusta"), f. 1898 på Øra, d. 1976. Gift 1922 med Gustav
Olsen Hallager, f. 1901, d. 1970. Brukere på Hallager.
B4. Olaf Georg Fikse, f. 1901 på Tinden, d. 1966. Ble kaltMønnes i 1910. Han kom
til Mette Fikse etter at foreldra var døde. Gift 1928 med Petra Olausdatter Østgård,
f. 1902, d. 1980. Olaf var bureiser og snekker på Heggjanes g.nr. 1 37/7 fra
1936.

Anneus Olsen Sørum som eide naboheimen Sørum, fikk skjøte på Sandrum med
påstående hus i 1914. Skjøte ble utstedt av Maritvolls interessentskap. Prisen var 270
kr for hus og tomt. Senere ser det ut som disse to eiendommene ble slått sammen til
ett bruksnummer.
Det ble fradelt en parsell til Statsbanene i 1932. De hadde interesse av grusen på
Tinden. Anneus Olsen Sørum var hjemmelsinnehaver enda i 1944, men da hadde han
vært død siden 1938.

SØRUM
G.NR. 19/80

Denne tomta ble fradelt Maritvoll i 1898 og solgt til Anneus Olsen Arken. Skjøte er
datert 10. august 1898, og Anneus betalte 120 kr for den. Sørum hadde grense mot
nordvest til Vestrum, mot øst til hovedbølet (Maritvoll) og Nesset, mot syd til Vestrum.
Videre grenset den nedover til ”elvefjæren” og til midtstrømmen i elvefjæren. Tomta
var på 4 mål. Det har neppe vært hus på tomta tidligere.
Anneus Olsen Arken (senere kalt Sørum) (1864-1938) og Lina Nikoline Olsen
(1868-1937)
Anneus var født på Maritvollvald eller Arken som heimen ble kalt. Hans foreldre var
Ole Hansen Arken og Beret Olsdatter Hegstadvald. Barndomsheimen til Anneus lå noe
lenger nord på Tinden. Trolig var det derfor at han kalte sin heim for Sørum - altså sør
for Arken.
Visergutten på Borgen var 10 år i 1875 og het Anneus Olsen. Vi velger å tro at det
var ”vår” Anneus.
Allerede som 16-åring i 1880 forlot Anneus Verdalen. Han havnet i Stange på Hede
marken og ble der i mange år. Her var det også han fant seg kone, Lina Nikoline Olsen.
Hun var født i Romedal i 1868. Hennes foreldre var husmann Ole Hansen og kona
Taaline Nilsdatter. Anneus og Lina giftet seg i 1894, og samme år fikk de sin første dat
ter - Bergliot Otilie. Da de giftet seg, ble Anneus kalt jordarbeider.
Men Anneus hadde nok også sine tanker om heimbygda, og i 1896 kom han tilbake
hit med sin lille familie. Det ser ut som de først bodde på Arken en periode.
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Som nevnt innledningsvis gikk det greit med tomt, men han måtte også ha hus.
Ifølge tradisjon i familien fikk han kjøpe en tømmerbygning som sto noe nærmere
Øra. Den skal ha stått omtrent der Gomanbakeriet ligger i dag. Da er vi på et område
som gjerne ble kalt Spellåkeren eller Spilageren. Så vidt en kjenner til, sto det flere hus
på dette området, så hvem som var eier før Anneus, er vanskelig åsi i dag. Huset ble
merket, revet og oppsatt på tomta som han hadde kjøpt. Størrelsen var i overkant av
5Om2 i to etasjen
I 1900 var de etablert på Sørum, og
Anneus hadde fått seg jobb som jern
banearbeider. I 1910 var han gruve
arbeider på Løkken. Mora og søstera
Beret Marta hadde også husrom hos
dem.
Lina var mye aleine heime, for
Anneus var langt av gårde på anleggs
arbeid (jernbanen). Hun likte å få
besøk, kanskje særlig av barn. Da
vanket det gjerne en ørliten smak av
heimelaga vin som hun hadde noe av i
skapet sitt. Av og til var det også drops
å få fra skapet. Men det hendte også at
noen unger tok seg til rette av bærbus
kene hennes. Da kunne hun bli ”bøs”
og var kanskje mer bestemt enn folk
flest.
At Lina var snarrådig og god til å
svare for seg skjønner vi av følgende
historie:
Familien på Sørum, foto ca 1910.
Innafor døra på den gamle manu
Fra v: Lina, Astrid, Anneus og Trygve. Bak står Bergljot.
fakturavdelingen på Samvirkelaget var
det satt fram en stol for at kunder som
Foto utlånt av familien.
hadde behov for det, kunne ta seg en
pause. Lina brukte også denne stolen
av og til. Hun begynte å dra på åra og hadde mange turer bak seg fra Tinden og inn på
Øra. En dag hun satt der, kom en av de ansatte forbi. Han mislikte tydeligvis hennes
nærvær, og sa:
Koffer sett du hen?
Pøh, sett hen, sa Lina, æ hi snakka med n Minsaas. Forresten, vess æ ska spør om noe, så
går æ te haue og itj te rauva.

Lina døde i 1937, 69 år gammel. Av lokalbladet kan vi lese at hun hadde vært sykelig
en tid, men ikke verre enn at hun ferdes oppe og ute. Etter hjertesvikt sovnet hun stille
inn. Anneus Olsen døde i 1938 av lungebetennelse.
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Husa på Sørum var av tømmer, og skal være flyttet dit. Hvor de hadde stått før, vet
vi ikke, men uthuset var tidligere sammenbygd med våningshuset. Heimen ser ut til å
være bygd i 1900, trolig av Anneus. I 1900 ble han kalt Anneus Olsen Sørum. Navnet
Arken ble også brukt om begge, men Lina likte ikke det så godt. De brukte helst Olsen
som etternavn.
Anneus og Linas barn:
Bl. Bergljot Othelie, f. 1894 på Stange, Hedmark, d. 1961. Gift med Sigurd Marius
Johansen, f. 1893, d. 1968. Sigurd, også kalt Nikken, var skreddermester og
hadde leilighet i Thomassengården i Kirkegata på Levanger.
B2. Astrid Leonora, f. 1901 på Tinden, d. 1942. Gift 1928 med Karl Bernhard Gjer
sing, f. 1 895 på Marilvollvald, d. 1978. Tekstiiarbeider. Neste eier av Sørum.
B3. Trygve Olai, f. 1905. Utvandra til USA som ugift smed i 1923. Hans skjebne er
ukjent.

Neste eier på Sørum ble Lina og Anneus sin svigersønn, Karl Gjersing, eller Kalle som
han gjerne ble kalt.
Karl Bernhard Berntsen Gjersing
(1895-1978) og Astrid Leonora
Olsen (1901-1942)
Kalle og Astrid giftet seg som nevnt
i 1928. De bodde først noen år på Tun
søndre gnr. 19/146, men solgte denne
eiendommen da de tok over på Sørum
i 1937. Kalle hadde først arbeid som
sementstøper, men ble senere tekstii
arbeider.
Karl og Astrid sine barn:
Bl. Elsa Karin, f. 1930 på Tinden.
Gift med Kåre Rømo, f. 1924.
Kåre er nå pensjonert bygnings
arbeider. Eget hus på tomt av
Sørum.
B2. Turid Bodil, f. 1936. Gift med
Halvard Flyum, f. 1934, d.
2008. Eget hus i Røyrvik. Halv
ard var diamantborer i gruvene i
Jåma. Ved delinga etter faren fikk
Turid overta de gamle husa på
Sørum som feriested. Husa ble
senere gitt som gave til Stiklestad
Museum og flyttet dit i 2006.
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Astrid og Kalle Gjersing som brudepar. Tidligere eiere av
Sørum g.nr. 19/80. Foto utlånt av familien.
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Kalle Gjersing med døtrene Elsa og Turid foran huset på Sørum. Foto ca 1940. Foio utlånt av familien.

B3. Astrid, f. 1942. Gift med Tor
Martin Malmo, f. 1940 i Malm.
Astrid har hatt sitt arbeid på
Coop Inn-Trøndelag (Bygg-Mix),
men er nå pensjonist, og Tor er
pensjonert lærer. Eget hus på
tomt av Sørum. Ettersom mora
døde da Astrid bie født, vokste
hun opp hos sin tante på Levan
ger.
Lina (Olsen) Arken med barnebarnet Elsa.
Som allerede nevnt ble husa på Sørum
Bildet er fra 1933. Foto utlånt av familien.
gitt som gave til Museet på Stiklestad
og flyttet dit.
Fra ca. 1900 og til 1970-åra var
det heim for to familier. Først for Lina og Anneus Olsen og så for deres datter Astrid
med ektemannen Karl Gjersing og deres barn. På Stiklestad står det som et fint eksem
pel på en strandsitterheim på Øra. Det manglet på Museet. Gjersinghuset er innredet
som det var vanlig i 1950-årene. Det manglet også på Stiklestad.
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Gjersinghuset på flytting til Stiklestad museum. Foto Solveig Ness.

Gjersinghuset på sin nye plass. Foto Kristin Sørli.
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SOLEM
L.NR. 60 AV MARITVOLL
G.NR. 19/81

Den første eier vi kjenner her, het Johannes Bårdsen. Han er trolig identisk med Johan
nes Bårdsen, f. 1801. Han var gift to ganger, 1824 og 1828.
Johannes Bårdsen (1801-1835) og 0 Beret Larsdatter (1803-1827),
2) Beret Halvorsdatter (1805-1898)
Hans foreldre var Bård Nilsen og Lisbet Pedersdatter Skrove. 11815 var Johannes dreng
på Kausmo, og i 1825 var han blant skatteyterne i bygda. Beret Larsdatters foreldre
var Agnes Pedersdatter og Lars Larsen som var bosatt på Øra. Hun hkk ellers en trasig
slutt på livet. Hun valgte å ta sitt eget liv. Men Johannes starta i et nytt ekteskap med
Beret Halvorsdatter fire år senere. Hun var datter av Halvor Andersen som bodde på
Oklan og Anne Berntsdatter som bodde på Øra. Foreldrene var ikke gift da Beret kom
til verden. Beret Halvorsdatter ble ellers gift to ganger til. Andre gang giftet hun seg i
1839 med Johan Peder Hansen fra Øra (1808-1839), men ble enke allerede samme år.
Sitt tredje ekteskap inngikk Beret i 1842. Da het brudgommen Petter Olaus Bårdsen og
var hele 10 år yngre enn brura (1815-1888). Det ser ut for at Beret Halvorsdatter har
bodd i Kilstua/Jonsrud g.nr. 19/29 i mange år på slutten av sitt liv.
Johannes og Beret Larsdatters barn:
Bl. Lorents Andreas, f. 1825 på Mikvollvald. Flyttet til Inderøy 1840. Husmann på
Sundsnesset, gift med Berit Marta Larsdatter, f. 1 817 på Inderøy.

Johannes og Beret Halvorsdatters barn:
B2. Halvor, f. 1828 på Mikvollvald, Øra. Flyttet til Sparbu 1842, d. 1909 i Rana.
Gårdbruker og skomaker på Ytteren i Mo. Gift med Johanna M. Jonasdatter, f.
1 830 i Mo, d. 1919.
Halvors sønn før ekteskapet:
Cl. Johannes Halvorsen, f. 1 850 på Stavlunden. Hans mor var Marta Johannesdatter. Bosatt på Stavlunden da han ble født. Familien er nærmere omtalt
under Sandhaug g.nr. 18/9.
B3. Bernt, f. 1831 på Mikvollvald. Flyttet til Nordland 1854. Han oppholdt seg i
Tromsø ca. 1 850 og kalte seg B. Johansen. Han utvandret til USA i 1 871 fra Hal
den.
B4. Anne Marta, f. 1834 på Mikvollvald, d. 1917. Gift 1 855 med Johannes Thomas
sen sen., f. 1 829, d. 1901. De var eiere av Krognes g.nr. 19/16 i Nordgata.
Thomassen sen. var skredder og delvis også handelsmann.

Fra 1854 var det imidlertid Ole Andersen som var eier på Solem.
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Ole Andersen (1809-1878) og Anne Maria Henriksdatter (1818-1906)
Ole Andersen var sønn av Anders Nilsen og kona Kjersti Mattisdatter på Vistvald. Anne
Maria var datter av Henrik Jensen og Anne Bårdsdatter Haga. Ole og Anne Maria giftet
seg i 1846.
Vi kan ikke finne at de hadde barn. De holdt til på Solem i 1865. Ole ble da kalt fat
tiglem. De hadde to sauer og sådde V tn. havre og satte 2 tnr. poteter. Ti år senere var
de losjerende hos Mikal Johnsen som da var blitt eier av heimen. Anne døde på Skogset
i Levanger i 1906 som fattig.
Mikal Johnsen (1845-1925) og Ingeborg Anna Olsdatter Hallemsvald
(1844-1919)
Mikal var sønn av Jon Johannessen/Joe Johnsen og pike Inger Jensdatter Tronesvald,
f. 1815 på Inderøy. Hans far skal ha vært tjener på Borgen da Mikal kom til verden.
Ingeborg Anna var datter av Ole Henriksen og Marta Eliasdatter på Sør-Hallemsvald.
Mikal og Ingeborg giftet seg i 1870, begge hodde da på Kvammet. Sju år senere var
de husmannsfolk på Fæby en periode, men i 1877 var de etablert på Solem. Huset her
var ganske stort med torvtak og grønt glass i vinduene. Det var bare våningshus og et
skur på tomta. Husa sto rett mot Sørhuusgården eller Nordgata 26 som adressen er i
dag.

Staute menn som fikk Landbruksselskapets sølvmedalje for

Mikal Johnsen 1 845-1925, også kalt Mikal Gjær.

nydyrkings- og grøftearbeid i 1922. Foran t.v. sitter Mikal

Foto utlånt av SNK.

Johnsen (g.nr. 19/81 Solem), Andreas Tiller, ukjent. Bak
f.V, Hans Bårdsen Lyngås, ukjent. Foto utlånt av Jørgen Johnsen.
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Mikal tok på seg oppdrag med grøfting og nydyrking av jord. I løpet av 40 år dyr
ket han 400 mål med til dels meget tungt nyland både i Frol og i Verdalen. Samtidig
med fire andre fikk han Landbruksselskapets sølvmedalje og diplom for sitt arbeide i
1922. Da var Mikal 77 år og følte nok på kroppen merker etter et langt liv med tungt
kroppsarbeid. Ved utdelingen av medalje og diplom ble han av lokalbladet spurt om
hvor han hadde tatt det tyngste taket med nyrydding. Mikal svarte:
”Det var paa Grevskott i Frol. Huff, det svir enda over ryggen naar jeg tenker paa
alle de store stene og stubber jeg der slet opp av jorden”.
På sine eldre dager fungerte han litt som vekter når en huseier ikke kunne gå seiv.
Han gikk også med lokalavisa og tok på seg vedhogging.
På et lite sted som Øra var det nok slett ikke uvanlig at folk fikk såkalte ”hengnavn”.
På Mikal har en hørt to forskjellige. Det ene var Mikal Gjær, det andre Mikal Rev. Han
sa sjøl: ”Æ gjær alt”. Dermed fikk han navnet Mikal Gjær.
Mikal og Ingeborg Annas barn:
Bl. Oline Marie, f. 1870 på Kvammet, d. 1954. Gift 1893 med Bernt Følstad, f.
1 868 i Mosvik, Han utvandret til USA og kom visstnok ikke tilbake, Før Fian utvan
dret, drev han som skomaker, delvis også telefonarbeider. Nærmere omtale under
Skille g.nr. 19/57.
B2. Julie Kristine, f. 1873 på Fæbyvald. Gift 1898 i Stiklestad med Halvor Pedersen
Andresen, f. 1 874 på Levanger. Han var brusfabrikant, senere fiskehandler. Hun
hadde syforretning, senere var hun sydame.
B3. Emilie, f. 1 877 på Øra. Neste eier.

Fradelt Maritvoll i 1899 og solgt til Emilie Johnsen. Hun fikk skjøte samme år fra Marit
volls interessentskap.
Emilie Johnsen Moksnes (1877-1921) og Bernhard Martinussen Moksnes (1867-)
Emilie giftet seg i 1903 med handelsmann Bernhard Martinussen Moksnes, f. 1867
fra Trondheim, men født i Inderøy. Det var hans andre ekteskap. Han hadde to barn
fra det første, Margrethe og Bergljot. Begge utvandret til Star Lake i Wisconsin i 1905
sammen med Emilie. Bernhard hadde trolig utvandret tidligere.
Hun var som nevnt yngste datter av Mikal Johnsen og hadde fortsatt hjemmel på
Solem i 1907. Den formelle overdragelsen til ny eier hadde vel foregått etter at hun
utvandret.
Av ei manntallsliste fra 1921 kan vi se hvem som hodde på Solem da. Foruten Mikal
ser vi at Oline Følstad, hans datter, hadde flyttet fra Skille og til barndomsheimen.
Trolig for å stelle for sin gamle far. Olines sønn, Birger, hodde også der. Tre år senere
hodde Oline alene på Solem. Da var Mikal havnet på Aldersheimen der han døde i
1925. For ordens skyld bør nevnes at disse manntallslistene bare har med de som var
stemmeberettiget i det enkelte år.
Emilie kom tilbake fra USA, og hennes yrke var fabrikkarbeider. Hun var bosatt på
Levanger ved sin død i 1921.
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I 1923 fikk Oline Følstad skjøte fra skifteretten i Emilie Moksnes sitt dødsbo på
Solem for 60 kr.
Hvem som ble eier etter henne på Solem, er litt uklart. Karen og Gustav Flage var
imidlertid eiere i 1938. De solgte tomta til Verdal selskapelige forening for en pris av
2500 kr. Huset ble revet og materialer delvis brukt i et hus som senere ble heim for
Kristian Holmen (Gustav Hages svigersønn). Denne heimen fikk navnet ”Soltun” g.nr.
19/139 og har adresse M.B. Landstads gt. 8.
Tomta ble i 1959 gitt ved gavebrev fra Verdal selskapelige forening til Verdal kom
mune med dette forbehold: vedlikeholdes som park”. Vi snakker nå om Skilleparken.

HAMMERNES

G.NR. 19/82
Denne tomta ble fradelt Solvoll g.nr. 19/58 i 1899 og av Lasse Olausen Solvold solgt
til Oluf Olsen Høilo.
Oluf Olsen Høilo (1865-1906) og Anne Ågesdatter Indalsvald (1833-1919)
Hva som var hans rette navn Oluf eller Olaf er ikke godt å si. I de fleste kilder brukes
navnet Oluf, men i et skjøte har han seiv underskrevet med Olaf.
At Oluf og Anne fikk overta tomt av Solvoll, har sin naturlige forklaring. Anne var
nemlig mor til Karen Anna på Solvoll. Anne var første gang gift med Johannes Anders
sen og hadde hele ni barn med ham. Oluf og Anne ble gift i 1890, og brudgommen var
hele 32 år yngre enn brura. Trolig rekord! Det må nesten bety at Anne var både sprek
og helsesterk etter alderen. Annes barn var etter sigende ikke begeistret for forholdet.
Oluf Høilo var født på Hellovaldet og hans foreldre var husmann Ole Ingebrigtsen
og Helena Simonsdatter. Han gikk under navnet ”Stor-01uf’. Anne (Ane) var født uten
for ekteskap, faren var Åge Jonsen Indalsvald, og mora var Karen Andersdatter. Anne
var kjent som en arbeidssom og flittig kvinne og ble kalt "Bakster-Ane”.
Sammen med sin første mann hadde Anne heimen sin på en plass under Øster
Åsan, senere kom de til Rotmoen. Sammen med sin andre mann, Oluf, hadde hun en
husmannsplass med jord under Millom-Ness (Nessmoen) før de så kom til Hammer
nes. De flyttet visstnok på Øra i 1894.
Uvisst av hvilken grunn, men Oluf og Anne ble ikke på Hammernes så lenge. Deres
neste heim ble på Børsåsen i Lrol. Hosten 1903 ble Oluf Høilos gård avertert til salgs
av sakfører Bragstad, og neste eier ble Johan Johansen Prestvig. I annonsen står det:
”Husene er nye og vel indrettede”. Prestvig fikk skjøte fra Oluf Høilo i 1903. Vi har
ikke lyktes i å identifisere denne eieren. Muligens er dette salget blitt omstøtt, for i
1904 forlangte Verdal Sparebank offentlig auksjon over denne eiendommen og Ham
mer vestre g.nr. 19/98 (se også der). Da står Oluf Olsen Høilo anført som eier. Oluf
døde i 1906 av tuberkulose. Anne Ågesdatter bodde hos sin datter Karen Solvold i
1910. Hun hadde nok ennå arbeidslyst i behold, for hun tok på seg dagarbeide.
I 1907 var Annæus Iversen hjemmelsinnehaver.
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Annæus Iversen (1860-1919) og Sofie Olsdatter Lundsvald (1866-1955)
Annæus sine foreldre var Iver Kaspersen og Ingeborg Olsdatter. Foreldrene bodde på
Sendesvald da Annæus ble født. Se ellers Hallanslekta Verdalsboka bd. 5 s. 704. Sofies
foreldre var Ole Halvorsen og Serianna Toresdatter Lundsvald (Lundsmoen). Annæus
og Sofie giftet seg i 1893.
Annæus sitt yrke var dagarbeider, men han døde av tæring (tuberkulose) bare 59 år
gammel. Sofie var pedell på den private Middelskolen som holdt til i lokalet rett over
gata fra heimen hennes. Hun skildres som både snill og blid, og var avholdt av skolens
elever.
I 1933 solgte Sofie Iversen heimen til Verdal kommune. Flere leieboere har vært
der, men nå er huset for lengst revet. I matrikkelen fra 1944 er Verdal kommune eier
både av dette bruksnummeret og Hammer vestre g.nr. 19/98.
Annæus og Sofies barn;
Bl. Sverre, f. 1903 på Øra, d. 1921 samme sted. Han ble kalt visergutt ved sin død.

NORDSTAD
G.NR. 19/83

Skjøte fra Lasse Olausen på en parsell av Solvoll til Serine Gustava Sivertsdatter Nordberg.
Året var 1899.
Serine Gustava Sivertsdatter Nordberg Kvarø (1870-1959) og Otilius Nilsen
Kvarø (1875-1920/21)
Gustava som hun kalte seg, var datter av husmann Sivert Eriksen og Guruanna Eriks
datter Nordbergsvald. Gustava drev syforretning allerede i 1900, og mora stelte huset
for dem begge. Gustava tok også inn piker som ville gå i sylære. Det kan vi se av lokal
bladet i 1909.
Helt fram til 1913 bodde Gustava og hennes mor Guruanna alene på Nordstad,
men da kom det et mannfolk inn i bildet, og det ble giftermål. Brudgommen var fra
Lurø i Nordland og drev med agentvirksomhet. Hans navn var Otilius Nilsen Kvarø.
I 1920 foreligger det et skjøte fra Gustava Kvarø og mannen til Marius M. Forbregd
(-saunet) på Nordstad. Prisen var 6500 kr. Ifølge tradisjon i familien har Forbregdsau
net aldri bodd i heimen. Handelen ble vel nærmest omstøtt, for allerede året etterpå
solgte han eiendommen tilbake til Gustava Kvarø. Da var prisen 6000 kr.
En har ikke funnet Otilius Kvarø som død i Verdalen, men i 1921 bodde Gustava
alene på Nordstad. To år senere meldte hun seg ut av statskirken, og da var hun skilt.
Gustava Kvarø døde som nevnt ovenfor i 1959. Hun døde på Verdal Aldersheim,
men begravelsen foregikk fra heimen til Tine og Johan Nestvold i Sjøbygda. Gustava
var faster til Johan.
Ny eier fra 1926 ble Sofus Berg.
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Nordstad 19/83. Serine Gusfava Sivertsdatter Nordberg Kvarø (1870-1959) og Otilius Kvarø (1 875-1920/21).
Folo ullånt av SNK.

Sofus Johnsen Berg (1895-1969) og Alfrida Cicelie Olafsdatter Svebak
(1900-1984)
Sofus Berg og familien er nærmere omtalt under Leangen nordre g.nr. 19/183. Vi skal
bare kort nevne at han var snekker og delvis sjåfør. Mens han var på Nordstad, kan
vi lese to annonser i lokalbladet (1924 og 1926). Der får vi vite at han har likkister
og svøp på lager til konkurrerende priser. Av den ene annonsen går det fram at han
bor vis-å-vis Folkets hus. Det stemmer bra med beliggenheten til Nordstad. Sofus og
Alfrida hadde hre barn. De ble senere skilt.
Etter to tvangsauksjoner hkk Birger Skjerve auksjonsskjøte på Nordstad i 1933. En
senere eier var Mette Nilsen. Når hun ble eier er ukjent, men hun solgte eiendommen
til Verdal kommune i juli 1941. Prisen var 4800 kr.
I 1953 var skredder Severin Steinsås eier. Se ellers under Trinelyst g.nr. 19/36 i
Nordgata.
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ELSTADNES
G.NR. 19/84

Fradelt Maritvoll i 1900 og solgt til Gustav Hansen. Han fikk skjøte fra Maritvolls inter
essentskap året etterpå.
Skjøte fra Randi Hansen, enka etter Gustav, til sønnen Birger Elstad i 1911. Områ
det lå på vestsida av Gamle Storgate litt på skrå overfor Elstadgården. Ble gjerne kalt
Elstadhagen der det bl.a. sto et lysthus. I 1928 fikk Eivind Elstad og kona Karen skjøte
på denne eiendommen sammen med Elstad g.nr. 19/37. Verdal Vask og Renseri ligger
på tomta i dag.

VESTHEIM BEST KJENT SOM HUSUMGÅRDEN
L.NR. 1 8 AV MARITVOLL
G.NR. 19/85

De første eierne som vi kjenner til er:
Thomas Einarsen Moe (1769-1840) og Anne Olsdatter Kausmo (1772-1842)
Thomas Einarsen Moe var født på Sør-Holme. Hans foreldre var Einar Anderssen og
Beret Thomasdatter Kausmo. Vi kjenner ikke til Annes opphav, og hun er heller ikke
funnet i fødselsregisteret for Verdalen. Anne ble kalt Kausmo ved giftermålet i 1794.
Etter barnas fødselsår å dømme flyttet Thomas Einarsen Moe og familien på Øra mel
lom 1801 og 1805. Noe sikkert årstall for hans overtagelse av Vestheim er ikke funnet.
Vi har flere eksempler på at folk bosatt på Øra har leid eller eid jord utenfor tettbe
byggelsen. Thomas Einarsen Moe var også blant disse. I en tid med selvhusholdning var
også ørbyggene avhengige av å holde husdyr, kanskje særlig for å skaffe seg melk. Både
kyrne og andre husdyr skulle ha for, og det måtte hentes utenfor Øra. Thomas fikk i
1807 ”over ladet 5 xfi mæling Jord til Plads” av gården Tvistvoll. Eier av Tvistvoll den
gang var major Lorents Diderich Kluver på Bjartnes.
Thomas og familien bodde fremdeles på Øra i 1815, og han ble kalt jektskipper. Han
betalte skatt Hor fartøyer” i 1820, og fem år senere kaltes han i skattelisten for ”jegtfører”.
Thomas Moe var også eier av Kausmo en periode. Han var søstersønn av den forrige
eier Elias Thomassen Kausmo og fikk skjøte i 1827 etter en auksjon over gården.
Hvor lenge Thomas Einarsen Moe sto som eier av denne Moegården/Vestheim, vet vi
ikke sikkert. I en kilde heter det:
Aar 1834 den 5de Mai hlev Ret sat i Thomas Einersen Moes Huus paa Vcerdalsøren osv.

Thomas ble betegnet som bonde, da han døde i 1840. Anne døde som kårenke på
Kausmo to år senere.
Thomas og Annes barn:
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Bl. Beret, f. 1795 på Kausmo, d. 1799 på Nordbergsvaldet.
B2. Einar, f. 1798 på Nordbergsvaldet, d. 1883 som kårmann på Østvoll (valdet) på
Øra. Gift 1 822 med Beret Andreasdatter Ulve, f. 1 800, d. 1 886. Beret døde på
Øra og ble da kalt enkemadam. Han var jektskipper, senere politi på Øra. Se også
under Østvoll - Gjethegården.
B3. Beret, f. 1801 på Nordberg (Holme), d. 1885 som kårenke på Ekren. Gift første
gang 1 827 med Halvor Jakobsen Krog, f. 1801 i Sparbu, d. 1 842 på Nestvoll lille.
Gift andre gang 1 851 med Ole Sevaldsen Hage.
B4. Ole, f. 1 805 på Maritvollvald, Øra, d. 1851 på Øra. Neste eier.
B5. Johannes, f. 1808 på Maritvoil, Øra, d. 1879 som kårmann på Vester-Ness. Gift
1 842 med Ellen SevaIdsdatter Stiklestad, f. 1 814 på Stiklestad, d. 1911 på Saltham
mer. Gårdbrukere på Vester-Ness. I 1 875 var de kårfolk i "Lillestua" på Vester-Ness.

Ole Thomassen Moe (1805-1851) og Christiana Margrete Storbjørken (1817-)
Vi vet ikke sikkert når Ole tok over, men hans far døde i 1840. Seiv giftet han seg i
1841, så en vil tro at han overtok på denne tida.
Han ble født på Maritvollvald på Øra, dvs. trolig i det vi i dag kaller Husumgården
i Gamle Storgate.
Hans foreldre var Anne Olsdatter og Thomas Einarsen Moe. Folketellinga i 1815 gir
oss et hint om at han hadde et eller annet handikap, der ble han nemlig benevnt som
krøpling. Hvor mye dette hemmet ham vet vi ikke, men han ble som nevnt gift og var
både poståpner og kjøpmann på Øra en periode. Ole ble ingen gammel mann, bare
46 år, men om det hadde noen sammenheng med hans handikap, vet vi selvsagt ikke.
Christiana var født Storbjørken og var fra Inderøya. Hennes foreldre var Elen Mar
grethe Petersdatter Berg og Lars Kristoffersen Storbjørken. Elen var datter av lensmann
på Inderøya, Peter Berg og kona Synnøve. Lars Kristoffersen var underoffiser ved artil
leriet og var lensmann ei tid.
Som far sin hadde Ole også Kausmo en kort periode. Hans mor, Anne Olsdatter,
utstedte skjøte i 1841, men hjemmelsbrev fikk Oles enke, Christiana, først to år etter
hans død. Hun flyttet til Trondheim i 1852 og ble da kalt ”Madame”.
Som allerede nevnt, døde Ole Thomassen Moe i 1851. I januar året etterpå ble det
av sorenskriver Midelfart avertert offentlig auksjon over poståpner Ole Moe sitt bo.
Sitat fra annonsen i Nordenfjeldske Amtstidende:
1)

2)
3)
4)

Boets Husebygninger paa Verdalsøren, hestaaende aj en ny og godt oppudset Vaane
bygning, dertil fornøne og gode Udhuse, hvoriblandt en Brygge eller Søbod, alle især
skikkede til Beboelse aj en Handelsmand eller Haandværker;
et Jægtfartøi med Tilbehør paa circa 200 Tønder drægtighet;
et Qvantum Tag- og Muursteen ved Kausmoe Værk og
Boets Løsøre ajforskjelligt Slags.

Av annonsen får vi flere interessante opplysninger både om husa i gården og ellers hva
boet besto av. Uvisst av hvilken grunn, men auksjonen ble neppe avholdt slik den var
berammet. I november samme år sto nemlig denne annonsen i samme avisa:
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Min eiende Gaard med alle øvrige tilhørende Huse paa Vcerdalsøren ønskerjeg at scelge.
Liehhabere behage at henvende sig til mig seiv paa Ulvesleren pr Levanger.
Christiana Margrethe sal. Moe.
”Madame” Moe bodde altså på dette tidspunkt på Levanger, men flyttet som allerede
nevnt senere til Trondheim.
Ole og Christianas barn:
Bl. Lars Anton, f. 1 842 på Maritvollvald, Øra, d. 1 922 i Oslo. Gift første gang med
Selma Karoline Fredrikke Eriksdatter Riiser fra Høland, f. 1 846. Gift andre gang
med Helga Staboe, f, 1 857. Lars Anton begynte først som lærling i apotekerfaget,
men avbrøt dette og gikk over på teologistudier. Han var prest i Karasjok, Ham
merfest og Salten. Senere i Ålesund 1 886-1 898 og i Nordre Land 1 898-1910 da
han tok avskjed.
B2. Jon. Reiste til utlandet. Ukjent skjebne, ikke funnet i kirkeboka.

Det gikk noen år før denne eiendommen skiftet eier, men 8. februar 1854 skrev Ole
Moes enke, Christiana ut skjøte til kjøpmennene Peter Schultz og Henrik Wiig på Levan
ger. Hun var da bosatt i Trondheim.
Peter Schultz og Henrik Wiig og Madame A. Wiig
Prisen var 500 spesiedaler som ble oppgjort slik: 400 spesiedaler mot en obligasjon,
resten ble betalt kontant.
Vi mangler opplysninger om disse to kompanjongene. De averterte gården for salg
allerede samme år, og igjen er det Nordre Trondhjems Amtstidende som blir brukt:
Gaard til salgs.
Vor Gaard paa Vcerdalsøren - Postaabner
Moes forrige Gaard - agte vi underhaanden at
scelge. Det bemcerkes, at alle til Gaarden hørende
Huuse, saasom 2de Bur, 2de Brygger, 1 love og et
Størhuus m.M., ere i god Stand. Man behage
Desangaaende at henvende sig til Undertegnede.
Levanger, 12. April 1854.
P. Schultz.
H. Wiig.
Salget ser ut til å ha gått i langdrag, og vi skriver 1869 før Oluf Rasmussen Moe fikk
skjøte fra Schultz og Wiig.

MARITVOLL

661

oluf A. ogjonetta Moe. Foto utlånt av SNK.

Oluf Andreas Rasmussen Moe (1829-1899) og Jonette Jonasdatter (1825-1893)
Oluf Moe kom til Verdalen i 1855 for å slå seg ned som ølbrygger. Han var gift og
hadde kona Jonette med seg. Deres eldste barn Elen Marie som var født i Skogn i 1854,
kom vel også sammen med foreldrene.
Ved innflyttinga betegnes Oluf Moe som teglmester, så da han kom hit til bygda,
skiftet han til et helt annet yrke. Vi skal etter hvert se at han også kunne mestre andre
virksomheter.
Mens Oluf Moe var på det mest aktive omkring 1875, var det en stor bygningsmasse
i denne gården. Det var foruten det store våningshuset, 2 stabbur, 1 malteribygning,
1 brygge, 1 låve, fjøs og stallbygning og 1 bryggeribygning. Malteribygning trenger
kanskje en nærmere forklaring. Malt av bygg var en viktig ingrediens for ølbrygging.
Behandlingen av måltet skjedde i malteribygningen, mens selve ølbryggingen ble gjort
i bryggeribygningen.
På samme tid hadde han denne besetningen: 1 hest, 1 okse, 4 kyr, 1 kalv og 3 svin.
Han sådde også 1 Vi tn. bygg, 5 tnr. havre og satte 12 tnr. poteter. Oluf Moe måtte
selvfølgelig disponere atskillig jord for å drive med dette, men foreløpig er det uklart
hvor. Han ble da betegnet som gårdbruker og ølbrygger.
Moe hadde hele fem personer i sin tjeneste i 1875. Bryggersvenn Gunerius Olsen,
f. 1847 var en av dem. Han og familien bodde i Smedveita og er omtalt under Engvoll
g.
18/104 (av Mikvoll store). Visergutten var fra Ytterøya og het John Raffel Simon
sen (f. 1862). Ole Olsen kaltes tjenestegutt og var født i 1857. Dessuten hadde han to
tjenestejenter i huset. Det var Anne Olsdatter (f. 1847) og Ragnhild Pettersdatter (f.
1849).
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Oluf og Jonetta Moe med den nærmeste familie rundt seg. Foto; S. Johansen. Foto utlånt av SNK.

Oluf Moe hadde som vi forstår, flere ben å stå på, og av folketellinga for 1891 får
vi vite at han var selveier, handelsmann og eier av flere fartøyer/jekter. Han visste å
utnytte gårdens beliggenhet, der den mot vest grenset mot elva, mot nord lå Almen
ningen (som begge ga mulighet for handel og kontakter), mot sør Kinberg-gården, og
mot øst lå Gamle Storgate.
Den ene av jektene til Oluf Moe het ”Søstrene”. Ole M. Olsen var skipper på denne
båten i 10 år. Han fortake i et intervju i avisa i 1923 at med "Søstrene” ble det fraktet
trelast, poteter og kålrabi til Kristiansund og steder nedover til Bergen.
Oluf Moe døde som allerede nevnt i 1899. Ifølge avisa døde han 9. mai kl. 2.33
nær 70 år gammel. At nøyaktig klokkeslett for dødstidspunktet er opplyst, er det nok
heller sjelden en ser i avisa.
Om selve begravelsen kunne en lese dette i Amtstidende:
MARITVOLL

663

Oluf Moes begravelse
foregikk tirsdag fra Værdalsøren
til Levanger kirkegaard, hvor hus
truen tidligere ligger begravet. En
stor forsamling var til stede ved
sørgehøytideligheden paa Vær
dalsøren, og et talrigt følge med
fulgte ogsaa hid, trods det sure og
stormfulde regnveir. Paa kirke
gaarden holdt pastor Monsen en
kort tale og forrettede jordspaa
kastelsen. Levanger hornmusik
forening spillede en sørgemarsch
saavel ved ligtogets ankomst som

Kort med dødsbudskap etter Oluf Moes bortgang i 1 899.
Han var eier av Vestheim/Husumgården g.nr. 19/85.

under den rigt blomstersmykkede kistes indhæren fra ligvognen til graven, ligesom
musiken ledede sangen. Efter jordfcestelsen blev alle de, som bivaanede begravelsen,
indbudt til middag i Backlunds hotell.

Fra hagen i Husumgården. Sønnen i huset, John er på besøk med sin andre kone Tulla. De to andre er vel P. H.
Husum og Odine. Foto utlånt av SNK.
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Døtrene til John Moe - Gunhilde t.v. og Eino. Foto utlånt av SNK.

Dette var nok en begravelse litt utenom det vanlige på Øra, men så var det også en
virksom mann som ble begravet. Hvis en kan snakke om sosietet på gamle Øra, er
vel Moe/Husumfamilien det nærmeste vi kan komme et slikt begrep. Våningshuset
har da også et litt annet preg over seg enn de fleste andre husa på stedet. Karen Oline
Kristoffersen (f. 1875) hadde vaskejobb hos ”madam Kinberg” i nabolaget, hun sa også
”madam Moe” om Jonette Moe.
Oluf og Jonettes barn:
Bl. Elen Marie, f. 1854 i Skogn. Gift 1 877 med Adolf Martin Hansen, f. 1853.
Elen fikk attest til Trondheim i 1 886, men skal ha flyttet i 1 884. I 1 875 var Adolf
losjerende sjømann på llevolden 46 i Trondheim og fikk attest dit i 1 887. Han skal
også ha vært styrmann en periode. 11891 var Adolf Hansen dampskipsekspeditør i
Trondheim. Familien var bosatt i Thomas Angeilsgt. 1 3. Se også under Mikvoll store
- Vibegården/Bakkely g.nr. 18/21.
Cl. OlafJonstone, f. 1 877 på Øra. Ukjent skjebne.
C2. Aslaug Marie, f. 1 887 i Trondheim. Ukjent skjebne.
B2. John Edvard, f. 1 856 på Øra, d. 1931. Gift første gang med Amalia Wilhelmina
(Mimmi) Blom, f. 1 862 i Vasa, d. 1 890. Gift andre gang med Tulla Mary Catherine
Richardson, f. 1 869 i England, d. 1950. Som ung flyttet han til Sverige og senere til
Vasa i Finland. Der grunnla han flere handelsvirksomheter og drev også rederi. Han
var norsk/svensk konsul i Vasa. Eget avsnitt om ham i kapitlet om Øra. Best kjent
som giveren av tomta til Moeparken. Konsul Moes gate er oppkalt etter ham.
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i første ekteskap:
Amalia Jeanette Gunhilde, født 1885. Flyttet til Helsingfors.
Eina Mimmi Odine, f. 1889, d. 1949.
i andre ekteskap:
Edward Richard, f. 1900 i London. Vokste opp i England. Han kalte seg
Edward Richard Whittington-Moe. Med henvisning til Adresseavisen skrev
Innherreds Folkeblad i 1962 noen ord om Edwards Norgesbesøk. Han
bodde da på Larsens Hotell i Trondheim og tok turer derfrå.
C4. Cyril Emanuei, f. 1904. Flyttet til England i 1920, men tilbake til Vasa etter
1931. Flyttet sammen med sin mor til Bullerrås (til Svartøy).
B3. Maren Anna, f. 1 857 på Øra. Gift med Fredrikson (svensk/finsk). Utflyttet etter
1900.
B4. Karla Petra, f. 1 860 på Øra, død ugift i 1 946.
B5. Odine Isidora, f. 1 865 på Øra, d. 1 960. Gift med Petter Husum. Odine var meto
dist fra 1 887. Neste eiere av Vestheim.

Da Oluf Moe var død, overtok tre av døtrene, Anna, Karla og Odine, butikkvirksomhe
ten og de drev landhandel i 1900. Marie Olsen (f. 1879) var butikkjomfm og Karoline
Salberg (f. 1880 på Inderøya) var tjenestepike i huset. Imidlertid gikk Odine i giftertan
ker, og det ble hun og mannen P. H. Husum som overtok både butikk og hus. De fikk
skjøte fra Odines medarvinger 21. mars 1903.
Petter H. Husum (1859-1936) og Odine Isidora Olufsdatter Moe (1863-1960)

Vestheim eller Husumgården som den nå gjerne blir kalt, ble fradelt Maritvoll i 1900.
To år senere fikk R H. Husum skjøte på tomta av Maritvolls interessentskap. Samme
året fikk "handelsmann Husum og hustru Odine” skjøte på husa fra arvingene etter
Oluf Moe. De betalte 5000 kr. for dem.
Petter Husum var født på gården
Husum i Borgund i Sogn og var hanhan
delsbetjent i Bergen, senere handels
reisende i 20 år. Lengst var han ansatt
&
hos firma Sundt & Co. i Bergen.
w
Odine var som allerede nevnt datter
I jg»
av forrige eier. De giftet seg i 1902. Nå
ble det omlegging av drifta i gården,
I or Husum slarlct en manulaktur- og
herreekviperingsforretning. Husum
Odine Moe Husum og Petter H. Husum.
hadde flere tillitsverv i Sparebanken
Hun
var datter av Oluf Moe. Foto utlånt av SNK.
og var også formann i ligningsnemnda
en periode.
Begrepet ”salg” eller realisasjon av varebeholdningen er ikke akkurat noe nytt feno
men. I lokalbladet av 24. aug. 1905 annonserte Husum et såkalt ”stort KonkurrenceUdsalg. Han tilbød 20% rabat eller 1/5 billigere enn de vanlige prisene. Han avsluttet
annonsen med følgende ”uhne”setning:
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Enhver hør nøiagtig undersøge Prisen og Betingelserne samt Vårens kvalitet forinden
nogen kjøher hos Jøden.

Høsten 1918 averterte han både vinterfrakker, dresser, skinnkraver og dessuten huer
og muffer. Tre år senere hadde han med en stor annonse i lokalbladet. Der opplyste
han at han skulle slutte med metervarer. I den anledning realiserte firmaet en masse
varer foruten metervarer:
”Dameskindhuer, skindkraver, muffer, skindkanter, pengepunger” og mye annet.

Etter Husums død bestemte enka seg for å avvikle butikken, og i 1937 averterte hun
”Ophørsrealisasjon”.

Hans Wolf. Han var så ka It krigsbarn/beriinerbarn. Han ble kjemiingeniør ved Høyskolen i Trondheim
Foto til venstre; Privat eie. Foto til høyre utlånt av SNK.

Ekteparet liusum hadde ikke barn seiv, men en pleiesønn, Hans Wolf. Han var
såkalt krigsbarn/Berlinerbarn. Han gikk Høyskolen i Trondheim og ble kjemiingeniør.
Hans Wolf skal våere den yngste som har gått ut der.
Fra lokalbladet kan vi til stadighet hente fram ting og hendelser fra lokalmiljøet.
Odine Husum var nok et engasjert medlem av Lappemisjonens kvinneforening. Både i
1916 og 1918 ble det innsamlet poteter her i bygda for å sendes til nødlidende i Finn
mark. Odine takker i avisa i begge tilfellene.
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Familien Moe/Husum på Nordbergshaugen.
Foran Odine Husum sammen med sine nevøer Cyril og Dick. Nr. 3 f.h.: P. H. Husum. Besøk fra Vasa, Finland
Foto utlånt av SNK.

Kjøpmann P. H. Husum på Nordbergshaugen. De hadde en enkel hytte der og tok turer med hest dit fra Øra. Hytta
lå ikke på toppen av haugen, men litt sør for denne. Han var gift med Odine Moe, datfer av Oluf Moe. Familien
eide ca. 40 mål på Nordbergshaugen. Dette ble testamentert til Verdal Museum og da Odine døde i 1960 fikk
de råderett over tomta. Senere ble da seteranlegget bygd der. Foto utlånt av SNK.
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Nordbergshaugen tilhørte i sin tid familien Husum. I en annonse fra 1917 kan vi se
at det ble gjort skade på trær og plukket bær der ulovlig. Til slutt i annonsen står det:
”De kvinder der siste mandag var i haugen og plukket hør snarest indfinde seg hos
P H. Husum”.
En kan jo lure på hvordan dette endte.
At familien Husum hadde en litt romsligere økonomi enn folk flest på Øra, synes
åpenbart. En melding i lokalbladet fra 1919 viser vel det:
Vakkert gjort
Kjøpmand P H. Husum hersteds
fyldte igaar 60 år. I den anledning
hadde han bekostet bespisningfor
Gamlehjemmets beboere, patienterne
paa Værdalens pleiehjem og Indherreds
Barnehjem. Dessuten har han gitt penger som
bidrag til et vordende barnehjem i Finmarken.

Husa i Husumgården er og har vært noe spesielle,
de fortjener egentlig et eget lite kapittel. Som nevnt
foran var de mange i antall i 1870-åra. Våningshuset i
Husumgården skal være bygd i 1776 og påbygd i 1860
til den form vi ser i dag. Kjellerne i gården er utført på
en spesiell måte. Der er brukt en gammel byggeteknikk
der både tak og døråpninger er buet og murt i hvelv.
Denne teknikken har sin bakgrunn i de mange store
bybrannene på 1600- og 1700-tallet. Denne type kjel
lere var regnet som mer sikre hvis det skulle oppstå
brann. I våningshuset har det vært to slike kjellerhvelv.
Etter at Husum overtok gården, ble noen av husa
overflødige, og i 1903 averterte han begge stabburene
til bortflytning og billig til salgs.
I 2014 står det foruten det store våningshuset bare
en bygning. Det er trolig den som ble brukt til ølbryg
ginga. Der var det også et kjellerhvelv, men det er ikke
intakt i dag. Dette huset var hre meter lenger før.
Magnus Stenbakk (1926-1985) overtok Vestheim/
Husumgården etter Odine Husums død i 1960.

Odine Moe og hushjelpa Laura
Bones. Foto utlånt av SNK.

Eier i 2014 var Bjørn Steinar Hansen og adressen er Gamle Storgate 10
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Husumgården før og under renovering. Foto utlånt av SNK.
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Interiør fra Husumgården tatt midt på 1970-tallet. Sofagruppen befinner seg nå på Stiklestad museum
Foto utlånt av SNK.

Husumgårdens hvelvkjeller. Foto utlånt av SNK.
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ROSENBORG
l.NR. 25 AV MARiTVOLL
G.NR. 19/86

Den første eier vi kjenner her, er Petter Andreas Andersen.
Petter Andreas Andersen (1816-1891) og Marta Kristensdatter (1806-1890)
Andreas var født i Sparbu. Andreas og Marta giftet seg i 1843. Hun var første gang gift
i 1836 med Ole Larsen Ydse, men han døde allerede i 1838 som innerst på Ysse. Marta
var datter av Kristen Jeremiassen og Marit Pedersdatter på Øra.
Andreas og Marta var leieboere på en heim under Borgen før de kom til Rosenborg.
I 1865 ble han kalt selveier og murmester. Ti år senere ble han betegnet som murmes
ter med jord. I 1891 bodde Andreas alene på Rosenborg sammen med dattera Anne
Marta. Da kaltes han både murmester og vedhugger.
Marta døde på Maritvollvald i 1890. Andreas døde som husmann på Maritvollvald
året etterpå.
Andreas og Marta sine barn:
Bl. Mikal, f. 1 843 på Borgenvald. Flyttet til Trondheim som ugift i 1 874. Allerede året
etterpå var han etablert i Trondheim med både kone og barn. Familien bodde i
Kjøpmannsgata 24. Mikal var "gevaldiger på Slaveriet", står det i folketellinga.
Gevaldiger var en betjent i festningenes straffeanstalter eller politikonstabel ved et
regiment.
B2. Anne Marta, f. 1 846 på Borgen, d. 1926 på Havet. Hun bodde heime hos forel
drene både i 1 865 og ti år senere. Da ble hun kalt dagarbeider. Neste eier.
Cl. Andreas Martin, f. 1871 på Øra, d. 1906 på Øra. Far: Handelsmann
Andreas Einarsen Moe. Gift 1 895 med Julianne Mikalsdatter Olsen, f. 1 864
på Maritvollvald, d. 1908. Andreas Martin var baker på Øra. Mer omtale
under Bjarnevoil g. nr. 1 9/77.

Rosenborg ble fradelt hovedbølet Maritvoll i 1900. Eiendommen hadde da disse gren
sene: Mot nord til ”Ørnen” (Godtemplarlokalet), mot øst til Brustad og Skjønborg, mot
syd til Brobak og mot vest til elvemelen. Anne Marta Andresen fikk skjøte på tomta i
1901. Ut fra grensebeskrivelsene har dette vært en ganske stor tomt. Av folketellinga
fra 1910 ser det da også ut for at det har vært to bebodde hus her. Anne Marta Andre
sen bodde i det ene og Mikal Akersborg i det andre huset. En antar at huset lengst mot
nord var eldst. Det ble vel revet for senere å gi plass for huset på Rosenborg nordre,
som skal være bygd i 1922.
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Anne Marta Andresen (1846-1926)
Anne Marta bodde på Rosenborg både i 1891, 1900 og i 1910. Hun drev med brød
salg og var alene i huset. Muligens solgte hun brød for sin sønn som hadde bakeri på
Bjarnevoll like i nærheten.
Hun solgte imidlertid Rosenborg til sønnen Andreas M. Andresen ifølge skjøte av
24.06.1905.
Andreas M. Andresen (1871-1906) og Julianne Mikalsdatter (1864-1908)
Ekteparet og deres barn er omtalt under Bjarnevoll g.nr. 19/77. De giftet seg i 1895.
Andreas M. Andresen døde som nevnt ovenfor i 1906, men likevel er han oppført
som hjemmelsinnehaver året etterpå. Det skyldes vel at hjemmelsoverføring til hans
enke ikke ble ordnet riktig straks.
I 1909 fikk Mikal Olsen Akersborg auksjonskjøte på Rosenborg.
Mikal Olsen Akersborg (1829-1917) og Anne Iversdatter Minsåsvald (1831-1897)
Som yrkesaktiv var Mikal Akersborg muren Da han kjøpte Rosenborg var han 80 år og
enkemann. Han og familien er nærmere omtalt under Akersborg g.nr. 16/4 (Nestvoll).
Ved skiftet etter Mikal og kona, ble arven delt mellom arvinger i USA.
Ifølge skifteskjøte av 1919 etter Mikal Olsen Akersborg og før avdøde hustru Anne
Iversdatter ble Rosenborg overdratt til Anneus Olsen Karlgaard for 1000 kr. Samme
året ble Rosenborg nordre fradelt, og denne tomta fikk bruksnummer 134. Det ser
ut som Karlgaard har beholdt sistnevnte bruksnummer, altså Rosenborg nordre. Han
hadde fortsatt hjemmel på den i 1944.
Karlgaards mor, Beret Olsdatter Karlgaard, stelte som enke huset for Mikal Akers
borg i mange år. Hun var der både i 1900 og i 1910, muligens lenger. Dette kan være
bakgrunnen for at Anneus ble neste eier av Rosenborg.
Allerede i 1919 fikk Algol Ringkvist skjøte på Rosenborg. Her må det være snakk
om den delen som lå lengst mot sør. Rosenborg nordre ble som allerede nevnt fraskilt
samme år.
Algol Lars Ringkvist (1881-1971) og Oline Hansdatter Løvhaug Aven
(1878-1957)
Algot Ringkvist var født i Kall i Jamtland og var sementstøper.
Oline Hansdatter Løvhaug Aven kom fra Frol, og var en periode eier av Mule
sammen med sin søster Beret Marta Hansen. Se omtale under Østvoll. Oline var først
gift med Lars Aven fra Sogn. Han utvandret til USA i 1902, og kom neppe tilbake.
Neste gang hun giftet seg, var brudgommen svensk og het Algot Ringkvist.
De giftet seg i 1919, og fra da av skal Rosenborg ha vært i familiens eie.
Oline og Lars Avens barn:
Bl. Anna, f. 1900 i Frol, d. 1984. Neste eier.

Algot og Oline hadde neppe barn.
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Anna Larsdatter Aven Kverkild (1900-1984)
Anna fikk auksjonsskjøte på Rosenborg i 1932. Anna var tjenestepike i Trondheim en
periode. Hun hadde da en sønn med Peder M. Redse, f. 1894.
Bl. Odd Hermann Aven, f. 1931. Militær på liilestrøm. Han er delvis bosatt i Torrevi
eja i Spania.

Anna ble gift i 1947 med Johan Bertram Kverkild, f. 1893, d. 1976. Egen heim på
Ørmelen - Halsan g.nr. 18/3. De hadde en sønn, Arne Brian, født 1948. Han er gartner
i Sjøbygda.
I 2012 var Knut Ydse eier av Rosenborg og adressen er Feskarvegen 5.

BROBAK
L.NR. 26 AV MARITVOLL
G.NR. 19/87

Sammenhengen er ikke helt sikker, men uplassert heim nr. 12 under Maritvoll ser ut
til å være noe av forhistorien for denne eiendommen. Se nærmere der.
Peder Torstensen Sæter (1836-1933) og *) Ingeborg Olsdatter Lillegård
(1836-1896), 2) Serianna Ingvaldsdatter Mønnesvald (1850-1917)
Peder Torstensen var født i Meråker og var sønn av husmann Torsten Eilassen Omgjer
det og Kirsten Pedersdatter.
Peder giftet seg første gang i 1859. Den utvalgte var Ingeborg, datter av Karen Hans
datter, og Ole Ingebrigtsen Lillegård. Ved giftermålet bodde han i Sæter i Helgådalen,
så det er trolig bakgrunnen for hans etternavn. Peder og Ingeborg losjerte først noen
år hos hennes far på Prestgårdsenget i Vuku, men tidlig i 1870-åra kom de til en heim
på Spellåkeren. Denne heimen ble da senere til Brobak. Tomta ble fradelt Maritvoll i
1900, og året etterpå fikk Sæter skjøte på den. Som på flere tomter ved elva hadde A/S
Værdalsbruket forbeholdt seg rett til bomfeste.
I 1874 tok Peder opp et lån i Sparebanken på 30 spesiedaler. Som kausjonister
hadde han to, nemlig Peder Moe og enke Mali Nilsdatter Strådalen. Sistnevnte var hans
tante og er omtalt i Verdalsboka bd. 5 s. 258. Hun ble kalt Moster Mali. Som sikkerhet
for evt. tap for kausjonistene pantsatte han sin eiendom på Spellåkeren som ”tilforn”
hadde tilhørt Ole Lorentsen.
I 1875 ble Peder kalt dagarbeider med jord. Vi får samtidig opplyst at familien
hadde 3 sauer og 1 gris. De sådde tn. bygg og satte 4 tnr. poteter. De hadde dessuten
noen rotfrukter.
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Peder var også blant dem som fikk arbeid på Saga på Ørmelen, og der var han i
1891. Sønnen Teodor bodde heime og hadde i likhet med faren arbeid på Saga. En
annen sønn, Ole, bodde også hos foreldrene. Svigersønnen Bernt Gjersing, kona Karo
line og deres sønn Paul holdt dessuten hus sammen med Peder og Ingeborg.
Ingeborg døde i 1896, og Peder giftet seg på nytt tre år senere. Ved århundreskif
tet 1900 bodde han og hans andre kone, Serianna, på heimen Brobak g.nr. 19/87. I
matrikkelen fra 1907 har da også Peder Sæter hjemmel på denne. Trolig var det her
de bodde helt fra de flyttet på Øra. Sammen med dem bodde også Ada Johanna Lar
sen og hennes datter Sofie Pauline Trondsen, senere gift Landstad. Ada var Seriannas
datter før hun giftet seg med Peder. I 1910 var det noenlunde de samme som bodde
på Brobak, men med noen flere av Seriannas etterkommere/barnebarn. Hun ble kalt
Svensk-Serianna. Peder på sin side var beskjeftiget som gårdskar hos "handlende” på
Øra. I 1910 ved folketellinga ble det brukt Per som fornavn.
Peder og Ingeborgs barn:
Bl. Anna Kirstine, f. 1 860 på Prestegårdsvald, troiig d. 1909 i Harstad. Hun fikk utflyt
tingsattest til Trondheim i 1 881. Da hadde hun allerede bodd på levanger i 2 år.
Hun var ugift da hun flyttet. I 1 891 var hun gift med bakermester August Joelsen
Svendsen, f. 1 862 i Levanger. Ekteparet hadde fire barn deriblant Arne Svendsen,
f. 1884 på Statland.
B2. Karoline, f. 1 863 på Prestegårdsvald, d. 1936. Gift 1 889 med Bernt Martin Gjer
sing, f. 1 865, d. 1929. Tok over Nyborg g.nr. 19/44 etter Bernt sin far. Se mer
under Nyborg.
B3. Teodor, f. 1866 på Prestegårdsvald. Gift 1892 med Anna Birgitte Nordgård, f.
1 868 på Byvald. Han utvandret i 1 893 til Quebec og hun til Boston i 1 899. De
brukte etternavnet Sæther. Arbeidet på jernbanen, men bygde opp farm i Minne
sota på fritida.
B4. Jon, f. 1869 på Prestegårdsvald. Han flyttet som ugift til levanger i 1888. Ugift
bakersvenn i Trondheim i 1891.
B5. Ole, f. 1 873 på Øra, d. 1951 på Ekne. Gift 1 897 med lotte Marie Pettersdatter
Valberg, f. 1878 på Mikvollvald, d. 1938 på Ekne. Ole brukte delvis Sæter og
delvis Valberg som etternavn. Neste eiere av Brobak.
Serianna fikk en sønn i 1871 uten å være gift (John Eriksen Baglo). John ble bortsatt
på Busveet i Vinne, og Serianna reiste over grensen til Sverige, trolig for å få seg arbeid.
Der fikk hun fire barn til. Hun kom tilbake fra Sverige i 1889 og hadde da med seg
barna Ada og Marie.
Seriannas barn:
Bl. John, f. 1871 på Vinnesvald, d. 1954. Gift 1897 med Maren Anna Bjartnes,
f. 1870 på Bjartnes, d. 1949. Johns far var Erik Andreas Eliasen. Allerede som
fireåring bodde han på Busveet. Hans fosterforeldre var Tomas Olsen og Marta
Jakobsdatter. De var husmannsfolk under Søraker. Som ung var John tjener på F lot
ten. Han kom inn på Kavalleriets underoffiserskole og fikk eksamen der i 1 895.
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B2

B3
B4

John og Moren vor først gårdbrukere på Veie i Vinne, men kjøpte i 1914 Holmen
(HaugsholmenJ. i 1900 var han sersjant, men da han ble pensjonert i 1931,
hadde han løytnants grad i kavaleriet.
Margretha, f. 1875 i Østersund, d. 1935. Faren skal være Olaus Olsen. To barn
utenfor ekteskap, 1 899 og 1901 i Trondheim. Gift 1904 i Bakklandet menighet
med sjømann Nils Theodor Hansen, f. 1 874 i Vefsn.
Maja, f. 1 878 i Østersund, d. 1 880.
Ada Johanne, f. 1880 i Østersund, d. 1967. Faren skal være en Lars. Ada fikk
en stor barneflokk uten å være gift. På sine eldre dager var hun hushalderske hos
Thomas Strand på Fætten i Vinne. Både hun og barna blir omtalt i Heimer og folk
i Vinne.

B5

Marie Henriette, f. 1 885 i Aspås i Sverige, d. 1969. Faren skal være en Martin.
Brukte Brobak som etternavn. Marie var heiter ikke gift, men fikk disse barna:
C1. Peder Sigurd, f. 1905 på Tinden (Brobak). Gift 1934 på Snåsa med sydame
Klara Brønstad, f. 1913 på Snåsa. De reiste trolig til Tjøme. Hans far var;
Nils Johansen, Kausmovald (Sjønes).
C2. Margit, f. 1908 på Tyve, d. 1979. Margit ble gift i 1944 med Anton Ludvig
Vestnes, f. 1 892, d. 1978. Egen heim på Trones. Båtbygger og sagbruksar
beider. Hennes far: Anders Halvorsen Lundgren.
C3. Sverre, f. 1910 på Strand i Sjøbygda, d. 1992. Sagbruksarbeider. Gift
1940 med Marie Othelie Frøseth, f. 1913, d. 1972. Bosatt på Strand i
Sjøbygda. Hans far var; Maler Olaf Hansen Nestvollvald.
C4. Solveig, f. 1912 på Tokstadaunet, d. 2002 på Steinkjer, ugift. Hun vokste
opp som fosterdatter på Tokstadaunet i Sjøbygda og brukte Tokstad som etter
navn. Hun hadde sitt arbeid som kjøkkenhjelp på sykeheimen på Steinkjer.
Begravet på Stiklestad. Hennes far var; Peter Anton Lundgren (Bror av Anders
Lundgren).
C5. Magne, f. 1913 på Løten, d. 1996. Far; Ole Marius Fleskhus. Gift med
Helga Vangstad, f. 1923. Gårdbruker på Fleskhus store.
C6. Alf Margido, f. 1923 på Fleskhus. (Steen) Far; Ukjent. Vokste opp hos Steen.
Ble visstnok baptistpredikant. Gift og bosatt i Trondheim, senere i Sandefjord.

Neste eier på Brobak var Ole Pedersen Sæter/Valberg. Fian tok over fra 1919, og prisen
var 3000 kr.

Ole Pedersen Sæter/Valberg (1873-1951) og Lotte Marie Pettersdatter Valberg
(1878-1938)
Ole var som nevnt sønn av forrige eiere og var født på Øra. Lotte var født på Mikvoll
vald og var datter av Petter Olsen Valberg og kona Hanna Natanielsdatter på Ørmelen.
Ole og Lotte giftet seg i 1897.
Ole var skreddermester i 1900, og de bodde da på Ørmelen hos hans svigerfar Peter
Olsen Valberg.
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Ole brukte etternavnet Sæther i 1910, men da han solgte Brobak i 1921, skrev han
seg for Valberg (altså hans kones etternavn). Begge brukte senere etternavnet Sæther
og begge bodde ved sin død på Ekne.
Ole og Lotte var brukere på Vistvik en periode omkring 1910. Se Reimer og folk i
Volhaugen s. 393.
Ole og Lottes barn:
Bl.

Ingrid Hildegard, f. 1899 på Mikvol! liile, d. 1986 i Ekne. Gift med nattevakt
Magne Nordgard, f. 1902 i Alen, d. 1976. De bygde Nordgard av Haugan i
Ekne i 1936.

B2. Magnhild, f. 1903 på Øra. Gift 1936 med småbruker i Myraunet, Ragnvald Egil
Rasmussen Falstad, f. 1903 i Oslo.
B3.
B4.
B5.

Ova, f. 1906 på Hegstadåkeren.
Eivind, f. 1910 på Vistvik, død samme år på Vistvik. Ble da kalt Eivind Sæther.
Eivind, f. 191 2 i Hopla i Åsen.

Ole Sæther solgte Brobak til Paul Togstad i 1921
Paul Edolf Olsen Togstad
(1886-1956) og Berntine Alberts
datter Bulling (1891-1985)
De giftet seg i 1928. Pauls foreldre
var Serianna og Ole Hansen. Berntine
kom fra Sparbu, og hennes foreldre
var Anne og Albert Bulling. Paul
arbeidet på NKLs garveri. Berntine
og Paul hadde ingen barn seiv, men
Bjarne Berntsen Togstad var deres
fostersønn. Brobak ble revet midt på
1980-tallet, og Bjarnes eldste sønn
Håvard bygde nytt hus på tomta.

Paul Tokstad. Foto. L. E. Larsson, Verdalsøra. Foto utlånt av Rolf Austad.
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TUN
G.NR. 19/88

Bernt Jakobsen (1842-1918) og Elen Justine Eliasdatter Bergsvald(1848-1935)
Bernt var sønn av Jakob Bårdsen og Gjertm Ellingsdatter, og foreldrene bodde på
Skjørholmsvald da han ble født. Elens foreldre var Elias Johannessen og Juliana Maria
Johansdatter Bergsvald. Som ungkar var Bernt tjenestekar på Haukåa en periode, mens
Elen var i tjeneste på Borgen. De giftet seg i 1873, men bodde de første åra til leie på
Bergsvald, Baglovald og Gudmundhusvald (med andre ord de var innerster). Omkring
1877 ble Bernt husmann eller strandsitter på Maritvollvald. I tillegg var han sagbruks
arbeider og leide litt jord. I 1893 hadde Bernt jobben som bygdevekter eller stotar
konge som det også ble sagt.
Eldste datter av Bernt og Elen Jakobsen, Gusta Marie, giftet seg med Henrik Melhus
og bosatte seg i Trondheim. Deres sønn, Håkon, trivdes ikke særlig i byen og kom
til å vokse opp hos sine besteforeldre her på ”Tun”. Trolig eide han denne heimen en
periode. Husa var gamle og falleferdige og ble etter hvert revet. Når vet vi ikke, men
familien bodde der ennå i 1910. Se eget oppsett om Håkon Melhus under Østheim
g.nr. 19/164.
Bernts barn før ekteskapet:
Bl. Martin, f. 1866, d. 1872.
B2. Anna Marie, f. 1 873, død ugift i Sverige.
B3. Berith Marta, f. 1873, død ugift 1957.

Bernt og Elen Justines barn:
B4. Johan, f. 1 873 på Bergsvald, d. 1916 på Ørmelen. Gift 1 899 med Karen Sofie
Olsdatter fra Ravlovaid, f. 1871, d. 1964. I 1900 var dé på en plass under
Mikvoll vestre (Ørmelen). Da hadde de to barn heime. Som enke ble Sofie i 1944
eier av Haugland på bygslet grunn av Haug. Best kjent som Sofie Berntsen.
B5. Gusta Marie, f. 1874 på Baglovald, d. 1955. Gift med Henrik Severinsen Mel
hus, f. 1 862 på Inderøy. Marie fikk attest til Trondheim i 1 896. De ble trolig gift
der, men i 1900 bodde de på en plass under Mikvoll vestre (Ørmelen). Henrik
Melhus var innredningssnekker.
Cl. Johan Bertram, f. 1900 i Trondheim, d. 1975. Gift med Astrid, f. 1900, d.
1979
C2. Håkon Margido, f. 1903 på Øra, d. 1949. Se eget oppsett under Østheim
g.nr. 19/164
B6. Eliseus, f. 1877 på Maritvollvald, d. 1891 som tjener på Haugslia. Difteri.
B7. Bernhard Julius, f. 1 882 på Maritvollvald, d. 1900 av tuberkulose.
B8. Edvard Marius, f. 1 885 på Maritvollvald, d. 1 886 på sykehuset som følge av en
operasjon i beina.
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B9.

Emilie Margrete, f. 1 887 på Maritvollvald. Gift 1908 med sagbruksarbeider Peter
August Lauritsen Eggen, f. 1 880, d. 191 8 i spanska.
Cl. Christian Grønn, f. 1924, d. 2003 i Verdalen. Vokste opp hos Margrethe og
Håkon Melhus. Se Østheim g.nr. 19/164.
B10. Inga Birgitte, f. 1 890 på Maritvollvald. død samme sted 1 893. Krampe.
Bl 1. Eliseus, f. 1892 på Maritvollvald, d. 1970. Gift 1921 med Emma Oline Langli,
f. 1878 i Sparbu, d. 1960. Brukte etternavnet Berntsen. Småbruker på Dalhaug
under Forbregd fra 1924.

Tun ble fradelt Maritvoll i 1900, og solgt til P H. Husum. Han fikk skjøte på parsellen i
1903 og ga 500 kr for den. Husum hadde fortsatt hjemmel på Tun i 1907. Senere eier
var NSB. Tun søndre g.nr. 19/146 ble fradelt i 1922.

DALE
G.NR. 19/89

Tomta var bygslet de første åra, men ble fradelt Maritvoll lille i 1901 (eier av Maritvoll
fille var da Peder Walberg). Dale ble solgt til Haldor Olsen, og han fikk skjøte samme
år. Vi kjenner ingen eier før ham, og ettersom han var hustømmermann, har han trolig
bygd huset seiv. I 1907 var det fortsatt han som hadde hjemmel.
Haldor Olsen (1836-1914) og Elen Anna Ellevsdatter (1834-1909)
Haldor Olsens identitet har vært noe vanskelig å finne ut av. Men med flere gode hjel
pere er vi kommet fram til en slags forklaring. Et stort problem i dette tilfelle som også
ellers, er at svært mange heter for eksempel Ole Olsen. Da er det lett å ta feil.
”Pike” Berit Jonsdatter Hallem fikk den 5. februar 1836 et guttebarn som ved dåpen
i april samme år fikk navnet Elling. Foreldrene var ikke gift. Faren var enkemann Ole
Olsen Fåravald som ved en tidligere kirkelig handling brukte Forbregd som etternavn.
Senere har det ikke vært mulig å finne mer om denne Elling.
Imidlertid ble det vaksinert en gutt ved navn Haldor på Hallemsvald i 1838. Faren
var Ole Olsen. Ved Haldors konfirmasjon i Stiklestad kirke er faren oppgitt å være Ole
Olsen og mora Berit Jonsdatter. Samtidig står det anført i en merknad; findes ei blant
Jødte. Dette var jo en interessant opplysning som styrker teorien om at det har foregått
et ”navneskifte”. Hvorfor navnet ble endret til Haldor, får vi aldri noe svar på. Vi må
vel helst bare godta forklaringen.
Haldor giftet seg i 1860 med Elen Anna Ellevsdatter som var født på Grundanvald
i 1834. Hun var datter av Ellev Olsen og Marit Amundsdatter. Ved giftermålet bodde
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begge på Gjermstad vestre, der losjerte de også i 1865. Haldor var da dagarbeider. Ti
år senere var Haldor husmann med jord på plassen Siken under Trøgstad store. Den
lille besetningen de hadde, besto av ku og fem sauer.
Så ble det flytting på Øra der de var etablert i 1891. Haldor ble da betegnet som
tømmermann og bygsler av jord. I 1900 bodde de på jord av Maritvoll. Trolig er det
snakk om tomta som senere ble kaldt Dale.
Elen Anna døde på Øra i 1909 og ble da kalt arbeiderkone. I 1915 ble det holdt
skifte etter Haldor og Elen Anna. Arvingene var slektninger av dem begge. Deres eneste
sønn Eliseus var enten død eller kommet bort i USA. Han var egentlig enearving i boet
ettersom han var deres eneste sønn.
I 1910 bodde Haldor alene på Dale, det vil si Marta Larsen (født 1841) som hadde
hatt tilhold der i flere år, bodde der fremdeles. Hun var da fattigunderstøttet, men
hadde før ernært seg som syerske og med noe strikking.
Haldor og Elen Annas barn:
Bl.

Eliseus, f. 1860 på Foilovald. Attest til USA 1881. Reisemålet var Minneapolis i
Minnesota. Han var ugift da han reiste ut. Han kalte seg da Eliseus Haldorsen, og
som hjemgård er oppgitt Trøgstad. Død eller kommet bort i USA.
B2. Dødfødt pike 1864. Da bodde foreldrene på Gjermstad vestre.

Huset ble solgt til Bernhard Olsen i 1914
Gotfred Bernhard Olsen (1884-1930) og Emma Karoline Olausdatter Lund (18831963)
Bernhard som han kalte seg, var sønn av ølbrygger Gunerius Olsen og kona Elen Bir
gitte som bodde i Smedveita. Han er omtalt sammen med sine foreldre under Mikvoll
store på heimen Engvoll g.nr. 18/104.
Emma var født i Østersund, og hennes foreldre var Olaus og Anna Martha Lund.
Emma og hennes opphav er også omtalt i Heimer og Folk Inndalen bd. A - s. 192.
Bernhard og Emma giftet seg i 1908.
Bernhard Olsen og familien var leieboere hos Lauritz Johansen i nabohuset Mære
i 1910.
Huset på Dale var lite, nærmest en etasje med små loft over. Likevel var det leiebo
ere der både i 1900, og senere, mens Bernhard og Emma eide huset. Arealet var på 1
mål, og folk minnes ennå at det var en hn hage der. Det offisielle navnet var som alle
rede nevnt Dale, men det ble gjerne kalt Haldohuset.
Bernhard var først fyrbøter på sagbruk, senere skomaker. Han døde allerede i 1930,
så Emma var enke i mer enn tredve år. For å livberge seg vasket hun på skolen, og hun
tok imot spisegjester for å spe på inntekta.
Bernhard og Émmas barn:
Bl.
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Eivind Bjarne, f. 1910 på Øra, d. 1984. Eivind arbeidet som telefon- og teiegram
bud i 28 år. På tross av et handikap klarte han jobben fint og var et kjent innslag i
gatebildet på Øra.
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MÆRE

G.NR. 19/90
Tomta ble fradelt Maritvoll lille (Peder Walberg) i 1901 og solgt til Laurits Johansen.
Han fikk skjøte samme år.
I 1907 var det fortsatt han som hadde hjemmel.
Laurits Johansen (1854-1944) og 0 Kerstin Persdatter (1855-1895),
2) Marit Sæbø (1860-1937)
Lauritz Johansen var født på Fiksesveet i 1854, og hans foreldre var Johannes Larsen
og Anne Olsdatter. I 1865 bodde familien i Nilsstua under Ner-Sende der faren var
husmann med jord. Laurits kom tidlig ut i arbeidslivet. Som tyveåring og ugift flyttet
han til Jamtland. I familien heter det at han reiste til Sverige for å være med på oppbyg
ginga etter en brann i Østersund. Noe sikkert belegg har vi ikke for dette.
1 Sverige ble han gift første gang i 1874 og fikk tre barn med Kerstin Persdatter
fra Kyrkaas. Hun døde etter et kort ekteskap, og Laurits flyttet tilbake til heimbygda
i 1895. Han hadde med seg de tre jentene sine og slo seg ned på Øra. Han giftet seg
andre gang i 1903 med Marit Sæbø fra Romsdalen.
Mære ble bygd ca. 1902 av Laurits Johansen som var snekker. Han bygde senere
”Haugastøl”g.nr. 18/71. Han eide også en periode tomta "Myrdal” g.nr. 18/70 (senere
hadde Verdal Turistforening hskeyngelstasjon der).

Nordgata mot øst. Fra venstre Mære (Dan Eriksson), deretter Dale (Emma Olsen), Kveldskvile (John Fikse) og Garpa
(Trygve Tiller). Foto utlånt av SNK.
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I lokalbladet for 15. mai 1913 har Laurits Johansen denne annonsen:
Gaard til salgs.
Grundet andre bestemmelser er
min gaard paa Værdalsøren til salgs
hvis handel kan ske straks.

En går ut fra at dette gjelder Mære. Uvisst av
hvilken grunn, men heimen ble imidlertid ikke
solgt før flere år senere.
Laurits Johansen drev med snekker- og tørn
mermannsarbeid. Da Verdal Aldersheim ble
bygd i 1902, var det han som fikk snekkerar
beidet. Han kunne utføre arbeidet for 2307 kr
og var noen hundre kroner billigere enn Paul
Gran og Ole P. Værness som også var interes
sert i jobben. Sommeren 1902 var nok travel for
Laurits. Kontrakten gikk nemlig ut på at byg
ningen skulle være under tak til 14. september
og dører og vinduer innsatt innen 15. desem
ber 1902. Dette gikk etter planen for da det ble
foretatt sluttoppgjør med "entreprenør Laurits
Johansen” i september året etterpå, sa byggeko
Laurits Johansen.
miteen seg godt fornøyd med arbeidet bortsett
Fotograf Sefanias Johansen. Foto: Privat eie.
fra noen mindre anmerkninger.
En periode hadde han snekker- og tømmer
mannsarbeid ved Hell-Sunnanbanen og i neste
omgang oppdrag under byggingen av Stjør- og
Verdals befestninger. I 1917 ble han ansatt som
snekker ved Jernbanens verksted på Sunnan, og da flyttet han dit med familien. I 1926
sluttet han på Jernbanen, og de flyttet tilbake til Øra. I en samtale med hans barne
barn Erling Laurits Reinsborg får vi høre at Laurits var baptist og venstremann. Mens
familien bodde på Haugastøl, hadde Laurits ku, den gikk på beite på tomta Myrdal
like nedenfor Haugastøl. En gang hadde den forvillet seg over på en naboeiendom og
forsynt seg av graset der. Lor det fikk Laurits bot; -Hor at hans ko hadde gresset på
anden mands eiendom”.
Etter at han solgte Haugastøl i 1933, flyttet han og Marit på Ørmelen og ble leiebo
ere hos Maria og Agnes Nilsen. Da Laurits var 80 år, ble han rammet av slag og lå til
sengs i 10 år. Han døde på Verdal Aldersheim i 1944. Marit døde hos Nilsen i 1937.
Laurits Johansens hus var ikke stort, men i 1910 var Maren Lorentsen Rotmo,
senere gift Llyum, blant flere leieboere her. Hun var født i 1887 og ernærte seg med
syarbeid.
Laurits og Kerstins barn:
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Bl. Anna, f. 1 886 i Kyrkaas, Sverige. Utvandret til USA i 1906. Anna var gift tre gan
ger og kalte seg Anna Herron. Hennes tredje mann het Bill. Hun bodde i Thompson
Fails i Nord-Dakota.
B2. Kristina (Christine), f. 1 888 i Kyrkaas, Sverige. Utvandret 1 904 til Springfield i Min
nesota som ugift tjenestejente. Ble gift med farmer Laurits (?) Beigh. Bosatt i Seattle.
Hun drev noe med kunstmaling.
B3. Laura, f. 1 890 i Kyrkaas, Sverige, d. 1971. Hun ble konfirmert i Stiklestad i 1905.
Gift 191 1 i Levanger med Fridtjof Johansen Reinsborg, f. 1 888 i Skogn, d. 1974.
Familien bodde på Brosvehylia i Levanger. Reinsborg arbeidet som smed og hov
slager på Rinnleiret. Om vinteren hadde han sitt arbeid på Ridehuset der familien
også bodde.
Laura og Fridtjofs barn:
Cl. Odd Kåre, f. 1912, d. 1982. Gift med Lilly Eriksen, f. 1914, d. 2006. Han
var snekker og sjømann.
C2. Eva Fredrikke, f. 1915, d. 1996. Gift med Johannes Gundersen, f. 1913, d.
2000. Han hadde sitt arbeid på Nyengets mek. Verksted. Senere lærer på
Yrkesskolen.
C3. Erling Lauritz, f. 1921. Gift med Ingrid Marie Krokstad, f. 1919, d. 2010.
Hun var fra Skånes. Erling arbeidet på Levanger Speil- og Guldlistefabrik.
Bosatt i leilighet på Bruborg, Levanger.

Laurits og Marits barn:
B4. Johan Herman (John), f. 1903 i Verdalen d. 1990. Han ble døpt som voksen i
Domkirken i Trondheim. Brukte Lein som etternavn. Gift med Magda Sigurdsdatter
Molde, f. 1905, d. 1968. Hun vokste opp som fosterbarn på Molde. Han var
først ansatt hos Fylkesmannen, men gikk senere over til Forsvaret. Han var major i
Infanteriregiment nr. 1 3 på Steinkjer. Se også omtale under Bostad g.nr. 19/70.

Neste eier Steffen Johansen.
Steffen Johansen (1866-1932) og Bertha Margrete Martinusdatter Lein
(1879-1973)
Skjøte fra Laurits Johansen til Steffen Johansen i 1917. Han og hans familie er omtalt
i Reimer og folk Leksdalen s. 487. Av forskjellige grunner flyttet de mye på seg, og
oppholdet på Mære ble bare kortvarig. Allerede i 1918 ble det foretatt nærmest et
makeskifte mellom ham og Sefanias Fikse som til da hadde eid Tvistvoll g.nr. 16/14.
Steffen Johansen overtok Tvistvoll mens Sefanias Fikse ble neste eier av Mære.
Sefanias Gundersen Fikse (1856-1926) og Kristine Marie Johannesdatter Sende
(1863-1950)
Sefanias og Kristine var først gårdbrukere på Nord-Fikse 1881-1890. Etter et kortere
opphold på Aksnes søndre (Bakkan) flyttet familien til Sverige i 1896. Der ble Fikse
bestyrer på gården Åbo i Kall. Fra 1903 var han jakt- og skogoppsynsmann for SkalMARITVOLL
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stugans skoger. Etter en periode som eier av Tvistvoll, ble han så eier av Mære. Av
manntallslistene kan vi se at Sefanias og Kristine bodde på Mære både i 1921 og 1924.
Som leieboer hadde de Elen Olaussen fra Solvoll.
Sefanias og Kristines barn:
Bl. Anna Bergitte, f. 1885 på Fikse, d. 1972 i Hayes, England. GiftGreenhead. Aktiv
politiker i mange år for Arbeiderpartiet (Labour) på sin heimplass,
B2. John Georg, f. 1893 på Aksnes søndre (Bakkan), d. 1956. Gift 1915 med Borghild Karstensdatter Nestvoll, f. 1894 på Frosta, d. 1972. Eget hus på Garpa Kveldskvile g.nr. 19/74. Se mer omtale der.
B3. Karen, f. 1900 i Åbo, Sverige, d. 1969. Gift 1923 med Karl M. Mathisen, f.
1893 på Orkanger, d. 1966. Mathisen var sagfiler på Trones Bruk. Eget hus
"F-lauge" på Trones. Tvilling med B4.
B4. Sigrun, f. 1900 i Åbo, d. 1976. Gift 1921 med Aksel Hermann Eriksson, f. 1 893,
d. 1933. Bodde på Mære. Tvilling med B3.
Se mer om Sefanias Fikse og hans familie i Reimer og folk Leksdalen s. 527.
Kristine Fikse var fremdeles eier av Mære i 1944.
Senere eier var Dan Eriksson. Huset er revet, og på tomta er det senere bygd pensjonistboliger.
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MARITVOLL MELLOM
G.NR. 19/91

Fradelt Maritvoll lille g.nr. 19/34 i 1901. Skjøte fra Peder Walberg på Maritvoll mel
lem, utstedt i 1901 og solgt til Hans P. Husan. Han har imidlertid solgt eiendommen
etter noen få år, for i 1907 hadde P Marum hjemmel. Skjøte fra Ida Marum i 1910 til
Lars E. Grøholt.
Både Peder Marum og senere Lars Grøholt var eiere av to bruksnummer på Marit
voll, nemlig 73 og 91. I 1944 var det fremdeles to bruksnummer. Navna var Maritvoll
nordre og Maritvoll mellom. På hvilken av disse husa sto og dermed hvor folket bodde,
er noe usikkert. Her har vi valgt å ta med beboerne under br.nr. 91, slik det også er
gjort ved folketellinga i 1910.
Se også under Maritvoll nordre g.nr. 19/73.
Peder Marum (1869-1923) og Ida Andrea (1870-)
Peder Marum var født på Ulefoss og hadde veterinæreksamen fra København i 1892.
Etter stillingen som amtsdyrlege først i Florø og senere på Frosta, fikk han samme jobb
i Verdalen fra 1899.
Marum og familien bodde i første omgang til leie på Ekle, men ønske om eget hus
ble ganske fort aktuelt. De eldste husa som i dag står på Maritvoll, ble bygd av Marum
i 1902.
Hans kone Ida var født i Arendal. Marum fikk tittelen veterinærkaptein i 1900.
Familiens opphold i Verdalen varte bare til 1910. Da fikk han lærerjobb i veterinærfag
ved den militære skole i Kristiania (Oslo), og familien flyttet dit. Samme år ble Marit
voll solgt til Marums etterfølger i jobben, Lars Engebregtsen Grøholt. Han fikk skjøte
året etterpå.
Peder og Ida Marums barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.

Eleonora Marie, f. 1 895 på Frosta. Ukjent skjebne.
Erling Bjørner, f. 1898 på Frosta. Ukjent skjebne.
Finn Olaf, f. 1901 på Ekle. Ukjent skjebne.
Else, f. 1903 på Øra. Ukjent skjebne.
Sigfred, f. 1905 på Øra. Ukjent skjebne.
Ragnhild, f. 1906 på Maritvoll, d. 1907 på Maritvoll.

Før Peder Marum og familien flyttet fra Verdalen, overførte Marum hjemmelen til sin
kone. Derfor var det Ida Marum som skrev under skjøtet da Lars E. Grøholt overtok
eiendommen.
Lars E. Grøholt (1885-1966) og Ella Kristianne Løkke (1887-1967)
Lars Grøholt ble født på Løten og tok eksamen ved veterinærhøyskolen i København
i 1907. Etter 2 Vi år som dyrlege i Kristiansund, ble han ansatt som distriktsdyrlege i
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Dyrlegen har som regel større dyr han arbeider med, men her er det fisk det går ut på. Bra fangst trolig fra Bellingen.
F. v. Sverre Øverland, Lars E. Grøholt, Ella Grøholf, Hjørdis Øverland og Severin Storhaug. Foto utlånt av: Liv Storhaug.

Verdalen i 1910. I perioden 1920-30 gjorde han også tjeneste som veterinærkaptein
ved dragonregimentet.
Grøholts foreldre var Anne og Engebregt Grøholt. Han ble gift i 1911 med Ella Kris
tianne Løkke fra Kristiansund. Hennes foreldre var Ellen og Jacob Løkke. Ekteparet
Grøholt bodde all sin dag på Maritvoll.
Grøholt var formann i Verdal Sparebanks forstanderskap fra 1935-56.
Lars og Ella Grøholts barn:
Bl.

Ellen Andrea, f. 191 2på Maritvoll, d. 1991. Ble gjerne kaft Lillemor Grøholt. Hun
vor utdannet jordmor og var overjordmor på Sykehuset, Levanger. Lillemor Grøholt
var på sine eldre dager sterkt bevegelseshemmet og omkom i en tragisk brann i sitt
bolighus på Maritvoll. Ugift.
B2. Fin Hoorstod, f. 1914 på Maritvoll. Gårdbruker og forstmann på By gård, Hov i
Land. På gården drev man med korn, poteter og skogsdrift. Gift med "Bitten" Ade
laide Eid, f. 1920 i Brandbu. Begge er døde. Deres sønn Lars Wilhelm Grøholt var
formann i Skogeierforbundet og i Norske Skog.
Dette bruksnummeret er sammenføyet med g.nr. 19/73 Maritvoll nordre som i 2014
eies av Jo Boje Hoseth. Adressen er Garpagata 5.
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DYRHEIM
G.NR. 19/92

Fradelt Dyrstad g.nr. 19/59 i 1903 som den gang tilhørte Gunnerius Einarsen. Dyr
heim ble solgt til Kjerstine Breding, og hun fikk skjøte samme år. Kjerstine har neppe
bodd her.
Oline Kirstine (Kjerstine) Olsdatter Breding (1852-1935) og
Mette Olsdatter Breding (1847-1909)
Det er all grunn til å tro at Dyrheim var et sameie mellom de to søstrene, seiv om Kjer
stine står som hjemmelsinnehaver. Deres foreldre var Kirsti Olsdatter og Ole Olsen
Breding på Breding østre. Ingen av søstrene ble gift, begge var baptisten Mette losjerte
på Østgård i Ness og drev landhandel der i 1891. Kjerstine losjerte også der, og ble da
kalt sinnsvak. Mette fikk bygd hus på Lysthaugen og drev handel der noen år. I 1900
hodde begge på Sundbyhaugen. Der står det at Kjerstine var jordbruker og selveier,
men Mette ”lever av sin formue”. Hun hadde da solgt husa på Lysthaugen og fikk vel
dermed kapital til å bygge Dyrheim.
Før det ble apotek på Øra, måtte verdalingene få sin medisin fra Levanger. Det ble
noe tungvint i lengden, så da myndighetene endelig velsignet tiltaket i 1902, ble det
mottatt med stor glede. Navnet ble ”Filialapotheket Verdalsøren”. Bevillingen hadde
apoteker Emanuel B. Aagaard på Levanger.
Vi siterer lokalbladets referat i forbindelse med innvielsesfesten:
Herved er da løst et Spørgsmål, som trods al Modstand dog er kjæmpet igjennem,
og som vi haaber er til Held for Bygden.
Videre skriver avisa:
Herredsstyret har gjort alt hva det kunne, for Sagens Fremme.
Og næst detfortjener statsminister Qvam at nævnes.
Han tog Parti for Herredsstyret, og som Cheffor det
Departement, som havde med Sagen at gjøre, havde dette sin store Indflydeise.
Det var altså ikke så helt enkelt åfå til eget apotek i Verdalen, bl.a. var nok innehaveren
av Levanger apotek redd for å miste mange av sine kunden
Provisor Carl Sverre var bestyrer fra åpningen i 1903 og til 1912, da vi fikk selv
stendig apotek her i bygda.
Apoteket startet sin virksomhet i Kjerstine og Mette Bredings nybygde gård i Sør
gata (nå Vektergata). Her i Vektergata ble apoteket drevet i mange, mange år.
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Carl Sverre (1873-1947) og 0 Dorothea Robertson Aagaard (1879-1938),
2) Borghild Iversen (1893-)
Carl Sverre var provisor og den første styrer av Apoteket i Verdalen. Gift første gang
1901 i Bergen med Dorothea Robertson Aagaard. Hun var født i Hammerfest og var
datter av overrettssakfører og politimester Nicolai Peter Noodt Aagaard og Emma
Ulrikke Christine Robertson. Han ble gift andre gang i 1941 med Borghild Iversen fra
Sarpsborg. Da Carl Sverre døde i 1947, var han eier av Elefantapoteket i Oslo.
Carl og Dorotheas barn:
B1. Nicolai Aagaard, f. 1902 i Moss. Gift 1926 med Liv Øilo, f. 1 903. Han var også
apoteker.
B2. Egil, f. 1904 på Øra. Apotekereksamen 1927. Ansatt ved Askvoll apotek fra
1933.
B3.
B4.
B5.
B6.

Solveig, f. 1905 på Øra. Ukjent skjebne.
Karl, f. 1907 på Øra, d. 1908 på Øra av magekatarr og krampe.
Dorothea Robertson, f. 1909 på Øra. Ukjent skjebne.
Odd, f. 1911 på Øra. Gift i Oslo 1939 med Helga Giæver Enger, f. 1914 i
Oslo. Medisinsk eksamen i 1938. Konst. distriktslege i Salangen 1942-1944. Fra
1. jan. 1946 reservelege ved Presteseter sykehus. Han ble i 1948 beskikket som
distriktslege i Tysfjord

Som nevnt var navnet den første tida ”Filialapotheket, VærdalsørenTFra annonser i
lokalbladet tar vi med noen eksempler på varer man kunne få kjøpt der: Knorrs Hav
remel, Nestles Børnemel, Maltextrakter, Tanglefoot, Fluepapir, Rottekager og dessuten

Interiør i Verdal apotek. Foto utlånt av SNK.
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Interiør i Verdal apotek. Foto utlånt av SNK.

Pakfarger fra Fabriken Faaborg i København. Ellers anbefalte man også: ”The og Cacao
i extra gode kvaliteter”.
11910 hadde familien Sverre både kokkepike og barnepike i huset. Det var søstrene
Ingrid Othelie og Bergitte Skogmo fra Stiklestad. De var døtre av Anna og Mikal Pet
tersen. Familien er omtalt på s. 301-303 i Reimer og folk Stiklestad.
Johan Conrad Holm-Pettersen (1865-1931) og Valborg Hofren Jervell (1874-)
Holm-Pettersen var sønn av kjøpmann Thorvald Pettersen og Sara Fredrikke Aas. Han
tok apotekereksamen i 1887 og var bl.a. ansatt på Levanger Apotek før han kom hit
til bygda.
Som allerede nevnt fikk vi selvstendig apotek fra 1912, og fra da av ble Conrad
Holm-Pettersen apoteker. Han overtok et apotek i Tromsø fra 1917.
Conrad og Valborgs barn:
Bl.
B2.
B3.
B4.

Susanne. Gift og bosatt i Frankrike
Elisabeth Jervell Bakke, f. 1 885. Farmasøytisk medhjelpereksamen 1915.
TorleivJervell, f. 1897 i Bodø.
Erling Jervell, f. 1898 i Bergen. Gift 1924 med Inger Dahl, f. 1904 i Tromsø.
Disiplinerte ved Verdal apotek 1914-17. Apotekereksamen 1920. Han var ansatt
ved farens apotek i Tromsø fra 1 921 til 1 939. Etter to kortvarige opphold på hen
holdsvis Levanger og Stjørdaien overtok han i 1947 Mosjøen apotek. I 1954 kom
han så tilbake til Trøndelag, og ble apoteker på Stjørdaien.
B5. Valborg Jervell, f. 1899 i Tysse, Samnanger
B6. Johanne Margrethe Jervell Skiaker, f. 1901 i Levanger. Apotekereksamen i 1926.
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John Andreas Johnsen (1870 - 1920)
John Andreas Johnsen var født i Trondheim, og hans foreldre var kommandørsersjant
senere tollbetjent John Johnsen og Amalie Olsen.
Disiplinerte ved flere apotek, før han tok apotekereksamen i 1894. Han var ansatt
ved Løveapoteket i Trondheim før han så kom hit til bygda.
Johnsen tok over Verdal apotek i 1917 og ble altså bare tre år i tjenesten her i bygda
ettersom han døde allerede i 1920.
Hans Hjalmar Lydersen (1874-1944) og Gudrun Lydersen (1876-)
Neste apoteker var Hans Hjalmar Lydersen. Han var verdaling til 1927 da han tok over
apoteket på Namsos, og der døde han i 1944.
Hans Lauritz Arnesen (1876-1948)
Arnesen var født i Fredrikstad og bestyrte apoteket Hjorten i Oslo i mange år.
Der var han til 1937 da han tok over et apotek i Sandnes, og der døde han i 1948.
Etter Arnesen fikk vi den første og inntil da eneste verdaling som apoteker i Verdalen - nemlig Birger Gustavsen Elstad.

Hagen på Verdal apotek på Elstads tid, Ragna Elstad i hvit drakt. Foto utlånt av SNK.
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Gårdsiden til Verdal apotek i Sørgata/Vektargata tatt ca

1 930. Foto utlånt av SNK.

Birger Gustavsen Elstad (1887-1972) og Ragna Gabrielsen (1889-1958)
Birger Elstad var sønn av Randi Nervik og Gustav Hansen som drev butikk i Nordgata.
Han giftet seg i 1914, og brura var Ragna Gabrielsen fra Farsund. Hun var utdannet
farmasøyt. Hennes foreldre var kaptein Mikal Wilhelm Gabrielsen og Grethe Amalie
Jahnsen.
Etter middelskoleeksamen og ansettelse som medhjelper ved apotek i Steinkjer og
Trondheim, tok Birger Elstad apotekereksamen i 1910. Etterpå tjenestegjorde han ved
apoteket St. Olav i Trondheim og en periode ved Elefantapoteket i Oslo. Sin lengste
arbeidsdag hadde Elstad ved Verdal apotek. Fra 1918 var han provisor, og fra 1937
ble han utnevnt til apoteker i heimbygda. Lokalbladet uttrykte at det var et alminnelig
ønske blant befolkningen at Birger Elstad fikk overta apoteket. Han var apoteker til
1957.
Ragna Elstad var som nevnt farmasøyt og tok også sin tørn ved apoteket. Ellers
deltok hun atskillig i foreningslivet i bygda og var i mange år formann i Verdal sanitets
forening. Hun var også formann i Kapellforeningen som arbeidet for å få reist Kapellet
på Flåa.
Dyrheim ble revet i 1983 i forbindelse med Sparebankens nybygg.
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ELIM NORDRE
GJERNE KALT BEDEHUSET

G.NR. 19/93
Fradelt Vennes g.nr. 19/75 i 1902 som da tilhørte Johan Adolf Vennes. Elim nordre
ble solgt til Indremisjonen v/ Ulrik Knoff. De fikk skjøte samme år fra Vennes. Indre
misjonen hadde også hjemmel i 1907. På denne tomta ble det vi husker som bedehus
på Øra bygd.
Bedehuset sto opprinnelig på Ørmelen nærmere bestemt i det nord/vestlige hjørnet
av Prixtomta. Med andre ord ikke langt fra der Misjonshuset står i dag. Det ble innviet
i 1871. Videre ble huset flyttet til tomt på Øra like etter 1900. I 1902 ble det bygd til
en mindre sal og samme år ble det holdt innvielsesfest.
Mens Stiklestad kirke var under oppussing før jubileet i 1930, ble Bedehuset Elim
på Øra brukt som interimskirke for Stiklestad. I den forbindelse ble det bygd et kor i
1928. Både Verdal kommune og Indremisjonen var delaktige i kostnadene.
Senere ble virksomheten flyttet til Ørmelen, der huset ble innviet i januar 1978.
Ved en avtale med Verdalsøra Indremisjonsforening fikk Verdal Samvirkelag tomt til
en utvidelse av Varehuset, og Indremisjonen fikk tomt til nytt bedehus på Ørmelen og
i tillegg et erstatningsbeløp.

AAGAARD

G.NR. 19/94
Fradelt ”Folkvang” g.nr. 19/21 i 1902. Den tilhørte Værdalens Arbeiderforening. Skjøte
fra Rudolf Holmvik på vegne av denne foreningen til Kjerstine Breding i 1903. Visst
nok en parsell som ble lagt til Dyrheim g.nr. 19/92. I 1907 hadde Kristine Johnsen
hjemmel på dette bruksnummeret. Se også Skjefte g.nr. 19/105. Her har vi problem
med detaljene, muligens er det skjedd en sammenblanding med bruksnumrene.
FAGERTUN

G.NR. 19/95
Fradelt Maritvoll mellom g.nr. 19/91 i 1902. Eier i 1907 Martin A. Tiller
Martin Andreassen Tiller (1874-1966) og Serine Johansdatter Jermstad
(1881-1960)
Martin Tiller var født på Kroken (Tillervoll) i Leksdalen, og hans foreldre var Andreas
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Malermesfer Martin Tiller (1 874-1966) og hans kone Serine Tiller (1 881-1960). Foio: Privat eie.

Larsen Tiller og Karen Bergitte Ellevsdatter. Se Heimer og folk Leksdalen s. 162 og
163. Serine var datter av Johan Oluf Johannessen Jermstad og Guruanna Petersdat
ter. Foreldrene var ikke gift. Mora hodde på Fårenvald da Serine kom til verden, men
brukte senere Jermstad som etternavn. Serine tok godt vare på sin mor som hodde på
Fagertun både i 1910, 1921 og 1924. Martin og Serine giftet seg i 1905.
Martin Tiller gikk i malerlære på Levanger og arbeidet der i mange år før han flyt
tet tilbake til Verdalen i 1900. Da var det tid for å starte for seg sjøl - dermed fikk vi
bygdas første malerfirma. Tiller var kjent for å være svært dyktig i sitt fag.
Malerverksted ble oppsatt i 1920-åra. I 1937 overtok sønnen Magnus malerhrmaet.
Martin og Serines barn:
Bl.
B2.

B3.
B4.
B5.

MARIWOLL

Gunvor Karen, f. 1907 på Øra. Gift med Nils Clausen. De var bosatt i Oslo. Han
var sjømann under siste krig.
Antonie (Tona), f. 1910 på Øra, d. 2001. Gift 1933 med Trygve Tiller, f. 1909
på Tiller, d. 1991. Overtok eiendommen Garpa g.nr. 20/21 etter Trygves for
eldre. Se under Borgen. Trygve Tiller var skreddermester. Han hadde manufakturfor
retning og skredderverksted på det såkalte "Garpahjørnet".
Magnus Sverre, f. 1912 på Øra, d. 1994. Gift 1937 med Else Johanne Våden,
f. 1915, d. 1998. Tok over hus og verksted etter foreldrene.
Alf, f. 1915 på Øra, d. 2012. Gift 1939 med Ellen Grønli, f. 1918 i Oslo, d.
2007. Eget hus på Tvistvoll. Alf var kontorist.
Johan, f. 1920 på Øra, d. 2001. Gift 1939 med Oddveig Nestvold, f. 1916 i
Beitstad, d. 1974. Eget hus på Garpa. Johan var maler.
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Fagertun g.nr. 19/95 kanskje best kjent som Tillergården. Foto utlånt av SNK.

Magnus Martinsen Tiller (1912-1994) og Else Johanne Våden (1915-1998)
Malerfirmaet Tiller hadde en travel tid på 1960- og 1970-tallet. Norske Skog var da en
stor kunde. Magnus awiklet firmaet i 1980-åra.
Magnus og Elses barn:
Bl. Morten, f. 1937 på Øra. Gift med Ina Kathrine Lykke, f. 1940. Morten er pen
sjonert lektor, og familien har bodd i en årrekke i Halden der de har eget hus. Ina
arbeider som kontordame på Høgskolen i Østfold.
B2. Ester, f. 1944 på Øra. Gift med Johan Rein, f. 1942. Ester er avdelingsleder i
barnehage. Johan er grafiker. Bosatt på Holmlia i Oslo. Tvilling med B3.
B3. Sverre, f. 1944 på Øra. Tvilling med B2. Gift med Bjørg Segtnanmo, f. 1949.
Eget hus på Ulve. Sverre er pensjonert lektor, og Bjørg arbeider på laboratoriet på
Sykehuset, Levanger.
B4. Karin, f. 1950 på Øra. Gift med Atle Buan, f. 1951. Bosatt på Utøya på Inderøy.
Karin arbeider på Sykeheimen på Inderøy og Atle på Aker/Kverner, Verdal.

Eier av Fagertun i 2014 var Vestvik Eiendom A/S. Adressen er Volhaugvegen 18 og 20.
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MIDTTUN
G.NR. 19/96

Når det gjelder eierforholdet på denne eiendommen, så er det noe uklart. Med andre
ord en er usikker på om en har funnet fram til det som er riktig.
Tomta på Midttun ble i alle fall fradelt Maritvoll mellom i 1902. Mest sannsynlig
var det da Hans R Husan kom inn i bildet. Han er da også oppført som eier/bruker i
matrikkelen i 1907. Men hva med huset?
Ifølge Norges Bebyggelse bodde Edin Anderssen Folio og familien allerede i 1897
på Midttun. I samme kilden står det også at han var eier av heimen fra da. På Midttun
var de også bosatt ved folketellingene i 1900 og 1910, dessuten ved manntallslistene
fra 1921 og 1924 og fremdeles som pensjonister i 1954. En hnner det også sannsynlig
at det var Folio som bygde det gamle huset som sto på denne tomta.
Av matrikkelen fra 1944 noterer vi at Karin Eriksson var eier/bruker av Midttun.
Igjen tror vi det er tomta det var snakk om. Karin var nemlig barnebarn av Hans R
Husan og har kanskje arvet tomta. Hun Ekk senere bygd nytt hus der som hun og
mannen eide til 1997.
Forklaringen er vel da slik: Edin Folio bygslet/leide tomta av Maritvoll fra 1897 og
til 1902 (Hans R Husan). Leieforholdet fortsatte med Hans P Husan og senere med
Karin Eriksson.
Fra 2007 og fortsatt i 2014 var Ellinor og Kåre Bremseth eiere. Adressen er Vol
haugvegen 22.
Edin Anderssen Folio (1872-1962) og Anna Olsdatter Stubskin/Stiklestad
(1862-1958)
Edin Folio var sønn av Anders Andorsen og Elen Anna Elausdatter Follovald. Han var
født på Movald og var skredder. Anna var datter av Ole Olsen og kona Marta Anders
datter. De var innerster (leieboere) på Kulsli da Anna kom til verden. Men allerede i
1865 var hennes foreldre bosatt på Stubskinskogen. Der var de husmenn ti år senere.
Edin mistet hele sin familie under Verdalsraset i 1893 og var i mange år preget av
sine opplevelser under raset. Det tok lang tid før han greidde å snakke om det han
hadde vært med på. Edin og Anna giftet seg i 1894.
Edin og Annas barn:
Bl. Arne Egil, f. 1 894 på Øra, d. 1975. Gift med Gurine, f. 1903, d. 1989. Begge
er gravlagt på Tiifredshet i Trondheim.
B2. Olaf Mathæus, f. 1 897 på Øra, d. 1968. Gift med Nelly Konstance, f. 1 898, d.
1983. Begge er gravlagt på lademoen i Trondheim.
B3. Dødfødt pikebarn 1899.
B4. Ella Antonie, f. 1901 på Øra, d. 1985. Gift med Ole Andreas Hågensen, f.
1 890, d. 1961. Begge er gravlagt på Tiifredshet i Trondheim.
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OVERTUN
G.NR. 19/97

Fradelt Maritvoll mellom g.nr. 19/91 i 1902. Eier i 1907 var Hans P Husan. Han solgte
sin ”gårdpart” til Lars Olsen Foss som fikk skjøte i 1908. Prisen var 350 kr. Trolig var
det Foss som bygde de første husa på denne tomta.
Lars Olsen Foss (1842-1935) og Ingeborg Ingebrigtsdatter (1854-1909)
Lars Olsen Foss var født i Soknedal og begynte tidlig som anleggsarbeider. Han arbei
det i alt på sju forskjellige jernbaneanlegg. Han kom til Verdalen i forbindelse med
anlegget av Hell-Sunnanbanen. Da den var fullført, ble han pensjonist og slo seg ned
på Garpa. I 1910 bodde Foss alene i denne heimen.
Foss var gift hele tre ganger. Han hadde
husholdersker etter at han ble enkemann. I
1921 var Karen Tanem husholderske, hun
var født i 1849. Tre år senere var det Karen
Hjelde som hadde den jobben. Hun var født
i 1875 og døde i 1982, hun ble altså 107 år.
Karen var født på husmannsplassen Svedjan,
og allerede som elleveåring var hun budeie
på Stene. Senere var hun i arbeid hos Peder
Moe på Haugslia i 18 år. Hun var mest kjent
som en flink kokke som hadde oppdrag både
til bryllup, begravelser og andre anledninger.
Karens gode fiskemat var det også bra avset
ning på.
Da Foss døde nærmere 94 år gammel, var
det Karen Hjelde som skrev under dødsan
nonsen på vegne av familien (to barnebarn).
Karen Hjelde. Hun ble 107 år.
Lars Olsen Foss og hans familie er omtalt
Foto: L.E. Larsson. Foto utlånt av SNIK.
i Årbok 2004 for Verdal Historielag s. 235.
Olav Kristian Melbye (1913-2003) og Kari Oline Kvelstad (1917-1998)
Olav Melbye var sønn av Ellen og Jakob Kristian Melby og var handelsbetjent på Verdal
Samvirkelag. Kari var datter av Anna og Einar Kvelstad. Olav og Kari giftet seg i 1940.
Huset som fremdeles står på Overtun, skal være oppført i 1925. Eier fra 1940 til
1998 var Olav Melbye.
Olav og Karis barn:
Bl. Kjell Olav, f. 1941. Gift med Karin Johannessen, f. 1948. Kjell utdannet seg til
elektriker og hadde eget firma en periode. Nå arbeider han i fengselsvesenet. Eget
hus i Moss.
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B2. Ann Elise, f. 1945. Gift med Helge Holtermann Semb, f. 1943. Han arbeidet i
firmaet Tess, og hun arbeidet på Bo-By'n. Bosatt på Verdalsøra.
B3. Karl Arne, f. 1950. Gift med Kari Halvorsen, f. 1952 fra Stjørdal. Hun er barneha
geasssistenf. Karl Arne er utdannet bilmekaniker og er nå daglig leder hos Madsen
Service. Eget hus på Lysthaugen.
B4. Solveig, f. 1952. Gift med Alf Høyem, f. 1950. Han er baker. De har eget hus på
Tvistvoli.

Overtun eies i 2013 av Rita Hestad og Jens Åge Jenssen. Adressen er Volhaugvegen 24.

HAMMER VESTRE
G.NR. 19/98

Fradelt Fridheim søndre g.nr. 19/53 i 1902. Skjøte fra Carl Braarud til Oluf Høilo på
ca. 200m2 i 1903 prisen var 100 kr.
Skjøte i 1903 fra Oluf Olsen Høilo til Johan Johansen Prestmo/Prestvig. Av pante
boka (nr. 5 folie 212 b) går det ellers fram at Verdal Sparebank forlangte offentlig auk
sjon på denne parsellen og på Hammernes g.nr. 19/82 i 1904. I matrikkelen fra 1944
er Verdal kommune eier av både dette bruksnummeret og Hammernes.

ENGVOLL
G.NR. 19/99

Engvoll var en parsell på 400 m2 som ble fradelt Fridheim søndre i 1902. Carl Braarud
var eier av Fridheim søndre, og han solgte Engvoll til Oluf Olsen Høilo. Noe husbyg
ging ble det ikke med ham, så han solgte tomta videre til Mikal Kristen Kristensen i
1903.
Mikal Kristen Kristensen (1838-1907) og Ragnhild Ingvaldsdatter (1839-1907)
Mikal var født utenfor ekteskap, og foreldrene var Kristen Fredriksen Bjartnes og
Marta Nilsdatter Bjartnesvald. Ragnhild var datter av Innerst (leieboer) Ingvald Olsen
og kona Guru Bårdsdatter som bodde på Øra. Mikal og Ragnhild giftet seg i 1868. 1
1875 var ekteparet leieboere på Østvollvald, og Mikal ble da betegnet som bakersvenn.
Ragnhilds mor Guro bodde sammen med dem, og hun laget mat for familien. I 1891
var de fortsatt leieboere, men nå bodde de i Smedveita. Av en parantes i folketellinga
får vi vite at Ragnhild var syk da. I 1900 bodde de på Maritvolls grunn. Mye kan tyde
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på at husa på Engvoll sto ferdig da seiv om årstallet 1905 står oppført som byggeår i
Norges Bebyggelse.
Mikal og Ragnhilds barn:
Bl. Inga Marie, f. 1 868 på Øra, d. 1900 på Øra av tæring.

Ved skifte etter ekteparet i 1908 gikk arven med til å dekke understøttelsesutgifter.
Samtidig ble husa solgt til Peder Valseth. Han solgte Engvoll videre til sin datter Beret
Pedersdatter Valseth i 1908 (gift med Josef Løe). Peder Valseth ble senere eier av Kin
berg-gården under Borgen, se nærmere omtale der. I 1910 solgte Beret Engvoll til sin
bror Peder Pedersen Valseth. Allerede i 1914 solgte han igjen, denne gang til Jens Johnsen
Kolshaug.
Jens Andreas Johnsen Kolshaug (1850 -1933)
Jens Kolshaug var skredder, og hans foreldre var John Johannessen og Karen Jensdatter
Halsetvald. Jens var ugift, men hadde søstera Grethe til å stelle for seg. Begge oppholdt
seg i to perioder i Jamtland. Da Grethe kom tilbake fra sitt første opphold i Sverige i
1877, kom hun fra Nåskott i Jamtland. Hun var født i 1853 og døde på Øra i 1916.
Jens var gårdbruker på Kolshaug ved siden av skredderyrket både i 1891 og i 1900.
Han solgte Kolshaug og ble som nevnt eier av Engvoll i 1914. Både Jens og Grethe er
omtalt i Heimer og folk Stiklestad s. 250. Neste eier var Anna Moenget.
Anna Hansdatter Moenget (1864-1942)
Anna Moenget var født på Gjermstad vestre der hennes far Hans Olsen var gårdbru
ker og selveier da hun ble født. Mora var Marta Pedersdatter. Anna vokste opp først
på Gjermstad, senere kom familien til Snausen. Faren ble gårdbruker der fra 1874. I
1891 var Anna for lengst ute i arbeidslivet, da var hun nemlig tjener på Skrove vestre.
I 1900 bodde hun og faren som leieboere på Moenget i Leirådalen. Det er vel derfrå
hun har hentet sitt etternavn. Hun ble kalt dagarbeiderske, mens hennes far hadde kår
av Snausen og var ellers dagarbeider. Senere har vel faren eller Anna kjøpt Moenget.
Marie og John Rye kjøpte denne heimen av Anna i 1908.
Vi vet ikke akkurat når Anna flyttet på Øra, men hun var husholderske hos Jens
Kolshaug både i 1921 og 1924 og trolig til hans død. Om hun arvet Engvoll etter Jens
Kolshaug, vet vi ikke. Hun ble i alle fall den som overtok huset etter ham.
Trolig tok hun over eiendommen da Jens var død i 1933, men tre år senere bestemte
hun seg for å seige. Da tok hun unna husvære i andre etasje for sin levetid. Neste eier
ble Evald Kvello.
Da Anna Moenget døde i 1942, hadde hun neppe slektninger igjen. Hun ble nemlig
begravet fra Verdal gamlehjem, og dødsannonsen ble bare underskrevet av bestyrerin
nen der.
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Evald Anneussen Kvello (1905-1992) og Helga Johannesdatter Kalset (19101987)
Evald Kvello var vaktmester på NKLs spinneri og var sønn av Pauline og Anneus
Kvello. Han ble født på Nerum i Ness. Helga var født i Sparbu og var datter av Inger
Marie og Johannes Kalset. Hun arbeidet først på kjøttforretningen hos Nils Brækken,
senere hos Ragnar Thorsen. Evald og Helga giftet seg i 1929.
Evald og Helgas barn;
Bl. Elsa Helene, f. 1942. Gift med Øystein Arne Redving, f. 1942. De eide Engvoll en
periode. Elsa arbeidet først på Verdal Meieri/lnnherredsmeieriet, senere på Tines
anlegg på Ørmelen. Øystein arbeidet på delelageret hos Grødem og Dyrseth på
Ørmelen. Eget hus i Ydsedalen, men nå er det solgt. Som pensjonister bor de på
Øra.

Eier i 2012 var eiendomsselskapet Jernbanegata 21 A.

SMESTAD
G.NR. 19/101

Fradelt Skjønborg g.nr. 19/30 i 1904. Størrelsen var på 2 mål. Skjøte fra Christian O.
Gravaas (på Skjønborg) til smed Martin Strand. Han hadde også hjemmel i 1907.
Martin Magnussen Strand (1873-1963) og Emilie Marie Hegdal (1878-1958)
Det ser ut som Martin Strand kom til Verdalen allerede i 1884. Han kom fra Sparbu
og til Tufset som elleveåring. Han ble kalt da Martin Magnussen Strandplass. Hans
foreldre var Olina og Magnus Andreassen Strand. De bodde på en plass under Strand
i Henning. Se Heimer og folk Leksdalen s. 170.
Marie som hun kalte seg, var født på Semsvald i Sjøbygda. Hennes foreldre var
Bergitte Haldorsdatter og Esten Johnsen Hegdal. Se Heimer og folk Leksdalen s. 317.
Martin og Marie giftet seg i 1900 og bodde først i Klokkarstua i Gamle Storgate. Han
ble kalt allerede da smedmester, men hvor han hadde smia dengang er noe uklart. Det
var neppe plass til noen smie i Klokkarstua.
En periode arbeidet Strand hos smed Hartvig Lund, men i 1900 bygde han gård og
smie på Smestad. Martin prøvde også lykka i USA noen år. Han reiste til New York i
1906, men var tilbake igjen i 1909.
Det var folksomt på Smested i 1910 - hele 12 personer hørte heime her på den
tida. Foruten Marie, Martin, og de tre eldste barna, Oline, Evald og John, var det også
to smedlærlinger som bodde der. Det var Petter Nordheim (født 1888) og Torbjørn
Pedersen (født 1892). Marie Strands mor, Bergitta Hegdal (født 1845), bodde også
på Smestad. Anna Hegdal (født 1889) likeså. Hun var Marie Strands søster og hadde
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Smestad g.nr. 19/101.
Bilde fra før 1930 - Ørbrua er under bygging.
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Midt på bilde ligger Smestad, se også utsnitt til høyre.
Foto utlånt av SNK,

senere egen manufakturforretning og systue i Jernbanegata. Til slutt må vi ta med at
også Martin Strands foreldre - Oline og Magnus Strand - hadde heimen sin her i 1910.
Magnus Strand var tidligere husmann fra Sparbu, men fikk på sine eldre dager noe
pengehjelp fra sønnen. Alt i alt har vi her et godt eksempel på den tids eldresomsorg.
Man viste ansvar og tok rede på sine foreldre den gangen.
På Smestad regner vi med at Martin praktiserte sitt håndverk fram til 1923 da han
kjøpte Minde g.nr. 20/8 på Borgens grunn. Der hadde han både smie og hus for fami
lien. Mens Martin drev som smed, var Marie kafévertinne i nabohuset. Se mer omtale
under Minde. Martin var hovslager, dvs. han skodde hester, men tok også på seg annet
smedarbeid. Av manntallslistene fra 1921 går det fram at de bodde på Smestad ennå,
men i 1924 hadde familien flyttet til Minde.
Martin og Maries barn:
Bl. Oline Birgitte, f. 1900 på Øra, d. 1987. Gift 1927 med Magnus Elisæussen
Gresset, f. 1894, d. 1989 i Vancouver, Canada. Bygningssnekker. Han utvandret
til Canada i april 1927, Oline reiste også til Canada, men hun reiste i desember
samme året.
B2. Evald Magnus, f. 1902 på Øra, d. 2000. Gift med Leikny Pauline Aasvold, f.
1908 i Snåsa, d. 1991. Evald var konduktør ved NSB. I forbindelse med Evalds
sin jobb bodde de i Trondheim, Snåsa, Namsos og til slutt på Steinkjer.
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B3. John Petter, f. 1905 på Øra, d. 1980. Gift 1942
med Gea Birgitte Bjertnes, f. 1909, d. 1995.
Eget hus Vesletun g.nr. 21/25. Eiere og drivere
av Strand kafé. John utvandret til USA i 1 923, men
kom tilbake.
B4. Ruth, f. 1918 på Øra, d. 2005. Gift med Gustav
By, f. 1915 i Verdalen, d. 1993. Gustav By var
våpensmed. Eget hus på Øra.
Rufh Strand By. Foto: Privat eie.

Neste eier på Smestad var Johannes Andreassen Kalseth.
Johannes Andreassen Kalseth (1874-1940) og Ingrid Marie Gustavsdatter
Eriksen (1872-1946)
Da Johannes Kalseth flyttet på Øra med sin familie i 1923, hadde han flere år bak seg
som gårdbruker. Han drev farsheimen Haukå nordre først, deretter gården Kalset i
Henning og så Vester-Åsen i Leksdalen før han ble ør-bygg. Nå fikk han kjøpt både
gård og smie av Martin Strand, og der ble det arbeid både for ham og sønnene John
og Gunnar.
Johannes var sønn av husmann Andreas Jensen og kona Anne Jensdatter. Marie
var datter av Peter Gustav Eriksen og Ingeborg Anna Lorentsdatter Kvammet. Se ellers
Heimer og folk Leksdalen s. 563 og 564.
Johannes og Maries barn:
Bl. Anton Peder, f. 1893, d. 1956. Gift 1918 med Anne Marie Johannesdatter, f.
1889, d. 1979.
B2, Alma Ingeborg, f. 1895, d. 1 977. Gift 1919 med Sigvard Martin Wærås, f.
1 882, d. 1972. Gårdbrukere på Ytterøy.
B3. Ingvald Matheus, f. 1898, d. 1975. Gift 1932
med Aslaug Gunilde Olsen, f. 1907, d. 1956.
Egen kolonialforretning på Ørmelen. Han solgte
denne til Verdal Samvirkelag i 1957.
B4. Harald, f. 1 901, død samme år.
B5. Harald, f. 1903, d. 1967. Gift 1929 med Anette
Pettersen, f. 1900 i Drammen, d. 1967. Harald
Kalseth ble ansatt som avd.sjef for Verdal Samvir
kelags bensinstasjon i 1933 (Essostasjonen). Året
etterpå fikk han også ansvaret for radioforretningen
på samme tomta. Han fikk bygd eget hus på Fry
denhaug g.nr. 18/296. Det ligger på Nordåke
ren. Ekteparet omkom i en bilulykke. Se også under
Hjemvei nordre g.nr. 19/171.
B6. Gunnar, f. 1905 på Kalset, d. 1911 i Sparbu.
Alma Kalseth Wærås.
B7. John, f. 1908, d. 1985. Gift med Jorun Aslaug
Fordal, f. 1909 i Hegra, d. 1984. John Kalseth var
Bosatt på Ytterøy. Foto: Privat eie.
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B8.
B9.

smed i sine yngre år. Senere var han rørlegger på Verdal Samvirkelag, arbeidet
også på Vassdragsvesenet en periode og med kloakkarbeid for Verdal kommune.
Helga, f. 1910, d. 1987. Gift 1929 med Evald Kveila, f. 1905, d. 1992. Eget
hus Engvoll g.nr. 19/99. Se mer der.
Gunnar, f. 1914, d. 1990. Gift 1940 med Guri Iversdafter Ulvin, f. 1922 i
Sparbu, d. 2002. Gunnar Kalseth var også smed. Eget hus på Smeborg g.nr.
19/219 på Øra.

Eier fra 1942 var John Kalseth som fikk skjøte fra sin mor Marie. Se også 19/103. Det
gamle våningshuset på Smestad ble revet omkring 1954, og John Kalseth satte opp ny
villa etterpå. Smia ble visstnok revet på midten av 1960-tallet.
Eiere i 2009 var Roy Pedersen og Monika Holberg.

Marie og Johannes A. Kalseth med sin familie.
Bak f.v. Ingvald, John, Helga, Harald. F.v. Anton, Johannes, Marie, Alma. Foran: Gunnar.
Foto: Privat eie.
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ROSENBORG
G.NR. 19/102
Husa på Rosenborg var trolig fra først av bygd på bygslet grunn av Skjønborg. Folke
tellinga for 1900 kan tyde på det. Ifølge familien sto det to hus på tomta før siste krig.
Det ene var da gammelt og ble kalt ”Kåken”. Nils skal ha bygd det i sin tid, og han og
Oline bodde der om sommeren.
Rosenborg ble fradelt Skjønborg g.nr. 19/30 i 1904. Størrelsen var på 6 mål. Eier
av Skiønborg var Chr. O. Gravaas, og han utstedte skiøte til Nils Nilsen i 1905. Prisen
var 900 kr.
Nils Johannessen Nilsen (1863-1941) og Oline Olausdatter Follovald
(1862-1952)
Nils Nilsen var sønn av Johannes og Elen Kristine Olsdatter Nilsen som var strandsit
tere på en heim lenger nede på Tinden. Deres heim lå trolig i næheten av Elvbakken
g.nr. 19/31. Oline var datter av husmann Olaus Olsen og Gunhild Jakobsdatter på Fol
lovald (Follomarka). Hennes barndomsheim ble ubeboelig etter Verdalsraset.
Nils og Oline giftet seg i 1888. De fikk etter hvert en stor barneflokk å ta rede på,
men tok likevel ansvar for hennes foreldre som fikk bo hos Oline og Nils til de døde.
Gunhild døde på Maritvollvald i 1894 og Olaus i 1903. Da står det at han døde på
Ørtinden. Et navn som også er brukt et par ganger ellers.
Nils var ”søfarende” i 1891, men i 1900 var det ei ny tid på gang også på Tinden.
Da var han blitt jernbanearbeider (dvs. anleggsarbeider). Hell-Sunnanbanen var under
bygging, og den ga arbeid til flere både på Tinden og i bygda ellers. Men før den tid
hadde han fått prøve seg både som jektskipper og dampskipsmatros. Som om ikke
dette var nok, rodde han i flere vintre Lofotfisket for å skaffe inntekt og best mulig
levekår for sin store familie. Oline tok også sin tørn og fikk arbeide både sent og tidlig.
De avlet litt korn og poteter. Å bake potetkaker hørte til dagens orden for Oline, noe
som også hjalp til med å få balanse i husholdningsregnskapet. Både Oline og Nils var
uten tvil to sterke og arbeidssomme mennesker.
1 1905 var Nils Nilsen en mann på 42 år. Oline var ett år eldre og hadde født hele 13
barn, men bare 9 vokste opp. Familien bodde som nevnt først noen år lenger nede på
Tinden, og mye tyder på at Nils og Oline tok over hans foreldres hus. Men med gamle
hus og den store familien var det nok sikkert nødvendig å bygge nytt. Rosenborg ble
deres nye heim.
Av manntallslistene fra 1921 og 1924 kan vi se at det var bare Nils og Oline som
hadde stemmerett på Rosenborg da. Trolig var ungene ”ute av redet”på det tidspunktet.
Tomta på Rosenborg lå like overfor Samvirkelagets garasjer, men på motsatt side
av veien til Tinden. Husa brant ned til grunnen ved krigsutbruddet i 1940, og Nils og
Oline mistet alt de eide.
Nils og Olines barn:
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Bl.

B2.
B3.
B4.

Gudrun Matilde, f. 1 889 på Maritvollvald, d. 1 924 på Øra. Gift 1913 med Bernt
Martin Ellefsen Dahlen, f. 1892, d. 1978. Martin Dahlen var sagbruksarbeider.
Nora Odine, f, 1891 på Maritvollvald, d. 1979. Gift 1918 med Hans Martin
Holm, f. 1 894 på Ørlandet, d. 1 977. Holm var sønn av fisker Martin Pedersen og
var montør i Trondheim ved giftermålet. Begge er gravlagt på Lademoen i Trond
heim.

B5.
B6.

Marie Otilie, f. 1 892 på Maritvollvald, d. 1973 som enke. Gift Renås.
Gustav Edvin, f. 1 894 på Maritvollvald, d. 1 894 på Maritvollvald. Kjertelsyke og
bronkitt.

B7.
B8.

Dødfødt guttebarn, f. 1895.
Signe Elfrida, f. 1897 på Maritvollvald, d. 1901 på Tinden. Faren var husmann
da.

B9.

Edvin Margido, f. 1898 på Maritvollvald, d. 1961. Gift første gang 1924 med
Olga Julianne Løkken, f. 1904, d. 1931. Gift andre gang med Berit Elverum,
f. 1913, d. 2006. Edvin var garveriarbeider. Bygde eget hus "Lilleborg" g.nr.
19/184 på tomt av Rosenborg i 1938.
Ragna, f. 1 899 på Tinden, d. 1977, Gift 1920 med Albert Kverkild, f. 1 897, d.
1958, Kverkild var møllearbeider. Eget hus på Ørmelen.
Dagmar, f. 1901 på Tinden, d, 1970. Gift 1921 med Kristian Nevermo, f. 1901
på Stjørdalen, d. 1930. Dagmar var "sætterske" på Verdal Boktrykkeri, og Kristian
var kontormann innen trelast ved giftermålet. Bodde på Levanger. Hun er gravlagt
på Stiklestad.
Signe, f. 1902 på Tinden, d. 1925 på samme sted. Tuberkulose.
Valborg Elfrida, f. 1904 på Øra, d. 1934. Gift 1928 med Erling Kolbjørn
Kristiansen, f. 1904 i Verran, d. 1983. Sjømann, senere kommunearbeider.

Bl 0
Bl 1

Bl 2
Bl 3
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Oskar Ingemar, f. 1886 på Maritvollvald, d. 1939. Gift 1912 med Inga Kristine
Øwre, f. 1887 på Strinda, d. 1974. Bodde først til leie i 1913 1 Landstadgården
(Hermann ble født der), senere bodde de i Sørgata på Rustaker ifølge manntallet
fra 1924. Mer omtale under Nertun g.nr. 19/126.
Gustav Edvin, f. 1 888 på Maritvollvald, d. 1891 på Maritvollvald. Faren ble kalt
husmann da.
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SMESTAD NORDRE
G.NR. 19/103
Fradelt Brustad g.nr. 19/45 i 1904. Skjøte fra Isak Olsen (på Brustad) til smed Martin
Strand. Han hadde også hjemmel i 1907. Eier fra 1942 var John Kalseth som fikk
skjøte fra sin mor Marie. Se også 19/101.

VINGE
G.NR. 19/104
Fradelt Gjørem g.nr. 19/11 i 1904 og solgt til Jakob Rønning. Skjøte fra Mikal Dahl
som da var eier av Gjørem, til Jakob Rønning samme år.
Jakob Olsen Rønning (1865-1954) og Karen Margrethe Kristiansdatter Vanderås
(1862-1951)
Jakob Rønning var fra Leksvik og kom som attenåring til Verdalen for å arbeide på
Vuku meieri. Da hadde han allerede en periode bak seg som arbeider på Sparbu meieri.
Karen var jordmor og virket som det i Vuku fra 1886 til 1904. Da ble hun ansatt som
distriktsjordmor for Stiklestad og Vinne.
Karen var født i Stod. Sjøl sa hun at hun var fra Stoe (gammelt navn). Jakob og
Karen giftet seg i 1899 og bodde først i Vuku på en hustomt som var forpaktet av
Storvuku. Bygningen ble senere flyttet på Øra, og fra 1904 bodde de på hjørnet av
Nordgata og M.B. Landstads gate.
Huset ble gjerne kalt ”jordmorhuset”, og Jakob gikk under navnet ”jordmormainn”.
Jordmødrene var som regel de som utførte koppevaksinasjon på småbarn. Karen
hadde også ansvar for denne jobben. Jordmora måtte være tilgjengelig til alle døgnets
tider, derfor var det plassert ei ringeklokke ved inngangen til huset. Foruten distrikts
legen og jordmorhuset var det få på Øra som hadde en slik innretning på Karens tid.
I 1929 fikk Karen Rønning Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin samfunnsnyttige
innsats. I mer enn 42 år arbeidet hun som jordmor i Verdalen. Hun skal ha tatt imot
ca. 3400 barn.
Rønning var politibetjent i 2-3 år, senere postbud til han var vel 70 år. Mens Verdal
Postkontor hadde lokaler i Nordgata i Sørhuusgården/Heimen g.nr. 19/111, var det
hans jobb å hente posten på hvert posttog for så å bringe den til Postkontoret. I 1910
var Jakob Rønning opptatt med strikkearbeid, mens Karen også da praktiserte som
jordmor.
Hos Rønning holdt de høner, og eggene fikk de solgt til postfunksjonærene som
Rønning hadde daglig kontakt med.
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Jakob Rønning hadde stor interesse for musikk, og mens de bodde i Vuku, var han
med i Vuku hornmusikk. Etter at de flyttet på Øra, var han med og stiftet Verdal orkes
terforening. Der var han et aktivt medlem i mange år. Jakob spilte visstnok bassholin
(det samme som kontrabass) og brukte handvogn for å få den med seg.
Jakob og Karens barn:
Bi.

Harald, f. 1 899 i Storvuku. Gift med Elfrida. Harald utdannet seg til prest og virket
som det i Melhus, Snåsa og Strømsø menighet ved Drammen. Til slutt var han feng
sels- og hospitalprest i Trondheim.

Eier i 2014 var arkitekt Letnes.

SKJEFTE OSTRE
G.NR. 19/105

Huset skal være bygd i 1905, og i 1907
var det E. Aagaard som hadde hjemmel på
dette bruksnummeret. Hvem han var er
noe uklart, men apotekeren på Levanger på
denne tid var Emanuel B. Aagaard. Muli
gens er det han det siktes til her. Eiendom
men ble i neste omgang aktuell i apotek
sammenheng.
Skjøte datert 14. febr. 1908 fra Stats
banene til provisor Carl Sverre (pantebok
7 fol. 329 og 330). Foruten prisen var det
visse betingelser knyttet til salget. På forlan
gende av vegvesenet var han forpliktet til
uten vederlag å avstå ”den nordligste snip”
til omlegging av hovedveien gjennom Øra.
Carl Sverre var provisor og den første
styrer av apoteket i Verdalen. Han og fami
lien oppholdt seg her fra 1903 til 1912. En
kjenner ikke detaljene her, men muligens
var Skjefte østre bolig for denne familien en
periode.
Han solgte igjen en parsell av Skjefte
til Jonetta Kristine Johnsen ifølge skjøte
datert 16. sept. 1908. Hun betalte 300 kr
for denne.
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Skjefte 19/105 i Jernbanegata. F.v. ser vi noe av
den gamle Brannstasjonen, deretter Kristine John
sen, senere Anna Hegdahls butikk, Bremseth sport
og på hjørnet lengst bort Husebybutikken.
Foto utlånt av SNK.
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Jonetta Kristine Johnsen (1853-1929)
Kristine Johnsen som hun kalte seg, var født på Nestvoll. Hennes foreldre var Karolina
Halvorsdatter og John Andreassen Nestvold. Ved hennes fødsel ble faren kalt ”gaard
mann”. Han var eier av Nestvoll lille en kort periode. Senere hadde han sitt arbeid
på Nestvoll store og var i tjeneste der hos landhandler Erik M. Moe. Hennes foreldre
bodde i drengestua på Nestvoll, så Kristine vokste opp der.
I 1900 var hun imidlertid husjomfru hos doktor Wetlesen. Han og familien bodde
på det tidspunktet på Stiklestad nordre.
Huset på Skjefte skal som nevnt være oppført i 1905. Kristine hadde etter tradi
sjonen en hn liten butikk som altså lå i Jernbanegata. Hun solgte metervarer og noen
småsaker. Kristine førte kun synåler med gulløye!
I 1921 var det Kristine Johnsen og Emelie Lillesand som bodde på Skjefte. Kristine
ble betegnet som handlerske og Emelie som skredder. Tre år senere bodde dessuten
Anna Hegdahl og Elen Anna Larsen i gården.
Ved Kristines død i 1929 har presten skrevet i merknadsrubrikken: ”Levet av de
midler hun seiv opsparet som manufakturhandler.” Dermed forstår vi at hun hadde
noe igjen for å seige synåler og andre småsaker.
Anna Hegdahl var eier av denne eiendommen fra 1923

Øverst f.v. Anna Hegdahls butikk senere Margit og Jon Lein, deretter Bremseth Sport. Foto utlånt avJorid Bremseth.

Anna Hegdahl (1889-1970)
Hun var datter av Bergitte og Esten Hegdal og var født på Semsvald. Faren var hus
mann og tømmermann. Anna hadde manufakturforretning og systue og drev oppMARITVOLL
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læring i søm. Hun hadde flere personer i sin virksomhet. Her er en annonse fra 1928
som forteller noe om hennes tilbud i butikken:

Godt utvalgfor vinteren:
Kåpetøier, Kjoletøier i ull og hoi. Golfjakker, Pullover og Sweaters. Strømper, Ragger,
Sokker Hansker, Vanter og Gamacher for herrer og damer. Arbeidsskjorter, Mansjett
skjorter og Slips. Herreundertøi i ull og bomull. Dametrikotasje. Gardintøier, Lerret,
Staut, Floneller og Ulltepper m.m.
Anna Hegdahl

Hun var svært interessert i misjonssaken og var aktiv i flere slike foreninger. Anna var
ugift.
Anna Hegdahl hadde fortsatt hjemmel på Skjefte i 1944. Margit Lein leide butikken
og huset fra 1957. I 1969 kjøpte hun og mannen Jon Lein eiendommen. Han hadde
elektrisk forretning der. Huset ble sammen med flere andre oppkjøpt av Sparebanken.
Våren 1985 sto bankens nybygg ferdig på området.

På systua hos Anna Hegdahl. Ved siden av at hun hadde manufakturforretning tok hun inn damer som ville gå i
"sylæra". F.v. Gunnhild Haga Eggen, ukjent, Gunvor Siapgård Bye, Bergitte Hegdal, Annas mor, Oddbjørg Holen
Myrvold, trolig Anna Hegdahl. Foto: Martin Slottemo. Foto: Privat eie.
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Gruppe med damer. 1 rekke f.v.: Anna Hegdahl f.
1 889. i midten foran: Jonna Marie Frank f. 1 895
g. Lund i Trondheim, datter av Ole Frank. 1 rekke
til h.: Ukjent. Bak f.v.: Magna (Magga) Bogevold
f. 1 899, nr. 2 er ukjent, nr. 3 er Laura Bunes Bye f.
1 895, g.m. Andreas Bye, bodde på Tinden. Til h.
bak: Johanna (Janna) Bogevold f. 1 899, tvilling med
Magna. Bogevoldtvillingenes mor var lærer Marta
Melby gift andre gang med Martin Melby.
Foto; Privat eie.

Bildet til høyre:
I midten Anna Hegdahl,
til venstre Oddbjørg Holen Myrvold,
til høyre Gunvor Slapgård Bye. Foto: Privat eie.
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KROGNES VESTRE OGSÅ KALT HERMANNGARDEN

G.NR. 19/106
Denne eiendommen ble fradelt Eker g.nr. 19/20 (gjerne kalt Følstadgården i ettertid)
i 1908. Eier av Eker var i mange år Erik Mekal Moe. Han var døpt Erik Mikal. Hans
tomteareal må ha vært ganske stort. Moe solgte Krognes vestre til Hans R Husan ifølge
skjøte i 1921. Husan må imidlertid ha brukt den lenge før.
Husan beholdt ikke Krognes vestre særlig lenge. Allerede i 1923 solgte han denne
og Krognes nordre til Ole A. Nilsen.
Ole Andreas Nilsen (1870-1944) og Johanne Marie Johansdatter Tømmerås
(1871-1956)
Ekteparet er omtalt under Melastua g.nr. 18/6. Hva slags planer Nilsen hadde med
kjøpet, er ikke godt å si. Økonomiske problemer ser ut til å ha medført auksjon, og
i 1927 fikk Olav Stubskin auksjonsskjøte på både Krognes vestre og Krognes nordre.
Olav Stubskin (1902-1930)
Olav Stubskin var sønn av Oline Halvorsdatter Lorås og Ole Stubskin som var gård
brukere på Stuskin østre. Han var utdannet gartner og hadde vel tenkt å skaffe seg et
levebrød som det på Krognes. I august 1927 averterte han i lokalbladet at han hadde
grønnsaker og blomster å seige. Imidlertid ble det ingen langvarig virksomhet. Han ble
syk og døde bare 28 år gammel i 1930. Tuberkulosen ble også hans skjebne.
Arvinger etter ham var hans foreldre, og de solgte både Krognes vestre og nordre
til Einar Heir i 1931.

Einar Heir (1886-1933) og Anna Pettersdatter Hallem (1885-1961)
Einar Heir var sønn av Grete Otilie Benjaminsdatter og Marius Heir som var gårdbru
kere på Lundskin. Anna Heir var datter av Serianna Nilsdatter og Petter Olsen som var
eiere i Hallemstøa. De giftet seg i 1922.
Einar Heir ble heller ikke eier av Krognes særlig lenge, bare et par år. Hans enke
Anna overtok begge eiendommene. Hun solgte Krognes vestre og Fridlund g.nr.
19/179 til Konrad Hermann i 1937.

Konrad Hermann (1895-1963) og Johanne Lorense Svensdatter Gismervik
(1898-1988)
Denne store murgården ble bygd like før siste krig. Den har tre etasjer og må vel sies å
være en leiegård. Så vidt en kjenner til, bodde Hermann aldri her, men hadde bolig og
snekkerverksted i Lektor Musums gate - Lysheim g.nr. 19/149. Se mer om familien der.
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Betjeningen på Kaffestova. F.v. ukjent, Ingeborg Bjertnes,
Asta Sundby, Ruth Høknes Fyhn og Klara Aakerhus Haugen.
For den som har levd en stund minnes en med glede den
gode lefsa og karbonaden med erter og løk som man fikk
kjøpt her. Foto: Privat eie.

Så sentralt som gården lå til, var den
neppe vanskelig å få leid ut. I årenes
løp har kjente og viktige leietakere
holdt hus her. Margrete Sundby drev
Kaffestova i andre etasje i mange år.
I første etasje hadde Lindahl & Ahl
gren sin sportsforretning fra 1938
og et par år. Senere hadde dr. Erling
Larsen legekontor i første og leilighet
i tredje etasje. Under krigen holdt
Ortskommandanten til her, men fra
1944 og til automatiseringen hadde
telegrafen og telefonsentralen loka
ler i Hermanngården som den også
gjerne kalles.
I 2009 var det Coop Inn-Trønde
lag BA som var eier, og adressen er
Nordgata 16.

VILLA ELLER DEN GAMLE BRANNSTASJONEN

G.NR. 19/107

Den gamle Brannstasjonen. Foto: Privat eie.
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Fradelt Skjefte østre i 1908, parsel
lens eier var baker Abrahamsen.
Skjøte 1913 fra Kristine Johnsen til
baker Nils Abrahamsen på "Villa”
g.nr. 19/107. Nils Abrahamsen
hadde trolig tenkt seg et hus på
denne tomta, men må ha ombestemt
seg. 11916 solgte han nemlig til Ver
dalsørens brannkommune. På denne
tomta ble det bygd en murbygning
i 1920. Der holdt brannvesenet til i
mange år. Ved siden av murbygnin
gen sto et høyt slangetårn. Tomta lå
svært sentralt til, men var bare på
0.5 mål. I 1944 var det fremdeles
brannstasjon på denne tomta. Ifølge
matrikkelen er det Verdal kommune
som eier denne parsellen, men det er
ikke hus på tomta. Ny brannstasjon
ble oppført i 1958.
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KARLSKVILE

G.NR. 19/109
Fradelt Gjørem g.nr. 19/11 i 1911 og solgt til Liva Karlgaard. Hun fikk skjote på tomta
samme år fra Mikal Dahls arvinger som var Bergitte Dahl og Maren Eilertsen, født Dahl.
Liva Karlgaard (1859-1945)
Liva ble født på Åsen i Sul i 1859. Hennes foreldre var Elen Olsdatter Karlgård og
svensken Abraham, bosatt i Duved. Mer vet vi ikke om faren hennes. Foreldrene var
ikke gift. Livas morfar var Ola Olsen Skavhaug eller OLsmed som han gjerne kaltes.
Hun vokste opp på Karlgarden hos besteforeldra og kaltes deres pleiebarn, men mora
bodde også i heimen. Liva Karlgaard er ellers omtalt under Sandstad g.nr. 19/60 og
under Solvang g.nr. 20/16 som var en eiendom fradelt Borgen.
Huset ble påbegynt i 1910 og ferdig året etterpå. Byggmester var Martin Melby. Det
ser ut som Liva startet butikk da huset sto ferdig. Den 8. mai 1911 averterte hun slik
i lokalbladet:
NY HANDELSFORRETNING
Nyt sted
Nye varer
Liva Karlgaard
Det viser seg at hun hadde både kolonialvarer og manufaktur å seige. Den 23. novem
ber samme år hadde hun denne annonsen i avisa:
I dag
Flesk, Pølser
og Kjødmad
hos
Liva Karlgaard
Hvordan det økonomiske resultatet ble av forretningen, kjenner vi ikke til, men i 1917
bestemte Liva seg for å seige. Den nye eier var Johan Aadde.
Johan Andreas Aadde (1866-1936) og Gollaug (1866-1939)
Aadde ga 12000 kr for Karlskvile hvorav for løsøre 2000 kr. Denne Aadde vet vi svært
lite om, og han var dessuten eier bare kort tid.
En Johan Andreas Aadde er gravlagt på Levanger i 1936. Han er trolig identisk med
”vår” Aadde.
Trolig har Liva angret på salget, for hun kjøpte huset tilbake av Aadde allerede i
1919. Men da ga hun 13000 kr for eiendommen. Tinglyst skjøte fikk hun først i 1921.
I manntallet for 1921 ser vi at Liva bodde på Karlskvile og ble kalt Hogivertinde”.
Neste eier av Karlskvile var John Fagerli. Han fikk skjøte fra Liva Karlgaard i april
1923, og da var prisen 20000 kr.
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John Marius Fagerli (1885-1948) og
Julie Kristine Martinusdatter Høknes (18821972)
John var sønn av Martha Ellingsdatter og Jørgen
Sørensen på Fagerli ved Forbregd. Kristine som hun
kalte seg, var datter av Ingeborganna Andersdatter
og Martin Andreassen på Geilstua eller Høknes som
heimen ble kalt da Martin ble sjøleier. Familien tok
også Høknes som etternavn.
John og Kristine giftet seg i 1910. Kristine var
en driftig dame som satset på å drive kafé. Den 30.
januar 1925 hadde hun denne annonsen i lokalbla
det:

Kristine Fagerli f. Høknes gift med John
Fagerli. Datter av Martin Høknes. Kris
tine drev kafé i redaktør Aas sin gård

Min kafé
erfra 1. februar tilflyttet egen gård ved postkontoret og
anbefales til publikums fortsatte velvillige søkning.
Kristine Fagerli

(Eriksen & Eide) og i egen gård i Nord
gata. Den ble kalt Kavringen.
Fotograf: Larssons eftf., Verdalsøra. Utlånt av SNK.

Før John og Kristine kom til Karlskvile, hadde hun i en periode kafé på Viborg søndre
(Eriksen & Eide).
På høsten i 1925 averterte hun at hun tok mot faste spisegjester.
Kristine hadde sin kafé i 1. etasje. På en sveivegrammofon ble slageren ”Vi går på
Kavringen” spilt. Dermed ble kaféen hetende Kavringen blant lokalbefolkningen.
Vi vet ikke hvorfor, men i januar 1926 averterte Kristine slik i lokalbladet:
Min kafé-forretning ophører fra i dag av.
En tak til alle som har støttet mig i de aarjeg har drevet kafé.
Kristine Fagerli

Men det var også annen virksomhet i gården. I 1927 annonserte Magna Røe slik:
Godtkjøp
Et parti hatter utsælges denne uke i Fagerlis gård. Godt utvalg i straa,
tøy og silkehatter og hattepynt.

En annen av leieboerne i gården var tannlege Olaf Gregusson som senere fikk opp
huset Nordhage g.nr. 19/173 i Jernbanegata.
John Fagerli solgte Karlskvile til dyrlege Gunnar Rømcke i 1940. Senere eiere har
vært Harald H. Ellingsen, Nils Brækken, Helga Brækken og Fars K. Thorsen. Nils og
Helga Brækken er også omtalt under Fagerheim g.nr. 18/15 (av Mikvoll store). Eier i
2012 var arkitekt Per Audun Fetnes. Adressen er Nordgata 28.
MARITVOLL
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NORDRAK
G.NR. 19/1 10

Nordråk ble fradelt Gjørem g.nr. 19/11 i 1913. På den tid var Ole Grande eier av Gjø
rem. Kjøper var Petter Ingvaldsen, og han fikk skjøte i 1917.
Petter Ingvaldsen (1882-1972) og Inga Sevaldsen (1889-1982)
Petter var sønn av Hanna Hansdatter og Johannes Ingvaldsen på Haugvoll. Som ugift
hodde Petter Ingvaldsen en periode på Hotel St. Olav. Han var snekker allerede da.
Inga var datter av Marie Jakobsdatter og Martin Sevaldsen på Bakkenget. De giftet seg
i Domkirken i 1914.
Petter Ingvaldsen gikk i snekkerlære hos sin egen far som var en flink håndverker.
Som ung reiste Petter til Sverige der han fikk opplæring på et spesialverksted for kjøre
tøyer. Han fikk opplæring i utsmyknings- og innredningsarbeid av bl.a. triller og finere
karjoler. Et møysommelig arbeid som foregikk for hånd og som krevde nøyaktighet
og grundighet til minste detalj. Det var nettopp det som kom til å prege Ingvaldsens
arbeid gjennom et langt liv.
Først startet han sitt eget snekkerverksted i et hus i Moparken, senere fikk han
tilhold i Landfallgården eller Voldset g.nr. 19/49. Fra 1913 bygde han imidlertid eget
verksted på eiendommen "Nordråk” der han og familien fikk seg en vakker heim.
Ingvaldsen hadde også flere offisielle verv. Han var formann i bygningsrådet fra
1926 til 1951 med unntak av noen år under krigen. Medlem av bygningsrådet var han
helt fra 1917. En tid var han brannsjef og i en årrekke vannverkssjef. Han fikk også tid
til å dyrke noen hobbyer som: hagebruk, sang, musikk og friluftsliv.
Ved hans 70-årsdag skrev lokalbladet bl.a.:
Hans hage har alltid vært velpleiet og ifin stand med et blomsterhav i alle naturensfarger
Petter og Ingas barn:
Bl. Johan Magnus, f. 1914 på Øra, d. 1987. Gift 1950 med Jorun Sakshaug, f.
1924, d. 2014. Tok over Nordråk etter hans foreldre. Johan var snekker og Jorunn
sykepleier. Hun var ansatt på Innherreds sykehus, senere på Verdal aldersheim.
B2. Borghild, f. 1916 på Bakkenget, d. 2003. Gift med Anders By, f. 1913, d. 1989.
Anders var kontorsjef på Verdal Meieri. Familien hadde eget hus på "Prærien".
B3. Hjørdis Marie ("Molla"), f. 1922 på Øra. Gift med Johannes Fostad, f. 1919, d.
2004. Gårdbruker på Skogn.

I 2014 var det Petter Ingvaldsens barnebarn, Rolf, som eide Nordråk, og adressen er
Fektor Musums gt. 15.
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HEIMEN
G.NR. 19/1 1 1

Fradelt Gjørem g.nr. 19/11 i 1914 og av Ole Grande solgt til Petter Olaus Mikkelsen.
Ved fradelinga står det at tomta dannet en firkant med rette sider og var på 1 mål.
Mikkelsen fikk skjote i 1914. Prisen var 800 kr. En vil tro at Mikkelsen hadde tenkt
å bygge hus på tomta, men kanskje kom det sykdom i veien for det? Mikkelsen døde
nemlig i januar 1916 bare 65 år gammel. Mikkelsen og kona Guruanna hadde til
sammen sju barn. Tre av dem var døde før Verdalsraset i 1893. Rasnatta mistet de de
andre hre. Se Rasbok Bs. 116.
Mikkelsen solgte imidlertid tomta til Martin Melby allerede samme år.
Martin Melby (1866-1944) og Anne Marta Lorentsdatter By Bogevold
(1872-1950)
Melby var en virksom byggmester som stadig hadde nye prosjekter på gang. Tomta
på Heimen kjøpte han allerede mens han bodde på Utheim lenger øst i Nordgata. Nå
bygde han enda et stort hus som allerede fra starten var bortleid som postkontor. Huset
sto ferdig i 1915, står der fremdeles og har en grunnflate på ca. 120 m2 . Bygget har to
etasjer og dessuten store kvistværelser. Postkontoret fikk lokaler i 1. etasje og i 2. etasje
var det leilighet for postmester Schiøtz.
Dette ble en gård med mange virksomheter i årenes løp. Postkontoret flyttet til Ver
dal stasjon i 1930, og samme år flyttet Olaf Sørhuus sin tannlegevirksomhet til andre
etasje. Melby bodde også i gården noen år fra 1917-1930. Han hadde møbelforretning
visstnok i 1. etasje og isenkram i kjelleren. Av denne annonsen i lokalbladet i 1926,
kan vi se noe av hans vareutvalg:
Møbler
til spisestuer, bestestuer og soveværelser.
Røykebord, sybord, pyntebord, blomsterbord, sokler, pyntehyller, speil og glas til speil,
rammelister, møbelbeslag. Chaiselonger, divaner, madrasser, kurver og kurvmøbler,
møbeltræk, stoppingssaker, gardinstokke- spyd og kuler. Rullegardiner, Linoleum
m.m.
Støpegods fra Trolla Brug
Alt til rimelige priser hos
Martin Melby
Med manntallel for 1921 som kilde ser vi at disse bodde på Heimen da;
Martin og Marta Melby. Martas mor Mette By, som da var enke, bodde også hos
dem.
Fra samme kilde tre år senere ser vi at Karla Nordal og Ingemar Grøneng var
leieboere.
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Melbygården/Heimen g.nr. 19/1 1 1. Gjerne kalt Sørhuusgården i våre dager. Bilde er fatt mens Postkontoret var
i gården 1915-1930. Foto utlånt av SNK.

Melby og familien bodde i Heimen fra 1917-30. Da var hans tredje hus på Øra
forlengst oppsatt g.nr. 19/125 Nordstad/Nordby.
Mer stoff om Martin Melby og hans familie under Utheim g.nr. 19/10 og Nordstad
g.nr. 19/151. Se også artikkel i Verdal Historielags Årbok for2002s. 115.
I 1937 bestemte Melby seg for å seige Heimen. Kjøper var Gunvor Bjørgum Holthe
og hennes mann Olav Holthe.
Gunvor Marie Bjørgum Holthe (1910-1990) og Olav Olsen Holthe (1906-1986)
Olav Holthe var sønn av Ole Andreas og Olava Mortinusdatter Lynum. Han var av
Falstadslekta.
Familien Holthe tok visstnok over butikken etter Melby Flyttet trolig til Mosvik.
Begge er gravlagt på Gevik, Ekne. Som bosted er da oppgitt Mellem-Haugan.
Neste eier fra 1939 var tannlege Olaf Sørhuus
Olaf Sigvald Sørhuus sen. (1903-1993) og Borghild Kjølmoen (1902-1991)
Olaf Sørhuus var født i Alvdal og tok tannlegeeksamen i Berlin i 1927. Han hadde
praktisert både i Trondheim og Snåsa før han 18. sept. 1929 åpnet praksis her i bygda.
Ifølge Innherreds Folkeblad hadde han kontortid fra 9-1 og fra 4-7. Annonsen i avisa
forteller også at han startet sin praksis i leide lokaler i O. Husebys gård. En vil tro at
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det var i den ganske store gården som Johan Huseby bygde og eide i Jernbanegata Huseby g.nr. 19/142 (Kartollene i 2014).
I avisa fra 24. sept. 1929 annonserer Sørhuus at han også har kontortid på Røra,
men det var bare lørdag ettermiddag.
Sørhuus hadde leilighet i 2. etasje fra 1930.
Borghild Kjølmoen var datter av Anne og Johan Kjølmoen. Faren var i mange år
stasjonsmester på Røra.
Olaf og Borghilds barn:
Bl. Olaf Bjarne, f. 1931, d. 1992. Gift med Anne Mari Johnsdatter Skavhaug, f.
1934. Hun er pensjonert lærer. Olaf tok tannlegeutdannelse i Kiel. Tok over farens
praksis på Verdalsøra. Eget hus på Fagerhøy på Stiklestad. Fra 1980 overtok han
"Heimen" etter foreldrene.
B2. Inger Johanne, f. 1932. Gift med Oddmund Johnsen Skavhaug, f. 1932. Inger
Johanne som gjerne kalles "fille", tok tannlegeutdannelse i Kiel. Hun praktiserte som
skoletannlege både i Oslo og i Asker mens de var bosatt på Østlandet. Oddmund
er pensjonert flyver. Som pensjonister er de bosatt på Stiklestad der de tok over
heimen etter hans foreldre - Dagali.

Flere har vært leietakere i denne gården. En av dem var Trine Bakken senere gift Dahl.
Hun drev i manufaktur og kom dit fra l.aug. 1937. Da averterte hun slik:
Tirsdag og onsdag denne uke i min forretning:
- En kåpekolleksjon av vårens helt ny modeller
- Kjøp deres kåper, tirsdag og onsdag
hos Trine Bakken

Eier i 2013 var Sørhuus eiendom A/S, og det er tannlegekontor i huset.
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VÅRHEIM
G.NR. 19/1 12

Fradelt Skjønborg som tilhørte Chr. O. Gravaas i 1914 og solgt til smed Martin Strand
som fikk skjøte året etterpå.
Martin Strand (1873-1963) og Emelie Marie Hegdahl (1878-1958)
Tomta var på 1 dekar, bygningen ble oppført i 1914, og byggherre var Martin Strand.
Hvorvidt han har bodd der, er noe usikkert.
Haldor Estensen Hegdahl bodde på Vårheim allerede i 1921, men fikk skjøte først i
1925.
Haldor Estensen Hegdahl (1885-1948) og Olaug Johanne Odinsdatter Rygh
(1888-1967)
Haldor var sønn av Esten Johnsen Hegdal og kona Birgitte. De bodde på Semsplass da
Haldor kom til verden, senere gårdbruker og selveier på Hegdal i Volhaugen. Olaug var
datter av Odin og Grethe Rygh i Gamle Storgate.
Haldor hadde et opphold i USA fra 1906 og i hre år. Mens Olaug var ugift, drev
hun som strikkerske i Ryghgården (Strandheim g.nr. 19/38). Vel tilbake giftet Haldor
seg i 1914 med Olaug.
Hegdahl prøvde seg på forskjellige yrker som sykkelfabrikant, sagbruksarbeider og
smed, men han endte opp som møllemester, først i Verdalen, senere på Steinkjer.
Haldor og Olaugs barn:
Bl. Ester Odine, f. 1914 på Øra. Faren ble da betegnet som sykkelfabrikant. Hun ble
gift i 1942 i Egge med Reidar Langlie, f. 1909 på Steinkjer.
B2. Gerd Birgitte, f. 1916 på Øra. Faren arbeidet da som sagbruksarbeider. Gift med
jurist, ligningssjef i Haugesund Johan Peter Dietrichsen Bie, f. 1910.
B3. Ragna Rygh, f. 1918 på Øra. Faren arbeidet da som smed. Gift med flislegger Erik
Emanuelsen, f. 1919 i Oslo.
B4. Hans Olaf, f. 1920 på Øra, d. 1983. Gravlagt på Steinkjer. Gift med Gloria
Margrethe Berg, f. 1927 i Vardø, d. 1981. på Steinkjer.
B5. Rolf, f. 1925 på Øra, d. 1985. Gravlagt på levanger. Faren var møller da Rolf
kom til verden. Gift med Astrid Kolstad, f. 1928 på Namdalseid. Rolf var lokfører
på NSB.
B6. Gunhild, f. 1927 på Øra, d. 1929. Gravlagt på Steinkjer.
B7. Elsa, f. 1930, d. 1960 i Oslo. Gift med siv.ing. Bernt Roald fra Vigra, d. 1964 i
Oslo.

Jon Rødseth ble eier fra 1931.
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Jon Rødseth (1904-1962) og Ingrid Johnsdatter Baglo (1904-1993)
Han var sønn av Kristine og Anders Rødseth og var fra Volda. Ingrid var datter av
Maren og John Baglo på Holmen (Haugsholmen). De ble gift i 1931. Ingrid var besty
rer på Rikstelefonen, og Jon var arbeidsformann på Statens Kornsilo i Verdal.
Jenny Rødseth senere gift med Brynjulf Wisth, var søster av Jon R. Deres far, Anders
Rødseth, begynte på Samvirkelagets garveri på nyåret 1924. Jenny R. var kontordame
på Verdal Samvirkelag fra 1924 til 1943. Anders og Kristine Rødset bodde i 1924 i
Melbyvillaen, dvs. Nordstad g.nr. 19/151.
Dette bruksnummeret er utgått av matrikkelen og sammenslått med Jevnaker g.nr.
20/18 (av Borgen).

STRANDVIK
G.NR. 19/113

Fradelt Arken i 1915 og solgt til Herman Olaf Bakken. Han fikk skjøte fra Lorentz
Holan Miiller i 1916. Parsellen var på ca. 2 mål. Ser ikke ut til å være bebodd verken i
1921 eller 1924. I 1944 var det Olga Solberg som hadde hjemmel på denne eiendom
men. Hun solgte imidlertid til svigersønnen Einar Nilsen som bygde hus her i 1946.
Einar Adolf Johansen Nilsen (1911-1991) og Edel Edvardsdatter Solberg
(1917-1987)
Einar var sønn av Ragnhild Margrete og Johan Edvard Nilsen på Elvbakken 31, og Edel
var datter av Olga og Edvard Berntsen Solberg. De giftet seg i 1942. Einar var sesong
arbeider på jernbanen og senere arbeidet han på NKLs garveri.
Einar og Edels barn:
Bl. Ragnhild, f. 1944. Gift med John Hofstad, f. 1924, d. 2012, Gårdbrukere på
Levring.
B2. Gunnveig, f. 1950. Gift med Per Stenstad. Gunnveig er vernepleier og Per arbei
der på Sintef. Bosatt i Trondheim.
B3. Ruth, f. 1959. Gift med Odd Bjørn Wekre, f. 1954. Ruth arbeider på Sykehuset,
Levanger. Odd Bjørn har vært ansatt i militæret.

I 2014 var Svein Ove Haugset Kulsli og Toril Svingen eiere og adressen er Tresko
svingen 10.
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MINDE
G.NR. 19/1 15

Fradelt Gjørem (eier var da kontorist Ole Grande) i 1915 og solgt til Johan E. Sørhaug.
Johan Konrad Sørhaug (1885-1969) og 0 Oliva Lorentsdatter Dillanvald Rotmo
(1889-1915), 2) Ida Antonie Martinusdatter Høknes (1888-1963)
Johan Sørhaug var sønn av Kristine Kristensdatter og Eliseus Mikalsen Lyngsvald. Sør
haugnavnet fikk han vel noe senere, da hans far hadde Sørhaug østre en periode. Johan
giftet seg første gang i 1909, og vielsen foregikk i Domkirken i Trondheim. Hans første
kone døde i 1915, og Johan giftet seg på nytt
i 1919. Antonie som hun kalte seg, var datter av Ingeborg Anna Andersdatter og Martin
Andreassen Høknes. Johan Sørhaug var bygy

ningsarbeider i mange år, men i de siste åra
som yrkesaktiv arbeidet han på Statens Korn-

11
. m

forretning.
Johan og Olivas barn:
Bl.

Eivind, f. 1909 på Sørhaug, d. 1993.
Gift med Karin Kristine, f. 1905, d.

H'
r

1983. Eivind var sjåfør på Tiedemanns
Tobaksfabrik i Oslo. Eget hus.
B2.

Aasta, f. 1911 på Sørhaug, d. 2000
i Mosvik. Gift 193 1 med John Arnold

s

jjt % . j

*C
/

Sørli, fra Volhaugen, f. 1912, d. 1990.
Flyttet fra Tinden og til Fram-Verran (hører
til Inderøya nå).
B3.

Kari, f. 1912 på Semsvald, død før
1992. Gift 1943 med Guttorm Slemdal, men skilt. fHan var byggmester i
Oslo.

da Antonie Sørhaug f. Høknes i 1888. Gitt
1919 med Johan K. Sørhaug. Sammen eide de
"Minde" g.nr. 19/1 15 på øra. Foto utlånt av SNK.

B4. Lotte, f. 1914 på Semsvald, d. 1915 på Semsvald. Bronkitt.
B5. Arne, f. 1915 på Sørhaug, død. Gift med Marie Ingeborg Olsen FJaugan, f.
1923. FJadde småbruk i FJøland.

Johan og Antonies barn:
B6. Ole, f. 1920 på Øra, d. 1982. Gift 1944 med Astrid Evjen, f. 1920, d. 2001.
Eget hus i Vuku. fdan var lastebileier.
B7. Inger, f. 1921 på Øra, d. 1992. Gift med tilskjærer/skreddermester Johan Klep
pen fra Bud i Romsdalen, f. 1916, d. 1971 i Drammen. Bosatt i Drammen. Inger
flyttet tilbake til Verdalen da hun ble enke.
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B8. Knut Martin, f. 1923 på Øra, d. 2000. Gift 1945 med Sigrun Emelie Aurstad, f.
191 8, d. 2008. Eget hus på Prærien g.nr. 18/198 "Grove". Knut arbeidet som
kontrollør på Kornsiloen, senere en periode som vaktmester på Verdal videregå
ende skole
B9. Arnfinn Konrad, f. 1925 på Øra, d. 1995 på Snåsa. Gift 1954 med Ingrid Brede,
f. 1934. De var gårdbrukere på Solås på Snåsa.
B10. Magne, f. 1926 på Øra, d. 1996. Gift med Annfrid Ringfoss, f. 1928 fra Åsen,
d. 2000. Biikkenslager hos Langnes og Bakkan. Eget hus på Melan.
Bl 1. Reidar, f. 1929 på Øra, d. 2010. Gift med Ruth Green, f. 1927. Kaptein i det
militære på Steinkjersannan. Avbrutt av en del opphold i utlandet, holdt han for det
meste til på Steinkjer. Som pensjonister kjøpte de leilighet på Reinsholm.
Bl 2. Udøpt gutt, f. 1930, død samme år.

Eiere i 2014 var Bjørn Maurits Mathisen og Asbjørn Mauritz Mathisen. Adressen er
Lektor Musums gate 1. Her er det flere leiligheter.

JENSVOLL VESTRE
G.NR. 19/1 16

Skjøte fra Louise Rygh til Jon M. Suul på denne parsellen i 1919. Trolig sammenslått
med g.nr. 19/19 Jonsvoll.

PETERSBORG
G.NR. 19/1 17

Hovedbygningen på Petersborg skal være fra 1910, men vi vet ikke navnet på den
første huseier. Tomta ble fradelt Gjørem g.nr. 19/11 samtidig med tre andre parseller
l. juli 1916 (se nedenfor). Selger var kontorist Ole Grande og kjøper av Petersborg
var Nils Brækken. Han og familien er nærmere omtalt under Fagerheim g.nr. 18/15
og Rosenborg nordre g.nr. 19/134. Tomta på Petersborg var på 1 mål i firkant 40 x 25
m. Brækken hadde kjøpekontrakt fra desember 1915, men skjøtet er fra 1918. Prisen
var 500 kr.
Det videre eierforholdet er noe uklart, men i 1919 skjøter Ole Alstad - Petersborg til
Gustav Hage. Da var prisen 1200 kr. Vi vet svært lite om Ole Alstad som person, men
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han var eier av Sandstad g.nr. 19/60 en kort periode. Trolig var han fra Levanger/Åsen
distriktet. Gustav Hage er nærmere omtalt under Østre g.nr. 19/139.
Hovedbygningen ble oppført av tømmer, og noe av huset, dvs. to stuer, skal være
flyttet fra en plass i Leksdalen.
Både i 1921 og 1924 var det Josef Løe som var eier av denne eiendommen.
Josef Løe (1890-1987) og Beret Pedersdatter Valseth (1887-1973)
Josef Løe var født i Sparbu, og hans foreldre var Anna og John Løe. Josef Løe fikk prøve
seg på flere forskjellige yrker gjennom livet. Som ung var han skogsarbeider, senere
tømmermann. Han var også sjåfør og jernbanearbeider i perioden Beret var datter av
Peder Pedersen Høylovald og kona Birgitte Kristensdatter. Josef og Beret giftet seg i
1916.
Berets barn før ekteskapet
Bl. Erling Hynne, f. 1908, d. 1979. Gift med Gudrun Asphaug, f. 1915, d. 1972.
B2. Margit Johanne, f. 1912.

Beret og Josefs barn:
B3. Karla Pauline, f. 1914 på Øra, d. 1999. Gift med forska li ngssnekker Henrik Oskar
Ydse, f. 1910, d. 1999. Bosatt i Smedveita.
B4. Bjarne Parelius, f. 1917 på Øra, død ugift 1982. Meieriarbeider. Bosatt på Ørme
len.
B5. Alf Bernhard, f. 1919 på Øra, d. 1989. Gift med Hildur Råbock, f. 1920, d.
1997. Hildur var svensk. Alf var sjåfør. Familien var bosatt på Ørmelen.
B6. AnnyJulie, f. 1921 på Øra, d. 1992. Gift med sagbruksarbeider Birger Ramberg,
f. 1919, d. 1972. Egen heim i Sjøbygda "Fagerheim" g.nr. 1 1/7.
B7. Mary Synnøve, f. 1924 på Øra, d. 2010. Gift med Reidar Eriksen fra Hadeland,
d. 1981. Eriksen var murer. Bosatt på Lillestrøm.
B8. Jorid Bergljot, f. 1927 på Øra, d.1929, kaltes da Kristin Bergljot. Lungebeten
nelse.

Neste eier på Petersborg var Sigvald Seines. Han overtok i 1937
Sigvald Olafsen Seines (1910-1994) og Ruth Edvardsdatter Lyngaas (1915-1998)
Sigvald var sønn av Bergitte og Olaf Seines. Ruth var datter av Bergitte og Edvard Lyn
gaas.
De ble gift i 1938. Sigvald drev med buss- og lastebiltransport.
Sigvald og Ruths barn:
Bl. Guri Vibeke, f. 1942. Gift med Hans Melby, f. 1940. Eget hus i Brannan. Guri
var ansatt på skolekontoret, og Hans har hatt sitt arbeid på teknisk etat i Verdal
kommune. Begge er nå pensjonisten
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B2. Svein Edvard, f. 1949. Gift med Aud Solfrid Vollan, f. 1948. Svein Edvard er
ansatt i SpareBank 1 i Verdalen. Elan var eier av Petersborg i 2012.
B3. Nina Bergitte, f. 1952. Gift med Knut Arne Jørstad, f. 1950. Nina er fysioterapeut,
og Knut Arne driver lastebilstransport.

Adressen er Lektor Musums gt. 5.

ØRTUN
G.NR. 19/118

Fradelt Gjørem g.nr. 19/11 eier Ole Grande i 1916. Anders Ward var den første eier av
tomta, huset ble bygd noen år senere. Denne parsellen var mye større enn de tre andre
som ble fradelt samtidig - hele 7 mål. Den ble da også ganske fort delt i to. Arealet
lengst vest ble til tomt for tvillingbroren til Anders - skomaker Petter Ward. Han bygde
hus der i 1917 som fikk navnet Von
heim g.nr. 19/122. Se nærmere omtale
der. Så ble tvillingbrødrene nære
naboer, men med husfasaden mot hver
sin gate.
Anders Persen Ward (1888-1971) og
Inga Arntsdatter Helmo
(1890-1976)
Anders Ward var sønn av Berit Peders
datter og Per Ward i Strådalen. Hans
kone Inga var datter av Arnt Gun
bjørnsen og kona Berit Johannesdat
ter Helmo. Anders og Inga giftet seg i
Stiklestad kirke i 1919. Han ble ansatt
som bestyrer av Vuku filial i 1924.
Familien bodde først til leie, i 1921 i
Pettersengården i Veita,og tre år senere
holdt de til i Åbo, i et hus som senere
tilhørte Gustav Lundbakken. Huset
på Ørtun skal Være bygd i 1920. Da
Anders Ward ble filialbestyrer i Vuku,
flyttet de dit, og Ørtun ble utleid. Elias
Schrøder og familien bodde der.
Anders og Ingas barn:
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Inga og Anders Ward, eiere av Ørtun g.nr. 19/1 18.
Foto: Verdalsbilder.
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Bl. Arne Peder, f. 1919 på Øra, d. 2001. Gift med enke Kari Ramstad Holm, f. 1918
i Trondheim, d. 2014. Arne var i mange år ansatt som handelsbetjent på Verdal
Samvirkelag. Kari hadde 1-årig handelsgymnas (kontorlinje), og arbeidet hos A.
Dahl, senere hos Siemens i Trondheim. Neste eiere av Ørtun.
B2.

B3.

Bodil, f. 1922 på Øra, d. 1991. Gift 1943 med Kåre Olav Ekren, f. 1917, d.
1984. Eget hus på Øra. Kåre drev noe med lastebil og drosjetransport, senere
ansatt i Postverket. Bodil var tvilling med B3.
Bertil, f. 1922, d. 1993. Gift med Gunvor Kristine Sandseter, f. 1930 fra Nam
dalseid. Skilt. Bosatt bi.a. i Andebu. Gravlagt ved Ekeberg kapell i Sandefjord
kommune. Bertil var gartner og i mange år ansatt ved et gartneri i Grimstad. Tvilling
med B2.

B4.

Knut Georg, f. 1924, d. 2007. Gift 1952 med Eva Johansdatter Haug, f. 1931,
d. 1994. Knut var lagerbetjent på Verdal Samvirkelag.

I 2012 var Kari Ward eier av Ørtun og adressen er M.B. Landstads gt. 10.

NORDRÅK OSTRE
G.NR. 19/119

Parsell kjøpt av Petter Ingvaldsen i 1916 og trolig sammenføyet med Nordråk g.nr.
19/110. Nordråk østre var på 1 mål (40 m lang og 25 m brei).

INGSTAD
G.NR. 19/120

Fradelt Gjørem g.nr. 19/11 (eier Ole Grande) i 1916 og solgt til Olaf Ingvaldsen. Denne
tomta var også på 1 mål. I 1944 var det Petter Ingvaldsen som hadde hjemmel på dette
bruksnummeret. Alle de fire sistnevnte bruksnumrene er som nevnt fradelt Gjørem
g.nr. 19/11 og solgt av Ole Grande. Ved fradelingen heter det at parsellene var tenkt til
byggetomter og gater. Med andre ord den delen av Øra som vel de fleste kaller Prærien,
var under utbygging omkring 1916.
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AASGAARD OGSA KALI STENGAARDEN
G.NR. 19/121
Johannes Aas som var eier av Sjefstad g.nr. 19/17 ønsket å dele denne eiendommen i
to. Den fraskilte del fikk navnet Aasgaard. Dette skjedde i 1916.
Redaktør Johannes Aas var en virksom mann på flere områder, bl.a. eide han flere
tomter og fikk bygd flere hus, men solgte etter ganske kort tid. Slik også med Aasgaard.
Huset var nytt i mars 1916, da flyttet overrettssakfører Hans Bjørn inn i lokaler der.
Aasgaard var for sin tid et moderne og flott hus da det ble bygd på hjørnet av Nordgata
og Johannes Bruns gate - der Matsenteret eller Mega ligger nå. Huset var oppført i mur
og ved siden av Verdal Meieri, det første murhuset på Øra. Til jul samme år åpnet Kaf
festua i gården, der ble det bl.a. servert rømmegrøt enkelte dager. Et trekkplaster der
var et selvspillende piano. For å lytte til musikk fra dette måtte man betale 10 øre pr.
musikkstykke.
Johannes Aas beholdt ikke sitt nye hus lenge, for allerede i 1917 solgte han eien
dommen til Ole Høilo på Rinnan for 35000 kr (derav 5000 kr for løsøre).
Ole Bertram Eriksen Høilo (1864-1951) og x) Ragnhild Andersdatter Fåren (18661894), 2) Sara Oline Martinusdatter Bjartnes (1872-1954)
Ole Høilo var sønn av Erik Andreas Bye og kona Anna Nikoline. Han var en virksom
kar. Ole Høilo hadde både møllebruk og sagbruk og drev med noe trelastomsetning.
Dessuten virket han også som smed. Hva som var bakgrunnen for at han kjøpte Aas
gaard, kjenner vi ikke til. Han har neppe bodd der ettersom han var gårdbruker på
Rinnan mellom.
Han giftet seg første gang i 1887, og brura var datter av Anders Gundbjørnsen
Fåren. Hun døde i 1894, og Ole giftet seg for andre gang to år senere. Også denne
gang med en verdaling - Sara fra Bjartnes. Hun var datter av Martinus Olsen som var
gårdbruker på Bjartnes. Ole hadde til sammen 16 barn i sine to ekteskap.
Han var eier av Aasgaard i akkurat ett år og solgte eiendommen til Privatbanken i
Levanger A/S i 1918. Denne gangen ble prisen 37000 kr (derav 5000 kr for løsøre).
Mens det var bankvirksomhet i gården, ble det tatt inn leieboere i andre etasje.
I 1921 bodde det to familier der. Det var ingeniør Erling Samdahl og kona Otelie
Johanne og sementstøper Oluf Karlgaard og kona Berta. Tre år senere var det bare ekte
paret Karlgaard som bodde der. Disse siste opplysningene har vi fra manntallslistene
som ble brukt ved valgene i 1921 og 1924.
Åpningsdagen for den nye banken var 22. jan. 1919, men bankdriften på Aasgaard
varte ikke særlig lenge. Hvor stor tilstrømningen av kunder ble i Verdalen, vet vi ikke.
Kanskje var de fleste lojale overfor Sparebanken som ble opprettet allerede i 1854?
Kanskje var forretningsstanden på Øra for liten til å holde liv i en bank som nok var
myntet på dem? Urolige og vanskelige økonomiske tider skapte vel også problemer for
den nystartede banken. Allerede i 1925 ble nemlig Privatbanken A/S, Levanger, satt
under offentlig administrasjon, og dermed var bankdrifta på Aasgaard en saga blott.
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Om det var flere interesserte da Aasgaard ble utlyst for salg, vet vi ikke. Men Verdal
Samvirkelag fikk i alle fall tilslaget i 1926. Prisen var da gått ned til 28000 kr.
Samvirkelaget hadde fra før kummerlige forhold for kontordrifta, derfor ble det tid
ligere banklokalet nå tatt i bruk som lagets hovedkontor. I andre etasje fikk disponent
Johannes Minsaas leilighet.
Johannes Minsaas (1872-1966) og Kristiane Olava Olausdatter Mikvold
(1873-1913)
Johannes Minsaas var født på Sør-Minsås og var sønn av gårdbruker Hans Petter
Johannessen og Berit M. Jakobsdatter Minsås. Olava var datter av Olaus og Kristiane
Mikvold. Foreldrene var forpaktere på Folio da hun ble født. Johannes og Olava giftet
seg i 1897. De tok over gården etter foreldra i 1906. Han var organist i Stiklestad kirke
og fra 1897 handelsbestyrer, senere disponent på Verdal Samvirkelag. Sør-Minsås drev
han med leid hjelp, og familien bodde på Øra. Sine siste leveår bodde Johannes Mins
aas hos sin datter og svigersønn på Solhaug i Volhaugen.
Johannes og Olavas barn:
Bl. Ottar, f. 1898 på Øra, d. 1957. Gift 1921 med Ingrid Svenning fra Egge, f.
1 901, d. 1996. Gårdbrukere på Sør-Minsås fra 1920.
B2. Hildur, f. 1900 på Øra, d. 1974. Gift 1922 med Rolf B. Iversen, f. 1898, d.
1986. Han var fra Sortland og var en periode bestyrer av Samvirkelaget i Folda
len. Gårdbruker på Eklo mellom, senere salgsleder ved N.K.Ls Lær- og Ullvarefa
brikk A/S. Kjøpte eiendommen "Solhaug" g.nr. 39/19 i 1948.

Tomteområdet på Fridlund g.nr. 19/179 ble slått sammen med Aasgaard. Denne eien
dommen var som nevnt Verdal Samvirkelags hovedkontor i mange år. Bygget ble revet
for å gi plass til Matsenteret (Mega) som sto ferdig i 1962.

VONHEIM
G.NR. 19/122

Fradelt Ørtun g.nr. 19/118 (eier Ole Grande) i 1916 og solgt til skomaker Petter Ward.
Skjøte fra Grande i 1917. Huset ble bygd samme år. På forhånd hadde han kjøpt gam
melstugu i Opheim, så tømmeret som ble brukt kom derfrå. Gjenbruk av tømmer var
ganske vanlig før i tida. Han betalte 1500 kr til Aneus Okkenhaug som også tok på seg
frakting til Øra. Merking og riving av huset skulle Petter Ward sjøl sørge for i henhold
til kjøpekontrakten som er datert 18. des. 1916.
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Skomaker Petter Ward i fuli virksomhet. Foto utlånt av SNK.
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Eier i 2013 var Petter Wards oldebarn, Per Anders Ward. Vonheim og Lillegård g.nr.
19/208 er slått sammen og han eier begge. Lillegård var opprinnelig Nils Wards eien
dom. Adressen er Lektor Musums gt. 7.

HOLAN MELLOM

G.NR. 19/123
Fradelt Holan øvre g.nr. 19/51, eier E.M. Moe i 1916. Solgt til fotograf Larsson. I 2014
er det Ingegjerd Solheim Søvik som er eier.

AASGAARD NORDRE

G.NR. 19/124
Skjøte fra John Austad på Rosenvoll g.nr. 19/18 til Johannnes Aas i 1916.
Solgt av Johannes Aas til Ole Bertram Eriksen Høilo, Rinnan i 1917. Senere sam
menføyet med Aasgaard g.nr. 19/121

NORDBY

G.NR. 19/125
Martin Melby som var eier av Utheim g.nr. 19/10, delte fra en parsell til seg seiv og
kalte den Nordby.
På dette bruksnummeret ble det aldri reist hus. Derimot ble det fradelt flere bolig
tomter i årenes løp slik at resten gikk med til gategrunn. Med hensyn til bruksnum
meret er det delvis skjedd en sammenblanding med Nordstad g.nr. 19/151. 1 Norges
Bebyggelse er Nordstad gitt bruksnummer 125 mens navnet Nordby er borte der og
likeså br.nr. 151.
Martin Melby og familien er nærmere omtalt under Nordstad g.nr. 19/151.
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NERTUN
G.NR. 19/126

Nertun ble fradelt Tun i 1917 og solgt til Oskar Nilsen. Skjøte fikk han imidlertid ikke
før i 1937. Da var det Odine Husum som eide Tun g.nr. 19/99. Tomta var på 2 mål.
Oskar Ingemar Nilsen (1886-1939) og Inga Kristine Øvre (1887-1974)
Oskar var eldste sønn av Nils og Oline Nilsen. Han var født før foreldrene giftet seg.
Trolig var det derfor at Oskar bodde noen av sine første leveår hos besteforeldrene i
Follomarka. Der var han både i 1891 og da Verdalsraset gikk to år senere. Både Oskar
og besteforeldrene berget livet, men de hadde tragedien nært innpå seg. Ved etter-raset
6. september nådde raskanten helt opp til husa i Follomarka, og det ble for farlig å bo
der. Husa ble revet og flyttet til annet sted. Vilhelm Valnes fortake mange år senere til
Oskars sønn, Herman, at han tok Oskar under armen rasnatta. Begge kom seg unna.
Inga var født på Strinda og var datter av Kristine og Johan Henrik Øvre. Oskar og
Inga giftet seg i 1912. Da de var nygifte, leide de husvære, først i Landstadgården i
Gamle Storgate og senere på Rustaker (hos Riksvold) i Sørgata. Der bodde de ennå i
1924. Så overtok de et gammelt hus på Tinden, som de senere kalte Gammelstugu.
Det kjøpte Oskar av Signe Olsen (Bakken?) og Harald Granheim. Forhistorien til Gam
melstugu kjenner vi ikke til. Den lå omtrent der som Arve Nilsen senere satte opp sin
villa. Huset var i en dårlig forfatning, og nytt hus ”Nertun” ble bygd i 1938.
Oskar drev med forskjellig arbeid, bl.a. var han i flere år sesongarbeider ved Statens
Kornmagasin. Han døde allerede i 1939 bare 53 år gammel, så han fikk ikke glede
av nyhuset særlig lenge. Inga satt igjen med ansvaret for 10 barn, tre av dem var ikke
konfirmert ennå. Dette førte til mang en strevsom dag for Inga. Hun og Rakel Arntsen
var mye benyttet som kokker både i brylluper og begravelser. Ellers hadde hun kjøk
kenarbeid på Sivilforsvaret på Ørmelen.
Oskar og Ingas barn:
Bl, Herman Nikolai, f. 191 3 i Landstadgården, d. 2008, Gift med Marie Storhaug, f,
1919, d. 1997. Herman har prøvd både fiske og skogsarbeid, men lengst fartstid
har han på NordTrøndelag E. verk. Der arbeidet han i 30 år på linja. Eget hus på
Tinden.
B2. Gunnhild Kristine, f. 1914 på Øra, d. 2003. Gift med Alf Strand, f. 1913, d,
1993. Ekteparet var bosatt i Oslo, men kom til Verdalen som pensjonisten Overtok
"Nertun" etter hennes mor.
B3. Inger Oline, f. 1916 på Øra, d. 1986. Gift 1941 med Karl Einarsen, f. 1916,
d. 1978. Eget hus på Tvistvoll. Lastebileier. Kjørte for forskjellige oppdragsgivere,
bl.a. Verdal Meieri og Statens Vegvesen.
B4, Reidun Leona, f. 1918 på Øra, d. 2003. Gift med Assar Andersson fra Strømsund,
f. 1925, d. 1978. Assar Andersson ble tidlig pensjonert pga dårlig helse, men
drev med transport mens han var yrkesaktiv. Bodde i Østersund.
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B5. Svanhild Viktoria, f. 1920 på Tinden, d. 1999. Gift med kjøletekniker Kåre Myhre
fra Trondheim, d. 1995. Eget hus på Heimdal.
B6. Synnøve Eifrida, f. 1922 på Tinden, d. 2003. Gift med Ingvar Kristensen. Bodde
i Glomfjord der de hadde klesbutikk. Ingvar Kristensen omkom på sjøen under hob
byfiske. Synnøve kjøpte leilighet i Trondheim som pensjonist.
B7. Signe, f. 1924, d. 2010. Gift med Kurt Andersson, men skilt. Signe arbeidet som
hjemmehjelp og var bosatt i Gøteborg.
B8. Arve, f. 1926, d. 1997. Gift med Inger Johanne Bakkmyr, f. 1936. Bygde eget hus
på Tinden noenlunde på samme tomta som huset til foreldrene, "Gammelstugu",sto.
Huset fikk navnet Nilsbo og ble fradelt Nertun i 1964. Arve var forskaIingssnekker.
B9. Bjørg, f. 1928. Gift med Erik Pettersson, men skilt. Bjørg arbeidet som syerske og
bor i leilighet i Gøteborg.
B10. Åse, f. 1931, d. 2005. Gift med Jens Aarhus fra Frol, f. 1928, d. 2005. Eget hus
i Enebakk.

VOLD
G.NR. 19/127

Fradelt Maritvoll mellem g.nr. 19/91 (Grøholt) i 1918. Skjøte fra Grøholt til Johannes
Aas samme år. Skjøte fra Johannes Aas til datteren Olga Aas i 1922. Dette bruksnum
meret har utgått status. Trolig sammenføyet med Aasheim g.nr. 19/128.

AASHEIM
G.NR. 19/128

Fradelt Maritvoll mellem g.nr. 19/91 (Grøholt) i 1918. Skjøte fra Grøholt samme år til
Johannes Aas.
Johannes Aas (1851-1933) og Karoline SerineTrondsdatter (1847-1939)
Johannes Aas var en person med mange jern i ilden. Han var gårdbruker i Leksdalen
fra 1883-1902/1903. Fra 1900 var han avisutgiver og redaktør for Innherreds Fol
keblad. Han fikk bygd flere hus på Øra og er omtalt både under Viborg søndre g.nr.
19/64 og under Aasgaard g.nr. 19/121. Han hadde flere tillitsverv både innen kom
muneadministrasjonen og ellers i andre institusjoner i bygda.
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Johannes Aas deltok aktivt i bygdepolitikken og var ikke redd for å fremme sitt syn
i den forbindelse. Dette skaffet ham imidlertid ikke bare venner. Ved hans død i 1933
skrev lokalbladet bl.a.:
Med ham er en mann som har spillet en betydelig rolle i Verdalen, vandret bort. Han
har innehatt mange offentlige tillitshverv og nytt stor anseelse og tillit i sin bygd.
Han ble ellers skildret som en hjelpsom mann som bidro med råd og dåd til de som
ønsket hans bistand i forskjellige sammenhenger.
Se Reimer og folk Leksdalen s. 556. Sine siste leveår bodde han på Aasheim på
Garpa. Huset var stort og hadde leiligheter for utleie.
Johannes og Karolines barn:
Bl. Karen Lovise, f. 1 883 på Åsen, d. 1915. Gift med lærer Olaf Arne Pedersen, f.
1 886 på AAaritvollvald, d. 1958. Se Heimer og folk Leksdalen s. 542
B2. Johan Konrad, f. 1885 på Åsen, d. 1961. Gift med Holmfrid Kolstad. Han var
amtsgartner, senere skolestyrer på Staup Hagebruksskole ved Levanger.
B3. Eugen Teodor, f. 1 888 på Åsen. Utvandret til USA.
B4. Olga Johanna, f. 1890 på Åsen, død ugift i 1976. Overtok husa etter foreldra.
Hun fikk skjøte i 1922.

Eier i 2009 var Anita og Paul Green.

AABO
G.NR. 19/129

Aabo ble fradelt Gjørem g.nr. 19/11 i 1918, og eier den gangen var Karsten Nestvold.
Tomta var trolig tenkt som boligtomt for Nestvolds datter Borghild og svigersønnen
John Fikse. Skjøte fra Nestvold til John Fikse ble utstedt i 1921. Tomta fikk navnet
Aabo, noe som trolig har sammenheng med Fiksefamiliens mangeårige opphold nett
opp i Åbo, men det var på svensk side. Fikses byggeplaner ble av en eller annen grunn
skrinlagt. Han kjøpte eiendommen ”Kveldskvile” og Fiksefamilien bodde der allerede i
1921. Det ser ut som Bernt Holing ble den som fikk opp hus på tomta.
Bernt Holing (1883-1953) og Juliane Iversen (1888-1982)
Bernt Holing var fra Åsen og var sønn av Ane og Matias Granås. Juliane var datter av
Iver Olsen Guttormsen og kona Pauline Nilsdatter.
Bernt Holing var innom flere forskjellige yrker før han kom til Verdalen i forbindelse
med bygginga av Verdal Meieri. Dermed ble han verdaling. Best vil han vel bli husket
som møllearbeider på Verdal Samvirkelag. Møllearbeidet kunne være noe sesongbe
tont den første tida, da drev gjerne Holing noe murerarbeid på egen hånd.
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En detaljert leiekontrakt fra 1922 gir oss flere interessante opplysninger om bofor
hold for knappe 100 år siden. Kontrakten er opprettet mellom huseieren Bernt Holing
og Marie Vatterholm. I hovedsak er kontrakten noenlunde slik:
Hun skal få bo på et loftsværelse i søndre ende av Holings nye hus, og for det skal
hun betale 15 kr pr. mnd. Husleien skal betales til Verdal Sparebank, og skal brukes til
å betale renter og avdrag på et lån som Marie har tatt opp til ”værelsets istandsettelse”.
Når lånet er betalt, skal leien betales til huseieren Bernt Holing.
Ellers får vi vite at Marie skulle ha rett til å ta vann i brønn eller fra pumpe. Hun
skulle ha adgang til uthusene, kjeller, ganger og trappeoppgang.
Etter noen år fikk Holingfamilien overta et hus på Spellåkeren - Holing g.nr.
19/174. Dette hadde tidligere vært i Julianes familie. Mer omtale der.
Så vidt vi kjenner til ble Gustav Lundbakken neste eier i 1931.
Gustav Lundbakken (1886-1968) og Margit Mariusdatter Bye (1898-1972)
Gustavs foreldre var Sivert Jakobsen og Ingeborganna Lundbakken. Margit var født i
Trondheim, og hennes foreldre var Julie Anna og Marius Bye. Gustav og Margit giftet
seg i 1921. Gustav arbeidet noe på Verdal kommune. Men drev også med beredning
av skinn, både av sau og rev. Margit sydde på bestilling skinnposer for småbarn. Hun
laget også små hunder som hun sydde av saueskinn. Margit anskaffet seg strikkemas
kin og tok mot oppdrag fra folk.
Gustav var kanskje mest kjent som besty
rer av Verdal Turistforenings fiskeutklek
kingsstasjon. Han var æresmedlem i Verdal
Jeger- og hskerforening og fikk ellers stor
anerkjennelse for sin innsats for ferskvanns
fisket. Frem til 1961 hadde han forestått
utklekking av omlag 4.5 millioner fiskeyngel.
Lundbakken var også kjent for at han
drev med koppsetting. Det var tidligere en
behandlingsform mot flere sykdommer.
Noen syntes det var bra mot for eksempel
eksem.
Gustav drev både med jakt og fiske. Han
var en flink forteller som også kunne "farge
legge” litt når han la ut om sine resultater fra
turene i skog og fjell.
Personlig var han en gemytlig mann med
et godt og lunt humør. Ekstra godt likte han
å skøye med ungene i nabolaget. Margit og
Gustav hadde ikke barn seiv. Eiere 12012 var
Gustav Lundbakken og Peder Marius Melby
Siv Tone Mære Bye og Robert Bye. Adressen
viser fram sine nye sykler. Foto: Privat eie.
er Edin Holmes gt. 1. De som overtok var
visstnok i familie med Margit.
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FREDHEIM
G.NR. 19/130

Den første huseieren vi kjenner til på denne tomta er Johan S. Huseby. Tomta ble fradelt
Ørtun g.nr. 19/118 som i 1918 var eid av Ole Grande.
Johan Sivertsen Huseby (1853-1928) og Signy Edrikke (1878-1929)
Huseby hadde stor familie, og boligarealet på Solset ble etter hvert for krøbelt. Både
Huseby og hans familie er nærmere omtalt under Solset g.nr. 19/61. På Fredheim ble
det langt mer plass, men allerede etter 10 år ble huset solgt til Oluf Karlgaard.
Oluf Dorius Karlgaard (1879-1947) og Bertha Fredriksdatter Stenberg
(1881-1960)
Hans foreldre var Dordi og Olaus Kar
lgaard, og han var født i Sul. Bertha
var født i Stangvik, og hennes foreldre
var Anne og Fredrik Stenberg. De gif
tet seg i 1907 i USA. De kom tilbake
i 1911, og da var de to eldste barna
født.
Bertha Karlgaard var holdt for å
være en myndig dame. Blant folk
ble det gjerne sagt at karene dannet
B-laget der i gården.
Oluf Karlgaard arbeidet som
sementstøper i USA, og det fortsatte
han med da han kom tilbake. Han tok
på seg ganske store oppgåver innen
sitt fag. På Verdal Meieri (bygd 1916)
hadde han mange oppgåver, likeså på
Verdal Samvirkelag. Han tok på seg
både nybygg og reparasjoner.
Karlgaard var kjent som en dyk
tig og samvittighetsfull håndverker. 1
et sitat fra lokalbladet ved hans død
heter det bl.a.:
Karlgaard var en mann av få ord.
Han var håndverkeren som gjennom
sitt arbeid skapte seg respekt hvor han
kom, og dette arbeidets adelsmerke vil
bli hans ettermæle.
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Liva Karlgård med tre slektninger omkring seg. Tv, for
Liva; Oddlaug Karlgård gift Berntsen, f.h. Frida g. Skjøre
stad. Bak er frolig Doris g. Fuglaas. Foto: Privat eie.
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En fin bukett Karlgård. Sittende Arne, Doris, Oddmund og Frida. Bak står Oddlaug. Foto: Privat eie.

Oluf og Berthas barn:
Bl.

B2.

Doris Alette, f. 1908 i USA, d. 1975. Gift 1929 med Helge Fuglaas, f. 1899,
d. 1959. Familien bodde på Byafossen der Helge Fuglaas arbeidet på kontoret til
A/S Helge-Rein-By Brug.
Frida Marie, f. 1910 i USA, d. 1990. Gift 1935 med meieribestyrer Sigvard
Pedersen Skjørestad, f. 1906, d. 1988. Skjørestad arbeidet på Verdal Meieri,
men var også bestyrer på Rissa Meieri i mange år. Døde i Verdalen som pensjonis
ten

B3.

Oddlaug, f. 1913 på Øra, d. 1971. Gift 1932 med Sverre Berntsen, f. 1901,
d. 1986. Eget hus på Spellåkeren - Garheim g.nr. 19/182. Sverre var garver,
senere ansatt i NSB.

B4.

Arne, f. 1916 på Holmsveet, d. 2001. Gift 1948 med Signe Wenche Eckhoff, f.
1913. Han var salgssjef i firmaet Eckhoff & Co. Bosatt i Oslo. Han er gravlagt på
Ullern kirkegård i Oslo.
Oddmund Bjarne, f. 1918 på Øra, d. 1986. Gift 1961 med Gjertrud Bjørkhaug,
f. 1917, d. 2007. Gjertrud var fra Meldaien og var utdannet sykepieier ved
Innherreds Sykehus. Etter at hun gikk Norges Høyere Sykepleieskole i Oslo, ble
hun instrukssjonsøster ved Innherreds sykehus. Fra 1970 var hun sjefsykepleier ved
Innherreds sykehus. Oddmund tok over Fredheim etter foreldra og var murmester.

B5.

Eier 12014 var Berit Leirset og adressert er Lektor Musums gate 11.
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SOLVANG OSTRE

G.NR. 19/131
Fradelt Eker g.nr. 19/20 (E.M. Moe) i 1918. Solgt til Henrik Buran. E.M. Moe ga skjøte
til Ole Valbekmo på en parsell av Eker g.nr. 19/20. Dette bruksnummeret er gått ut.
Sammenslått med Solvang g.nr. 20/6 i 1963.

LYSGÅRD OSTRE

G.NR. 19/132
Fradelt Eker g.nr. 19/20 og solgt til Verdal kommune i 1918. Eier den gang var E.M.
Moe. Prisen var 800 kr. Skjøte fra Moe samme år, men da kaltes eiendommen Lysgaard
søndre. Trolig feilskrevet, i matrikkelen kalles dette bruksnummeret Lysgård Østre
(Rbok 12/387).
Verdal kommune er fortsatt eier i 2014. Ingen bolig på tomta som ligger ved Kvisla.

FREDHEIM ØSTRE BLE GJERNE KALT RØDE MØLLE

G.NR. 19/133
Denne parsellen ble fradelt i 1918 av Ørtun g.nr. 19/118 tilhørende O. Grande og solgt
til handelsmann Johan Huseby. Størrelse: 3 mål. Skjøte på eiendommen fikk Huseby i
1919, prisen var 2900 kr.
Martin Hage eide denne tomta en periode, men det ble hans far, Gustav Hage, som
fikk satt opp hus på den. Han fikk tilbud om å overta et hus på Trones som skulle
flyttes. Gustav Hage overtok det, og flyttet det til denne tomta på Øra. På folkemunne
ble huset kalt Røde Mølle. Bakgrunnen for det skal være at det var bare ett rødt hus i
området. Byggeår skal være 1937/38. Det var hre leiligheter i huset. Andreas Krokstad
overtok i 1955.
Røde Mølle' er revet og på tomta står i 2013 Jon Bjartnes sitt hus. Adressen er M.B.
Landstads gt. 12 b.
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ROSENBORG NORDRE
G.NR. 19/134

Denne tomta ble fradelt Rosenborg g.nr. 19/86
i 1919, og fra da av og fremdeles i 1944 ser det
ut som Anneus Karlgaard var hjemmelsinne
haver. Husa skal være bygd i 1922 ifølge Nor
ges Bebyggelse, men om det var Karlgård eller
Nils Brækken som fikk bygd dem, vites ikke.
Nils Brækken (1875-1960) og
0 Helga Kristine Ottesdatter Munkeby
(1879-1902),
2) Astrid Gurine Skottedal (1884-1911)
Nils Brækken var fra Frol og var gårdbruker
på Munkeby nedre til han i 1912 kjøpte Faa
ren øvre. Han solgte imidlertid Faaren og flyt
tet på Øra i 1915. Han begynte landmands
forretning og drev den som kommisjonær for
Landmandsprodukter. Nils Brækken var også
eier av Petersborg g.nr. 19/117 og Fagerheim
Brudeparet Karin og Anneus Karlgaard.
g.nr. 18/15 i to perioden
Foto: Privat eie.
Ifølge lokalavisa åpnet Nils Brækken kjøtt
forretning i kjelleren på Rosenborg nordre i
1932. Den drev han til 1950 da han solgte til Ragnar Thorsen. Thorsen fikk skjøte i
1951. Flere opplysninger om Nils Brækken og familien under Fagerheim g.nr. 18/15.
Denne eiendommen har adresse Feskarvegen 3, og eier i 2012 var Steinar Hagen.
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STRANDBORG
G.NR. 19/135

Fradelt Rosenborg g.nr. 19/102 tilhørende Nils Nilsen og solgt til Konrad Larsen i 1919.
Konrad Ludvig Hjalmar Larsen (1892-1972) og Margot Berntsdatter Sagmo
(1887-1971)
Huset skal være bygd i 1918. Konrad Larsen var sønn av Kristianne og Oluf Larsen
og var født på Maritvollvald. Margot var datter av salmaker Bernt Andreas Sagmo og
kona Elen Marie Ellevsdatter og var født på Øra. De giftet seg i 1913. Konrad Larsen
var sagbruksarbeider.
Margots sønn med sersjant Elias Moe fra Harstad:
Bl. Bjarne Magnus, f. 1908, d. 1977. Utvandret tit USA i 1929 som ugift jordbruks
arbeider. Elan døde i Chicago, Illinois i USA. Hans første jobb var på en farm,
senere sfartet han kolonialforretning sammen med sin onkel Egii Bernhard Sagmo
(Moe) i Chicago. Etter en tid begynte han som kvalitetskontrollør i firmaet Bell &
Howell. I denne jobben fikk han besøke mange land, men i hans øyne var Norge
det vakreste. Han katte seg Magnus Moe.

Margots sønn med sagarbeider Søren Eliseussen Lerfald:
B2. Georg Lerfatd, f. 1910 på Øra, d. 1998 i Fredrikstad. Gravlagt på Leie gravlund.
Gift med Irma. Han var tivoiieier og bosatt i Fredrikstad.

Konrad og Margots felles barn:
B3. Etla Katrine, f. 1913 på Ørmelen, d. 1982. Gift 1932 med Trygve Haugan, f
1906, d. 2000. Eget hus i Vinne - Solvang g.nr. 275/23.
B4. Oddny, f. 1916 på Øra, d. 1998. Gift med Alf Gjersing, f. 1914, d. 2006. Eget
hus på Ørmelen. Alf Gjersing var lensearbeider.
B5. Ruth, f. 1917 på Øra, d. 1976. Gravlagt på Stiklestad. Gift 1936 med Arne
Ottar Dahl, f. 1915, d. 1996 på Flisa. Gravlagt ved Gjesåsen kirke. Arne Dahl
var selger. Skilt.
B6. Dagmar, f. 1920 på Øra, d. 2002. Gift med Alf Georg Eriksen, f. 191 1, d.
1980. Eriksen var boktrykker av yrke og var eliers aktiv på flere områder. Mer
omtale under Viborg søndre g.nr. 19/64.
B7. Hedvig Margaret, f. 1925 på Øra, d. 1986. Gift med Erik Bostrøm. Bosatt i Øst
ersund; Hedvig arbeidet på Konsum, og Erik hadde sitt arbeid i Østersundsposten.

Fra 2003 og fremdeles i 2012 var Tore Lundsaunet og Marthe Bakkan eiere, og adres
sen er Kroken 6.
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VESTERHEIM

G.NR. 19/136
Fradelt Skjønborg g.nr. 19/30 tilhørende Chr. O. Gravaas og solgt til hustomt for Alf
Stavlund i 1920. Han fikk skjøte samme år. Huset ble også bygd i 1920. Eiendommen
ligger på et område som kalles Spellåkeren den dag i dag. Noe av Spellåkeren ligger på
Maritvolls grunn og noe på Borgens grunn.
Alf Halvorsen Stavlund (1887-1964) og Maren Helene Tidemansen (1889-1972)
Alf Stavlund var født på Øra og var sønn av skredder Johannes Halvorsen og kona
Oline. Stavlund gikk først i lære hos baker Nils Abrahamsson. Da han vel var ferdig
med bakerlæra, reiste han i 1907 til USA og ble der i ti år. Der ble han i 1909 gift med
Helene Tidemansen fra Lærdal. Hun var datter av Lovise og Amund Tidemansen. I
USA arbeidet han bl.a. på mekanisk verksted og i sementbransjen. Familien Hyttet
tilbake til Verdalen, og Stavlund arbeidet en periode på Trones Bruk. Senere ble han
ansatt ved Verdal Samvirkelags mølle. Der arbeidet han til oppnådd aldersgrense, i alt
34 år. Stavlund var en ivrig fagforeningsmann som også i en periode var medlem av
Verdal herredsstyre for Arbeiderpartiet.
Alf og Helenes barn:
Bl. Hozell, f. 1911 i USA, død visstnok i 2007. Sammen med foreldrene kom Hazel
som lita hit til bygda. Dermed fikk hun sin skolegang her. Hun flytet tilbake til USA
i 1929. Gift med Alex Zalken. Bosatt i Chicago. Hun arbeidet en periode i et
parfymert mens han drev med forsikring.
B2. Johan, f. 1918 på Øra, d. 1987. Gift med Hjørdis Hynne, f. 1922, d. 2012.
Eget hus på Ørmellen. Johan var sementarbeider. Tvilling med Olaf.
B3. Olaf, f. 1918 på Øra, d. 2003. Gift i 1940 med Jorid Antonie Kvam, f. 1916, d.
2000. Olaf var typograf. Familien hadde eget hus på Tinden. Tvilling med Johan.
B4. Norma, f. 1928 på Øra. Gift med Frank Thoresen, f. 1926, d. 2002. Bosatt i
Nittedal. Begge arbeidet i Sønnak.
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STØR

G.NR. 19/137
Fradelt Vold g.nr. 19/127 tilhørende Johannes Aas i 1920 og solgt til Julie Støp. Huset
ble bygd 1920/21. Støp lå på Garpa, og John Fikses hus var nærmeste nabo mot sør.
På motsatt side av veien til hovedbølet på Maritvoll lå Åsheim. Der var Johannes Aas
og senere hans datter Olga Aas eier.
Julie Støp (1866-1958)
Hennes foreldre var Teodor og Elen Sofie Støp. De var gårdbrukere på Landstad. I
1891 bodde hun heime på Landstad, men i 1900 oppholdt hun seg i Trondheim. Der
var hun strykerske med egen forretning og bodde i Gyldenløves gt. 29.
Hun skal ha eid/bodd en periode på tomta der Samvirkelagets bakeri senere ble
bygd i Nordgata. Huset ble senere flyttet til Sørgata vis-å-vis Eriksen & Eide.
I manntallet fra 1921 kaltes hun handlerske. Butikken var neppe på Garpa. Ifølge
tradisjonen handlet Julie Støp i et lite hus for enden av Jernbanegata mot Sørgata. Der
kunne man gå rett inn i butikken (uten trapp). Om hun eide dette huset, er usikkert.
Hun laget kranser av papirblomster og tørre bregner. Ellers solgte hun melk og drops,
kjeks og kavring som hun hadde i kommisjon fra Steinkjer eller Levanger (tradisjon
etter Ella Wisth).
Eiere tidlig i 1950-åra var Lovise og Birger Holan. Tomta er i 2014 slått sammen
med Kveldskvile g.nr. 19/74.

OSTRE

G.NR. 19/139
Liva Karlgaard eide en ekstra tomt ved siden av sin eiendom Karlskvile g.nr. 19/109.
Den fikk navnet Østre og ble solgt til Gustav Hage. Tomta ble fradelt i 1921.
Gustav Hage (1874-1959) og *) Maren Sofie Sivertsdatter Flyum (1873-1907),
2) Karen Olsdatter Skavdal (1890-1967)
Gustav Hage var sønn av kirkesanger og lærer Sevald Hage og kona Siri Anna Nilsdat
ter. Hans første kone som kalte seg Sofie, var datter av Sivert Toresen og Marta Ivers
datter Llyum. Gustav og Sofie giftet seg i 1897, men hun døde i 1907, og Gustav giftet
seg opp igjen i 1922. Karens foreldre var Ole Martin og Sigrid-Anna Skavdal.
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Gustav Hage var først gårdbruker på Kluken i Ulvilla, senere på Nordberg vestre.
Huset på Østre ble bygd i 1922. Det var gode muligheter for å leie jord i og omkring
Øra. Hage benyttet seg av det og kunne derfor ha flere husdyr. Ennå i 1940 var det hre
kyr på bås på denne eiendommen. For å holde dette gående trengtes det sommerfjøs.
De fikk låne ett hos Hans Juul Whist. Det sto ikke langt unna Egil Eklos villa. Så eide
de ett seiv. Det sto i Kvisla, like ved der Veksttorget holder til i dag.
Gustav Hage var også eier av Petersborg g.nr. 19/117 en periode omkring 1919.
Gustav og Sohes barn:
Bl.
B2.

B3.

Sigvald, f. 1897 i Ulvilla, d. 1961. Gift 1932 med Ellen Holdås, f. 1912, d.
1 997. Byggmester på Steinkjer. Eget hus på Gullbergaunet.
Signe, f. 1898 i Kluken, d. 1981. Gift 1922 med Ingvald Elåkonsen Flyum, f.
1 899, d. 1986. Ingvald Flyum var småbruker på Prestenget i Ulvilla og maskinist
på Ulvilla Kraftstasjon.
Marta, f. 1900 i Kluken, d. 1 983. Gift 1 922 med Andreas Krokstad, f. 1 895, d.

1969. Andreas Krokstad var eier av Melastua g.nr. 1 8/6 en periode, se også der.
Han var sjåfør på Fylkesbilene. Bosatt på Steinkjer. Fra 1955 bosatt i Røde Mølle
på Øra.
B4. Sigrid, f. 1902 i Kluken, d. 1902.
B5. Sigmund, f. 1904 i Kluken, død ugift 1981. Attest til Canada som ugift jordbruks
arbeider i 1928. Tilbake etter fire år. Eget hus på Flata ved Holmsveet.
B6. Jon Martin, f. 1 905 i Kluken, d. 1981. Gift 1942 med Magnhild Lunnan, f. 1905,
d. 1996. Martin Hage drev med drosje fra 1927 til 1941. Magnhild arbeidet på
Verdal Samvirkelags systue. Gårdbrukere på Nordberg vestre.
Gustav og Karens barn
B7.

Ottar, f. 1909 i Kluken, d. 1924

B8.

Ingeborg, f. 1911 i Kluken, d. 1993. Gift 1928 med Kristian Holmen, f. 1901,
d. 1983. Handelsmann i Skjækerfossen, senere på Øra.
Sevald, f. 1922 i Kluken, d. 201 3. Gift 1959 med Polly Pettersdatter Leirhaug, f.
1926. Sevald var avdelingsleder på Verdal Samvirkelag, senere ansatt på Trones
Bruk. Polly var ansatt på Verdal Samvirkelags kontor, senere på Rådmannskontoret.

B9.

Eier i 2013 var Sevald Hage - adressen er M. B. Landstads gt. 6.
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GRØNENG
G.NR. 19/140
Fradelt g.nr. 19/15 Nordby i 1921. Skjøte fra Martin Melby til Severin Vaagen på byg
getomta ”Grøneng” i 1922. Huset skal være bygd like før 1924.
Severin Helmer Sakariassen Vaagen (1874-1939) og Hanna Margrete Ørsjødal
(1874-1937)
Severin og Hanna kom fra Verran, der de ble viet i 1899. Vågen kom til Verdalen som
sagbmksarbeider på Trones Bruk. Senere var han en av tre som starta med Verdal Kas
sefabrikk i 1920.
Severin og Hannas barn:
Bl. Ame, f. 1902 i Verran, død ugift 1931
B2. Petra Sofie, f. 1905 i Verran, d. 1983. Gift 1924 med Amt Johan Gregersen, f.
1901 i Porsgrunn, d. 1976. Han hadde hest og drev noe som vognmann, men tok
også på seg tømmerkjøring. Eget hus i Sjøbygda, "Svenning" g.nr. 2/9.
B3. Margit Synnøve, f. 1914 på Åkerhus, d. 2008. Gift med Sverre Toralf Lorås, f.
1908, d. 1986. Gårdbrukere på Stein på Røra fra 1943. Margit gikk sylære og
arbeidet noe på butikken hos Anna Hegdahi.
B4. Dagrun Johanne, f. 1918 på Åkerhus. Gift 1942 med Erling Johan Lorås, f. 1906,
d. 1992. Lorås var ansatt i Landbruksdepartementet og Syikesarbeidssjef i NordTrøndelag. Dagrun arbeidet noe på Strand kafe hos /Marie og Martin Strand.

Det gamle huset er revet, og Solbjørg Haug eier hus og tomt i 2014. Adressen er
Øysteins gt. 4.
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SOLHEIM

G.NR. 19/141
Fradelt Fridheim g.nr. 19/12 tilhørende Julie Braarud i 1921 og solgt til John Berg som
fikk skjote i 1922.
John Berg (1864-1940) og Petra Karoline Johansdatter (1866-1946)
John Berg var baker av yrke, men var også jernbanearbeider en periode. Som så mange
andre var og Berg på en tur til USA. Da han kom heim derfrå, var han i mange år baker
på Verdal Samvirkelag.
I 1924 bodde foruten John og Petra også deres sønn Sofus og kona Alfrida på Solheim.
John Berg og familien er også omtalt under Elvheim g.nr. 18/29 som visstnok skal
være av Mikvoll store.
Allerede i 1925 ble eiendommen solgt til Oluf Næss.
Oluf Olsen Næss (1867-1931) og Anna Kristine Andersdatter (1869-1951)
Oluf Næss var fra Svølgen i Bjugn, men Kristine var verdaling og var datter av medhjel
per Anders Halvorsen Rosvold. Begge måtte leve med et handikap, de var døvstumme.
Oluf var snekker. Før de overtok Solheim, bodde de på nabotomta og eide Hjemvei g.nr.
19/13.
Oluf Næss var vel 63 år gammel da han døde i 1931 av lungebetennelse.
Oluf og Kristines barn:
Bl. Arnold Ossian, f. 1909 på Rosvoll, d. 1977, Neste eier. Gift 1935 med Eila Indahl
f. 1912, d. 1984.
B2. Edel Ragnhild, f. 1910 på Øra, d. 1996. Gift med Hans Olai Berg, f. 1907, d.
1993. Etter eksamen på Statens skogskole ble han ansatt som herredsskogmester på
Alstahaug i Nordland. Senere bestyrer på Planteskolen i Ørsta og herredsskogmester
der. Han regnes som "far" til Skogreisingsplanen for Vestlandet og Nordland. Æres
medlem i Det Islandske Skogselskap.

Arnold Ossian Næss (1909-1977) og Ella Indal (1912-1984)
Arnold Næss var kommunerevisor i Verdalen. Ella var datter av Ellev Ellingsen og Grete
Johannesdatter Indal.
Arnold og Elias barn:
Bl. Odd, f. 1935, d. 1996. Gift 1958 med Ida Cecelie Idarsdatter Larsen, f. 1932.
Odd var tannlege på Steinkjer. Ida var arbeidsterapeut. Bosatt på Steinkjer.
B2. Per, f. 1937. Gift med Marie Bjarnesdatter Røstad, f. 1935. Per var lektor på Levan
ger lærerskole, men er nå pensjonert. Ellers har de vært gårdbrukere på Salthammer
som var hennes farsheim.

Fm 2011 var Ivar Jørpeland m/flere eiere av Solheim.
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HUSEBY
G.NR. 19/142

Tomta ble fradelt Fridheim g.nr. 19/12 (eier Julie Braarud) i 1921, og solgt til Johan
S. Huseby. Huset skal være bygd i 1925 ifølge Norges Bebyggelse. Kjøpekontrakt ble
skrevet i 1921, men Huseby fikk skjøte to år senere. Se også Solset g.nr. 19/61.
Johan Sivertsen Huseby (1853-1928) og Signy Edrikke (1878-1929)
Her var det så at Johan Huseby åpnet sin ”nye butikk” som han averterte i lokalbladet
15. jan. 1926. Der solgte han bomullstøyer, flanell og lerret. Han skaffet dessuten
herre- og guttedresser som også kunne syes etter mål. Men Huseby begynte å dra på
årene, og han fikk ikke så mange år på denne eiendommen. Han døde i 1928.
Etter Husebys død, nærmere bestemt i 1931, ble eiendommen solgt til Leif Walberg.
Men allerede i 1929 drev han herre- og damefrisersalong i denne gården.
Leif Pedersen Walberg (1908-1990) og Esther Bergliot Edvardsdatter Lyngaas
(1908-1993)
Både Leif og Esther var utdannet i frisørfaget og hadde som nevnt salong i første etasje
på Huseby. De tok også på seg brudepynting. Leif Walberg drev også med manufaktur
på samme sted.
Leif og Esthers barn:
Bl. Tore, f. 1935, d. 2007. Arbeidet i manufakturbransjen.

Leif Walberg og familien er også omtalt under Dyrstad g.nr. 19/59.
Eier av denne eiendommen i 2014 er Huseby Jernbanegata A/S og adressen er
Jernbanegata 25. Rune Johanessen har sin forretning Cartofflene her.

NORDERHOV
G.NR. 19/143

Fradelt Fridheim g.nr. 19/12 som tilhørte Julie Braarud i 1921, og ble solgt til Edvard
Lyngaas. Skjøte fra Julie Braarud til Edvard Lyngaas året etterpå. Ser ikke ut som det
ble bygd på denne tomta. Men i 1944 var det Arnold Nessgaard, Edv. Lyngås sin svi
gersønn, som eide den. Overtatt av Verdal kommune i 1956.1 dag er området brukt til
rundkjøringa ved enden av Jernbanegata.
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LUNHEIM
G.NR. 19/144

Tomta ble fradelt Fridheim g.nr. 19/12 i 1921 tilhørte Julie Braarud. Den ble solgt til
Martin Lian. Han fikk skjøte i 1922.
Martin Lian (1892-1972) og Margit Lian (1890-1966)
Ifølge manntallet fra 1921 bodde ekteparet Lian i huset, så det ble vel bygd like før
den tid. Martin Lian var barberer og hadde salong på Lunheim. I april 1929 averterte
Lian at han overdrog sin forretning til barberer Oddvar Olsen. Samtidig takket han
sine kunder for tilliten og for den søkningen han hadde hatt. Oddvar Olsen på sin side
anbefalte publikum fortsatt å benytte salongen. ”Eneste fagmann på stedet”, skrev han
til slutt i annonsen.
Vi kjenner ikke til Martin og Margit Lians videre skjebne, men begge er gravlagt på
Tilfredshet i Trondheim.
I 1930 ble Jon Sefaniassen Ydse eier av Lunheim.
Jon Sefaniassen Ydse (1874-1948) og Eline Kristine Jonsdatter (1873-1913)
Kristine var født på Inderøy. I 1900 ble Jon Ydse betegnet som gårdbruker, selveier og
jernbanearbeider. Han eide bruket Bragstad i Sjøbygda, og flere av barna tok Bragstad
som etternavn.
Jon Ydse fikk prøve seg på mange forskjellige yrker. Han var først på Lofotfisket i
tre vintrer, så arbeidet han i flere år på Hell-Sunnanbanen. Ydse arbeidet en periode i
Fines gruver i Verran, senere var han stiger på Løkken i gruvene der. I 1914 ble han
så ansatt som bestyrer for Vestlandske Kalkbrudd på Østborg i Frol. Da Felleskjøpet
kjøpte kalksteinsbruddet og bygde kalksteinsmølle der, fortsatte Ydse som bestyrer.
Jon og Kristines barn:
Bl. Korla Antonie, f. 1 898, d. 1909 på Bragstad av krampe.
B2. Sverre, f. 1899, d. 1919 på Bragstad av tuberkulose. Lagerbetjent.
B3. Julie Kristine, f. 1901 på Bragstad, d. 1993 på Øra. Ugift sydame. Neste eier av
Lunheim.
B4. Johan, f. 1905 på Bragstad, d. 1997. Gift 1932 med Mildrid Karsteinsdatter
Nestvold, f. 1900, d. 1981. Johan var agronom, men arbeidet i mange år på
NKLs garveri, senere på Spinneriet.
B5. Ragna Serine, f. 1907 på Bragstad, d. 1984. Gift med Oswald A.T. Falch, f.
1 884, d. 1 977. Begge er gravlagt på Steinkjer.

Eier fra 1994 og fremdeles i 2012 var Lars Morten Lersveen, og adressen er Lektor
Musums gt. 8.
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NESSET OSTRE
G.NR. 19/145

Fradelt gården Nesset g.nr. 19/32 tilhørende Andreas Nesset og solgt til Eliseus Larsen
i 1922. Parsellen var på ca. 9 mål. Alt tyder på at det har foregått et makeskifte her.
Akkurat samme areal ble nemlig samtidig solgt til Andreas Nesset av Eliseus Larsen.
Eliseus Larsen (1862-1935) og Julianna Olsdatter Haugslien (1861-1944)
Mer omtale under Nesset mellom g.nr. 19/54.
Eliseus og Julianna hadde i alt 9 barn som alle er nevnt under Nesset mellem. Den
yngste av dem Harald Edin Larsen overtok Nesset østre etter foreldra.
Harald Edin Eliseussen Larsen (1904-1937) og
Klara Antonie Anneusdatter Berg (1910-1997)
Klara ble svært tidlig enke idet Harald døde bare
33 år gammel. Hun var datter av Karoline og
Anneus Berg.
Harald og Klaras barn:
Bl.
B2.

Harry Kristian, f. 1930, d. 1931.
Snorre, f. 1933. Gift med Kari Røyse fra Øvre
Eidfjord, f. 1936, d. 2006. Snorre var indus
triarbeider i Ålvik, men er nå pensjonist og
bosatt i Øvre Eidfjord.
B3. Ruth, f. 1935, d. 2008. Gift med Bjørn Erling
Jermstad, f. 1935, d. 2003. Bjørn var forska
lingssnekker.
Kiara, Harry og Harald Larsen. Harry ble

Klara giftet seg igjen, denne gang med Konrad Nil
sen. Han ble eier fra 1948.

født 1930, men døde i 1931. Harald Lar
sen ble kalt fisker i 1 930. Foto; Privat eie.

Konrad Nilsen (1900-1984) og Klara Antonie Anneusdatter Berg Larsen (1910
1997)
Konrad var sønn av Ragnhild og Johan Nilsen og arbeidet på Sentrallageret til Verdal
Samvirkelag. Han er også omtalt under Elvbakken g.nr. 19/32
Konrad og Klaras barn:
Bl.
B2.

Randi, f. 1944. Gift med Johan Hustad, f. 1938. Bosatt på Sandvollan.
Edith, f. 1946. Gift med Tore Riberg. Edith er renholdsarbeider. Tore var først ansatt
hos Rieber, senere kranfører. Eget hus på Levanger. Pensjonister.

Flere innbyggere på Tinden sa at denne heimen lå på Kvislmelen.
Eiere i 2013 var Jorun og Lars Grande.
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TUN SØNDRE

G.NR. 19/146
Fradelt Tun g.nr. 19/88 i 1922 og solgt til Ludvig Larsen. Arealet var på 3 lfi mål. Ludvig
Larsen fikk også skjøte i 1922.
Ludvig Bernhard Eliseussen Larsen (1885-1941) og Marie Magdalene Larsen
(1881-1969)
Før Ludvig Larsen kjøpte Tun søndre, var han noen år eier av Reinsvoll g.nr. 23/10
som i sin tid ble fradelt Fæby. Som gift mann reiste han i 1913 til Englevale i NordDakota, men kom tilbake i 1916. I USA arbeidet han på farm både i Englevale og Fort
Ransom i tre år.
Han er også omtalt under Nesset mellom g.nr. 19/54 fordi han var sønn av Eleseus
Larsen og kona Julianna. Marie var datter av Marie Andreasdatter og Anders Andreas
sen Hestegreivald.
Etter Amerikaturen arbeidet Ludvig som fyrbøter, senere nattevakt på Trones Bruk.
Der arbeidet han også ved sin død bare 55 år gammel.
Av manntallslisten for valget i 1924 ser vi at Ludvig og Marie bodde på Tun da.
Hovedbygningen skal være reist i 1925. På Tun ble det ikke så langt opphold for
Ludvig og Marie. Allerede i 1928 flyttet de til Nesset søndre g.nr. 19/159 der de også
er omtalt.
Ludvig Larsen solgte Tun søndre til Lina Olsen , se under Sørum g.nr. 19/80. Så vidt
en kjenner til solgte hun senere til svigersønnen Karl Bernhard Gjersing.
Karl Bernhard Gjersing (1895-1978) og Astrid Leonora Olsen (1901-1942)
Dette ekteparet var senere eiere av Sørum g.nr. 19/80. Familien er derfor omtalt nær
mere der.
Karl Gjersing hadde hjemmel på Tun søndre ennå i 1944. Han solgte i 1947 til
Magne Holing. Hans familie var fortsatt eiere i 2010.

JENSVOLL LILLE

G.NR. 19/147
Skjøte fra Erik M. Moes dødsbo i 1922 til Jon Suul. Visstnok bare en parsell som senere
er sammenføyet med Jensvoll gr.nr. 19/19.
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KROGNES NORDRE

G.NR. 19/148
Denne parsellen grenset mot sør til Krognes vestre og var den nordlige delen av Hans
Petter Husans eiendom. Den ble fradelt Krognes g.nr. 19/16 i 1922 og solgt til Ole A.
Nilsen sammen med Krognes vestre. Krognes nordre var lenge brukt til jordbruk og
gartneri. Det har neppe stått noe hus her før Anna Heir bygde sin villa omkring 1937.
Ole A. Nilsen er omtalt nærmere under Melastua g.nr. 18/6, Krognes g.nr. 19/16)
og Krognes vestre g.nr. 19/10.
Gartner Olav Stubskin som overtok i 1927, eide også Krognes vestre og er nærmere
omtalt der. 1 lokalbladet kan vi lese litt om vareutvalget hos gartneren. Han hadde
selvfølgelig bærbusker å seige, men også hagefrø, begoniaknoller og blomstergjødning.
Kålplanter og blomsterplanter fantes om våren, og på høstparten var det både grønn
saker og blomster å få hos Stubskin. Denne gartnerivirksomheten midt inne i Øra ble
dessverre bare kortvarig. Stubskin ble syk og døde i mars 1930 bare 28 år gammel.
Etter hans død overtok Einar Heir i 1931.

Interiør fra Verdal Samvirkelag ca. 1920. Betjeningen bak disken er f .v.: ukjent mann, Agnes Bones og Anna Heir.
Begge damene hadde mange års erfaring på Verdal samvirkelag. Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.
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Einar Heir (1886-1933) og Anna Pettersdatter Hallem (1885-1961)
Heir er også omtalt under Krognes vestre og var gift med Anna Hallem Heir. Som nevnt
bygde hun villa på 1 mål av Krognes nordre. Resten ble utparsellert til boligtomter. De
fleste er bygd etter siste krig. Anna Heir arbeidet i mange år på Verdal Samvirkelags
manufakturavdeling. Neste eier av denne villaen var Anna Heirs søsterdatter Solveig
Johnsborg. Huset ble revet for en del år siden, og i 2012 står Enes og Olsens maler
forretning på denne tomta.

LYSHEIM
G.NR. 19/149

Fradelt Fridheim g.nr. 19/12 som tilhørte Julie Braarud i 1922, og solgt til byggetomt
for Konrad Hermann.
Konrad Hermann (1895-1963) og Johanne Lorense Svensdatter Gismervik (18981988)
Konrad Hermann var sønn av Elen Marie Martinsdatter og Peder Fredriksen Hermann
som var gårdbrukere på Ner-Hofstad. Johanne var født i Avaldsnes og var datter av
Elen Marie og Sven Gismervik. Etter snekkerlære i Trondheim og noen år som byg
ningssnekker i Odda startet Hermann sitt eget snekkerverksted på Øra i 1921.
Adoptert sønn:
Bl. Thor, f. 1922 på Øra, d. 2001. Hans foreldre var sagbruksarbeider Bernt Martin
Dahlen og kona Gudrun Matilde. Thor overtok snekkerverkstedet etter Konrad Her
mann. Han brukte etternavnet Hermann. Gift med Synnøve Øwre, f. 1925, d.
2004.

Eier i 2012 var Knut Fortun, og adressen er Lektor Musums gt. 10.
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HEIMLY
G.NR. 19/150

Parsellen Heimly ble i 1922 fradelt Nordby g.nr. 19/125 som tilhørte Martin Melby.
Kjøper var Svein Tolstad , og han fikk skjøte samme år.
Svein Tolstad (1853-1932) og Anne Sevaldsdatter Stuskin (1865-1949)
Svein Tolstad var født i Ogndalen og tok lærereksamen på Klæbu seminar i 1879.
Etter to kortere perioder som lærer i Åfjord og på Frøya, ble han i 1884 ansatt som
lærer i heimbygda. Omsider kom han til Verdalen og ble ansatt i Årstad og Garnes
skolekretser i 1892. Fra 1893 ble han lærer i Feirådalen, og der ble han til han gikk av
for aldersgrensa i 1923. Så ble det husbygging på Øra, og i 1924 bodde ekteparet på
Heimly på området som til daglig blir kalt Prærien.
Ved siden av lærerjobben fikk også Tolstad tid til å delta i politisk arbeid. Han var i
perioder medlem av kommunestyret og fattigstyret, dessuten var han kommunerevisor
i om lag 30 år.
Svein og Annes barn:
Bl. Karen Sofie, f. 1896 på Leira skole, d. 1974. Gift med emisærJohannes Klom
stein, ukjent fødselsår, men d. 1969. Begge er gravlagt på Moholt ved Trondheim.
B2. Sigrun Bergljot, f. 1900 på Leira skole, d. 1989. Gift 1926 med Ludvig Holme, f.
1 898 på Skogn, d. 1989. Neste eier av Heimly. Gårdbrukere på Nord-Holme.

Eier i 2009 var Villy Rolf Holmvik, og adressen er M.B. Fandstads gate 11.
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NORDSTAD
G.NR. 19/151

Så tidlig som i 1924 var det langt mellom husene i dette området og ifølge tradisjonen
skal det være noe av bakgrunnen for navnet "Prærien”. Terrenget var flatt, og bare
noen få hus lå ute på prærien. Melby og familien hadde tidligere bodd ved Nordgata,
så kanskje var det derfor de nå valgte å bygge litt lenger unna eller litt tilbaketrukket.
Nordstad ble fradelt Nordby g.nr. 19/125 tilhørende Martin Melby for eget bruk. Fra
delingen ble gjort i 1922.
I boka Norges Bebyggelse er Nordstad oppført på g.nr. 19/125.
Martin Melby (1866-1944) og Anne Marta By Bogevold (1872-1950)
Martin Melby var sønn av Johannes Bårdsen fra Guddingsvald og Magnhild Rasmus
datter fra Hellbakkan. De var husmannsfolk på Innlegget (Melbyvald) i Ness, og der
ble Martin født som den yngste av seks søsken. Skolegang var det heller smått med,
men han fikk med seg et framhaldsskolekurs etter folkeskolen. Ellers vokste han opp
med snekring heime på Innlegget, der både faren og broren Bernt drev med det. På
Levanger fikk han lære mer om snekring og tømring, og ble etter hvert en dyktig og
mye brukt håndverker.
Martin hadde ingen hast med å stifte familie, men da han ble kjent med enken
Marta By, første gang gift Bogevold, ble det bryllup i 1908. Hun var født i Skogn, og
hennes foreldre var Mette Peder-Olausdatter Holthe og Lorents Nilssen By (Leinslekta
bd. III s. 434 i Verdalsboka).
Etter å ha virket som lærer både i Skogn og på Mule, kom Marta Bogevold til Ver
dalsøra som lærer i 1905. Hun tok avskjed i 1933.1 en omtale i lokalbladet ved hennes
død skriver avisa bl.a.:
”Ho hadde eit uvanleg godt lag til å omgåast born, og hennar undervisning var livleg,
klår og grei, og både born ogforeldre sette stor pris på hennefor hennar arbeide i skulen. ”
Både Martin og Marta hadde flere interesser utenom sitt yrke. Han var en av pionerene
for å få til Verdal Museum, og målsak og avholdsarbeid var to av hans andre interesser.
Skyttersak og noe politikk fikk han også tid til å være med på.
Marta på sin side var med i misjonsarbeid og avholdssak, særlig ofret hun tid på
barnelagsarbeid for avholdssaken.
Martin Melby er ellers omtalt under Utheim g.nr. 19/10, Heimen g.nr. 19/111 og i
en artikkel i Årbok 2002 for Verdal Historielag s. 115.
Martas barn fra ekteskapet med lærer Sivert Bogevold fra Meldalen:
Bl. Johanna (Janna), f. 1899, d. 1993 i Tjølling. Gift med Finn Hov, f. 1897, d.
1953. Janna var lærer på Smestad. Han var landssekretær i KFUAA. De bodde på
Ullern. Hun er gravlagt ved Undersbo kapell, larvik, men han er gravlagt ved Ullern
kirke. To barn. Janna og Magga var tvillingen
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B2. Mogna (Magga), f. 1899, d. 1999. Gift med Jakob Isaksen, f. 1895, d. 1978.
Hun var utdannet lærer. Ekteparet hadde et lengre opphold på Madagaskar der
han var misjonær. Senere bosatt i Porsgrunn. Begge gravlagt på Vestre Gravlund i
Fagerborg kirkesogn.

Martin og Martas barn:
B3. Magnhild Solveig, f. 1912 på Øra, d. 2005. Ugift. Håndarbeidslærerinne. Over
tok Nordstad etter foreldra, men solgte det og kjøpte halvpart av vertikalt delt hus
med adresse Lektor Musums gt. 22.

Eiere av Nordstad i 2009 var Gunnhild Eggen og Kjetil Vatne.
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ØSTERLI
G.NR. 19/152

Hans Martin Øvre (1889-1982) og Berntine Otilie Klokkerhaug (1890-1979)
Før Hans Øvre bygde Østerli i 1926, var han en periode eier av Bostad g.nr. 19/70 i
Sørgata. Han og familien bodde også en periode sammen med hans mor på Øvre g.nr.
20/9 under Borgen. Hans var sønn av Kristine og Henrik Øvre. Han giftet seg i 1911
med Otilie Klokkerhaug. Hun var datter av Berit og Oluf Klokkerhaug og ble gjerne
kalt Telle.
Blant de mange forskjellige arbeidsplas
sene som Hans Øvre har hatt, skal vi nevne
noen. Han arbeidet i kalkbruddet på Øst
berg. Som ung og ugift var han anleggs
arbeider på Thamshavnbanen en periode,
senere var han med på kraftutbygging i
Ålesund og var i tre år linjearbeider i Tele
verket. Den lengste arbeidsdagen hadde
han likevel ved Verdal komm. Elektrisitets
verk. Hans Øvre var også politisk interes
sert og møtte for NKP i kommunestyret.
Telle bidro også med sitt. Ved siden av
vanlig husmorarbeid tok hun mot sying
for folk. Tønna for det sto neppe i forhold
til innsatsen.
Hans og Telle Øvre bygde hus på Prærien på sine
eldre dager. Folo: Privat eie.
Hans og Telles barn:
Bl. Hjørdis Karoline, f. 1911 på Øra, d 1998. Gift med Oddmund Amundstad fra
Brumunddal, f. 1908, dd 979. Sjef på Statens Meieriskole i Trondheim. Eget hus
i Jonsvannsveien. Begge er gravlagt på Stiklestad.

Eier i 2010 var Tove Henriksen og Lars Røstad, og adressen er Tindvegen 83.
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ELVEMO
G.NR. 19/153
Hovedbygningen ble oppført i 1927, og Rolf Nevermo var første eier.
Rolf Nevermo (1905-1976) og Johanne Olsdatter Berg (1904-1978)
Rolfs foreldre var jernbaneformann Christian Torstensen Nevermo og kona Ran
dine. Johanne sine foreldre var Ole S. Berg og kona Karen. Elvemo ligger på Tinden og
har adresse Tindvegen 81. Rolf og Johanne ble gift i 1924.
Det er en kjent sak at Rolf
Nevermo tilhørte den radi
kale fløy i politikken. Han ble
skildret som en realistisk og
framsynt kommunalpolitiker
som ikke absolutt markerte
seg partipolitisk. Rolf Nevermo
var elektriker og var i mange år
ansatt ved Verdal komm. Elek
trisitetsverk før han startet egen
forretning i bransjen. I foren
ingslivet var han aktiv på flere
fronten Han er godt kjent for
Rolf Nevermos hus på Tinden. Folo utlånt av Randi Kluken.
sine bidrag til teatervirksom
heten i bygda og var også blant
aktørene i Spelet på Stiklestad.
Medlem i Stiklestadnemnda var han også en periode. Under siste krig opplevde både
han og familien mye dramatikk, og hans flukt fra fangenskapet på Falstad var ganske
så spennende.
Rolf Nevermo ble den første områdesjefen i Verdal HV- område, da Heimevernet
ble opprettet i 1947.
Nevermos innsats i forbindelse med utbygging av havna på Ørin var av stor betyd
ning. Han var medlem av Havnestyret og fungerte også som havnefogd en periode.
Rolf og Johannes barn:
B1. Karen Lilly, f. 1925 på Øra, d. 2005. Gift med Oskar Øwre, f. 1917, d. 1996.
I likhet med sin svigerfar var også Oskar Øwre en markant kommunepolitiker. Han
var aktiv og samfunnsengasjert allerede i ungdomsåra, og under krigen deltok han
i det illegale motstandsarbeidet. Dette førte til arrestasjon og fangenskap i flere
konsentrasjonsleirer i Tyskland. At han overlevde, må sies å være et under. Allerede
i 1945 ble han innvalgt i kommunestyret og satt der i hele 33 år. 1 en nekrolog ved
hans død skriver ordfører den gang. Knut Einar Steinsli bl.a.;
Når Oskar tok ordet i en sak, var det alltid stilt i kommunestyresalen. Det ble lyttet,
for han hadde alltid noe vesentlig å tilføre saken.
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Johanne og Rolf Nevermo og barna. Bak f.v.: Lilly Øwre, Rolf (Rulle), Randi Kluken, Brit Hermann.
Foran f. v.: Ole Christian, Johanne og Rolf, Kari Bakke Kristiansen. Foto utlånt av Randi Kluken.

B2.

B3.
B4.
B5.

B6.

Oskar Øwre var ikke bare politikar, men var engasjert i flere organisasjonen Verdal
idrettslag, Krigsinvalideforbundet og LHL var blant dem som fikk dra nytte av hans
virksomhet. For alt dette bie han i 1990 tildelt H.M. Kongens fortjenstmedaije.
Rolf (Rulle), f. 1929 på Elvemo, d. 2000. Gift med Hendy Gunnuivsen, f. 1931 i
Flekkerøy ved Kristiansand. Rulle gikk Befalsskolen, og arbeidet senere på brygga
i Kristiansand. Leiiighet, senere eget hus på Flekkerøy.
Randi, f. 1934. Gift med Modolv Kluken, f. 1934. Gårdbrukere på Tangen. Som
pensjonister har de kjøpt leiiighet på Øra.
Brit, f. 1937. Gift med Magne Georg Hermann, f. 1934, d. 2002. Han var leder
for Vianor A/S avd. Verdal. Brit og Magne tok over Elvemo etter Brits foreldre.
Kari, f. 1945. Gift med Per Bakke Kristiansen, f. 1943. Kari var hjelpepleier på
Munkvoll, og Per hadde eget firma, Bacho. Bosatt i Trondheim, men som pensjonis
ter bor de i eget hus på Fætten.
Ole Christian, f. 1948. Gift med Aud Karin Hovd, f. 1952. Ole Christian tok
utdannelse som gartner og var i mange år ansatt i Verdal kommune. Førtidspensjo
nert. Eget hus på Fætten.

I 2014 var det Rolf Nevermos datter Brit Hermann som eide Elvemo, adressen er Tind
vegen 81.
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ELVESTAD
G.NR. 19/154

Elvestad ble fradelt 19/41 Vestmm i 1926 og solgt til Harald Øvre.
Harald Kristian Øvre (1901-1979) og Jenny By (1905-1970)
Harald var ikke gift enda, så han fikk bygd huset for seg og mora som da var enke.
Hans foreldre var arbeider Henrik Hansen Øvre og kona Kristine Kristoffersdatter.
Jenny var fra By i Vinne, og hennes foreldre var gårdbruker Martin Georgsen By og
kona Matea Johannesdatter. Etter at Harald og Jenny giftet seg, solgte han Elvestad og
bygde nytt hus. Det kake de Elvestrand g.nr. 21/31 Det var på Østvollvaldet og vil bli
omtalt i neste bind om Øra.
Eier i 2014 var Lena Jovik, og adressen er Tindvegen 87.

FAGRE
G.NR. 19/155

Fagre ble fradelt Elvbakken g.nr. 19/31 i 1927, og huset skal være bygd året etterpå.
John Oskar Øwre var byggherre og den første eier.
John Oskar Øwre (1894-1971) og Maja Hansdatter Garberg Øwre (1897-1965)
John Øwre var sønn av kanalarbeider Henrik Hansen Øwre og kona Kristine Kristof
fersdatter. Maja var født i Trondheim og var datter av Hanna og Hans Garberg. John
Øwre var montør.
Majas sønn før ekteskapet:
Bl. Knut Åge Garberg, f. 1914, d. 1938. Gift med Ruth Rindsem, f. 1917, d. 1980.
Det var hennes første ekteskap. Hun ble gift andre gang i 1942 med Leif Kolberg,
f. 1919, d. 1980.
Cl. Åge Robert Garberg, f. 1938, d. 1972. Gift med Aud Halgerd Lønvik, f.
1942.

Eier i 2014 var Aud Halgerd Lønvik Garberg. Hennes adresse er Gamle Fergeveg 7,
men adressen til eiendommen ovenfor er Tindvegen nedre 17.
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SOLHEIM
G.NR. 19/156

Solheim ble fradelt Fredheim østre g.nr. 19/133 i 1927, og huset ble bygd samme år av
Martin G. Hage. Han solgte huset til Anders Bjørkmann i 1934.
Anders Bjørkmann (1889-1971) og Martine Johanne Teodorsdatter Andreassen
(1890-1975)
Anders Bjørkmann var født i Alvdal og kom hit til bygda i 1915/16 som elektriker.
Martine var fra Svolvær. I 1924 bodde familien på Fagerheim g.nr. 18/15 hos Nils
Brækken.
Anders og Martine sine barn:
Bl. Haldis Ignora, f. 191 3 i Trondheim, d. 1996. Ugift. Haldis var utdannet som meier
ske.
B2. Else, f. 1915 i Trondheim, d. 2006. Gift med Paul Sakshaug, f. 1912, d. 1958.
Flan var maskinkjører. Eget hus på Ørmelen.
B3. Olaf, f. 1917 på Levanger, d. 2002. Gift med Signe Tiller, f. 1922 fra Leksdalen.
Eget hus på Tvistvoll. Olaf var elektriker.
B4, Eva, f. 1919 på Øra, d. 2004. Ugift.
B5. Gerd Elin, f. 1 927 på Øra. Gift 1947 med Josef Ingemar Johannessen Bjørgvik, f.
1921. Eget hus på Melan. Gerd var ansatt i Telegrafverket, og Josef har arbeidet
som maler.
B6. Finn Torgeir, f. 1931 på Øra, død ugift 1956.

Eier i 2012 var Malvin Skjerve, og adressen er M. B. Landstads gt. 16.
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NESSET SØNDRE

G.NR. 19/159
Husa på denne tomta skal være bygd i 1928. Ludvig Larsen var første eier.
Ludvig Bernhard Eliseussen Larsen (1885-1941) og Marie Magdalene
Andersdatter Hestegreivald (1881-1969)
De giftet seg i 1904, og da var Ludvig gårdsdreng på Fæby. Deres første heim var på
Reinsvoll som skal være fradelt Fæby i 1905 og solgt til Ludvig Larsen. Matrikkelen fra
1907 viser også at han var bruker/hjemmelsinnehaver da. I 1912 ble han betegnet som
jernbanearbeider. Han kaltes steinarbeider da han reiste til USA i 1913, men arbeidet
på farm der borte. Ludvig kom tilbake i 1916. Da bygde han nye hus på Reinsvoll, men
solgte denne heimen i 1922 til smed Hartvig Lund. Etter en periode på Tun søndre
kom de til Nesset søndre i 1928.
Ludvig og Maries barn;
Bl. Åsta Elise, f. 1904 på Leinsvaid, d. 1984. Gift 1930 med enkemann Gustav
Alfred Gøransson Liff, f. 1894 på Østnesvald, d. 1942. Gustav kjøpte i 1923 tomt
av Ekren i Vuku og bygde "Heimly" g.nr. 140/12. Gustav var snekker og hadde
eget snekkerverksted i uthusa.
B2. Borghild (Bollaj AAatilde, f. 1906 på Fæby, d. 1995. Gift 1928 med enkemann
og stasjonsbetjent Paul Marius Kristiansen, f. 1 892 på Øra, død april 1945. Han
forulykket på Verdal stasjon. Paul var første gang (1916) gift med Johanne Marie
Eriksen, f. 1895, d. 1919 på Øra. De var Ralf Kristiansens foreldre.
B3. Maggi Leonora, f. 1908 på Fæby, d. 2006. Gift med Olaf Pedersen, f. 1907
i Orkdalen, d. 1992. Slakter på Verdal Samvirkelag. Eget hus på Ørmelen Vang
g.nr. 18/158.
B4. Jon Ludvig, f. 1910 på Reinsvoll, d. 1913 på Reinsvoll.
B5. Margot Antonie, f. 1912 på Reinsvoll d. 1938. Gift 1932 med sjåfør Leif Håkon
sen Halland, f. 1904 i Rennebu, d. 1966. De bodde på Tinden da de fikk dattera
Laila Mabei i 1932. Hun ble gift med OSa Dahlseng. Halland arbeidet først hos
Norum, men ble senere drosjeeier. Andre gang ble han gift med Bjørg Evelyn Knut
sen, f. 1922 i Kristiansund, d. 2012. Leif og Bjørg hadde eget hus på Øra med
adresse Asbjørnsens gt. 7.

Eier i 2014 på Nesset søndre var Ketil Sørheim, og adressen er Tindvegen nedre 40.
Hans adresse er Elvebredden 5B. Levanger.
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LILLEBORG
G.NR. 19/162

Etter mange år som enke på bruket Rammer bestemte Julie Hammer seg for å flytte på
Øra.
Julie Sefaniasdatter Hammer (1865-1962)
Julie var født på Skrove nedre vestre og var datter av Sefanias Johansen og Martha
Pedersdatter Skrove. Hun ble gift i 1889 med enkemann John Johannessen Kolshaug.
Han var sønn av Johannes Johan
nessen og kona Olina Sivertsdatter.
Julie fikk et kort ekteskap, for John
døde allerede i 1906. Julie og John
fikk tre barn sammen.
På tomt av Maritvoll og på områ
det som vi kaller Prærien, fikk hun
så bygd hus i 1932. Foruten hoved
bygningen ble det også bygd uthus
der det var både hønsehus og bakeri.
Hun fikk skjøte på tomta i 1931.
Se ellers Heimer og folk Stikle
stad s. 449.
Julie ogjohns barn:
Bl. Samuel, f. 1891 på Skrove
vald, d. 1955.
B2. Marie Otilie, f. 1895 på
Hammer, d. 1982. Hun var
ugift og overtok lilleborg etter
mora. Hun tok på seg opp
drag som selskapskokke.
B3. Ingemar, f. 1897 på Hammer, d. 1960. Gift 1931
med Marie Gunelie Nordli,
f. 1892, d. 1981. Han tok
over Hammer etter mora.

Sittende Marie Nordli Hammer, med sønnen Ivar på fanget.
Bak f.v. Julie Hammer, dattera Marie med Ivar Risan, bak t.v.
ukjent, brødrene Samuel og Ingemar Hammer.

Eier av Lilleborg i 2013 var Trude
Holm og Arne Holtan. Adressen er
Prof. Ryghs gt. 9.
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Fra Julie Hammers 85 års-dag. Bildet er tatt hjemme hos henne på Lilleborg g.nr. 19/162 i 1950. Bakerste rekke
fem karer: - Lyngaas, Olaf Høknes, ukjent, Ingemar Hammer og Samuel Hammer. Foran dem tre damer stående f,v.
Emma Myrvold, Kristine Fagerli og Marie Høknes. Sittende foran dem igjen f,v. Marie Nordli Hammer, Julie Ham
mer, ukjent, Marie Otilie Hammer og Karen Rian. Helt foran Ella Høknes og Ivar Hammer. Foto: Privat eie.

NORDVOLL
G.NR. 19/163

Dette bygget kom opp i 1930, dvs. det ble flyttet til denne tomta. Jon Sevaldsen kjøpte
huset som før sto på tomt helt inn til Nordgata dvs. på det vi kaller Esso-tomta i dag.
Se også Hjemvei g.nr. 19/13.
Jon Sevaldsen (1885-1953)
Han var sønn av Sevald Ottesen og kona Ingeborg Margrete. De bodde på Fleskhusvald
da Jon ble født, men kom senere til Svinhammervald/Sjøli.
Sevaldsen var maler av yrke og brukte huset som malerverksted. Jon Sevaldsen var
ugift, så ved hans død overtok hans fire søsken huset. Leif Kjelås som var maler hos
Jon og bodde ovenpå i Norvoll, kjøpte huset av Sevaldsenfamilien. Nordvoll ble senere
revet og tomta solgt til Olav Berg.
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ØSTHEIM
G.NR. 19/164

Håkon Margido Henriksen Melhus (1903-1949) og Margrete Olsdatter Rønning
(1901-1988)
Som allerede nevnt under Tun g.nr. 19/88 var Håkon Melhus sønn av Gusta Marie
og Henrik Melhus. Han drev noe fiske, men var også bygningssnekker. Margrete var
datter av Berit og Ole Rønning og var født på Sisselvollen i Vera. Håkon og Margrete
hodde først noen år på Tun, men husa var i dårlig forfatning og ble senere revet. Tun
ble fradelt Maritvoll i 1900 (pantebok 3-201). I 1907 var det P.K. Husum som hadde
hjemmel på tomta, men solgte den videre til Norges Statsbaner i 1933. Dermed ble
det grustak på tomta. Håkon fikk imidlertid kjøpt et hus på Ørmelen som han flyttet
til tomt på Tinden i 1932. Heimen fikk navnet Østheim g.nr 19/164. Dette huset ble
senere flyttet på andre sida av Tindvegen der det fortsatt står, men er betydelig endret.
Det hørte elverett med til heimen.
Håkon Melhus døde bare 46 år gammel, og Margrete ble alene om å skaffe inn
tekter. Hun var imidlertid en virksom dame som drev med høns og griser og hadde
poteter på tomta. Dessuten var hun en flink veverske, som vevde filleryer på bestilling.
Christian Grønn (f. 1924) som var søskenbarn av Håkon, vokste opp hos Melhus
og ble som en bror for de to døtrene i familien.
Håkon og Margretes barn:
Bl. Edel Judit, f. 1925, d. 2013. Gift 1946 med Arne Hojem, f. 1917, d. 2001.
Snekker, men senere maskinist på Innherred Teglverk. Eget hus på Stiklestad.
B2. Margit Helene, f. 1927, d. 2010. Gift med Jann Arnold Lyngsmo, f. 1921, d.
2003. Meieriarbeider. Eget hus på Tinden på tomt kjøpt av Nesset.

Eier i 2013 var Terje E Fj eldvær, og adressen er Tindvegen 65.
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RISVOLL
G.NR. 19/168
På denne tomta fikk Sigurd Risan bygd hus i 1934.
Sigurd Johansen Risan (1905-1988) og Gudlaug Pauline Ellevsdatter Stubbe
(1907-1982)
Sigurd var født på Risan i Vinne, og hans foreldre var Johan Edvard og Marie Johanne
Risan. Sigurd og Pauline giftet seg i 1930. Da hadde han allerede noen år bak seg som
meieriarbeider - og det skulle bli mange flere før han ble pensjonist.
Pauline var datter av Ragnhild og Ellev Stubbe på Tingvoll i Vuku.
Som flere andre på den tid fikk Sigurd og Pauline kjøpt tomt på Prærien i 1933.
Det var ikke akkurat lagt til rette for boligbygging av Verdal kommune ennå, og det
var f.eks ikke muligheter til å legge inn vatn i starten. En måtte hente vatn fra brønn
på tomta.
Som nevnt fikk Sigurd lang tjenestetid på Verdal Meieri - over 50 år. I mange år
hadde han ansvaret for brunostkokinga. I 1972 fikk han Kongens fortjenstmedalje
ikke bare for sin innsats på Meieriet, men også for formanns- og styreverv i Verdal
søndre skytterlag.
Pauline var kjent som en flink selskapskokke.

Sigurd Risan fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv. Bakgrunn: Me r enn 50 års tjenestetid på Verdal Meieri og
dessuten styreverv i Verdal søndre skytterlag. F.v. Ole Holan (formann i meieristyret), Pauline Risan, Sigurd Risan og
ordfører Karl Ydse. Foto: Privat eie.
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Risvoll på Prærien g.nr. 19/168. Foto: Privat eie.

Sigurd og Paulines barn:
Bl.

Ivar, f. 1932, d. 1973. Ivar var utlært baker og arbeidet først på Verdal Samvirke
lag. Senere tok han over bakeriet hos Thomsen, og drev det til han gikk bort.

I 2014 var det Rolf Risan som
eide Risvoll, og adressen er
Maritvollgata 10. Rolf er sønn
av Martin Risan, som igjen er
en brorsønn av Sigurd.

Pauline og Sigurd Risan i hagen. Foto: Privat eie.
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TINGVOLL
G.NR. 19/169

På nabotomta mot syd var det Helge Johnsen som fikk bygd hus for seg og sine. Hans
parsell ble også fradelt i 1933.
Helge Johnsen (1899-1973) og Signe Otilie Ellingsdatter Walum (1898-1975)
Helge var sønn av Jon Olausen Leklem og Margrete Hansdatter Nordberg. Foreldrene
var ikke gift. Signe var datter av Elling Jakobsen og Margrete Petersdatter på Hal
lemsvald. Heimen fikk senere navnet Valum.
Helge og Signe giftet seg 1927, og sju år senere fikk de opp eget hus. Helge Johnsen
var sagbruksarbeider på Trones i 1928, senere garveriarbeider.
Helge og Signes barn:
Bl. Mary, f. 1928 på Trones. Gift Solem/Solum og bosatt på Orkanger.

Mary Johnsen gift’Solem,

Signe Va ium Johnsen og dattera Mary. Foto: Privat eie.

var bosatt på Orkanger. Foto: Privat eie.

Eier i 2013 var Ragnhild Håskoll, og adressen er Maritvollgata 8. Hennes mann, Leiv
Håskoll døde i 2010.
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LYNGVOLL
G.NR. 19/170

Pensjonist Odin Lyngaas fikk også opp hus på Prærien i 1934. Skjøte på tomta fikk han
året før.
Odin Lyngaas (1885-1958) og Inga Sofie Haugen (1888-1961)
Odin var sønn av Olaus Olsen og Berit Larsdatter som var bmkere på Lyngåsheimen/
Lyngås mellom, men Odin ble født på Nordsveet under Breding. Sofie som hun kalte
seg, var født på Ytterøya, og foreldrene var Kristine og John Haugen.
De giftet seg i 1910, og da bodde brudgommen på Lyngåsen mens brura bodde på
Haug.
Odin Lyngaas var veiarbeider, familien var leieboere på Øra før de fikk opp egen
bolig. I 1921 bodde de hos Edin Folio på Garpa, og tre år senere holdt de til i nabo
huset hos Karen Hjelde.
Odins sønn før ekteskapet:
Bl. Olav O. Borgen, f. 1907, d. 1962. Gift med Borghild Slaatsve, f. 1905 i Frol, d
1998. Gårdbrukere i Volen vestre. Mor; Inger Anna Oiufsdatter Gudding.

Odin og Sohes barn:
B2. Alf Johan, f. 1910 på Haug, d. 1978. Gift 1941 med Lilly Enes, f. 1916, d.
2012. Alf var konditor på Verdal Samvirkelag. Eget hus på Prærien - Korsgata
g.nr. 19/272.
B3. Odveig Bergitte, f. 1912 på Fæby, d. 1983. Gift 1932 med skogvokter Olaf
Vigen, f. 1910, d. 1991. Eget hus Bergly g.nr. 47/3 i Sjøbygda.
B4. Reidun Marie, f. 1915 på Øra, d. 1992. Gift med Oskar Lindahl, f. 1909 på
Gjøvik, d. 1984. Før siste krig drev han sykkelforretningen Lindahl & Ahigren som
hadde tilhoid i Hermanngården i Nordgata. Etter krigen sykkelforretning i Ole Sei
nes sin gård i Sørgata. Var også kontorhjelp hos maskinfirmaet Asbjørn Røstad en
periode.
B5. Bjørg, f. 1928 på Øra, d. 2003. Gift med Ingolf Magnus Storstad, f. 1928, d.
201 2. Neste eiere av eiendommen.

Ny eier fra 2013; Rolf Inge Storstad, sønn av Bjørg og Ingolf Magnus. Adressen er Edin
Holmes gt. 6.
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HJEMVEI NORDRE
G.NR. 19/171

Denne tomta ble fradelt Hjemvei g.nr. 19/13 i 1934 og solgt til Verdal Samvirkelag.
Huset ble bygd samme år. I første etasje ble det solgt radioer, ovner, kaminer, våpen og
ammunisjon. I andre etasje var det leilighet for Harald Kalseth, som var bestyrer både
for bensinstasjonen (Esso) og radioforretningen. Postkontoret hadde lokaler her tidlig
i 1950-åra, senere Verdal Samvirkelags gullsmedforretning.
Harald Kalseth (1903-1967) og Anette Pettersen (1900-1967)
Kalseth ble ansatt på Verdal Samvirkelag i 1933. I 1955 fikk han bygd eget hus på
Frydenhaug g.nr. 18/296 som ligger på Nordåkeren. Ekteparet omkom under en bilu
lykke. Familien er også omtalt under Smestad g.nr. 19/101.
Harald og Anettes barn:
Bl. Olaug, f. 1938. Bosatt i Fyresdal.

I 2014 eies området av Esso Norge A/S.

T

4

ili in lili Hn 1 1 éi mi

1

Hjemvei nordre til venstre ble bygd i 1934. I første etasje var det salg av radioer og ovner med mer, I andre
etasje var det leilighet for bestyrer Harald Kalseth. Senere var det postkontor og deretter gullsmedforretning i huset.
Bensinstasjonen til høyre ble åpnet i 1933. Foto utlånt av Coop Inn-Trøndelag.
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KVILA

G.NR. 19/172
Huset ble bygd i 1934, og byggherre var Andreas Dahling.
Andreas Dahling (1870-1946) og Malene Sakshaug (1880-1959)
Andreas Dahling var født på gården Dalingan østre i Ekne, og hans foreldre var Lars
Augustinussen og Martha Olsdatter. Hun var fra Vold i Åsen. Malene som var født
Sakshaug, var fra Sundneshavn på Inderøya. Hun var datter av Anne Margrethe
Andersdatter og Lorents Lorentsen Sakshaug.
Dahling hadde hele livet sin arbeidsplass innen meieribruket. Da han i 1909 ble
meieriforpakter på Verdalens Meieri på Stiklestad, hadde han allerede erfaring fra
arbeid på Ekne meieri og Levanger ysteri. Meieriet på Stiklestad ble nedlagt i 1917. Da
ble Dahling bestyrer av Røra meieri en periode og senere noen år meierist i Sparbu. I

Andreas og Malene Dahling.

Alf Dahling med sine to søsfre.

Anne Marta på fanget hos faren og

Margrete t.v. og Anne Marta t.h.

Margrete hos mora. Foto: Privat eie.

Begge døde av tuberkulose. Foto: Privat eie.
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Maleri av Kvila, G.NR 19/173. i bakgrunnen skimtes Solhall, G.NR 19/175. Foto: Privat eie.

1921 ble han så ansatt på Verdal meieri der hadde han ansvaret for ystingen av kvitost.
Dahling var kjent som en dyktig meierimann med en enestående interesse for sitt yrke.
Han fikk da også flere diplomer for sine produkter.
Familien Dahling hodde i mange år til leie på Haugslia der de holdt til i kårhuset.
Men som allerede nevnt, i 1934 bygde han eget hus på Prærien.
Andreas og Malenes barn:
Bl, Anne AAarta, f. 1909 på Stiklestad, d. 1939 av tuberkulose. Ugift.
B2. Margrete, f. 191 1 på Stiklestad, d. 1933 av tuberkulose. Ugift.
B3. Alf Magne, f. 1912 på Stiklestad, d. 1995. Gift første gang medjorid Rønning, f.
191 5, d. 1953. Gift andre gang med Aslaug Johanne Holmvik Elverum, f. 1918,
d. 2006. Som ung ble han bakerlærling og senere baker på Verdal Samvirkelag i
23 år. Han var vert på Samvirkelagets kafeteria en periode, og senere bygde han
og drev Ørin Camping. Som brannmann var han virksom i mange år, de fleste som
brannsjef. At han var æresmedlem både i Verdal idrettslag og Verdal turnforening,
forteller mye om hans innsats i foreningslivet. Vi må heller ikke glemme hans delta
gelse i motstandsbevegelsen under krigen. Etter krigen fikk veteranforreningen Mot
standsgruppen 1940-45 nyte godt av hans interesse. At han var friluftsmann med
spesiell interesse for Volhaugen og skihytta der, hører også med på hans merittiiste.
For alt dette ble han i 1981 hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv.
Eier fra 1995 og fram til 2014 var Alfs barnebarn Jorunn Dahling eier. Adressen er
Maritvoldgata 4.
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NORDHAGE
G.NR. 19/173
Bygget ble oppført like før siste krig, og første eier var tannlege Olaf Gregusson.
Olaf Gregusson (1899-1942) og Jane Gotvardsdatter Rostad (1893-1979)
Gregusson var sønn av prost Gregusson i Sparbu. Etter tannlegeeksamen i 1925 kom
han til Verdalen samme år. Han var den første som startet tannlegepraksis her i bygda.
Gregusson ble gift med Jane Rostad. Hennes foreldre var Henriette Jenssen og Godt
vard Olsen Rostad. Jane var av Åkerhusslekta, se bd. III av Verdalsboka s. 73. Hun var
søskenbarn av bl.a. Ole Rostad på Haugslia og Marie Rostad Forberg på Reitan. Hun
var visstnok født på Vikna.
Jane kom som ganske ung til bygda og var ekspeditrise på Verdal Samvirkelag. Så
rask en ekspeditrise har neppe Samvirkelaget hatt verken før eller senere. Av mann
tallslistene for 1921 og 1924 ser vi at hun bodde på Vennes (Verdal Samvirkelags gård)
der også flere av hennes kolleger holdt til.
Eier i 2010 var Berggården A/S, og adressen er Jernbanegata 12.

HOLING
G.NR. 19/174
Vi kan ikke være sikre på at Ole Guttormsens heim på Tinden er identisk med Holing,
men det ser ut til å være slik. Ifølge Norges Bebyggelse har heimen vært i slektens eie
siden 1878. Da var riktignok Ole død, men kona Marta levde til 1879.
Ole Guttormsen (1797-1871) og Marta Johansdatter (1800-1879)
Blant beboerne på Tinden i 1865 var Ole Guttormsen og kona hans Marta Johansdat
ter. Ole og familien var innerster eller leieboere på Øra og omegn i mange år, men har
trolig fått sitt eget hus omkring 1850, muligens noe senere.
Ole var født på gården Grøttem i Selbu, og hans foreldre var Guttorm Iversen Grøt
tem og Marit Bersvendsen. Ole Guttormsen flyttet fra Selbu i 1812, men kom trolig hit
til bygda tidlig på 1820-tallet. Ole og Marta giftet seg i 1823. Ved giftermålet bodde
Ole på Mikvollvaldet, og Marta oppgir Øra som bosted.
I 1825 betalte Ole skatt som innerst. Av folketellinga for 1865 får vi vite at han da
var føderådsmann (kårmann) hos sin sønn Mikal. En annen sønn av Ole, Iver Olsen,
bodde også i samme heimen. Ole døde som legdslem på Rosvoll i 1871.
Ole og Martas barn:
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Bl. Inger Maria, f. 1823 på Mikvollvald, d. 1894. Gift 1848 med John Ottersen
Sendesvald, f. 1820 på Semsvald, d. 1868 på Landstadvald. I 1865 var John
husmann på Landstadhagen, men døde der tre år senere bare 45 år gammei. På
sine gamle dager holdt Inger Marie til på Hallemsvald der hun fikk hjelp av fattig
vesenet. Der døde hun i 1 894 som husmannsenke.
B2. Jonette, f. 1827 på Øra. Gift 1854 i Stjørdalen med Tølløv Pedersen, f. 1831.
Husmann på Bolkangjerdet.
B3. Gurianne, f. 1 830 på Øra, d. 1 830 på Øra.
B4. Martinus, f. 1 833 på Maritvolivald, d. 1 838 på Borgenvald.
B5. Mikal, f. 1837 på Øra, d. 1929. Gift 1862 med Maria Jakobsdatter Eklosveet,
f. 1 841, d. 1933. Mikal utvandret til USA i 1881, men kom tilbake. Se neste eier
av heimen.
B6. Guruanna, f. 1 842 på Nordberg. Flytteattest til Trondheim i 1 866, til Oslo 1 889.
B7. Iver, f. 1 845 på Mikkelsgården, d. 1935. Gift 1 877 med Marta Pauline Nilsdat
ter Stiklestadvald, f. 1852, d. 1932. Telegrafarbeider. Eier av eiendommen som
senere ble kalt "Holing" g.nr. 19/174.

Mikal Olsen (1837-1929) og Maria Jakobsdatter Eklosveet (1841-1933)
Mikal og Maria var gift og etablert med familie ved folketellinga i 1865. Mikal var
selveier og fisker, og det var ganske så vanlig på Tinden. Noe uvanlig på heimen var
imidlertid dyreholdet. Det oppgis at man hadde en sau og et reinsdyr! Dessuten ble
det sådd litt bygg og havre og satt 3 tnr poteter. Ti år senere hadde familien et kortva
rig eierforhold på Marias barndomsheim Eklosveet, senere var Mikal husmann under
Borgen en periode.
1 ung alder var Mikal med på Lofotfisket i flere år, senere drev han med telefonar
beid her i distriktet.
Mikal reiste til Minneapolis i USA i 1881, men familien ble tilbake her i bygda. Før
1891 var han heime igjen, og da var de bosatt på Ørmelen. Der bygslet han noe jord
og drev fiske helt opp i alderdommen.
Mikal og Marias barn:
Bl. Olaus, f. 1 862 på Eklosveet, d. 1 865 på Maritvolivald.
B2. Julianne, f. 1 864 på Maritvolivald, d. 1908. Gift 1 895 med baker Andreas Mar
tin Andreassen, f. 1871, d. 1906. Egen heim på Tinden. Som familienavn ble
brukt Andresen.
B3. Olaus, f. 1 867 på Maritvolivald. Utvandret 1 888 til Dell Rapids i Sør-Dakota som
ugift arbeider Olaus M. Borgen.
B4. Matilde Elisabet, f. 1870 på Maritvolivald. Tvilling med B5. Gift med skomaker
mester Ingebrigt Iversen, f. 1 866 i Sunnylven. Familien fikk tre barn før 1900 mens
de bodde i Bergen. De bodde to år i Ålesund, i 1903 og 1906.
B5. Marie Margrete, f. 1 870 på Maritvolivald, d. 1 882 på Borgenvald. Tvilling med
B4.
B6. Martin, f. 1 873 på Maritvolivald, d. 1966 på Elberg i Frol. linjevokter. Gift 1900
i Frol med Anna Margrete Sefaniasdatter Rokne, f. 1872 på Buranvald.
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B7. Laura, f. 1 877 på Borgenvaid. Bodde på Ørmelen sammen med foreldrene i
1891. Baptist 1895.
B8. Ludvig, f. 1 879 på Borgenvaid, d. 1 880. Tvilling med B9.
B9. Gustav, f. 1 879 på Borgenvaid, d. 1 880. Tvilling med B8.
B10. Gustav Ludvig, f. 1881 på Borgenvaid, d. 1964. Gift 1914 med enke, handlerske
Ingeborg Oiine Olausdatter Gudding, f. 1 864 på Bergsvald. Omtales mer i boka
om Ørmelen.

Neste eier ble Mikals bror, Iver Olsen.
Iver Olsen Guttormsen (1845-1935) og Marta Pauline Nilsdatter (1852-1932)

Iver og Pauline som hun vel kaltes, giftet seg i 1877. Iver var som allerede nevnt sønn
av Ole Guttormsen og kona Marta Johansdatter mens Pauline var datter av husmann,
senere losjerende, Nils Pedersen og Mali Pedersdatter under Stiklestad Østre. Iver var
i sine unge år tjenestegutt hos Karoline Sættem i Gamle Storgate. På slutten av 1880årene ble han benevnt som sagarbeider en periode, men i 1891 var han telegrafarbei
der. I en omtale i lokalbladet på 90-årsdagen, kan vi lese dette:
Iver Guttormsen har hatt en lang arbeidsdag i telefon- og telegrafvesenets tjeneste,
først som arbeider og senere som arbeidsformann ved linjeanlegg.

Holing 1 9/174. Revet i 2007. Foto: Solveig Ness.
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Den samme Iver Olsen har muligens vært eier av Kynne g.nr. 20/4 i perioden 1905 til
1918. Vi vet ikke om disse to er identiske, men det er slett ikke umulig. Vi har ikke
funnet flere med dette navnet her i bygda på denne tid.
Iver og Pauline sine barn:
Bl, Ole Martin, f. 1 875, død i Trondheim. Gift med Pauline. Arbeidet som rørlegger i
Trondheim.
B2. Nils Marius, f. 1878 på Maritvollvald, d. 1962. Gift 1903 med Ragna Vangs
aunet, f. 1 877 på Inderøy, d. 1955. Ragnas foreldre var Iver og Ingeborg Vangs
aunet. Marius Iversen som han kalte seg, var først snekker en periode senere møl
learbeider på Verdal Samvirkelags Mølle. Eget hus på Ørmelen, omtales derfor
nærmere der,
B3.
B4.
B5.
B6.

Iver Andre, f, 1 880 på Øra, d. 1 885 på Maritvollvald.
Petra, f. 1 883 på Maritvollvald, d. 1 896 på Maritvollvald. Tuberkulose.
Julianna, f. 1 885 på Øra, d. 1 887 på Maritvollvald.
Julianne, f. 1 888 på Maritvollvald, d. 1982. Gift 1917 med Bernt Holing, f. 1883
i Åsen, d, 1953. Neste eier.
B7. Iver Andreas, f. 1890 på Maritvollvald, d. 1890 på Maritvollvald. Tvilling med
B8.
B8. Ing(e)mar, f. 1 890 på Maritvollvald, d. 1 964. Tvilling med B7. Flyttet til Trondheim
der han hadde egen rørleggerforretning. Gift med Lina/Sina Emilie, f. 1886 fra
Romsdalen, d. 1965. 1 191 1/12 bodde familien i Nedre Bakklandet 31. De flyttet
noe, men i 1 925 bodde de i eget hus med adresse Holbergsgt. 1 9 på Bakklandet.
Gravlagt på Lademoen. Tre barn.
Cl. Marry Edith, f, 1914
C2. Ester Alfrida, f. 1918
C3. Ingemar, f. 1919, d. 1996. Gravlagt på Lademoen.

Neste eier av heimen ble Iver og Paulines svigersønn Bernt Holing.

Bernt Holing (1883-1953) og Julianne Iversen (1888-1982)
Bernt Holing var fra Åsen og var sønn av Ane og Matias Granås. Faren var møller, og
som ung arbeidet han hos sin far. Dermed fikk han tidlig erfaring fra det yrket. Senere
var han innom flere yrker før han kom til Verdalen i forbindelse med bygginga av
Verdal Meieri omkring 1916. Fra da av ble han verdaling. Holing ble omsider møllear
beider på Verdal Samvirkelag der han hadde sitt arbeid i hele 30 år. Arbeidet på mølla
var noe sesongbetont den første tida, men da drev Holing noe murerarbeid på egen
hånd. Det var særlig muring av piper han tok på seg, og utover bygda er det mange
slike han har satt opp.
Bernt og Julianne ble viet hos sognepresten i Levanger i 1917. De tok over "Holing”
i 1925 etter hennes foreldre.
Juliannes sønn med stasjonsbetjent Emil Bye:
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f

Holing g.nr. 19/174 er for lengst revet. Nye hus står på tomta i 2014. Foto utlånt av SIMK.

Bl.

Egil Margido Bye, f. 1912 på Øra, d,1981 på Fjellhamar. Gift med Ingrid fra
Oslo.

Bernt og Juliannes barn:
B2. Asmund, f. 1917 på Øra, d. 2005. Gift med Bertha Bastvedt, f. 1927, d. 1991.
Ansatt i SAS på Fornebu
B3. Magne, f. 1919 på Øra, d. 2001. Gift med Mary Erntsson, f. 1920 i Østanvik
i Sverige, d. 2010. Magne var sementstøper, men kjørte også fiskebil for Verdal
Samvirkelag en periode. Familien har eget hus på Tinden.
B4. Bjarne, f. 1921 på Øra, d. 2006. Gift med Sylvia Margrethe Almstrøm, f. 1925,
d. 2000.
B5. Thor, f. 1930, d. 2008. Gift med RuthJ. Stene. Eget hus på Skogn. Thor kjørte
drosje en periode og var sjåfør hos Ivar Johnsborg. Senere hadde han sitt arbeid
på Norske Skog.
De gamle husa på Holing er revet, og nye hus står på tomta i 2014. Eiere er Britt Tove
og Hågen Klevmo. Adressen er Hanskemakergata 13.
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SOLHALL
G. NR. 19/175
Den første eier her var lærer Ludvig Reitan.
Ludvig Larsen Reitan (1869-1946) og Ellen Anne Stamnes (1871-1947)
Ludvig Reitan var sønn av Lars Sivertsen og Julianna Bårdsdatter på Reitaunet østre.
Faren ble benevnt tømmermann, gårdbmker og selveier i 1875. Se Verdalboka bd. V s.
59. Ellen var fra Stamnes på Røra. De giftet seg i Salberg kirke i 1897.
Etter å ha tatt eksamen fra Verdal private middelskole, ser vi av folketellinga for 1891
at han leste heime med tanke på seminaristeksamen i Klæbu. I 1. klasse, allerede året
etterpå, tok han eksamen i Klæbu. Så fulgte to år som huslærer før han i 1894 ble til
satt som 2. lærer ved Verdalsøra skole. Da Gustav Olsen tok avskjed i 1906, ble Ludvig
Reitan hans etterfølger som førstelærer. Han sluttet som lærer fra nyttår 1937.
I tillegg til meget fine resultater i de eksamener han tok, drev han også med selvstu
dium i språk og matematikk. På sine gamle dager studerte han både kinesisk og samisk.
I sin undervisning som lærer var han både klar og grei, heter det. Han kunne også ta for
seg ting utenom pensum, noe som gjorde skoledagen mer spennende for elevene hans.
Som lærer hadde Reitan og familien husvære på skolen, men som pensjonist fikk han
så bygd Solhall med adresse Maritvollgata i området som stadig blir kalt Prærien.
Ludvig og Ellens barn:
Bl. Aasta, f. 1 898 på Reitan, d. 1993. Gift 1923 med Thorvald Munkhaug, f. 1 892 i
Stjørdalen, d. 1955. Munkhaug var provisor på Verdal Apotek.
B2. Leif, f. 1900 på Øra, d. 1988. Gravlagt på Lade. Gift 1926 med Ragna Sivertsdat
ter Lyngstad, f. 1904 på Steinkjer. Bosatt i Trondheim.
B3. Jodis Ingebjørg, f. 1902 på Øra, d. 1980. Ugift. Arbeidet i Televerket.
B4. Helge, f. 1904 på Øra, d. 1984. Gift med Åshild Oline Knutsen, f. 1912 i Brønnøysund, d. 2008. Etter middelskoleeksamen på Steinkjer i 1921 ble han ansatt som
assistent i Verdal Sparebank i 1922. Fra 1934 ble han kasserer, en jobb han hadde
ti! han fratrådte i 1968. Åshild kom til Verdalen som bestyrerinne for Verdal Hotell.
Helge Reitan var eier av Holan g.nr. 19/24 i Gamle Storgate i noen år, men bodde
neppe der. Fra 1957 eget hus, Helgebostad g.nr. 1 8/86.
B5. Bergljot (Bellij, f. 1906 på Øra, d. 1987. Kontordame på Statens Kornforretning,
Verdal. En periode eier av Solhall.
B6. Erling, f. 1908 på Øra, d. 1984. Gift 1937 med Rut Hoithe, f. 1916, d. 1998.
Erling Reitan hadde silt arbeid på Statens Kornforretning på Øra. Ekteparet kjøpte i
1950 Vesletun som ligger i Østvollvegen. Senere overtok familien gården Hoithe g.nr.
19/3 som var Ruts farsgård.
B7. Snorre; f. 1910 på Øra, d. 1991. Gift med Kristina Beret Nordset, f. 191 1, d.
1982. Snorre var ansatt i Tollvesenet. Eier av Solhall.

Solhall er fortsatt i familiens eie. Eier i 2014 er Per Kristian Reitan, Snorres sønnesønn,
og adressen er Maritvoldgata 2.
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G.NR. 19/176
Huset ble bygd i 1936, og byggherre var Johan Mariussen Iversen. Han fikk kjøpt tomt
av Christian O. Gravaas, den ble fradelt Skjønborg.
Johan Mariussen Iversen (1910-1987) og Anna Mathea Saga Gregersen
(1914-2006)

Johan og Anna ble gift i 1934. Hans foreldre var Nils Marius Iversen og kona Ragna
Vangsaunet. Anna var født i Porsgrunn, og hennes foreldre var Anna Mathilde Saga (f.
Andersen) og Ludvig Gregersen.
Johan Iversen begynte i ung alder på Verdal Samvirkelag. Mens han var i arbeid der,
gikk han Solbergs handelsskole i Trondheim. Senere ble han avdelingssjef ved Verdal
Samvirkelags sentrallager.
Ved siden av sitt arbeid var han også engasjert i det offentlige liv i bygda. Han var
medlem av bygningsrådet og styret for den tidligere brannkommunen.
Etter mer enn 50 års tjenestetid på Verdal Samvirkelag og for sin samfunnsinnsats
ellers ble han i 1975 hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv.
Johan og Annas barn:
Bl. Torgny, f. 1935, d. 2009. Gift med Rannveig Gudding, f. 1941. Torgny arbei
det i en årrekke i Verdal Sparebank og fra 1965 som revisor. Fra 1968 var han
såkall registrert revisor. De siste åra før pensjonsalder hadde han sitt arbeidssted på
Steinkjer. Han sluttet i 1995. Rannveig var ansatt i Verdal kommune. Eget hus på
Prærien - Prof. Ryghs gt. 12. Etter Torgnys død bor hun i leilighet i Haakon den Vlls
alle.
B2. Bjørn, f. 1953. Gift med Reidun Åbotnes. Skilt. Samboer med Grete Brubakk, f.
1959. Bjørn er utdannet som lektor. Han tilhører Arbeiderpartiet, men er ordfører
for hele bygda. Grete ble ansatt på SNK fra 2005. Eget hus med adresse Stekke
15.

Eier av Heimen i 2014 var Kenneth Aksnes og Mari Husby Rosø. Adressen er
Spellåkeren 2.
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ELVEGLØTT
G.NR. 19/177

Huset ble oppført i 1936 av Erik Wiggen.
Erik Wiggen (1889-1972) og Inga Marie Berntsdatter Følstad (1894-1968)
Erik Wiggen var født i Børsa, og foreldrene hans var Ingeborg Anna og Johan Eriksson.
Ingas foreldre var Oline og Bernt Følstad. Som ung kom Wiggen til Steinkjer der han
var sjåfør ved Fylkesbilene. Senere gjorde han verdaling av seg og ble gift med Inga i
1915. Etter en periode på Trones Bruk begynte han som lastebilsjåfør og drosjeeier på
Øra. Som lagermann på Verdal Samvirkelag arbeidet han i 34 år før han gikk av for
aldersgrensen. Ekteparet Wiggen bestyrte også Folkebadet en ti års tid.
Erik og Inga bodde først til leie, men fikk opp eget hus på Spellåkeren i 1936.
Siloen som vi gjerne sier eller Statens Kornkjøp ligger like ved, men noe lenger mot
øst.
Erik og Ingas barn:
Bl. Bergljot, f. 1915 på Øra, d. 2001. Gift med Reidar farsen. Han hadde sitt arbeid
i Renholdsverket. Eget hus på Tempe i Trondheim.
B2. Johan, f. 191 8på Øra, død samme år. Spanska.
B3. Elsa, f. 1920 på Øra. Gift med Folke Rydberg. Egen fabrikk som produserte vas
kemaskiner. De var bosatt i Vestra Frølunda i Gøteborg.
B4. Åse, f. 1923, d. 2007. Gift med Kaare Helge, f. 1924, d. 1991. Helge hadde
lastebilfirma. Eiere av Kleppen.

Eiere i 2009 var Trude Nilssen, og adressen er Spellåkeren 4.

SOLNESSET
G.NR. 19/178

Etter hva tradisjonen forteller, var det So/us Eggen på Fæby som kjøpte denne tomta av
Anna Nesset, og ga den til Marie Estvold. Husa skal være bygd i 1936.
Marie Sofie Sefaniasdatter Estvold (1887-1980)
Hennes foreldre var Maren og Sefanias Estvold. De var eiere av bruket Estvoll (fradelt
Fæby) fra 1892. Sefanias var også en tur til USA. Han reiste i 1889 til Fergus Falls,
Minnesota. Då kaltes han rådsdreng, det samme som husbondskar. Trolig var det på
nabogården Fæby han arbeidet. Han kom tilbake i 1891.1 1900 kaltes han jordbruker,
selveier og kanalarbeider.
Etter et tilfelle av koldbrann måtte Marie amputere en fot. Den gangen var det dårlig
med proteser, så hun måtte klare seg med en trefot. Mor til Marie døde allerede i 1903,
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så det fait i hennes lodd å stelle hus og heim for sin far, både mens de hodde på Estvoll
og etter at de kom til Solnesset på Tinden.
Huset ble revet, og i 2009 hadde Arnfinn Pedersen hus noenlunde på samme tomta.

FRIDLUND
G.NR. 19/179

Lagerbygning tilhørende Verdal Samvirkelag oppført 1935. Bygget er revet og tomtea
realet slått sammen med g.nr. 19/121.

ELVELI
G.NR. 19/181

På denne tomta ble det bygd hus i 1937. Ivar Valbekmo var den første eier.
Ivar Olsen Valbekmo (1911-1976) og Gunvor Pettersdatter Holberg (1921-)
Ivar Valbekmo ble født på Tuset og var sønn av Mette Pauline og Ole Valbekmo. Han
og Gunvor giftet seg i 1943. Hun er født på Byafossen, og hennes foreldre var Inga og
Petter Holberg.
Ivar Valbekmo var snekker og arbeidet hos Andreas By en periode, men også på
Trøndelag Møbelindustri. I perioder var han også sløydlærer på framhaldsskolen. Sin
siste arbeidsplass hadde han på Mære landbruksskole.
Elveli ligger på Tinden, og som det også fremgår av navnet, ganske nær elva, dvs
slik elveløpet var tidligere.
Ivar og Gunvors barn:
Bl. Ragnhild, f. 1945. Gift med Leiv Håskoll, f. 1942 i Askvoll i Sunnfjord, d. 2010.
Leiv var utdannet som adjunkt. Ragnhild er også adjunkt og var lærer på Ørmelen
skole. Hun har nå norskundervisning for flyktningen Eier av Tingvoll g.nr. 19/169.
B2. Petter Ivar, f. 1950. Gift med Solveig Lunde, f. 1948. Petter Ivar er utdannet bii
mekaniker og er nå ansatt hos NAF på Steinkjer. Solveig arbeidet tidligere på
internatet på Røstad skole. Nå er hun ansatt på HINT på Røstad. De har eget hus
i Vinne.

Eier i 2012 var Lars Rasmus Håskoll, og adressen er Tindvegen nedre 30 B. Han er
sønn av Ragnhild og Leiv Håskoll.
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GARHEIM
G.NR. 19/182

Sverre Berntsen kjøpte tomt og bygde hus på Maritvollvaldet i 1938.
Sverre Hjalmar Berntsen (1901-1986) og 0 Augusta Marie Biermann 1902-1928),
2) Oddlaug Olufsdatter Karlgård (1913-1971)
Sverre Berntsens foreldre var Karen Sofie og Johan Berntsen. Han var første gang gift
med Augusta Marie Biermann, men hun døde i barsel. I andre ekteskap var han gift
med Oddlaug Karlgård. Hennes foreldre var Bertha og Oluf Karlgård. De giftet seg i
1932. Sverre arbeidet på NKLs garveri. Etter at det opphørte, arbeidet han på jern
bane- og veianlegg en periode.
Sverre og Augustas barn:
Bl.

Bjarne August, f. 1928, d. 201 0. Gift med Kari Johanne Larsen, f. 1923. Bjarne
arbeidet som elektriker og bygde eget hus i Feskarvegen 9. Han vokste opp hos
Berntine og Paul Togstad.

Sverre og Oddlaugs barn
B2. Torbjørn, f. 1932, d. 1978.
B3. Brit, f. 1934, d. 2013. Gift med Emil Gjerløw Hansen, f. 1935. Brit var butikk
dame, og han var maler. Eget hus i Tønsberg.
Brits datter før ekteskapet:
Cl. Kis Tove, f. 1 952. Lærer og bosatt i Vinne. Samboer medjann Morten Norum,
f. 1953. Kis Tove vokste opp hos besteforeldrene og blir naturlig nok nærmest
regnet som en søster.
B4. Odd Sverre, f. 1941, d. 1993.
B5.

Ruth Sofie (Lissa), f. 1942. Gift med Knut Harry Næss, f. 1938. Lissa har vært
vaskehjelp mens han har vært fabrikkarbeider. Bosatt i Tønsberg.
B6. Anne Lise, f. 1946, d 2014. Gift Granås, men skilt. Butikkdame. Bruker Berntzen
som etternavn.
B7.

Eilinor, f. 1950, d. 1997.

Anne Lise Berntzen kjøpte barndomsheimen i 2001. Adressen er Hanskemakergata 9.
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LEANGEN NORDRE
G.NR. 19/183

Sofus Andreas Berg (1895-1969) og Alfrida (Frida) Cicelie Olafsdatter Svebak
(1900-1984)
Denne tomta ble fradelt Leangen og solgt til Sofus Berg. Huset ble bygd i 1938. Sofus
var sønn av Petra og John Berg. Sofus var snekker, men også delvis sjåfør. Gift 1920,
men skilt. Frida var datter av gullsmed på Øra i mange år - Olaf Hermann Svebak og
kona Marine Ågesdatter Moen. Hun ble gift andre gang i 1962 med overstuert Wilhelm
Johannes Kristiansen, f. 1920 i Trondheim. Han var ansatt i Nordenfjelske Dampskips
selskap der også Frida var ansatt en periode. Se også under Leangen g.nr. 19/15.
Sofus og Alfridas barn:
Bl. Orla Margrete, f. 1920 på Øra, d. 1983 i Lubeck i Tyskland. Gift med Werner
Ficher, f. 1905, d. 1969. Han var soldat under 2. verdenskrig,
Orlas datter med Gunnar Dahlen:
Cl, Sonja, f. 1937 i Verdalen Vokste opp hos sin bestefar Sofus sammen med
hans barn. Flyttet som ung til sin mor i Tyskland. Gift første gang i 1962 med
Peter Wittky, f. 1938, d. 1969. Gift andre gang med Klaus Bestmann, f.
1932, d. 1 998. Sonja er nå sambaer med Karl Heing, f. 1934. De er bosatt
i Lubeck.
B2. Solveig Alfrida, f. 1926 på Øra. Hun flyttet til Tyskland som ung og ble gift der med
tyskeren Hans Blume.
B3. Reidar Andreas, f. 1929, d. 2003. Gift med Åse Martha Lundgren, f. 1939 fra
Vuku. Baker og konditor på Verdal Samvirkelag i mange år. Flyttet til Sparbu og
hadde eget bakeri der.
B4. Astrid, f. 1933, d. 2002. Gift 1952 med Ingvar Olav Tronsmo, f. 1930, d.
2001. Ingvar var daglig leder for Norolstasjonen på Verdalsøra. Astrid arbeidet i
mange år på Verdal Samvirkelag. Bosatt på Tinden.

I 2009 var Jan Arild Wisth eier, og adressen er Asbjørnsens gt. 9.
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LILLEBORG
G.NR. 19/184

Denne villaen ble oppført i 1938 og Edvin Nilsen var byggherre.
Edvin Nilsen (1898-1961) og 0 Olga Julianna Løkken (1904-1931),
2) Berit Teodorsdatter Elverum (1913-2006)
Edvin og Olga giftet seg i 1924. Edvin var garveriarbeider. Olga ble syk og døde alle
rede etter åtte års ekteskap. Olga var datter av Oliva og Karl Løkken. Edvin giftet seg
for andre gang i 1949. Berit var datter av Sofie og Theodor Elverum.
Edvin og Olgas barn:
Bl. Elfrid, f. 1924. Gift med Alf Brandtzæg-Sand, f. 1925, d. 2009. Bosatt på Skjet
ten.
B2. Oddvar, f. 1925, d. 2006. Ugift.
B3. Sylvia, f. 1928, d. 2007. Gift med Arvid Sende, f. 1927, d. 2006. Arvid var
ansatt i militæret. Eget vertikaldelt hus på Prærien. Se også Sendstad g.nr. 19/1 86.

Berits datter med Oddmund Kristoffersen i hennes første ekteskap:
B4. Karin, f. 1939. Gift med Willy Olsen, f. 1935, d. 1971. Gift andre gang med
Odd Sandstad, f. 1938. Karin var i mange år ansatt i Postverket, mens Odd var
arbeidsleder for et firma på Ørin. Eget hus i Kjærhaugvegen 34 på Ørmelen.

Edvin og Berits barn
B5. Rolf, f. 1950. Gift med Kristin Slungård, f. 1959 fra Meråker. Rolf har arbeidet som
murer. Eget hus i Kjærhaugvn. 38.

Både hus og tomt på Lilleborg ble solgt til Verdal Samvirkelag tidlig på 1970-tallet.
Det første huset er revet, og på denne tomta står nå Lillegaard (Ellewsenhuset). Det er
renovert og har flere leiligheter. Eiere i 2014 var Hofstad og Vist Eiendom. Adressen
er Kroken 2.
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SMISTAD
G.NR. 19/185
Like før krigen fikk Ole P. Walberg bygd et 1 Vi etasjes hus på denne tomta.
Ole Petter Walberg (1906-1992) og Gudrun Holberg (1906-1966)
Ole Petters foreldre var Otilie og Peder A. Walberg. Gudrun var født i Skogn, og hen
nes foreldre var Edvard Pedersen Holberg og Ragna Hansine Didriksdatter. Ragna var
fra Vestvågøy i Lofoten. Foreldrene var ikke gift, så Gudrun ble oppfostret hos Otto
Hojem.
Ole var smed og hadde stående smie på tomta. Drev senere med mink, først på Øra,
så på Haug og tilslutt i Vuku.
Ole og Gudruns barn:
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Brødrene Walberg foto fra 1941. F.v.: Harald, ikke fylt 1 år, Øystein 3Vi og Torgeir 9Vi år.
Foto utlånt av Øystein Walberg.
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Bl.

Torgeir Erlcmd, f. 1931. Gift med Lisa Ruth Pelzer, f. 1936 i Kiel, Tannlegepraksis
på Øra i mange år, dessuten doktor med. dent. Eget hus i Nordbergshaugen.
B2. Jarle Øystein, f. 1937. Gift med Gerd Torunn Steinkjer, f. 1938 på Jørstad, Snåsa.
Øystein er pensjonert lektor. Eget hus i Symrevegen 31.
B3. Svein Harald, f. 1 941. Gift med Liv Marta Gunnarsdatter Hegstad, f. 1942.Gård
brukere på Auskin i Vuku. Harald har eid og drevet Verdal Bil & Elektroservice A/S
sammen med Olav Arstad, men har solgt dette i 2012.
Da Suljordet skulle utbygges, ble huset solgt og flyttet på Tinden.

Ole Walbergs hus g.nr. 19/185 bie flyttet helt til Tinden. Smia sto bakenfor huset.
Foto utlånt av Øystein Walberg.
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SENDSTAD
G.NR. 19/186

Aksel Sende bygde hus for seg og familien i 1938. Tomta ligger på Tinden.
Aksel Sende (1900-1978) og Olaug Pettersen (1903-1975)
Aksel ble født i Hommelvik, og foreldrene var Gurine og Hans Petter Sende. Olaugs
foreldre var Peder Julius Pettersen og Birgitte Martinusdatter Solberg. Se Heimer og
folk Leksdalen s. 231. Aksel og Olaug giftet seg i 1921.
Aksel var sementarbeider en periode, senere garveriarbeider.
Aksel og Olaugs barn:
Bl. Bergitte Kristine, f. 1921, d. 201 3. Gift med Ivar Petter Uivin fra Sparbu f. 1918,
d. 2001. Ivar Uivin arbeidet ved Trondhjems Sementstøperi. Eget hus (vertikaldelt)
Uivin g.nr. 19/309. Deres datter Bodil og Jan Erik Sakshaug eier Uivin i 2014 og
adressen er Sole 6.
B2. Peder Hilmar, f. 1924 på Åkerhus, d. 2010. Gift med Inger klagen fra Levanger.
Hilmar arbeidet på Levanger Melkfabrik i mange år. Eget hus på Levanger.
B3. Arvid, f. 1927 på Øra, d. 2006. Gift med Sylvia Edvinsdatter Nilsen, f. 1928,
d. 2007. Arvid var ansatt i militæret og var stasjonert på Steinkjersannan, major.
Eget hus (vertikaldelt) Sylvstad g.nr. 19/310. I 2014 var Sissel P. Kjesbu eier av
Sylvstad som har adresse Sole 8.
B4. Oddvar, f. 1929 på Øra, d. 2000. Gift med Kari Bakkan, t. 1941, men skilt.
Oddvar var ansatt i militæret og var stasjonert på Steinkjersannan, kaptein.

Huset ble solgt til Verdal Samvirkelag tidlig i 1970-åra og er revet. Tomta ligger rett
imot Verdal Samvirkelags garasjeanlegg og er slått sammen med Lilleborg g.nr. 19/184.
Eiere i 2014 var Hofstad/Vist eiendom A/S og adressen er Kroken 2.
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LANGMO
G.NR. 19/187

Husa på Langmo ble bygd i 1939, og eier var Svante Seines.
Svante Severinsen Seines (1900-1975) og Anne Marie Markussen Gjestad
(1897-1955)
Hans foreldre var Hanna og Severin Kristiansen. Anne Marie var fra Otnes i Aure, og
foreldrene var Ellen og Markus Gjestad. De giftet seg i 1925.
Svante og Anne Maries barn:
Bl.

B2.

Haldis Synnøve, f. 1925 f. på Øra, d.1992. Gift første gang med Paul Elnes, f.
1921, d. 1981. Skilt. Gift andre gang med kontorist Torstein Wall, f. 1 91 8 i Frol,
d. 1989. Eget hus på Ørmeien
Elin Margretha, f. 1927 på Øra. Gift med Kristoffer Indahl, f. 1925 på Stornesset.
Kristoffer hadde sin arbeidsplass hos Reidar Svendsen i mange år. Egen heim på
Ørmeien.

B3. Astrid, f. 1928, d. 2007. Gift med Per Selbo, f. 1928, d. 1992.

Iver Tronsmo kjøpte hus og tomt på Langmo etter Svante Seines i 1975. Iver bodde i
de gamle husene til 1984, da han bygde nye hus noenlunde på samme tomta. Adressen
er Tindvegen nedre 6.

ÅKRE
G.NR. 19/188

Når det gjelder byggeår for husa som tilhørte Sverre Langnes, er vi noe usikker. Mye
tyder på at tomta ble fradelt like før krigen, men at bolighus og butikk ble bygd straks
etter krigen.
Evald Sverre Langnes (1898-1984) og Julie Vaadal (1905-1996)
Sverre Langnes sine foreldre var ikke gift. Mora var fra Langnes på Tinden og het
Serianna Ellevsdatter. Hun bodde på Maritvollvald da Sverrre ble født. Laren var sjø
farende Anton Didriksen fra Beitstad. Julie var fra Røra, og hennes foreldre var Elen
Marie Hansdatter Gjeilvold-Lein og Jon Peder Johannessen Skjørholm. Hun var av
Ner-Vådals-slekta. Som ung var Julie husholderske for sine foreldre, men kom senere
på Øra som hushjelp. I 1938 ble så hun og Sverre gift.
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Sverre var trolig borte fra bygda enten på arbeid eller skole noen år. Han er ikke
å finne blant de som hadde stemmerett på Øra verken i 1921 eller 1924. Han lærte
seg møbelstopping og kom etter krigen i gang med møbelforretning på Åkre. Sverre
var nok en mann som likte å eksperimentere, og kanskje litt av en Petter Smart. Han
fikk laget en praktisk fiskeveske med plass til sluker og annet fiskeutstyr. Den tok han
patent på, og tjente vel noen penger på dette.
Eiendommen er seksjonsdelt i 2012. Seksjon 1) eies av Bo-Form Møbel og Miljø A/S.
Seksjon 2) eies av Tyttebærvegen Holding A/S.

TINDMO
G.NR. 19/189

Dette huset ble bygd i 1939 av Birger Skjerve.
Birger Olai Skjerve (1910-1999) og Maggi Johansen (1914-2003)
Birgers foreldre var ikke gift. Faren var jernbanearbeider Nils Georg Skjerve fra Skogn.
Mora var Mette Gunelie Bernt-Olufsdatter. Hun var bosatt på Bjerkan da Birger ble
født. Maggi var datter av Sofie og Nils Johansen. Birger og Maggi giftet seg i 1935.
Birger og Maggis barn:
Bl. Birger Normann, f. 1935, d. 2006. Gift 1958 med Marit Johnsdatter Steinsli, f.
1934. Normann hadde eget maskinfirma. Bosatt i Leirådalen.
B2. Svenn Magnus, f. 1938. Gift 1967 med Kirsten Martinsen, f. 1936 fra Narvik, d.
1993. Gravlagt ved Alstadhaug kirke. Svenn reiste til sjøs noen år. Arbeidet senere
på Norske Skog. Bosatt på Skogn.
B3. Holger, f. 1943, d. 1994. Gift 1970 med Anne Lise Gjersing, f. 1948.

Eier i 2014 var Nina Fredin Johansen. Hennes adresse er Volhaugvegen 191. Adressen
til eiendommen er Tindvegen 49.
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OSTRUM
G.NR. 19/190

Denne heimen ble også bygd i 1939, og Ivar Olsen Berg var byggherre.
Ivar Olai Olsen Berg (1906-1968) og Gunnvor Kathrine Johnsdatter Vestrum
(1910-1985)
Ivar var sønn av Karen og Ole Berg i Vinne, og var møllearbeider. Gunnvor var datter
av Martha og John Vestrum på Tinden. Ivar og Gunnvor giftet seg i 1931.
Ivar og Gunnvors barn:
Bl. Bjørg Irene, f. 1932, d. 1999. Gift med Jarle Halsan, f. 1927. De hadde gards
bruket Lyngstad i Halsan ved Levanger. En av sønnene har tatt over bruket.

Eiere i 2012 var Bente Karin Trøan og Roar Nilsen, og adressen er Tindvegen 69.

SOLVÅG
G.NR. 19/191

Huset ble reist i 1939. Byggherre var John E. Indahl.
John Edvardsen Indahl (1904-1955) og Signe Charlotte Gustavsdatter Bjørgan
(1904-1983)
John Indahl var født på Krika i Inndalen og var sønn av Edvard Olsen Indal og Inge
borg Anna Johannesdatter. Signe var datter av Anna og Gustav Bjørgan fra småbruket
Bjørgan under Sem i Sjøbygda. John og Signe ble gift i 1926.
John var pølsemaker på Verdal Samvirkelag.
Signe var gift to ganger, andre gang med Olav Hilmar Johan Klausen, f. 1928 i
Havnøy Bolga, d. 1984 i Meløy. Signe døde også i Meløy.
Eier av Solvåg i 2012 var Tore Berntsen Granås, og adressen er Møllegata 15.
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TINDEN OG SPELLÅKEREN ELLER SPILAGEREN

Området som vi i dag kaller Tinden, var før i verden et felleseie for gårdene Maritvoll,
Borgen og Østvoll (Haugslia). I 1829, nærmere bestemt 14. september, ble det forlik
mellom gårdene om en deling av arealene. Arealet var i alt på ca. 300 mål. Av dette fikk
Maritvoll 126, Borgen 97 og Østvoll 77 mål. Forliket mellom gårdene er tinglyst og
kan leses i pantebok G folie 146. Skriften er ganske utydelig slik at tallene ovenfor er
noe usikre. Navn som Tangen og Spilageren er nevnt i forliket. Som en liten sikkerhet
er arealet på Tinden kontrollert på Verdal kommune. Der kom man fram til 365 mål
slik vi ser Tinden i våre dager.
Grensene som ble fastlagt den gangen, er vanskelig å rekonstruere nå, men den
største delen tilfalt Maritvoll. Dette kan vi få en bekreftelse på når vi ser på den enkelte
tomt også i dag. Svært mange har gårdsnummer 19. Ved forliket i 1829 var løytnant
Johan Bang eier av Maritvoll, Peder Eriksen eide Borgen og Ole Ellingsen Fæby var eier
av Østvoll. 1 1834 ble også Kvisla utskiftet. Det var et areal på 145 mål.
Grensene mellom gårdene som var grunneiere før tomtene ble matrikulert, kan
vi se noenlunde av gårdsnumrene. Kornsiloen har gårdsnummer 20 (Borgen), mens
Sentrallageret og Mølla har gårdsnummer 21 (Østvoll) - altså grense mellom Borgen og
Østvoll går her. Arken (tidligere eier Håkon Kolberg) har gårdsnummer 19 (Maritvoll),
mens Rudolf Kolberg har gårdsnummer 21 (Østvoll) - altså grense mellom Maritvoll og
Østvoll i dette området. Her er det tatt rede på en stein (Arkasteinen) som trolig har
vært grensestein mellom Østvoll og Maritvoll.
Det kan være delte meninger om hvor Øra slutter og Tinden begynner. Mange vil
kanskje svare: Bebyggelsen sør for Spinneriet, avgrenset i øst av Kvislakanalen. Mot
vest og sør er elva den naturlige grense. Spellåkeren er et annet område av Øra som vi
skal se litt nærmere på.
I lokalavisa for 22. mai 1911 kan vi finne noe om Tinden. Gården Østvoll (Haugs
lia i dag) var som allerede nevnt en av grunneierne på Tinden. Et gammelt navn på
denne gården var ”Austvoller”. "Tinden var i gamle dager bevokset med præktig tøm
merskog”, står det i den samme avisa. Med ”1 gamle dager” her tror vi det siktes til
omkring 1800. Fra den tid har vi nemlig funnet bygselssedler som kan bekrefte dette
med skogen.
De fleste familieforsørgere på Tinden tituleres for strandsittere eller husmenn, men
de måtte likevel ha noe annet i tillegg for å berge livet. Dyrehold og noe jordbruk, men
også hske er naturlig. Om vi tar for oss to folketellinger (1865 og 1875) var det dette
dyreholdet på heimene i området:
1865:
Ingen kyr
33 sauer
2 geiter
1 reinsdyr!
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1875:
Ingen kyr
29 sauer
6 geiter
3 griser
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Noe av området som kalles Spellåkeren.

Et nærliggende spørsmål er da: Hvorfor hadde ingen kyr? Trolig har det sammen
heng med skrinn, dårlig sandjord. Av den grunn var den kanskje best egnet for sau og
geit? Det var ellers bare små areal den enkelte disponerte. Kanskje ble jorda smått om
senn forbedret noe, for senere vet vi at flere hadde kyr. Bl.a. hos Håkon Kolberg, Johan
Nilsen og Langnes. Enda tidlig på 1950-tallet var det kyr både hos Johan Nilsen og hos
Langnes. For å hjelpe på fbrmangelen fikk de lov til å ha kyrne i Fæbyskogen sammen
med kyrne der. Morgen og kveld gikk turen dit for melking. Ikke akkurat lettvint, men
det måtte til.
Næringsgrunnlaget i området endret seg noe i årenes løp. Det kan vi se av folke
tellingene. Flere av disse tallene er noe usikre, fordi det kan være delte meninger om
hva som hører til Spellåkeren/Tinden. Slik er det også med et annet område på Øra
- Prærien.
I 1865 var de fleste fiskere på Tinden (åtte av denne gruppen). Samtidig benevnes
hre som husmenn og seks kalles dagarbeidere.
Ti år senere var det bare tre som drev med Eske, mens det var en husmannsenke
igjen og sju som kalte seg dagarbeidere. Et nytt innslag av yrker var en telegrafarbeider.
Apropos telegrafarbeider: Utbygginga av telegraflinjene i Nord-Trøndelag kom i
gang omkring midten av 1860-årene. Dette var forløperen for telefonen som kom til
Verdalen i 1890.
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I 1891 er bildet noe annerledes. Værdalsbmkets sagbruk på Ørmelen var i gang, og
mange hadde sin arbeidsplass der. Hele seks familieforsørgere arbeidet på Saga mens
det var tre fiskere igjen.
På denne tid bodde det også en samefamilie på Tinden. Det var Paul Johan Ander
sen og kona Elise (Lise) Marie Johnsdatter med en datter og en sønn. I folketellinga
fra 1891 står det om Paul: ”en lap som til dels gaar og fattigunderst”. En regner med
at han dels var flyttsame, og dels fastboende. Paul var født på Ytterøya i 1831. Dattera
ble gift i Stiklestad kirke i 1903 med Jon Jonsson som bodde i Strådalen. Hun var født
i Henning i 1882. Sønnen Anders Sakeus ble døpt i Stiklestad kirke i 1887. Ved hans
dåp benevnes faren som finn. Vi har tidligere nevnt at det fantes et reinsdyr på en av
heimene på Tinden i 1865, men det har vel neppe noen sammenheng med Paul og
hans familie. På Elvbakken søndre g.nr. 19/40 bodde det også en som var av sameslekt.
Oluf Laurits Larsens andre kone het Sara Kristine Johnsdatter (1870-1949) og var født
i Mosvik. Hun var datter av John Sakariassen Østnesset (Austnes).
Så er vi ved århundreskiftet 1900. På nytt er det merkbare endringer for forsørgerne
på Tinden. Nå er det imidlertid jernbanen som gjør sitt inntog innover Innherredsbyg
dene, og den har behov for mye arbeidskraft. Bygdefolk, både ungdommer og familie
forsørgere i Verdalen fikk i noen hektiske år sitt levebrød på anleggsarbeid. I selskap
med garvede rallare og anleggsslusker fulgte de med nordover mot Sunnan som den
gangen var målet.
I 1900 var det hele ni familieforsørgere på Tinden som kalles jernbanearbeidere,
mens fire fortsatt var sagbruksarbeidere. Det var fortsatt tre fiskere som holdt ut med
det yrket. På et kart fra 1881 kan vi telle et tjuetalls heimer på Tinden og Spellåkeren.
Ei ny tid på godt og ondt var i emning for familiene i de små, låge strandsitterstuene
på Tinden.
Når vi er inne på dette med husa på Tinden, kan vi med glede notere oss at ett
av dem har fått sin plass på Museumsområdet på Stiklestad. Dette skjedde i 2006.
Gjersinghuset eller Sørum g.nr. 19/80 ble gitt som gave til museet av Turid Gjersing
Flyum. Det betydde en berikelse for anlegget som ellers ikke hadde noe eksempel på
bebyggelse på Øra.

Navn på Tinden
Hermann Nilsen og flere andre tindbygger forteller om disse navna:
Litj elva gikk nærmest Tinden - Storelva gikk lenger sør.
Iver-ørin utenfor Langnes og Carlsson, trolig etter Iver Olsen (1845-1935) som eide
Hynne g.nr 20/4 (Carlsson) i perioden 1905-1918, trolig den samme som senere var
eier av Skjønborg (Holing) g.nr. 19/174.
Andreasøya etter Andreas Nesset som levde 1844-1927 og som eide Nesset i perio
den 1896-1926.
”Ei lita perle av ei øy på knapt et mål mellom Løngkila og Storelva”, skriver Harald
Lyng i en årbokartikkel fra 2002. Utvilsomt en drømmeplass i flere generasjoner for
ungene som vokste opp på Tinden.
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Jernbanefolk på gruslessing i Grustaket på Tinden. Foran f.v. Oskar Gjersing, Arnold Rokne, Gunnar Rønning, Olav
Haugen. Bak f.v. Bernhard Redvingjan Lønvik, Nils Redving, baneformann Karl Stjernen, Einar Gjersing, ukjent.
Foto: Privat eie.

Grustaket er en annen plass på Tinden som den yngre garde minnes med glede. Her
hentet jernbanen ut grus i flere tiår, men da det tok slutt, ble det en utmerket lekeplass
for store og små barn. (årbokartikkel fra 2000 også av Harald Lyng)
Litj-Tinden kalles det ved Langnes eller Tindspissen. Der var det elveforbygning og
badeplass.
Høttmelen (ikke Høkmelen) ligger nedenfor Elvtun g.nr. 19/221 (tidl. Jann
Lyngsmo). På Høttmelen sto det et lite hus (høtt) - der bodde Julianna og Eliseus
Larsen. Dette må nesten være Nesset mellom g.nr. 19/54. I 1907 var det Eliseus som
hadde hjemmel på denne eiendommen.
Navnet Elisusen (en bakke) vil være kjent for flere på Tinden.
Så kan vi jo lure på hva navnet Tinden kommer av? Navnet antas å ha sammenheng
med forekomsten av planten tindved i området. Tor Erik Jenstad er kontaktet om nav
net og han er av samme mening. Nå finnes det jo også tindved på Ørmelen, men, men Navnet Stekke har også sammenheng med planten tindved som vokser ved elva
nedenfor Vestrumheimen. Familien der plukket bringebær bortover mot Jernbane
brua, men der var det også tindved de kunne stikke seg på.
Ørtinden er et annet navn som forekommer i kirkeboka. Hva det kommer av, er
ikke godt å si, men kanskje ble det brukt om de som bodde nærmest Øra? Ifølge døds
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Life hus, men mange hesjer på Spellåkeren/Tinden. Foto utlånt av SNK.

fallregisteret finner vi tre personer som er død på Ørtinden. Navnet ble brukt ved Arne
Berntsen Gjersings død i 1899, ved Andreas Olsen Gjersings død i 1900 og ved Olaus
Olsen Follos død i 1903.

SPELLÅKEREN

Spellåkeren eller Spilageren som det ble skrevet omkring 1900, er en del av Tinden/
Øra som vi skal se litt nærmere på.
Men hvor ligger Spellåkeren? Og hva betyr navnet? Det er det delte meninger om.
Den mest sannsynlige er denne:
Før det ble sagbruk på Ørmelen, ble tømmeret saget til bord og plank på sagbruka i
Ulvilla. I elva ble trelasten lagt sammen til flåter eller ”lusser” som ble manøvrert/staket
nedover elva til Øra. Til det ble det brukt store årer og iler (tauverk). For å få det til
lands ble det brukt gangspill. Derav navnet.
Trelasten måtte lagres ved elvebredden i påvente av jekteskyss til Trondheim. Slike
opplagsplasser for planker og bord ble kalt for bordhaver. En eiendom ved elva kalles
da også det.
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Spellåkeren er et område som ligger sør for bygningene på Spinneriet og vestover
mot elva og langs denne. Gata som går i øst/vest ved Kornsiloen heter Spellåkeren.
Gomanbakeriet, Langnes & Bakkan og Vangstad sine arealer ble kalt Spellåkeren.
Som en digresjon skal vi ta med en liten historie som gjelder Postverket. Tidlig på
1960-tallet kom det et kort eller brev adressert til; Rakel, Spellåkeren. Det hører med
til historien at det kom fram til rette vedkommende som var Rakel Arntsen. Ros til
postvesenet for deres lokalkunnskap.
Nøyaktig størrelse på Spellåkeren er ikke så enkel å finne ut, men det lå flere små
heimer der. Det kan vi se av forskjellige bygselsedler som vi hnner i pantebøkene.
Gårdene Maritvoll, Borgen og Østvoll var som allerede nevnt grunneiere her i sin
tid. De interesserte fikk bygsle parseller av eierne på den enkelte gård. Men hvem var
det nå som bodde på Spellåkeren? Og hvilke betingelser hadde de for å bosette seg på
dette området? Vi har noen bygsel-sedler fra tidlig på attenhundretallet som forteller
noe om det.
Hanskemaker og strandsitter Otter Olsen (1749-1803)
Han bygslet til sammen 11 mål jord av proprietær og eier av Maritvoll - Åge Rasmussen
Hagen i 1800. 10 mål av dette lå ”i den søndre Ende af Spelageren nærmest Elven”. Av
kontrakten får vi også vite at det var skog på Tinden den gang, og at den lå nedenfor
Otter Olsens stykke. Hustomta med ”haven” var anslått til 1 mål. Den lå på ”Vær
dahlsøren” står det i kontrakten, trolig i nærheten av Hanskemakergata.
Otter Olsen er nærmere omtalt under uplassert heim under Maritvoll nr. 28.
Hanskemaker og tambour Halvor Ottesen (1777-1848)
Halvor som var sønn av Otter Olsen, bygslet 4 Vi mål jord i 1801. Han hadde arbeids
plikt mot betaling tre dager hvert år - en dag i våronna, en dag i høyonna og en dag
i skuronna. Halvor kunne ta skier til gjerde (skigard) i Maritvolls skog, men stauren
skulle han skaffe fra andre. Han kunne også sette opp hus på plassen om han ”saa
forgodt behnder”. Halvor var far til skrivelærer Ole Halvorsen (1801-1879). Til minne
om ham har vi ei gate på Spellåkeren med hans navn. I en årbokartikkel fra 1976 av
Morten Veimo kan vi lese mer om Ole Halvorsen.
Halvor Ottesen og familien er også omtalt under heim nr. 28 av Maritvoll.
Ungkar Andreas Andersen (1779-1836)
Andreas var ugift ennå da han fikk bygsle 1 mål og 1 tolvfænding jord av proprietæ
ren på Maritvoll i 1801. Ordet en tolvfænding/tolvfæmning krever en liten forklaring.
Det skal være en trøndersk arealenhet som utgjorde 1764 kvadratalen. Omregnet skal
det bli knapt 700m2 . Med andre ord en liten plass. Det sto ingen hus her i 1801, men
Andreas hadde full rett til å bygge hus om han så ønsket. Hvis han giftet seg, skulle
både han og kona ha rett til å bo og drive jorda på livstid. For dette skulle han betale i
rede penger 1 rdr. og 3 ort pr. år. Da hadde han ingen arbeidsplikt på Maritvoll.
Han og kona Agnes Jonsdatter giftet seg i 1811, og i 1815 kalles han strandsitter. I
1817 tok Andreas og Agnes over gården Næss på Inderøya der de drev skyss-stasjon,
gjestgiveri og handel. Familien er nærmere omtalt under uplassert heim under Marit
voll nr. 29.
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Noen av husa på Tinden. Nærmest kamera gult med uthus er Elvbakken nordre g.nr. 19/31 Herman J. Nilsen.
Rødt hus ved veien Andersen g.nr. 19/278. Kvitt hus med rødt uthus var hos Birger Skjerve. Kvitt hus med blått
omkring vinduene var hos Paul Elnes g.nr. 19/315.

Vi kjenner ennå tre til som bygslet jord av Maritvoll noenlunde på samme tid.
Det var Lars Amundsen som fikk bygslet 5 mål 26. oktober 1801, Jon Halvorsen
Flotten bygslet 2 mål på samme tid og Lars Mortensen Schieflo bygslet 4 mål samtidig.
Han døde i 1803.
I alt blir dette 27 Vi mål og ennå har vi ingen med her som har bygslet av Borgen
eller Østvoll. Det ser ut for at Spellåkeren var ganske stor, og der ble det tomtegrunn
og jord for flere familien
Den enkelte familie er omtalt nærmere under hver sin heim så vel på Tinden som
ellers på Øra.
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Flere bilder fra Tinden. Den grå, gamle heimen midt på bildet er Nesset g.nr. 19/32. Her bodde i sin tid Anna
Nesset. Hun var kjent som ei flink kokke. Til venstre for denne med rødt uthus er Tun søndre g.nr. 19/146 eiere er
Magne Holings familie. Bak t.h. er Idar Bakkens hus og nærmest fotografen er Arne Kjelås sitt hus.
Folo ullånt av Verdal kommune.
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Avslutning
Vi har passert 1940, og det er på tide å avslutte den første del av historien om Verdalsøra.
Tyskerne inntok landet og dermed også Øra. Bildet fra Moeparken med tyske soldater,
norske damer og skyttergraver gir et tidsbilde som vi husker, vi som opplevde det.

Tyskere med damer i Moeparken. Skyttergraver fil venstre. Foto utlånt av SNK.
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KLIDEHENVISN1NGER
Verdalsbøkene av E. Musum
Verdal historielags årbøker
Kirkebøker og folketellinger for Verdal
Panteregister og pantebøker
Panteregister for Verdalsøra fra 1 874
Skattelister for Verdal fra 1920 og 1925
Oluf Rygh: Norske Gaardnavne
Norges Bebyggelse
Innherreds Folkeblad Verdalingen
Trønder-Avisa
Helgådalsnytf flere årganger
Grethe Forbregd: Notater fra kirkebøkene
Bygdebøker for Sparbu
Skogn Historie - Frol I og II
Jens Haukdal: Busetnad og folkeliv i Soknedal
Bernt Karlgaard: Gammelt og nytt fra Sul
Anders Bendiksen: Verdal Aldersheim
Svein og Kjetil Haugan: Haugansiekta
Thor Trapness: Slekters gang
Ella Wisth: Mine erindringer fra barndommen
Carl Braarud; Verdalens Sparebank 1 854-1929
Solveig Ness: Verdal Sparebank 1854-1980
Randi Stensland: Øra omkring århundreskiftet (særoppgave)
Åke Junge: Tre dagar i februar (Levangeropprøret i 1 851
Asbjørn D.K. Eklo: Bygårder i Levanger
Marit Svebak: Forfedre og etterkommere av Ole Hansen Svebak og Marit Sivertsdatter Ufsløk
Magne Seines: Slekta etter Henrikka Simonsdatfer og Petter Olsen Storstad
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