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ÅRBOK 1993 (1. ÅRGANG): 
 
• Egge kirke, nedrevet og gjenoppbygd i 1870. (Charles Karlsen): Først i 1588  

nevnes Egge kirke, og under besiktigelsen i 1664 går det fram at det er ei stavkirke. 
Den ble revet i 1675. En ny korskirke av tre ble bygd umiddelbart, To år senere I 
1768 slo lynet ned i kika og den brant ned. I 1769/70 fikk Rasmus Lyng på 
Gjævran satt opp en ny kirke. Denne sto til 1870 da den ble revet. Ny kirke sto klar 
til bruk i november samme år 

 
• Gjævranbrannen i 1929. (Charles Karlsen): En sen høstkveld i 1929 brant det på 

Gjævran. I ukene etter ble det et uhyggelig etterspill hvor kvenen Anders Pedersen 
ble beskylt for å ha startet brannen. Forfatteren har også snakket med hans kone 
Andrea Pedersen (Finn-Andrea) som bodde i Eggebogen. Se også årbok for 2016. 

  
• «Hu Andrea»- en artikkel om Andrea Pedersen. (Charles Karlsen): Kort artikkel 

om «hu Andrea», vaskekona som var gift med Anders Pedersen. 
 
• Kjempen Jakob Lund. (Charles Karlsen): I det norsk-amerikanske bladet 

«Skandinaven» ble Jakob Lund fra Lund presentert som en av Innherreds sterkeste 
menn. En forfatter som skrev under med NCL hevdet å ha vært gjeter på gården 
og gir en god beskrivelse av Jakob i en artikkel. Her gjengis artikkelen fra 
«Skandinaven».  

 
• «800 Oxaasrokke» om rokkemakeren Ole Oxaas. (Charles Karlsen): Rokke-

maker og husmannssønn Ole Oxaas fra Oksåstrøa produserte 8000 Oksaasrokker 
og fikk i 1887 3. premie og bronsemedalje på en landsomfattende utstilling i 
Trondheim for sine spinnerokker. 

 Stort og smått fra Egge  
– og resten av verden

Egge historielag har med sine årbok-utgvelser samlet et stort antall små og store  
artikler som på en eller annen måte omhandler Egge og Steinkjer.  

 
Her følger en kortfattet oversikt over alle artiklene som har blitt  

publisert i Egge historielags årbok siden 1993: 
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• Kvinners inntog i langrennsløypa. (Charles Karlsen): I 1895 arrangerte Egge ski-
lag et langrennsløp for kvinner med tidtaking. Artikkelforfatteren mener at dette er 
verdens aller første ordinære skirenn for damer. Egge Skilag. Denne artikkelen 
inneholder mer om Egge skilag og resultatlister for flere skirenn for damer. 
Innherredsposten er brukt som kilde. 

 
• Bureising i Vassaunet. (Inga Gording): I 1930- årene vokste bureisingsbruka fram. 

I Vassaunet fikk Aslaug og Jon Skjevik tildelt dyrkingsjord. 
 
• Vatne skole 1891-1960. (Jorid Dyrstad): By og Hundlo skolekrets dannet grunn-

laget for det som skulle bli Vatne skole. Her skriver forfatteren om skolen fra opp-
starten i 1869 til skolen ble stengt for godt i 1961 

 
• I skolestua på Vatne i 1903. (Jorid Dyrstad): Her forteller forfatteren om Frida 

Holberg, født 14.04.1896, sine minner om skoledagen på Vatne skole. 
 
• Egge framhaldsskole 1943-44. (Kjell Bardal): Den 18. oktober møtte en spent og 

forventningsfull ungdomsflokk fram på aldersheimen på Kvamsenget. Kjell Bardal 
minnes framhaldsskolen i 1943/1944. 

 
• «Fløteren» - Intervju med Trygve Hindberg. (Henry Stenseth): Som 14- åring 

begynte Trygve Hindberg som fløter på Fossemvatnet. Forfatteren fortelle om 
Hindbergs 56 år som fløter og litt fakta om fløtinga som foregikk i noen av disse 
årene. 

 
• Gråsteinsmureren fra Egge som reiste minnebautaer. (Mentz Lillemark): Edvard 

Lillemark hadde ansvaret for mange byggearbeider i Egge og reiste flere minnebau-
taer-blant annet minnebautaen over statsminister Ole Anton Qvam laget av Johan 
Myrvang fra Hegra, og bautaen på Våttabakken. Forfatteren forteller om 
Lillemarks arbeid og litt om hvordan det ble utført. 

 
• Glimt fra Jakob Saurs rimsmedkunst. (Charles Karlsen): Austli ungdomslag 

hadde lagsavisa «Heimdal». Her var Jakob Saur nærmest fast skribent. 
 
• Fjordfiske i 1930-åra. Intervju med Arvid Egge. (Odd G. Skjemstad) Forfatteren 

intervjuer Arvid Egge som ble født i 1914 og bodde i Steinvika og i Paradisbukta. 
Han drev fiske på fjorden og forteller litt om hvordan det var. 

 
• Steinkjers naturskjønne omegn. (Carl Rohde i 1926) Charles Karlsen gjengir 

Carl Rohdes betraktninger om hjembyen Steinkjer fra Eggevammen i 1926. 
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• Storfurua måtte gi tapt for stormen 1991 (Tor Kippe): Tor Kippe diktet i 1977 
en hyllest til storfurua på Eggevammen. Sangen ble skrevet til Steinkjer mannsang-
forenings revy «La Traviata». 

 
 
ÅRBOK 1994 (2. ÅRGANG) 
 
• Kirkeklokkene i Egge kirke. (Charles Karlsen: I 1935 sa Godseier Otto Schulz på 

Egge på sitt dødsleie at han ønsket å gi Egge kirke nye klokker, og høsten 1936 var 
de nye klokkene klar til å bli tatt i bruk. De tre nye kirkeklokkene ble innviet høs-
ten 1936, mens de to gamle ble utlånt til Steinkjer kapell. 

 
• «Stenvigen Dampsag».(Gunnar Fossum): Stenvigen dampsag A/S Meraaker brug 

ble startet opp i «Bommen» i Steinvika allerede i 1874 og holdt det gående fram til 
1927. 

 
• Bebyggelsen på Egge gård. (Audun Dybdal): Eggeområdet fra steinalderen og 

fram til bebyggelsen som brant på 1980- tallet. 
 
• Hyldningsdikt til en kvinne. (Charles Karlsen): Rebekka Rosenvinge ble hyllet på 

sin 99-års dag i Inntrøndelagen 13. mars 1911 og på sin 100-årsdag året etter. 
Hyllesten på 100-årsdagen ble skrevet av Olaf Berg 

 
• Fredrikke Marie og Ole Anton Qvam. (Eystein Qvam): Litt om Fredrikke og Ole 

Antons liv og levned på Gjævran. 
 
• Når man kjenner hverandre! (Charles Karlsen): Historia om flaggstanglina på Gjævran 
  
• «De gode gamle dager» var ikke så gode. (Avisa Inntrønderen 6. sept 1935):  

90-årsjubilanten Gina Lund forteller om minner og erfaringer fra forrige århundre 
 
• Bjørnejakt. (Innherredsposten. 20. okt. 1887) Da «brugsbestyrer Wærner og 

brugseier Jakob Lund» var på bjørnejakt i Snåsa. 
 
• Forbregd skole 1878-1970. (Jorid Dyrstad): Forbregd skole var den første skolen 

som ble reist i Egge og var klar til bruk i 1878. 101 år senere ble den revet for å gi 
plass til Egge barneskole. Forfatteren har tatt for seg skolens historie og blant annet 
snakket med Ola Østby som gikk på Forbregd fra 1910 til 1917. 

 
• Rimsmeden Jakob Saur. (Inga Gording): Jakob var «Drengkall» og ungkar på 
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Nedre Saur, hadde et glimt i øyet og en skarp penn samtidig som han var levende 
opptatt av mennesker og nyheter fra byen. 

 
• «By-bruget». (Innherredsposten. 7. feb. 1897): «By Brug har fått sine maskiner» 
 
• De harde 30-åra. (Charles Karlsen): Charles Karlsen opplevde de tøffe 30 -åra med 

arbeidsløshet og fattigdom. Her har han tatt for seg årene 1931 til 1935 og sett litt 
på hva som foregikk i avisens spalter. 

 
• Opptøyer i Egge kirke. (Charles Karlsen): Fra prekestolen tok presten for seg de 

som gikk på «forsorgen» og reiste ganske negativ kritikk. Dette vakte vrede- spesielt 
hos de unge som ikke hadde arbeid. 

 
• Jernbanearbeid gjennom Våttabakken i 1904 (Charles Karlsen): «Suggen» og 

«Ruggen» sto på hver side av elveløpet og tok imot massen som mudret rundt fun-
damentet til Steinkjer stasjon. Massen ble fraktet fra Skjæringa med et damploko-
motiv. 

 
• Tyskernes angrep på «Beretstu 23. april 1940». (Charles Karlsen): Synøve 

Bjerkan forteller om tragedien hun opplevde da hun var 14 år gammel i 1940. 
 
• V-tegnet. (Charles Karlsen): Reiulf Christiansen måtte sykle sikksakk for å unngå 

en beruset tyskers revolverkuler. 
 

• Et dystert minne fra krigstiden. (Mentz Lillemark): Mentz Lillemark var elev ved 
Finsås Landbruksskole i Snåsa da Jørstad-brua ble sprengt og et tysk troppetog spo-
ret av. Han og kompisene Helge Hindberg og Julius Indråk fra Egge fikk streng 
beskjed fra tyskerne om å være med å rydde opp. 

 
• Akrobaten Jon Iversen. (Charles Karlsen) Charles Karlsen minnes at hans far for-

talte om da politibetjent Haaker skulle arrestere Iversen. 
 
• Revolverskyding i Steinkjærs gader.(Charles Karlsen): En tildragelse som skjedde 

mellom to unge menn, ingeniørsegeant Ranum og arbeider Petterson 
 
• Utgraving i bygdeborgene Skansåsen og Gjævranslottet. (Asbjørn Lindmo): De 

første utgravinger av bygdeborger i Trøndelag skjedde i mai 1994. 
 
• Nytt liv i gammel kvern. (Asbjørn Lindmo): Da gammelkverna fra Rosset i 

Namdalseid ble flyttet fra museumsområdet i Eggemarka til Østbyfossen. 
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• Korsongen på Byafossen. (Charles Karlsen): Det første sangkoret på Byafossen ble 
startet i 1886. Referat fra Inntrøndelagen 16. mars 1932 med etterord av Charles 
Karlsen. 

 
• Konfirmasjon 1944 (Gullkonfirmantene): Ola Lynum var sogneprest i Egge og 

ikke en såkalt naziprest,og årsaken til at uvanlig mange valgte å konfirmere seg i 
Egge kirke i 1944. 

 
• En dag i piggsvinet «Baldrians» liv. (Charles Karlsen): Charles Karlsen minnes en 

fin sommernatt i 1943 da piggsvinet Baldrian ble kastet inn i motstandskampen. 
 
 
ÅRBOK 1995 (3. ÅRGANG) 
 
• En messe i Egge kirke.(Åsmund Hagen og Olaf Berg): Alfred Fossum (17) og 

Nils Fossum (15) reiste fra kaia i Bogen i 1903. 40 år senere var et bilde fra Egge 
kirke et kjært bilde fra gamlelandet. Aasmund Hagen forteller om en messehelg i 
Egge kirke for lenge siden og farger Olaf Berg forteller om da en mus fikk fritt 
spillerom under prestens preken. 

 
• Selsomme opplevelser i Egge kirke. (Indtrønderen 30. september 1938): Farger 

Olaf Berg forteller om musa under prekenen på en fornøyelig måte. 
 
• Dikt av Solveig Feyling. (Solveig Feyling): «Hilsen til Egge allè» og «Hilsen til 

Steinkjer by» 
 
• Austli skole. (Jorid Dyrstad): Austli skole var den siste skolen som ble reist i Egge. 

Forbregd i 1878, Vatne i 1891 og altså Austli i 1900. Det var skole på Austli fram 
til 1956, men husene er fortsatt i bruk som Asphaugen samfunnshus. 

 
• Da vegen ved Rungstadvatnet raste ut. (Inga Gording): Nåværende E6 ved 

Rungstadvatnet har ved flere anledninger skapt trøbbel for trafikantene. Det første 
alvorlige raset skjedde i 1931. I 1955 skjedde det på nytt. 

 
• Nordsjø Brug i Eggebogen. (Gunnar Fossum): Nordsjø Brug i Eggebogen ble 

etablert i 1881 og eieren var Andreas Bentson Grinaker på Egge gård. Noe år senere 
blir han slått konkurs og det samme skjer med hans bruk. som får nye eiere etter en 
tvangsauksjon i og blir i 1886 blir solgt til Helge Rein By Brug. 

 
• «Potettørkeri ved Steinkjær». Gunnar Fossum: Litt om da Steinkjer kommune i 
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1918 kjøpte eiendom og rettigheter fra Helge Rein By Brug på Eggebogen for å 
sikre Steinkjer en plass å anlegge potettørkeri. 

 
• Da By gård var lotterigevinst.(Charles Karlsen): Ole Nanstad gjorde et noe uvan-

lig forsøk på å «bortspille sin eiede Gaard Bye» i 1824 
 
• Bygdespillemenn i Egge. (Mentz Lillemark): Bygdespillemennene hadde stor 

betydning for kulturlivet i Egge,-om det så var bryllup, fester og andre arrange-
ment. Her ser forfatteren litt på hvem som spilte opp til dans i Egge og litt om Egge 
strykeorkester og Egge hornmusikklag. 

 
• Jernverket på Lundsleira. (Eystein Qvam): Etter 1945 skulle Statens Jernverk 

bygge et nytt jernverk. Steinkjer, Orkanger og Mo i Rana var kandidatene, og i 
Steinkjer var det Lundleiret og opp mot skolene på Forbregd som var alternativet. 

 
• Lundstua på Byafjellet. (Johan Severin Lysberg): Lundstua var ei skogstue ved 

Svarttjønna på Byafjellet. Den hadde sin opprinnelse i at propritær Lyng på 
Gjævran ville ha større hage og at Lund gård brant. 

 
• Krigen Nordsia-Sørsia. (Nordtrøndelag og Inntrøndelag 14. oktober. 1947): 

Referat fra en fotballkamp mellom Nordsia og Sørsia hvor mellom andre Charles 
Karlsen stod i mål for Nordsia.  Nordsia vant for øvrig 3-1. 

 
• Vegen Homnes-Eggebogen-Steinkjer. (Gunnar Fossum): I 1883 skriver amtveg-

mesteren at det er stukket ut og nivelert en vegstrekning som skal gå fra Homnes 
om Steinvika og Eggebogen til Steinkjer 

 
• Oppvekst i Egge sogns «Amerika». (Arild Bye): Olav Røtte var født og oppvokst 

på ett av småbrukene i «Amerika» i Eggebogen. Her forteller han om barneår og 
oppvekst rundt og like etter 1930. 

 
• Bilder fra «Stenvigen Dampsag». 
 
• FRED - 8. mai 1945 - FRED. (Nordtrøndelagen 10. mai 1945): Fredskunngjøring 

fra fylkesmann Berger sto i Nord-Trøndelagen 10. mai 1945. 
 
• Minner fra 2. verdenskrig. (Gunnvor Lund Kaasen): Gunnvor Lund var gift med 

Erling Lund- en av de yngste studentene som ble tatt av tyskerne og sendt til 
Tyskland i 1943. 
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• Fridomsdagen. (Kristian Andreas Jensen): Kristian Andreas Jensen. Var født på 
Oksås midtre i Egge i 1869. Den 7. mai 1945 ble diktet hans  «Fridomsdagen» 
trykket i avisa Nordtrøndelagen. 

 
• Evakuering til Egge og Kvam. (Gunnar Fossum): Statens vegvesens administra-

sjon evakuerte til Egge og Kvam like før bombinga av Steinkjer i 1940 
 
• De gav sitt liv for fedrelandet. (Charles Karlsen): I 1950 bekostet staten et 4 binds 

bokverk med tittelen «Våre falne» og det ble gitt til de nærmeste pårørende til de 
som aldri kom hjem fra krigens herjinger. Fra Egge var det Karl Hagerup, Harald 
Kvam og Per Getz. 

 
• Fredsdagen 1945. (Charles Karlsen): Vi som fikk være med under fredsdagene i 

1945 glemmer det aldri 
 
• Oddmunds frigivelse fra Grini. (Oddmund Bjerkan): Oddmund Bjerkans bevit-

nelse på at han ble løslatt fra Grini, og hans grensebevis. Småplukk fra 
«Indherredsposten». 

 
• «Skjelmstykker vil vi ei fortie». (Charles Karlsen): Utskrift fra «Nordre 

Trondhjems Amtstidende, 10 mars 1857om Isak Pedersen som ble tatt for tyveri. 
 
• Fra Gjævran gård til «slottet» (Asbjørn Lindmo): Historisk vandring med lys over 

spennende historier i Gjævranmarka og Gjævranslottet. 
 
• Hai`n Albert og hest`n. (Asbjørn Lindmo): Albert Hammer og hesten hans var et 

kjent trekk i miljøet i Bogen og Steinvika. 
 
• Konfirmasjon 1945 (Gullkonfirmanter): Konfirmanter i Egge i 1945 med navn på 

konfirmantene. 
 
• Georg Dreier Antonsen. (Aud Larsen Haug): Dramaet om Georg Dreier 

Antonsen som ble arrestert under martna i Steinkjer 3. oktober 1913.Han brøt seg 
ut av fengslet, forskanset seg på loftet i lensmannsgården og ble skutt i hodet. Det 
ble rettsak sener om det som hadde foregått, og Georg ble dømt til 9 månders feng-
sel, samt tap av alle borgelige rettigheter i 10 år. 
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ÅRBOK 1996 (4. ÅRGANG) 
 
• Egge kirke. Litt om Egge kirke fra gårdshistorien om Kvam, Egge og Følling. 
 
• Prolog til Egge kirke. (Helmine Naust-Utvik): Prolog til Egge kirke etter den stor-

restaureringa i 1939. 
 
• «Om dagen var det arbeid og slit» – Helmine Naust Utvik. (Aud Larsen Haug): 

Historien om Helmine Naust Utvik fra Eggebogen som ble født 3. august i 1887 
og som døde 12. desember 1979,- 92 år gammel. 

 
• Gullkonfirmantene. Konfirmasjonsbilde fra Egge i 1946 med navn. 
 
• Steinalderbuplassen på Våttabakken. (Kari Støren Binns): Boplassen ble oppda-

get en gang på 1860 tallet av bonden Johs. Holberg, og et tiår senere gjorde premi-
erløytnant Ziegler arkeologiske undersøkelser på stedet. Her forteller Kari Støren 
Binns litt om hva som er funnet på Våttabakken gjennom årene. 

 
• A/S Helge Rein By Brug 100 år. (Asbjørn Lindmo): I 1996 er det 100 år siden 

A/S Helge Rein By Brug ble stiftet. I denne artikkelen gir mangeårig disponent i 
selskapet, Knut Getz, en oversikt over brukets historie. Han tar spesielt for seg his-
torien til taubanen som i mange år fraktet tremasse fra sliperiet på Byafossen til 
utskipingshavna på Eggebogen. 

 
• 100 år siden Karl Dahl ble født. (Arild Bye): Husmannsgutten, radikalen og sam-

funnsbyggeren Karl Dahl ble ordfører i Egge og ikke minst i storkommunen 
Steinkjers aller første ordfører. Her ser forfatteren Arild Bye nærmere på industri-
arbeideren og politikeren. 

 
• Bureising (Inga Gording): Å lage et nytt gårdsbruk på tidligere udyrket mark ble 

kalt bureising. I 1912 opprettet staten «Ny jord» og fra 1917 ble det ytet bidrag for 
bureising. I Egge ble dette gjort i Lia ovenfor Kvamsenget og i Vassaunet. I Lia var 
Magne og Helga Kvam bureisere og vi ser litt nærmere på deres bruk 

 
• Spinneriet på Byafossen. (Jorid Dyrstad): I 1888 sto ingeniør Jacob Gram i spis-

sen for å få anlagt et Steinkær Uldspinneri på Byafossen. Etter få år ble spinneriet 
utvidet til å omfatte veveri og spinneri. 

 
• Steinkjær 1857. (Rich. Weigner/Birger Gotaas): I 1907 ble det utgitt et historisk 

blad i anledning Steinkjers 50-års jubileum. Et av stykkene i bladet omhandler en 
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vandring i Steinkjer og omegn i 1857. Her er selvsagt Egge en viktig del, og artik-
kelen gjengis i sin helhet. 

 
• Musikere og spillemenn i Egge. (Mentz Lillemark): Oskar Strindmo, Jarle Råen 

og Arvid Egge var tre av flere som bidro til å skape en fargerik variant i dansemu-
sikken like før 1940 og videre utover 50, 60 og 70 årene. 

 
• De eldste «oldfunn» av tre i Egge (Johan Severin Lysholm): Da den nye barne-

skolen på Forbregd i Egge ble bygd i 1978 til 1980 ble det gravd en del dype grøf-
ter. I en av dem ble det funnet to trestykker som hadde ligget i jorda i 7400 år. 

 
• Selli sag i Egge. (Eystein Qvam): I gamle papirer på Gjævran står det en del om 

Selli sag. I 1767 nevnes den for første gang da den holdes utenom et salg av 
Gjævran gård. 

 
• Mordet på Draksåsen (Drøgsåsen). (Gunnar Fossum): I 1860 ble kårmann Arnt 

Hals myrdet mens han var på veg til Steinkjer. 
 
• Selvig Dampsag i Paradisbukta. (Gunnar Fossum): Sagbruket i Paradisbukta ble 

startet av Lars O. Selvig fra Drammen i 1895 og var i drift i nesten 40 år. 
 
• Da Saursaunet brant. (Morten Saursaunet): 15. november i 1931 brant det på 

Saursaunet etter at det tok fyr i en lastebil. 
 
• Skisportens barndom i Egge. (Magne Sneve): I den eldste protokollen til Egge 

skytterlag er det et referat fra et «Præmieskidrend» hos Aage Oxaas i 1879. Dette 
kan være det første skirennet i Egge som er pålitelig dokumentert og referert. 

 
• Skytterhuset på Østby et hus på vandring. (Magne Sneve): Litt om skytterbanene 

og skytterhusene i Øvre Egge på 1900 tallet. 
 
• Austli skole – et supplement (Magne Sneve): Et supplement til Jorid Dyrstads 

artikkel i årboka for 1995. 
 
• Ivar Aasen i Egge. (Oddmund Utskarpen): I 1846 var Ivar Aasen på besøk i Egge, 

Steinkjer og omegn. 
 
• «Interessant lesning» (Arne Furan): Arne Furan har sendt et hyggelig brev til Egge 

historielag der han roser innholdet i årbøkene, lagt ved en prolog til avslutningsfes-
ten på Vatne 18. juni 1960. 
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• Historielagets tur til Østersund. (Asbjørn Nordgård): Referat fra historielagets 
første historietur, som gikk til Østersund. 

 
 
ÅRBOK 1997 (5. ÅRGANG) 
 
• Vårtun hagebruksskole for kvinner. (Inga Gording/Charles Karlsen): I 1881 kom 

20 år gamle Sedevald Leonard Solstad fra Bindalen til Steinkjer for å begynne på 
Statens Skogskole. I 1887 ble han fylkesgartner og i 1901 startet han «Have-brugs-
skole for kvinder på Vaartun i Steinkjær». 

 
• Steinkjer Dampsag og høvleri. (Gunnar Fossum): Forløperen til Steinkjer 

Dampsag og høvleri var Sunnan treforedlingssamlag stiftet i 1900 med Eleseus 
Ramberg som disponent. Artikkelen omhandler den videre utvikling frem til A/S 
Steinkjer Dampsag og Høvleri. 

 
• Seterdrift på Byafjellet. (Jorid Dyrstad): Enkelte gårder I Egge brukte Byafjellet til 

seterdrift. I eldre kart er både Byasetra, Reins-setra og Fossemsetra inntegnet. 
Gerhard Shøning nevnte disse setrene på sin reise i Trøndelag på 1770 tallet. 

 
• Spregningsulykke på Egge gård 1943. (Gunnar Wæhre): Historien om hvor Finn 

Myhre, Sigurd Berg og Johan Hatland fant et ukjent legeme under harving om 
våren. Dette viste seg å være et sprenglegeme, og det eksploderte da Finn Myhre 
begynte å fikle med det. Han ble drept og de andre fikk små skader. 

 
• «Når løkka e ber ein forstain». (Svein Thorsen): Svein Thorsen skildrer aprilda-

gene i 1940 og bombinga av Steinkjer Om hvordan forskjellige rykter spredte seg, 
og det første møte med tyske soldater. 

 
• Nabotreff med bilde hos Hansine Davidsen i Bogen i 1919. 
 
• Konfirmasjon 1947 (Gullkonfirmantene). 
 
• Konfirmasjonsbilde fra 1947 med navn på konfirmantene. 
 
• Noen trekk fra husmannslivet i Egge (Aksel Benum): I boka «Husmenn i Egge» 

har Aksel Benum skildret husmannslivet på gårdene. Selve husmannsordningen 
kan føres tilbake til vikingetid. Han forteller også om de kår som var for husmen-
nene og om slit og savn som dette livet førte med seg. 
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• Husmann Isak Fossemplass. (Gunnar Fossum): Hvordan levde husmenn på 
denne tiden? Historien om Isak Andreas Pedersen Finstad Fossumplass, Peter 
Andreas Isaksen Fossumplass, Anton Isaksen Fossumplass, Johan Martin Isaksen 
Fossumplass, Casper Isaksen Fossumplass, Mathias Isaksen Fossum(plass), Jørgen 
Isaksen Fossumplass og Fredrik Nikolai Isaksen Fossumplass. 

 
• Jekta «Nævra» - nå Pauline. (Eystein Qvam): Informasjon om jekta «Pauline». Litt 

om drift og vedlikehold og om jektfarten. 
 
• Egge videregående skole. Yrkesskolen. (Morten Stene): Inntrøndelag Yrkesskole er 

forløperen til Egge Videregående skole. Yrkesskolen startet i 1948. Yrkesskolens for 
historie og historie fram til i dag. 

 
• Nordsileiret en jomfruelig prærie. (Olaf Berg): Olaf Berg (1855-1940) tegnet i 

1936 et bilde av Nordsileiret slik det var i hans barndom, og hvordan det har for-
andret seg. 

 
• Flint på Nordsileiret. (Johan Severin Lysberg): Funn av flintstein på Nordsileiret, 

som trolig var ballaststeiner på skuter fra Danmark. Før de lastet trematerialer, ble 
ballasten kastet over bord 

 
• «Gælnværsnatta» i 1837. (Aud Larsen Haug) Historien om orkannatta den 11. 

oktober 1837. Orkanen gjorde store skader, og historier om ødeleggelsene ble for-
talt i mange år fremover. 

 
• Da smed Martin skaut århanin i Eggemarka. («SAGA» nr. 2 1987): Smedmester 

Martin Mathisen i Steinkjer var ikke bare en dyktig smed og hovslager, men også 
en stor skrønemaker. Historien om da han skaut århanin i Eggemarka. 

 
• Ungdomslaget «Forsøget». (Jorid Dyrstad): Det første frilynde ungdomslaget i 

Inntrøndelag vart skipa på Frosta i 1870 «Ungdomsforeningen Forsøget»  i Egge ble 
skipa 20. februar 1887.. Jorid forteller om arbeide i laget, og hva de drev med. 
«Forsøget» ble lagt ned i 1920. 

 
• Gateopptøyer i Steinkjer i 1917. Historien om da en okse slet seg løs og lagde kaos 

i Steinkjer 23. april 1917. 
 
• Rundtur i Trøndelag. (Asbjørn Nordgård): På denne turen besøkte historielaget 

Rissa og Reinsklostret, videre til Austrått. Videre til Orkanger, Trondheim og til-
bake til Steinkjer 
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• «Natlige Rolighedsforstyrelsere fra Bogen. (Inherredsposten 27. mars 1906): 
Personer fra Bogen lagde «kvalme» i Steinkjer. Politiet grep inn og «de vil næmlig 
ikke blive taget paa med Silkehansker» 

 
• Fotballkamp i 1914. Fotballkamp mellom Brage og Steinkjer fotballklubb 30. mai 

1914 på Sandan. 
 
• Oppgangssager i Innherred. (Per Odd Tronstad): De første oppgangssagene ble 

bygget på Østlandet på 1500 tallet. Ei oppgangssag er montert i Østbyfossen for å 
vise hvordan disse sagene virker. Oppgangssaga fikk i 1850 konkurranse av sirkel-
saga, og en kan vel si at oppgangssaga endte sin æra rundt 1870. 

 
• På «sukkertur» med Alfred Vikan. (Aud Larsen Haug): Alfred Vikan forteller om 

en sukkertur til Sverige fra Langvassetra. 
 
• Vise fra 1903 om Nordsia og Sørsia i Steinkjer. 
 
 
ÅRBOK 1998 (6. ÅRGANG)  
 
• Dyrstad meieri. (Gunnar Fossum): Dyrstad meieri ble grunnlagt i 1889, av inter-

essenter fra både Beitstad og Egge. Meieriet var i drift frem til 1925, men da var 
melkemengden så liten at driften ikke lenger lønte seg. Andre og større meierier 
hadde tatt over. 

 
• «Stortrøska» med damplokomobilen. Egge Sogns Træskelag (Eystein Qvam): I 

1875 kom bønder fra Egge og Sparbu sammen for å danne et treskelag. Ifølge 
«Indherredsposten» den 5. november 1875 var det 15 bønder fra de to bygdene 
som skulle gå sammen om å skaffe en Damp-treskemaskin til en pris av ca. 1500 
Spd. Men bøndene fra Sparbu fikk kalde føtter og trakk seg, men trøska var bestilt 
så bøndene i Egge overtok den. I slutten av 1875 var trøska i drift på Gjævran. 

 
• Brannen hos «Juli Buri». (Svein Thorsen): Ordet brann bærer med seg mye uhyg-

ge. En slik brann var det i Eggebogen i februar 1937, hvor en person brant inne. 
Det var den 80 år gamle enken Julie Johnsen, eller Julie «Buri» som omkom. 

 
• Fossembrua. Tegning av Fossembrua tegnet av en tysk soldat i 1940. Bru sto ferdig 

i 1924 og var i bruk til 1971 da nåværende bru ble bygget 
 
• Storalma på Byafossen. (Charles Karlsen): I en kjøpekontrakt mellom enkefru 
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Gram på By og Lausits Rolfsen fra Trondheim, skrevet på By 12. august 1868, sto 
det følgende: «Ikke hugge Storalmen ved Reinstomten, eller forstyrre Bautastenene 
og de øvrige Fortidsmindemærker paa Helge». Storalma stod like ved husa på går-
den Rein 

 
• Vegen fra Steinkjær til Fosnæsplads. (Inga Gording): Det første vi finner om 

vegen «Steinkjær til Fosnæsplads i Beitstaden» er at formann i vegkomiteen skriver 
et brev til Nordre Trondhjems Amtformandskab» datert 25. juni 1870. .I dette bre-
vet ønskes det en fortgang i planleggingen av vegen mellom Fosnæsplads til 
Aunmyra. 

 
• Melk og brødutsalg i Eggebogen. (Tor Even Skjemstad): Emma Skjemstad drev 

melkutsalg i Eggebogen så tidlig som fra 1910-12 og avsluttet utsalget først på 1950 
tallet. 

 
• Karoline i Damstua. (Nordtrøndelagen 2. okt. 1920): Historien om Karoline 

Høin på Byafossen som bodde i en liten stue, men hadde åpent hus for alle som 
trengte en kopp kaffe eller å varme seg. 

 
• Skytterfest på Lund i 1886. (Gunnar Wæhre): Tanker om tiden siste del av det 

19. århundre, samt hvordan tiden forandret seg både med lærdom og opplysninger 
til folket. Det var skytterstevne på Lund 24-26 august 1886. Var dette fylkets første 
«landsskytterstevne? 

 
• Da Karl bygde seg «stu» på Geilhaugen. (Magne Sneve): Karl Lillemark forteller 

om da han bygde seg hus på Geilhaugen i 1948 
 
• Hilmar fikk mange gode attester. (Charles Karlsen). Charles skriver her litt om 

Hilmar Aleksandersen, og ros han fikk fra mange kjente spillemenn. 
 
• Konfirmasjonskullet i Egge i 1917. 
 
• Småplukk fra avisene. Småhistorier fra diverse aviser. Den nye ullvarefabrikken til 

firma hans Berg tatt i bruk, Brand på By gård og Et bilsammenstøt i Egge. 
 
• Det store «varpet». (Svein Thorsen): Historia om notfiske på Nordsileiret da nota var 

full av laks, men den gamle nota revnet da laksen presset på for å komme ut av nota. 
 
• Steinkjær og omegn Losse- og Lasteforening. (Gunnar Fossum): Eggebogen 

Sjauer-forening ble stiftet 18. juli 1013. Det var stor aktivitet på Bogakaia på grunn 
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av lasting av tremasse fra sliperiet på Byafossen. De fikk egen fane i 1920 som ble 
brukt flittig både i sorg og glede opp gjennom tidene. Fanen brant opp da Steinkjer 
ble bombet. 

 
• Hva skjuler Gjævranmarka? (Torbjørn Haugen): Egge historielag engasjerte høs-

ten 1997, geologen Richard Binns fra Trondheim, for å foreta målinger med et spe-
siallaget instrument, et gradiometer. Dette instrumentet målte bittersmå variasjo-
ner av jordens magnetfelt, der avvik i magnetfeltet kan tolkes som menneskelig 
aktivitet. Det kan være kokegroper, hustufter eller graver. 

 
• Statens skogskole. (Morten Stene): Skogskolebygget i Eggelia er et minnesmerke 

over en tradisjonsrik skogbruksutdannelse. Bygget ble reist i 1924, men Statens 
skogskole Steinkjer ble etablert i 1880 og var landets andre skogskole I dag er skog-
bruksutdanninga en del av Høyskolen i Nord-Trøndelag.. 

 
• Gamle dødsannonser. (Charles Karlsen): Charles har samlet gamle dødsannonser, 

som nok er forskjellig fra dagens annonser. 
 
• På snarefangst i krigstid og snøstorm. (Charles Karlsen): Charles forteller her om 

en jakttur i Skjækerfjella på jakt etter ryper i 1942.  
 
• Sommerbarnehage i 1944. (Morten Stene): Sommeren 1944 drev fire tenåringer 

Fra Bogen egen barnehage og ga 20 «poder» en opplevelsesrik krigssommer. De 
som sto i spissen for barnehagen var Liv Berg, Tordis Norvik, Åse Norvik og 
Oddrun Riseth. Dessuten vikarierte Åsta Melhus i en uke for Oddrun.. 

 
• Historisk rundtur i Namdalen. (Irene og Asbjørn Nordgård): Tur til Namdalen, 

hvor vi besøkte både den ytre og indre delen. 
 
• Luftbane fra By. (Avisartikkel): Artikkel om tanker, ideer og problemer med tau-

banen fra Byafossen til Bogakaia. 
 
• Rapport fra komiteen – «Byafossens historie». (Sigurd Holberg): Egge historielag 

vedtok den 29. juli 1996 å nedsette ei nemd for å samle og nedtegne historien om 
Byafossen. Nemda besto av Jorid Dyrstad, Olag Hagen, Charles Karlsen, Knut 
Getz og Sigurd Holberg 

 
• Trav på Rungstadvatnet 1943. (Avisartikkel): Referat med resultatlister fra travløp 

på Rungstadvatnet 3. februar 1943. 
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• Sjøormen i Fossemvatnet. (Jorid Dyrstad): Historier om sjøormer er mange, i 
Lock Ness, Seljordvatnet, Snåsavatnet og i Fossemvatnet. Sjøormen i Fossemvatnet 
er lite kjent, men flere i eldre dager hevder å ha sett han. Ole Dahling hadde sett 
den, -hode var som en hest, og kroppen var over hundre alen lang. 

 
• Konfirmasjon i Egge kirke 1948.  
 
• Gårdsnavn i Egge. (Jorid Dyrstad): Stoffet er henta fra Oluf Ryghs verk «Norske 

gaardsnavne» Mange gårdsnavn er nevnt, samt hvordan navnet oppsto. 
 
 
ÅRBOK 1999 (6. ÅRGANG)  
 
• Ladestedet under Egge. (Charles Karlsen): Ved salg av Egge gård i 1834 sto det 

mellom annet følgende i annonsen i «Adresseavisen»- Det gaarden underligende 
ladested Steinkjær har, foruden 3 handelsmænd, fornødne haandværkere og 
Pligtarbeidere af hvilke i aannene kunne tilsiges fra 30 til 40 daglig.Artikkelen 
omhandler også de kjøpmenn som var i Steinkjer på denne tiden. 

 
• Norges første postførende bilrute gikk gjennom Egge. (Gunnar Fossum): Den 

7. april 1908 sendte admistrerende direktør Jens Munch i det nystartede «Steinkjær 
& Namsos Automobilselskab» inn en søknad til Amtmann Løchen om tillatelse til å tra-
fikkere strekningen Steinkjer-Egge-Beitstad-Rødhammer på Namdalseid, med automo-
bil». Søknaden ble innvilget og den første offisielle turen ble foretatt 25. juli 1908. 

 
• Lund i Egge. (Gunnar Wæhre): Artikkelen forteller grundig om Lund gård. Om 

gårdsnavnet, oppsittere, husmannsplasser, slåtteng, skog, sagbruk, Jekt og jektfart, 
kvern og Egge kvegavlsforening. 

 
• Ulovlige dansefester under krigen. (Mentz Lillemark): Under krigen 1940 til 45 

var det forbudt å arrangere offentlige dansefester. Men opp på Hallem sto det en 
tom høylåve som viste seg å være bra egnet til dansesal. Opphavet til dansefestene 
her var Egge munnspillorkester. 

 
• Det skal kule til en trønder. (Kilde: Stod i Fotid og Nåtid): De fleste kjenne 

uttrykket «Det skal kule til en trønder», Men det som kanskje ikke alle vet, er at 
utsagnet har tilknytning  til Johan Randulf Bull, født på gården Rein. Han studerte 
i København og var medlem av «Det norske selskap» og personlig venn med Johan 
Herman Wessel som skrev det kjente sitatet. 
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• Egge skilag. (Gunnar Fossum): Egge skilag ble stiftet på et møte på Østby den 21. 
februar 1897, og den første formannen var Gerhard Svenning. På generalforsamling 
iden 27. januar 1918, ble det vedtatt at Egge skilag skulle gå inn i Egge idrettslag. 

 
• Da Arnt Hermann Jørgensen omkom i snøras. (Asbjørn Lindmo): Første påske-

dag, den 5. april i 1942 døde eggesokningen Arnt Herman Jørgensen på Namdal 
sykehus etter at han ble tatt av et snøras i Gaulstadfjella i Øvre Ogndal på ettermid-
dagen skjærtorsdag. Han ble 24 år gammel. 

 
• Gjævranmarka og besøk av Vera Henriksen. (Eystein Qvam): Her beskriver 

Eystein om sitt første møte med forfatteren Vera Henriksen som besøkte Gjævran. 
Hun var historieinnteressert, og ønsket å skrive en roman om Sigrid som kom fra 
Tjøtta til Egge og ble gift med Ølve på Egge.  

 
• Navn langs en gammel skoleveg. (Jorid Dyrstad): Jorid tar for seg stedsnavn på 

skolevegen mellom Byafossen og Vatne skole. 
 
• Kvinner selv sto opp og strevde. (Inga Gording): Historien om Egge-jenta Marta 

Seelli som kom til Gaunmoen og hjalp mange flyktninger under siste verdenskrig. 
Det var både mat og husly for folk på flukt. Fluktruta var opp Ogndalen, over 
Skjækerfjella til Gaundalen. 

 
• Otto Schulz: Jeger, naturelsker og godseier på Egge gård. (Morten Stene): 

Historien om tyskeren Otto Schulz som kom til Trøndelag på grunn av sin interesse for 
jakt og fiske. Schulz kjøpte Egge gård i 1897 og ble norsk statsborger i 1912. Han utøv-
de sin kretivitet, ingeniørkunst og entreprenørvilje til regionens beste i en mannsalder. 

 
• «Lufferne», landevegens handelsmenn. (Svein Thorsen): På 30 tallet var det rei-

sende folk som solgte saker og ting, og disse ble kalt «luffere». Lufferne hadde med 
seg varer av forskjellig slag som de forsøkte å få solgt for å spe på inntekten. 
Lufferne var ofte arbeidsløse folk som det var mange av på denne tiden. 

 
• Lokalhistorien fenger mange. (Torbjørn Haugen): Den store interessen for fortida 

fikk Egge historielag bevis for da nærmere 300 personer i alle aldersgrupper deltok 
i vandringen- Egge gjennom 4000 år, fra Tingvold park hotell til Skåtangen. 

 
• Byafossingen som forsvant. (Asbjørn Kvam): Historien om Johan Torvald Haugen 

som reiste til Amerika 1910 mens kona og tre barn ble igjen i Norge. I 1922 skulle 
familien gjenforenes, men da familien kom til Amerika for å møte han, dukket han 
ikke opp. Det ble antydet at Johan omkom i en stor skogbrann i området. 
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• Starten på byggingen av Solhaug forsamlingshus. (Charles Karlsen): Behovet for 
forsamlingshus rundt om i bygdene, var i høy grad aktuelt i begynnelsen av 1900 
tallet. På Byafossen ser man at spørsmålet om eget forsamlingshus også kom oppet-
ter hvert. Og i 1905 holdt kvinneforeningen «Fremtid» basar på Byabakken til inn-
tekt for et forsamlingshus på Byafossen. 

 
• Historisk busstur til Røros. (Irene og Asbjørn Nordgård): Referat fra historisk tur 

til Røros. 
 
• Dikt av Jakob Saur. Et dikt skrevet av Jakob Saur om slit og strev. 
 
• Intervju med lærer/klokker og ordfører Johan Nordgård. (Dagsposten 18.12.1935) 

Intervju med Johan Nordgård i Egge om forhold i Egge kommune da han var ord-
fører fra 1926. 

 
• Gamle Andreas Andersen Finstad. (Innherredsposten 26 mai 1899): 

Forhenværende kirkesanger Andreas Andersen Finstad ble født på gården Finstad i 
Stod den 1. april 1811. Han var omgangsskolelærer og sanger. 

 
• Pågangsmot og tilpasningsevne våren 1941. (Charles Karlsen): Artikkel om opp-

finnsomhet og pågangsmot i Steinkjer etter bombing og dårlige tider. 
 
• Stamphuset i Østbyfossen. (Asbjørn Aasen): Historien om hvordan stamphuset 

som tilhørte farger Berg på Steinkjer ble flyttet til Østbyfossen. 
 
• Gullkonfirmanter 1999. Bilde med navn av konfirmantene i 1949. 
 
 
ÅRBOK 2000 (8. ÅRGANG) 
 
• Egge Idrettslag 100 år. (Gunnar Fossum): Egge idrettslag fyller 100 år i år. Her et 

utdrag av jubileumsberetningen som laget utgir i forbindelse med feiringa 
 
• Østby vestre (Gunnar Wæhre): Historien om Østby Vestre. Litt om funn fra jern-

alderen og drift på gården, samt hvem driverne har vært 
 
• Krigsdagbok, (Martin Stokkan): Martin Stokkan skrev dagbok i aprildagene i 1940 
 
• Tok skiene fatt fra Narvik til Steinkjer i 1940. (Asbjørn Lindmo): Historien om 

Arvid Egge som var på nøytralitetsvakt i Narvik i 1940. Han ble tatt til fange av 
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tyskerne, men klarte å rømme, -fikk tak i et par ski og gikk 50 mil tilbake til 
Steinkjer 

 
• Var med og tok tyske fallskjermsoldater på Dovre. (Asbjørn Lindmo): Historien 

om Clas Hagstrøm som var med å fange tyske fallskjermjegere på Dovre. 
 
• Ryddearbeidet etter bombinga i Steinkjer 1940. (Charles Karlsen): Om oppryd-

dinga etter at Steinkjer ble bombet. Om riving av murer og fjerning av murrester 
som sperret gatene. 

 
• Anna Kammen. (Aud Larsen Haug): Historien om Andrianna og datteren Anna 

Kammen fra Inderøy. Begge hadde evnen til å helbrede folk og mange benyttet seg 
av deres evner. De flyttet til Finnmarka på Steinkjer, og her fikk mange sjuke, skad-
de og fortvilte mennesker hjelp gjennom mange år. 

 
• Erindringer fra barndommen. (Arnt Hermann Simonsen): Arnt Hermann fortel-

ler om oppveksten på Finnmarka og det han opplevde som barn og ungdom der. 
 
• Innbo og løsøreauksjon på Hegge gård. (Charles Karlsen) Fogden Knud Andreas 

Sommer kjøpte Hegge gård i 1790, og bodde der til han solgte den i 1798. Da han 
flyttet holdt han auksjon, og her er en oversikt over det som ble solgt. 

 
• Mais dyrket i Eggebogen. (Adresseavisa 23. sept. 1986): Asbjørn Lindmo forteller 

om maisdyrking, der gartner Olaf Bromstad gjorde et vellykket forsøk på å dyrke 
denne eksotiske veksten ute i Eggebogen. 

 
• Dikt av Jakob Saur. 
 
• «De`vart ei oinele ti`». (Svein Thorsen): Denne historia er fra 1943 og utspant seg 

på Bogakaia. Kaia var et yndet oppholdssted for unger og undommer for å få med 
seg alt det spennende som var der. 

 
• Ei lita stue- en heim for mange. (Charles Karlsen): Historia om husmannsplassen 

«Heggesplassen», og hvem som har bodd i det lille huset som ble revet i 1968/69. 
 
• Juletrefest på 1930-tallet- minner fra Gimle. (Svein Thorsen): Historie om jule-

trefest på Gimle med alt som fulgte med det. Det var løping med skrik og skrål fra 
ungene som var der, og serveringa var kakao og boller. 

 
• Steinkjerbrua tatt av voldsom flom og isgang 22 des. 1941. (Gunnar Fossum): 
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Bygging av midlertidig bru ble påbegynt i juli 1941. Men natt til 22. desember 
1941 oppstod det en voldsom flom med sterk isgang i elva som rev med seg deler 
av brua 

 
• Fossem gård. (Arne Dotterud): Fossem er en relativt gammel gård eller buplass. 

Navnet Fossem-Fossheim-hører til heim-gårdene, datert til romersk jernalder (0-
400 e. Kr)og betyr ganske enkelt «heimen ved fossen» Videre litt om gården og de 
som levde og drev den. 

 
• Lærere og elever ved Forbregd skole i 1918. 
 
• Møtte døden i skiløypa. (Anne M. Michelsen): Historien om Einar Aavik fra 

Byafossen som døde i skiløypa i 1924. 
 
• Historisk rundtur til Nordland. (Irene og Asbjørn Nordgård): Referat fra histori-

elagets tur til Nordland, hvor vi blant annet besøkte Alstadhaug kirke der Petter 
Dass var prest. 

 
• By Møllebruk. (Charles Karlsen): Referat fra Nordre Tronghjems Amtstidende 9. 

februar 1860. Det fortelles om mye snø og at mølla på By var den eneste mølla som 
var i gang i hele Amtet. 

 
• Vandring i historien. (Knut Jørgen Nonstad): Egge historielag hadde værgudene 

på sin side under presentasjonen av sin nyeste bok om Byafossens historie fra de 
eldste tider og fram til i dag. 

 
• Gullkonfirmantene 2000: Konfirmasjonsbilde med navn på konfirmantene fra 2. 

juli 1950 
 
 
ÅRBOK 2001 (9. ÅRGANG) 
 
• Gjævran gård. (Eystein Qvam): Den eldste skrivemåten vi kjenner til er beskrevet 

i O. Ryggs «Norske Gårdsnavn» og skrives «Geffren» i året 1668. En stor del av går-
dens historie er tatt inn i artikkelen, hvem som har vært drivere og husmannsplasser 
under gården 

 
• Budstikke fra Egge. (Mads Almaas): Middelalderens lovbestemmelser om budstik-

ka er vel kjent: «Det bud skal gaa til vinterhusene etter den rette budruten, men 
ikke om sætrene» står det i Magnus Lagabøters landslov fra 1274. Budstikka inne-
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holdt informasjon om viktige ting som allmenheten skulle vite. Ble etter hvert mindre 
brukt da presten fra prekestolen informerte om saker allmenheten skulle kjenne til. 

 
• Egge idrettslag 100 år. (Gunnar Fossum): Historia om Egge idrettslag fra 1950 til 

2000 i samband med 100 års jubileet. 
 
• Bogabukta. Småplukk fra barndoms lekeplass. (Svein Thorsen): Barndomsminner 

fra Bogen ført i pennen av Svein Thorsen 
 
• Kamp mot tysk overmakt i 1940. (Clas Hagstrøm): Clas Hagstrøm forteller om 

sin innsats mot tyskerne etter invasjonen i april 1940. 
 
• En vakker og viktig bru. (Gunnar Fossum): Den 29. oktober 1829 ble det fattet 

beslutning om å bygge Lund bru. Brua var i sin tid en meget viktig bru på kirkeve-
gen for dem som bodde på vestsiden av Lundselva. 

 
• Kost i gamle dager. (Gunnar Wæhre): Anne Wæhre har skrevet ned mattradisjoner 

og måten å lage mat på i gamle dager. 
 
• Da ungene i Bogen skjøt på tyskerne med selvlaget ammunisjon. (Asbjørn 

Lindmo): Fortelling om da unger i Bogen lagde sprengstoff under navnet «ugraspa-
pir». Dette kunne være både skummelt og farlig, og det skjønner man når man har 
lest artikkelen. 

 
• Ognalaksen og sinte naboer. (Harald Gram): Historie om garnfiske i Brandtseggfossen 

med mye laks og dramatikk. 
 
• Ungers lek på Finnmarka. (Gunnar Kristiansen): Fortelling om hva og hvordan 

barna på Finnmarka lekte på 40 og 50 tallet. 
 
• Historisk busstur til Kristiansund. (Irene og Asbjørn Nordgård):  

På den historiske turen til Kristiansund besøkte historielaget Oppdal, og Tingvoll 
kirke samt historiske steder i Kristiansund 

 
• Bygdespillemannen Oluf Homnes. (Mentz Lillemark): Oluf Homnes var født på 

en plass under gården Homnes i Beitstad den 1. oktober 1865. Han var en dyktig fele-
spiller og ble ofte benyttet til dans og andre anledninger der det skulle være musikk. 

 
• «Gammeldåggån sånn som vi husse dæm». (Marit Kildal Bragstad): Denne artik-

kelen ble skrevet til 90 - årsjubileet for Solhaug forsamlingshus. 
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• Nedre Hegge. (Torbjørn Haugen): Artikkel om Nedre Hegge og om hvem som 
bodde der og drev gården 

 
• Gullkonfirmanter 2001. Bilde med navn på konfirmanter i 1951 
 
• Anton Davidson-Robertsen-Bjerring-Helge. (Charles Karlsen): Historien om 

Anton Davidson og hans etterslekt 
 
• Har vi grunn til å klage? (N:C: Nilsen): Historien beretter ikke sjelden om nødsår. 

Fra vi fikk aviser i 1760 åra, finner vi mange opplysninger om matnød som førte til 
blan annet stor dødelighet. 

 
• Brev til to brødre som var på Børgefjell i aprildagene 1940. Brev skrevet til Ole 

og Petter Nymo 12/04 1940 av deres mor. 
 
• En «Kokoppevaksineattest» fra 1877. Denne vaksinasjonsattesten er innlevert av 

Einar Bye Bartnes. 
 
• Simenplassens «endeligt». (Charles Karlsen): Historien om Simenplassen og om 

hvordan husene ble brent ned til slutt. Bilde av brannmennene Andreas Bye og 
Reidar Haugseth. 

 
• Et Amerikabrev. (Charles Karlsen): Blant de mange, også fra Egge som reiste til 

Amerika, var tre av Martin Bye på Reinsbakken sine brødre. Brev som Martin fikk 
fra Amerika. 

 
• Martin Egge «Eggeskogen». (Inga Gording): Artikkel om de som slet og tjente på 

de store gårdene, Martin Egge var en av dem. 
 
• Arkeologiske undersøkelser i Gjævranmarka. (Ellen J. Grav): Arkeologisk under-

søkelse av stjerneformet gravhaug i Gjævranmarka. 
 
• Jordbruk i Gjævranmarka i Bronsealderen. (Kari og Richard Binns): Artikkel om 

undersøkelse som er gjort i Gjævranmarka bed hensyn til bosetting og jordbruk 
bronsealderen. 

 
• Husbygging i 1948, intervju med Harry Larsen. (Asbjørn Lindmo): Etter freden 

i 1945 var det stor bolignød i Steinkjer. Harry Larsen forteller om hvordan det var 
å bygge hus på den tiden. 
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• Om boken «Fisk-Fisking –Fiskere». Nytt liv for klassiker. Nyutgivelse av Øivind 
Haugens bok om fisking i Byaelva og Ogna. 

 
 
ÅRBOK 2002 (10. ÅRGANG) 
 
• 10 år med årboka. (Asbjørn Lindmo): Dette er den 10. årboka fra Egge 

Historielag. Hvem har vært med på lage den, og litt om stoffet som har vært 
omhandlet i disse tiårene. 

 
• Den første nordenfjellske Sangerfest. (Charles Karlsen): Denne artikkelen er 

laget på grunnlag av skriftlige kilder som Charles Karlsen har skaffet fram. Det drei-
er seg om en avisartikkel i Adresseavisen fra 1861, og dessuten en del andre kilder, 
blant annet om Georg August Eggen som var organist i Egge Kirke fra 1855 til 
1862.Eggen var en drivende kraft i sangermiljøet i Steinkjer da den første 
Nordenfjeldsk Sangerfest ble arrangert i Steinkjer 1861. 

 
• Forsamlingshuset «Gimle». (Gunnar Fossum): I år 2002 er det 90 år siden Gimle 

ble bygd, og det har siden fungert som treffsted for Egge og delvis hele 
Steinkjerområdet 

 
• Post og telefon i øvre Egge. (Karle Saur): Denne artikkelen handle om det Karle 

husker om post og telefon fra oppveksten i Øvre Egge. Telefonsentralen og posten 
holdt til på Oksvold. 

 
• Hoppkultur og –bakkene som forsvant. (Asbjørn Lindmo): Der det var en bak-

keskråning og en kul, der ble det laget en hoppbakke. Unger i alle aldre samlet seg 
med spade og bygde hopp av snø. Det ble tråkket unnarenn og laget ovarenn. Alle 
var med og hoppa. Slik var det for 69-70 år siden. 

 
• Skiminner. (Svein Thorsen): Et tilbakeblikk på skisport før i tiden og nå. I gamle dager 

var det skispor på alle flater, i dag er det preparerte løyper for å få skiløperne ut på ski. 
 
• Ved Sunnan. (Indtrøndelagen 22. jan. 1916): Ved Sunnan blir det nok et industri-

centrum. Sagbruk og kalkbrenneri er planlagt, det brytes marmor som er sendt til 
utvidelse av Trondhjems handelsbanks bygning. 

 
• En hyggelig fest og et oppviglende foredrag. (Gunnar Kristiansen): Arbeidernes 

nye lokale Solhaug på Byafossen nektet utleie til fest der redaktør Buen skulle holde 
foredrag om «Opvigleri». 
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• Helge, Rein, By Bruk A/S 50-årsjubileum. (Inntrøndelagen 1946): Da det er 50 
år siden aksjeselskapet ble startet, hadde bedriften innbudt fabrikkens arbeidere og 
funksjonærer samt skogfunksjonærene til fest. Med bilde og hvem som fikk utmer-
kelser. 

 
• Den forferdelige eksplosjonen på D.S. «Inna». (Inntrøndelagen 31.des. 1937) På 

D/S»Inna», som lå i den engelske havn Poole, var det skjedd en voldsom eksplosjon. 
Skipet hadde sunket og en av besetningene, Karl Haugan fra Egge, var savnet. 

 
• Konfirmasjon i 1942. Konfirmasjonsbilde med navn på konfirmantene 
 
• Gullkonfirmantene fra 1952. 
 
• Gammelt fra Skratåsen og Fossemfjellet.(Sakarias Hundlo forteller): Sakarias 

Hundlo født 1868, forteller om ulv og bjørn som holdt til på Byafjellet i gamle 
dager, samt andre underlige ting. 

 
• Strømmen kommer til Vassaunet. (Anders Moe Rognhaug): Anders Moe 

Rognhaug forteller i en faksimile fra «Nordtrøndelagen» om da strømmen kom til 
Vassaunet. Dette skjedde høsten 1943. 

 
• Utbygginga av folke- og framhaldsskolen i Egge. (Sigurd Holberg): Spørsmålet 

om mer lokale for folke- og framhaldsskolen meldte seg for fullt i slutten av førtiåra. 
Første byggetrinn i nye sentralskole sto ferdig i 1956. 

 
• Straffarbeid for godhjertethet. (Arne Dotterud): I 1736 var Berit Pedersdatter 

Ramstad tjenestejente hos sorenskriver Rosted på Fossem. Om sommeren var hun 
setertaus på Fossemsetra. Under slåttarbeide på setra gav Berit arbeidsfolket litt 
smør og ost av «setermaten». Dette fikk sorenskriverfrua på Fossem rede på og Berit 
ble etter dette dømt til straffarbeid. 

 
• Idrettsplassen på Byafossen. (Erling Lægran): Idrettsbanen på Byafossen ble 

anlagt på den plass den er i dag i 1945. 
 
• Ordførergalleriet i Egge fram til 1864. (Bjarne Kjønstad). 
 
• Politivedtekter fra 1864. (Charles Karlsen): Politivedtekter fra februar 1864 om 

almindelige bestemmelser om gadeuorden, rolighedsforstyrrelser samt offentlig 
dans, kortspill eller anden lystighed skulle opphøre til et bestemt klokkeslett om 
kvelden. 
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• Fjellslått for gårder i Egge i Kvamsfjella. (Paul Ivar Wæhre): I Kvamsfjella var det 
foruten de fleste gårder i Kvam, 13 gårder i Stod og 16 gårder i Egge som hadde 
slåtterett, alle med sine underbruk 

 
• Historisk tur til Jøa og Leka. (Asbjørn Nordgård): Historielagets årlige tur til Jøa 

(Olav Duuns rike) og sagaøya Leka 
 
• «Gode nordmenn» var vi alle. (Trønderavisa 18.nov. 1981): Under krigen måtte 

en være både om seg og for seg, for å få noe på seg og i seg. 
 
• Kongebesøk. (Eystein Wæhre): Minner fra kongebesøket i 1949 og 1976, 
 
• Noen minner om en forsvunnet heim. (Charles Karlsen): I dag ser vi ingen spor 

etter den gamle heimen i Viken, like ved Sunnanvegen mellom Fossem og Hundlo, 
men ganske mange husker den. 

 
• Dikt til ungdomslaget «Heimdal» i øvre Egge. Dikt av Jakob Saur. (Gjengitt av 

Johan Nes) 
 
 
ÅRBOK 2003 (11. ÅRGANG) 
 
 
• St. Olafs kilde i Egge. (Lars Lilleby Macedo): «Mellem de Gaarde Qvam og Hegge 

i Egge, finnes det et maadlig høit Bierg, og et rundt Hull i Biærget, som synes, etter 
beretning. Slik startet Gerhard Schøning sin beskrivelse av St. Olavs kilde så langt 
tilbake som i 1773. 

 
• Et hus med en lang historie. (Gunnar Fossum): Helt ytterst i Eggebogen står det 

et hus med en meget lang historie bak seg. «Nygårdhuset» ble oppført så tidlig som 
i 1770. Huset er bygd av tømmer i 1 ½ etasje. Huset har vært i familiens eie siden 
1830 tallet. 

 
• Strindmo Trevarefabrikk. (Gunnar Fossum): I 1899 ble Strindmo trevarefabikk 

grunnlagt i Eggebogen, og en av grunnleggerne var Ole Strindmo. De produserte 
mest bygningsartikler, dører, vinduer, listverk m. m. 

 
• Dyrstad Nordre. (Øystein Elden): Dyrstad nordre er ikke noen stor gård med hen-

syn til jordvidde, men sånn middels sammenlignet med andre gårdsbruk i øvre 
Egge. Historien om gården.  
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• Dyrstad Søndre. (Børge Martin Berg): Dyrstadgårdene har i utgangspunktet vært 
en gård, delinga skjedde for 300-400 år siden. Historien om gården og de som har 
bodd og drevet den. 

 
• Egge kirke får elektrisk lys. (Gunnar Fossum): September 1923 mottok Egge 

menighetsråd den gledelige meldingen om at gullsmed M. Lønseth tilbyr å instal-
lere elektrisk lys i Egge kirke. Installasjonen av det elektriske lyset startet 30. 
november 1923. 

 
• Dugnad på kirkegården. (Gunnar Wæhre): Vårdugnad på kirkegården for å fjerne 

lauv og kvist etter foregående høst og vinter. 
 
• Ryddeaksjon på Helgesfeltet. (Gunnar Wæhre): På forespørsel fra styret vart Nils 

Petter Høyn bedt om å vurdere og eventuelt sette i gang rydding av Helgesfeltet. 
Sammen med Kjell Bruheim og Kolbjørn Skaufel satte han i gang med rydding av 
det midtre feltet. 

 
• Den gamle Kvams-saga. (Mentz Lillemark): Der hvor Inntrøndelag Yrkesskole, 

som skolen het den gangen (nå Egge Videregående skole) ligger, var det et gammelt 
sagbruk som gikk under navnet Kvams-saga. 

 
• 10 gamle bilder fra Eggebogen. 
 
• Et 50-års sjømannsminne. (Alf Gangstad): Alf Gangstad forteller om sjømannsli-

vet da han reiste ut som førstereisgutt 6. november 1953. 
 
• Minner fra april-dagene 1940. (Sigurd Holberg). 
 
• Da By gård ble bombet. (Sigurd Holberg). Den 21. april 1940 ble Steinkjer og By 

gård bombet. Kvitlåna, et stabbur, hovedbygningen på gården, drengstu og melkstu 
brant ned, men driftsbygningen berget. 

 
• Bazar i Arbeidersamfunnet i Steinkjer. (Indherredsposten 15. april 1893): 

Annonse om «bazar i arbeidersamfundet på Steinkjær». Intægten skulle gå til 
«Indkjøb av Sedkorn og Sedepoteter» 

 
• Da Egge hadde egen bank. (Eystein Qvam): I 1873 ble Sparbu og Egge sparebank 

stiftet. Historien om banken og etter hvert sammenslåing mad andre banker. 
 
• Minner fra den gamle chiefsgården, Kvam. (Olaf Berg) Det er en hel del gårder 
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i Inntrøndelag som er blitt flyttet fra sin plass til et annet sted på eiendommen. Slik 
også med Kvam gård. 

 
• Håndverker i 50 år, Kaspar Hammeren. (Inntrøndelagen 28. mars 1927): 

Historien om Kasper Hammeren født i Beitstad 30. juli 1857. I 1876 begynte han 
som snekkerlærling hos snekker Barstad på Steinkjer. Kasper Hammer er kjent som 
en flink og samvittighetsfull håndverker. 

 
• En lofotfisker, sjømann og tømmermann, Konrad Malmo. (Nord-Trønderen 

1927): Kristian Malmo fra Eggebogen var sjømann, lofotfisker og tømmermann. 
 
• De`va`ei ainna ti`. (Svein Thorsen): Den som hadde sin barndom på 30 og 40 tal-

let og sammenligner den med dagens, må vel ha lov å si at forskjellen er stor, 
de`va`ei anna ti`. 

 
• En batalje i Steinkjerelva for over 200 år siden. (Inntrøndelagen 11. jan. 1929): 

Ole- eller Oluf Nilsen fergemann født 1670 og død 1718 var som fergemann den 
som besørget fergeskyssen over Steinkjerelva i over 20 år. Han var litt uheldig i 
enkelte situasjoner og kom en gang i klammeri med lensmannen i Stod. 

 
• Brann på Sunnan. (Inntrøndelagen, 23. mars 1925): Lørdag ettermiddag i 5 tiden 

begynte det plutselig å brenne i meieribygningen på Sunnan. I meierigården hadde 
Sunnan Samvirkelag sin forretning, dessuten bodde det to familier, et kokkelag og 
handelsbestyreren der. Hele gården brant ned. 

 
• «Gaukrenn» ved Heggeshaven på Heggesenget. (Inntrøndelagen, 6. april 1925): 

Søndag den 5. april ble det arrangert et «gaukrenn» ved Heggeslaven på 
Heggesenget. Premieutdeling på kvelden under stor jubel. 

 
• Med «sukkerbuss» til «søta bror». (Bjarne Kjønstad): De eldre av oss som opplev-

de krigen vil sikkert huske de første fredsårene med rasjonering og smalhans blant 
befolkningen. Både Bruem og Holstad kjørte «sukkerbuss» til Sverige. 

 
• Fotballveteraner i Egge - Fart Egge. (Bjarne Kjønstad): De ivrige fotballinteresser-

te guttene i Egge som like før krigen stiftet idrettslaget «Fart Egge». Etter krigen 
gikk klubben inn i SI&FK 

 
• Cowboy i Steinvika. (Lars Lilleby Macedo): Ville cowboyer og indianere skal visst-

nok herje vilt i Steinvika i 1953. Politiet måtte rykke ut for å roe gemyttene slik at 
freden igjen kunne senke seg over Steinvika. 
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• Historisk tur til Jemtland. (Asbjørn Nordgård): Årets historietur gikk denne gang-
en til Jemtland om Sørli, og til Persåsen hotell. Omvisning på Hovermo gårdsmu-
seum en imponerende samling av gamle ting. 

 
• På tokt med Pauline. (Jan Erik Moe). På søndag 25. mai arrangerte Egge histori-

elag en historisk tur med jekta «Pauline». Hovedtema var nausttufter og gravrøyser 
på Sandvollan og Inderøy. 

 
• Et trivelig brev fra en utflyttet eggesogning. (Arne Stamnes) Arne Stamnes takker 

Egge historielag for flotte årbøker, og er imponert over at ei lita bygd kan produsere 
ei slik bok hvert år. 

 
• Når fikk vi elektrisk strøm i Egge? (Magne Kvistad): Det første lysanlegget i 

Norge ble bygd på Lisleby Brug ved Fredrikstad i 1877. I Egge ble tanken om strøm 
født i 1914 og etter hvert rullet snøballen videre, og den 14. april i 1919 hadde Egge 
elektrisitetsverk fest på Gimle. Det var tale av elektrisitetskomiteens formann, Aksel 
Benum, ingeniør Elnan og lærer Taraldsen. Elektrisiteten hadde kommet til Egge. 

 
• Konfirmasjon i 1938, intervju med Oddny Trana. (Aud Larsen Haug)  
 
 
 
ÅRBOK 2004 (12. ÅRGANG) 
 
• Egge gård fram til vår tid. (Gunnar Fossum): Historien om Egge gård fører oss 

fram for et galleri av storfolk og slekter som regjerte i Trøndelagsbygdene. Fra mek-
tige karer som Ladejarlene og Ølver på Egge. Historien om de som bodde og drev 
Egge Gård 

 
• Ølbollene fra Egge. (Lars Lilleby Macedo): På Vitenskapsmuseet i Trondheim fin-

nes det en meget flott ølbolle som kommer fra Egge gård som ble innlevert til 
Oldsaksamlinga i 1884. 

 
• Husmannsplasser under Egge gård i Paradisbukta. (Lars Lilleby Macedo): I 

Paradisbukta har det vært tre husmannsplasser som alle tre ble satt opp i perioden 
fra 1875-1885. Husmannsplassene var Hollandplassen, Katteråsplassen og 
Visetplassen.  

 
• Bilde av gråsteinsmuren på Egge. (Gunnar Fossum): Bilde fra den store og fine 

gråsteinsmuren på Egge 



29

• Kalv Arneson på Egge. (Einar Bardal): Et dikt om Kalv Arneson skreve av Einar 
Bardal 

 
• Noen bilder fra brannen på Egge i 1978. (Trønderavisa): Bilder fra brannen på 

Egge gård. 
 
• En augustkveld i Egge alle i 1926. (Otto Sandhaug): Tanker som kommer når en 

går gjennom alleen mot Egge kirke og Egge gård. 
 
• Skistua på Byafjellet 100 år. (Asbjørn Lindmo): Den 11. desember 1904 ble skis-

tua på Byafjellet innvia. Det skjedde med stil, høy stemning og høytidlighet. 
Skistua ligger der den gamle Fossemsetra låg. 

 
• Steinsenget. (Charles Karlsen): I «Skipsskatten» ser vi at beboerne i Steinsenget 

betaler full skatt. Når de siste fastboende flyttet ut er noe uklart, men i 1891 er plas-
sen forlatt. Den siste bygninga på gården brant ned 15. april 1947 ved et uhell. 

 
• Treskeverk på Byafossen. (Jorid Dyrstad): I slutten av 1930 åra meldte tanken seg 

om å gå til innkjøp av et treskeverk for småbrukerne på Byafossen og 
Fossemgrenda. Trøska ble bestilt hos Teigen maskinforretning, og en måned senere 
ble trøske kjørt til Byafossen av Bernhard Holberg. 

 
• Visergutten. (Svein Thorsen): Litt om viserguttens hverdag i krigsårene. 
 
• Egge egen kommune. Ved kongelig resolusjon av 26. august 1868 ble Egge herred 

utskilt fra Stod som eget herred. Stod prestegjeld kom da til å utgjøre det ene, og 
Egge sogn det andre av Steinkjer prestegjeld. 

 
• Til Fossem i 1881. (Asbjørn Benum): I mai i 1881 flyttet Ole og Rebekka Benum 

fra Bratreit i Malm til Fossem. Litt om de som drev gården og slekta etter Ole og 
Rebekka. 

 
• Med råjekt fra Grindbergfjæra til Honningsvåg. (Marius Gevik): Om Marius 

Geviks tur til Lofoten i 1881. 
 
• Flyversken Gisken Jakobsen. (Nord-Trøndelag og Nordenfjeldsketiednde 1929): 

Hun kom uventet til Steinkjer etter en tur fra Brønnøysund og mellomlanding i 
Namsos. Men mørket tvang henne til å lande i Steinkjer. Målet for turen var 
Trondheim. 

 



30

• Da rødreven ga inntekt. (Asbjørn Lindmo): En gang var rødrev en kjærkommen 
inntektskilde for småviltjegere i Egge. Høye skinnpriser og skuddpremie kunne 
skaffe mang en småviltjeger en brukbar ekstrainntekt. Bilder fra jakta. 

 
• En husmannsgutt fra Egge. (Sakarias Hundlo forteller): Sakarias Hundlo var født 

på husmannsplassen Hundloskogen under gården Hundlo i 1868. Om oppvekst, 
slit og arbeid. 

 
• Ved kverna i gamle dager. Om hvordan det var å komme til kverna for å få malt 

kornet til mel. Hvis en hadde med en liten dram til mølleren, kunne en slippe frem 
i køen selv om en sto langt bak. 

 
• Psalmodikon, et gammelt instrument. (Magne Kvistad) Musikkinstrumentet sal-

modikon består av en resonanskasse som er ca. 9 x 7 x 90 cm og en eneste oppspent 
streng. Strengen kan være gjort av metall eller tarm. På resonanskassen er det en 
nummerskala med tallene 1-7, inndelt i ca. 30 halvtonesteg. 

 
• 5. klasse ved Forbregd i 1936. 
 
• Ole Oldren 50 år. (Utklipp fra Steinkjeravis 24. april 1925): Ole Olderen er født 

i Stadsbygd den 23. april 1875, hvor hans foreldre var småbrukere. Litt om hva Ole 
drev med til han i 1904 kom i arbeid hos statsminister Qvam på Gjævran. 

 
• K. A. Jensen 60 år. (Inntrøndelag 22. nov. 1929): Kristian Andreas Jensen  er født 

og oppvokst i Egge. Stiftet den første fagforening på Innherad, og var aktiv i fagfor-
eningsarbeid 

 
• Benjamin Våde 70 år. (Inntrøndelagen 13. mars 1933): Han er født i Malm, og 

har drevet med fiske. Fra 1883- 1927 har han arbeidet på samme plass i 
Merakerbruket i Steinvika (tidligere Steinvigen Dampsag) 

 
• J. M. Kippe 80 år. (Indtrøndelagen 17. mars 1923): Den 18. mars fyller tidligere 

lærer og kirkesanger John Mortenius Kippe, Egge 80 år. Kippe er født på 
Kippeplass, og som mange andre bra menn måtte han tidlig ut for å tjene til livets 
opphold. 

 
• Et og annet fra gamle dager. (Carl Rohde): Et og annet fra gamle dager i Steinkjer, 

- Fergestedet i Steinkjer, Ola fergemann,-mer om gamle gårder,- Byakanonan,- Den 
dekorerte porten på Egge,-Egge altertavle. 
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• Konfirmasjonsbilde fra 1954 med navn på konfirmantene. 
 
• Alfredstien i Eggemarka. (Gunnar Wæhre): Under anlegg av ny E6 gjennom 

Eggemarka ble den nordre delen av stien mellom Østbyfossen og Egge museum 
ødelagt. En ny sti ble anlagt og fikk navnet «Alfredstien», oppkalt etter Alfred 
Vikan. 

 
• Ny E6 gjennom Egge vammen. (Gunnar Fossum): Om byggingen av ny tunnel 

gjennom Eggevammen med mange fotografier. 
 
• Dugnad på kirkegården. Bilde av dugnadsgjeng med navn på deltakerne. 
 
• Soldatpass fra 1773. (Eystein Qvam): Soldatpasset til Mathias Schneimer funnet 

på Gjævran. Spørsmålet er hva hendte for 340 år side da den tyske soldaten kom til 
Trøndelag og senere ble dimitert med ære? 

 
• Brev fra kontrollassistenten ved Steinkjer Meieri. (Eystein Qvam): Brev sendt til 

Gjævran av kontrollassistent Johan A. C. Aasen i forbindelse med melkeregnskapet 
for kontrollåret 1906. 

 
• En dyktig småbruker i Egge. (Indherredsposten 14. okt. 1929): Om småbruket 

Lund Nordre i Egge og nåværende eier Olav Lægran. 
 
• Bygdabok for gamle Stod kommune, Kvam, Stod og Egge. Historielagene i 

Egge, Kvam og Stod har tatt mål av seg til å lage bygdebok for tidligere Stod 
kommune og senere Egge kommune og Kvam kommune. Det første bindet som 
kommer ut i løpet av vinteren 2004-2005, omhandler den generelle historikken. 

 
• Historisk busstur til Hitra og Frøya. (Asbjørn Nordgård): Historisk busstur til 

Hitra og Frøya, om Melhus. Lunch på Lisbetsætra og videre til Hitra og Frøya. 
 
 
ÅRBOK 2005 (13. ÅRGANG) 
 
• En fredelig skilsmisse, Unionsoppløsningen 1905. (Gunnar Fossum): Den 7. 

juni 1905 møttes stortinget til krisemøte. Statsminister Christian Michelsen erklær-
te at regjeringen gikk av. Stortingspresident Carl Berner svarte med en erklære på 
vegne av stortinget. Etter navneopprop ga et enstemmig storting sin tilslutning til 
erklæringen. Denne erklæringen inneholdt avsnittet om at foreningen med Sverige 
under en konge er oppløst av at kongen har opphørt å fungere som norsk konge. 
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• Fredrikke og Ole Anton Qvam. (Gunnar Fossum): Fredrikke Marie Qvam spilte 
sin mest aktive rolle i det politiske landskapet fra 1894, da det avgjørende vende-
punktet i kampen for kvinners stemmerett kom. At Ole Anton lot seg inspirere av 
løsrivelsen fra Sverige bør ikke overraske noen. 

 
• Da ordren kom, beretning av Standardjunker Nils Høin. (Nils Høin): 

Sommeren 1905 var vi for en enkelt gang ett folk, splid og uenighet for et øyeblikk 
lagt tilside. Nasjonens hele tanke og interesse var samlet om dette ene store unions-
oppløsning, et fritt selvstendig Norge. 

 
• Fredsdagene 1945. (Svein Thorsen): 7. mai og de påfølgende dager,- bare et 

«blaff» i ens liv,- men dog disse dagene var så begivenhetsrike og fulle av glede og 
forventning, at de aldri vil bli glemt. 

 
• Sabotasje på Bogakaia (Svein Thorsen): Da Johnny Balvik og Odd Thorsen hogg 

over kabelen som forsynte en tysk båt med strøm på Bogakaia. 
 
• Jernbanejubileet 1905 – 2005. (Lars Lilleby Macedo): I 1874 ble det stiftet en 

jernbanekomite for å utrede behovet for en eventuell jernbane til Steinkjer. Og i 
1905 kom jernbanen til Steinkjer. Nordsia tapte på mange måter kampen om jern-
banen. Stasjonen ble lagt til Sørsia, og det ble stor forandring for folk på Nordsia i 
form av at jernbanesporet brøytet seg vei mellom hus og jord. 

 
• Stoppestedet ved Fossem. (Indherredsposten 30. mai 1905): Spørsmålet om stop-

pested for jernbanen ved Fossem ble behandlet i Egge Heredsstyre. 
 
• Oksås vestre. (Anne Elisabeth Hagen): Gården ligger høyt og fritt opp mot 

Oksåsberget og med utsikt mot Asphaugen. Det fortelles også om folk som bodde 
der og drev gården. 

 
• Høyberging på Egge Museum. (Vidar Natvig): En varm sommerdag i 2002 var 

Vidar sammen med to barnebarn på Egge museum og så på dyr og høykjøring. 
 
• Roerne i Byaelva. (Inntrøndelagen 1933, 1934): Historien om roerne John 

Kristiansen og broren Ole som var roere i Byaelva for engelskmenn og andre som 
fisket i elva 

 
• Minner om evakueringa i 1940. (Borgny Hageskal): Historien om hvordan 

Borgny husker evakueringen i 1940.  
 



33

• Steinkjer får trolig en helt gratis turistbane. En aprilspøk. (Trønder-Avisa 
1968). Historie om at taubanen fra Byafossen til Bogen skulle ombygges til turist-
bane for å frakte folk. 

 
• Søndagsskole på Bogakaia. Bilde med navn på de som deltok på søndagsskole på 

Bogakaia. 
 
• Hos et gullbrudepar i Steinkjer. (Indtrøndelagen 27. des. 1929): Fortellingen om 

gullbrudeparet Martha og Lorents Svendsen i Steinkjer. Verftsliv ved Steinkjer på 
1880 tallet.  

 
• Svendsen og Raffelsen forteller. (Indtrøndelagen 22. juni 1934): Fortellingen om 

Lorents Svendsen og Nikolai Raffelsen som bygde båter og forteller i denne artik-
kelen om arbeide ved verftet. 

 
• Gammelklokka. (Magne Kvistad): Artikkel om gamle klokker og klokkemaker 

Anders Kramp (1739-1812) 
 
• Arbeidsløse i Egge i 1927. I Egge herredstyre ble det referert en henstilling fra 

arbeidsløse om å sette i gang nødsarbeid. Som passende arbeid ble det pekt på tøm-
mer- og vedhogst i kommunens skoger 

 
• Fra Egge til Australia. (Asbjørn Lindmo): I 1928 reiste eggesokningen Kaare 

Indberg til Australia. Han var da 20 år gammel og hadde nettopp fullført Statens 
Skogskole i Steinkjer Han skrev brev hjem til sine foreldre, og disse er gjengitt 
her 

 
• Flyfoto fra Eggebogen og Steinvika. (Lars Lilleby Macedo) 
 
• Sagbruksarbeidere ved Steinviken Dampsag ca. 1900. Bilde av sagbruksarbei-

dere ved Stenvigen Dampsag ca. 1900. Bildet er navnsett av Arvid Egge og Nils 
Olufsen og utlånt av Tor Even Skjemstad. 

 
• Gradiometerundersøkelse av Nedre Helge gravfelt. (Richard Binns): Hoved- 

formålet ved å foreta denne gradiometerundersøkelsen var å se om det var mulig å 
avdekke skjulte rester etter «prosesjonsveien» som Kluver og de fleste arkeologene 
etter han nok har tenkt seg å ha vært en sammenhengende vei fra en ev. båtlan-
dingsplass i vest inn gjennom gravfeltet og fram til Ormshaugen lengst øst i feltet. 
Det er ikke funnet bevis på noen sammenheng mellom muren i vest og den fjernede 
prosesjonsveien i øst. 
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• Hvor gammel er Egge Kirke. (Gunnar Fossum): Det er vanskelig å si hvor  
gammel Egge kirke er, eller hvor lenge det har vært kirke her. I skriftlige kilder stø-
ter vi på Egge kirke for første gang i et dokument som gjerne kalles» Den 
Trondhjemske Reformats av 1589» 

 
• Gjenstander fra tidligere tider tilhørende Egge Kirke. (Charles Karlsen): Figurer 

og ting som har hørt til Egge kirke 
 
• Småplukk fra gamle aviser. 
 
• Steinkjer Skistadion. (Sigurd Holberg): Steinkjer skistadion ligger i det området 

der husmannsplassene Høysveet og Halla låg 
 
• Bilde av konfirmantene i 1955 med navn på konfirmantene 
 
• En vegtunnel har alltid to åpninger. Bilder fra Eggetunnelen 
 
• Historisk busstur til Jørundgard i Gudbrandsdalen. (Asbjørn Nordgård): På 

denne turen var vi innom Melhus kirke, Gimsan der Einar Tambardskjelver bodde, 
Kongsvold Fjeldstue og fram til Jørundgard i Sel i Gudbrandsdalen 

 
• Historisk vandring, Trana – Oftenåsen. (Steinar Olsen): Over 300 steinkjerbyg-

ger ble med på den historiske vandringa fra Trana og opp til Oftenåsen. 
Arkeologene Richard Binns og Kari Støren Binns var med og fortalte om området 

 
• Bygdabokverket. Første bind av bygdebokverket kommer nå. 
 
• 150-Jubileumsbok for Steinkjer. I 2007 kan Steinkjer feire sin 150-årsdag, og 

jubileumsgaven fra historielagene er en gedigen bildebok med 300-400 bilder som 
skildrer utviklingen i Steinkjer fra 1800 tallet og fram til i dag. 

 
 
ÅRBOK 2006 (14. ÅRGANG) 
 
• Hegge gård. (Gunnar Fossum): Litt om hvem som har bodd på Hegge, historien 

til gården og om folketellinger. Og skifteprotokoll knyttet til Hegge 
 
• En keiserlig fisketur som Ola forpurret, (Øyvind Haugen): Historien om da  

keiser Wilhelm II besøkte Hegge, om oppholdet der, og hvordan Ola, som var roer 
i Byaelva forhindret at keiseren fikk prøve fiskelykken der. 
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• Husmennene på Hegge. (Gunnar Fossum): Oversikt over husmannsplasser under 
Hegge gård 

 
• Den første engelskmann. (Gunnar Fossum): Hvordan den første engelskmannen 

Kaptein Yates kom til By og Hegge og fisket i Byaelva. 
 
• Mitt første møte med engelskmennene på Hegge. (Øyvind Haugen): Øivind 

Haugen forteller om sitt første møte med engelskmenn på Hegge og som skyssgutt 
for engelskmennene 

 
• Den store fisketuren. (Harald Gram): Historien om garnfiske i Byaelva, ikke helt 

etter boka. 
 
• Ulovlig fiske. (Charles Karlsen): Historien om garnfiske ved utløpene av 

Figga, Ogna og Byaelva, samt garnfisking i elvene. 
 
• Steinsenget. (Svein Thorsen): I årboka for 2004 har Charles Karlsen tatt for seg litt 

historikk omkring husmannsplassen Steinsenget. Plassen som lå i Snevesmarka, 
men tilhørte Hegge gård; Etter som min oldemor på morsiden, «trådte sine barnes-
ko» på denne plassen, har jeg lyst til å spe på med noen opplysninger 

 
• Villa Solbakken. (Svein Thorsen): Om villa «Solbakken» i Eggebogen, og de som 

bodde der, og om brannen i huset der fru Tine Berg omkom. 
 
• Eksplosjonsulykke i Steinvika: (Svein Thorsen): 1. september 1951 skjedde det 

en stygg eksplosjonsulykke ved Shells tankanlegg i Steinvika. Ulykken inntraff 
under arbeid med en nyoppført tank og hvor to sveisearbeidere omkom 

 
• Egge første i landet med alderspensjon. (Inntrøndelagen 1921): Egge herredstyre 

nedsatte i1920 en komite som skulle utrede alderspensjon for Egge. Faksimile fra 
avisa om hvordan alderspensjonen skulle være og kriterier for den. 

 
• Minnetur over Drøgsåsen. (Dagrun Gravås): Historia om familien Gravås sin 

vandring fra Dyrstad til Vassaunet. 
 
• Mistenkt. (Indheredsposten 1892): Historien om tjenestepigen som ble mistængt 

for å hå stjålet en Brystnaal verdi 1000 kroner. Men det viste seg at det var husets 
frue som hadde forlagt den 

 
• Streik ved Nordsjø Brug. (Indheredsposten 1895): Avisen bragte i gaar en notis 



36

om at streik var udbrudt blant Sagarbeiderne på Nordsjø Brug. Hvorpå Norsdjø 
brug kommenterte: Da Stenkjær avis igaar har bekjentgjort vore Lønningsforhold, 
samt at her hos os er udbrudt Streik, nødsager vi, som følge derav, at oplyse, at disse 
Efterretninger savner enhver Grund. 

 
• Klin Toki ekspedisjonen. (Magne Sneve): Historien om en vågal ferd på flåte på 

Rungstadvatnet 
 
• Gravminner og andre kulturminner. (Vidar Natvig): Om gravminner og kultur-

minner på Skåtangen og i Paradisbukta. 
 
• Prinsen og Prinsessen av Wales. (Avisklipp): Prinsen og Prinsessen af Wales 

besøgte igaar Kapt. Molyneux paa Hegge. 
 
• Steinkjer Boligindustri. (Gunnar Fossum): Historien om Steinkjer Boligindustri 

som startet i 1947, med formål å fabrikere monteringsferdige trehus. 
 
• Tid og tidsmåling. (Magne Sneve): Tanker om tid og tidsmåling. Måter å måle tid 

på, solur og primstaven. 
 
• Tingvold. (Gunnar Fossum): I 1837 kjøpte farvemester Hans Peter Ulstad en par-

sell av Hegge på 4 mål, som senere er kalt Tingvold. Historien om hvem som etter 
hvert drev det frem til i dag. 

 
• Det første telefonanlegget i Steinkjer. I avisa den 29. april i 1891 står følgende: 

Kommunestyret i Steinkjer besluttet å opprette et telefonanlegg for Steinkjer og 
bygdene rundt 

 
• Steinkjer vannverk. (Sigurd Holberg): Det gikk ikke mange år etter at Steinkjer 

ble ladested, før spørsmålet om et offentlig vannverk meldte seg. Historia om hvor-
dan prosessen var før endelig vedtak ble gjort, og Svarttjønna ble valgt. 

 
• Schultz hjem med bjørn. (Lars Lilleby Macedo): Kornelius Skjelstadbakken fra 

Øvre Ogndal fikk bud om at Otto Schultz hadde skutt en bjørn ved Daltjønna i 
Ogndal, - og måtte ha hjelp til å frakte den til Egge. 

 
• Jegerdynastiet i bygdebyen. (Harald Wågø): Fra Adresseavisen den 15. oktober 

1965 finner vi denne artikkelen om «Jegerdynastiet i Bygdabyen» - en riktig så for-
seggjort beretning om Otto Schultz på Egge og hans jegerbravader. 
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• Gustav Gudmundsen. (Heidi Haugseth Holøyen): Opplysninger om Gustav 
Gudmundsen og hans etterkommere og slekt 

 
• Historisk busstur med Torghatten som mål. (Asbjørn Nordgård): Historietur 

med området rundt Brønnøysund og Torghatten som mål 
 
• Stor havsild står i fjorden. (Gunnar Fossum): Arvid Egge forteller om et fantastisk 

sildefiske som foregikk i Beitstadfjorden høsten 1934. 
 
• Storsildhøsten 1934. (Sverre Fredriksen): Her beskrives også den store sildemeng-

den som var i Beitstadfjorden høsten 1934. 
 
• Anne Olsdotter. (Magnus Hestad): Historien om og slekta etter Anne Olsdotter 

født 08.04. 1821 av foreldre Anne Halvorsdotter og Ole Johnsen Homnes. 
 
• Gullkonfirmantene i 1956. 
 
• Fire minnes gamle dager. (Arvid Erlandsen): Arvid Erlandsen forteller om gamle 

minner fra Forbregd skole. Han har intervjuet Charles Karlsen, Kåre Karlsen, Jon 
Rygvold og Aud Hatlinghus. 

 
• Asbjørn Lindmo til minne. 
 
 
ÅRBOK 2007 (15. ÅRGANG) 
 
 
• Kvam gård. (Kåre Vollen): Historien om Kvam gård fra historisk tid og fram til i 

dag. 
 
• Fra Saursaunet til Amerika. (Solfrid og Kolbein Dahle): I 1889 reiste Oluf 

Leonard Ovesen Saursaunet til Amerika, og året etter broren Bernt. Dette var slut-
ten på den mest aktive utvandringsperioden fra Norge til Amerika. Det var fortsatt 
gode tider der borte, men det varte ikke lenge. Litt om hvordan brødrene greide seg 
og hvor de havnet til slutt 

 
• Inntrøndere på langtur. (Gunnar E. Kristiansen): I året 1925 gikk det ikke særlig 

bra på Innherred. Den økonomiske oppturen som fulgte etter den første verdens-
krigen var i fritt fall. Landbruket gikk på sett og vis, men tidene var tunge. Mange 
reiste ut og historien her handler om de som reiste til Australia. 
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• Kvernkallen og vasshjulet. (Bjørn Lund): Dampmaskinen, forbrenningsmotoren 
og elektromotoren revolusjonerte produksjonsmetoder og transportsystemer i det 
nittende og tyvende hundreåret. I gamle dager var det vannkraft som var energikil-
den til å drive kvernkallen og vasshjulet. 

 
• Historia om hunden «Hallo». Avisklipp fra 1906 og 1907: Historia om Sankt-

Bernhardshunden «Hallo» som skremte hester og folk slik at det nesten gikk liv da 
hestene sprang ut. 

 
• Gamle minner fra Gjævran. (Alf Gangstad): De fleste av oss vil med årene 

«mimre» og lete etter gamle minner. Noen kan være gode, men andre kan være 
vonde. Skjønt vonde minner blir som oftest fortrengt. Minner fra Gjævran gård 
med personer og hendinger. 

 
• Den store slekta fra Hegge. (Gunnar Vada): En utfyllende artikkel om de som 

bodde på Hegge og drev gården. 
 
• Hedrede skogsarbeidere. Ole Bruem og Arne Sund ble tildelt skogselskapets 

diplom f, Arne Sund for pent utført grøftearbeid, og Ole Bruem for pen behandling 
av ungskog. 

 
• Kua vår. (Svein Thorsen): Tanker om gårdsdrift før og nå. Med mindre buskap på 

jordene og områder som gror igjen på grunn av få beitedyr ute. 
 
• «Allers» - Ta turen til By. (Utklipp fra ukebladet «Allers») 
 
• Magistrat Morten Smith Petersen. (Torbjørn Haugen): Steinkjers grunnlegger og 

første magistrat, Morten Smith Petersen, fikk ikke noe godt ettermæle. Torbjørn 
Haugen har funnet dokumentasjon i Statsarkivet i Trondheim på at fogdegården 
Øvre Lø var nedslitt i 1853 og at fogden bygde opp gården til en flott eiendom. 
Det er ingen tvil om at fogd og magistrat Morten Smith Petersen brukte både sine 
egne penger og penger fra fogderiet for å bygge opp gårde. 

 
• Orkan. (Svein Thorsen): I Indherredsposten av mandag den 1. desember 1913 er 

det skrevet om en orkan som herjet på Innherred. Søndag morgen den 30te 
november vækkedes folk over hele Inntrøndelage av en storm, hvis make ikke kan 
erindres i mands minde. Og den har andrettet skade som aldrig nogensinde før 
her inde. 

 
• Teknikkens inntog i Steinkjer. (Gunnar Fossum): Da telefonen kom til Steinkjer 
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• Brannen på brenneriet på By. (Svein Thorsen): Like oppunder påske i 1913, brøt 
det ut brann i det gamle brenneriet på By. Bygningen huset 3 familier og en del av 
gårdens tjenerskap. I tillegg var det innredet et snekkerverksted i bygget med maski-
ner av forskjellig slag. 

 
• Litt om ullspinneriet. (Sigurd Holberg): Jakob Gram engasjerte seg i samfunnet 

omkring seg, han var medlem av Egge kommunestyre og var ordfører i en periode. 
Han ønsket å anlegge et spinneri på Byafossen, og historien om hvordan han fikk 
det til. 

 
• En soldathistorie. (Svein Thorsen): I avisen «Indherredsposten» fra september 1916 

kan en lese om en «hjerteløs mand» som nektet å yte hjelp til en soldat fra 
Steinkjersannan på utmarsj. Tildragelsen fant sted da regimentet var på utmarsj i Egge. 

 
• Du ser det du kan - Du kan det du ser. (Dagrun Gravås): Områdeprosjektet for 

kulturminne og kulturlandskap i Steinkjer satte fokus på dette tema under byjubi-
leet i Steinkjer den 14. mai. Områdeprosjektet samarbeidet mad alle barneskolene 
i kommunen.  

 
• Vivinus tilbake på Egge. (Vidar Natvig): Historien om bilen av merke Vivinus 

som ble restaurert ved Egge museum. 
 
• Automobilkrasj på By. (Svein Thoresen): Familien Landgaard på Kvam gård 

hadde anskaffet seg bil i 1913, og her fortelles historien om der bilen med fru 
Landgaard som sjåfør kjørte utfor vegen på By. 

 
• Brann på Byafossen Træsliberi. (Indheredsposten 28. juni 1907): Historien om 

brann på sliperiet, der deler av anlegget brant helt ned, mens noen av bygningene 
ble berget. 

 
• Arbeidskonflikt på Byafossen Træsliberi. (Svein Thoresen): Sommeren 1913 var 

det arbeidskonflikt hos A/S Helge-Rein-By bruk på Byafossen. I avisa , ble det for-
søkt, under konflikten, med å annonsere etter arbeidsfolk. 

 
• To gamle damer. (Mentz Lillemark): Historien om Olava Valstad, gift med Odin 

Østby, og Ragna på Gjellhaugen. 
 
• Skrattåsgruva. (Johan Solheim): Fortelling om Kristoffer Uppdalsdåggån ved 

Skrattåsgruva. Bak arrangementet stod Kristoffer Uppdals venner og Egge 
Historielag. 
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• Leiekontrakt. Leiekontrakt mellom Henrik Reitlo og Augusta Lund om leie av 
husvære i Øvre Elvegade i Søndre Steinkjer. 

 
• Gullkonfirmantene fra 1957. 
 
• Vandring i historien. (Erik Vårdal): Søndag inviterte historielagene i Ogndal og 

Egge til historisk jubileumsvandring fra Fagerheim skole, over Geilvollhalla til 
Helge. Hele 150 møtte opp i finværet. 

 
• Kaia på Eggebogen: Historien om hvordan D/S Kong Oskar kom til Bogakaia 17. 

februar etter at det var saget en råk i isen slik at skipet kunne komme seg inn til kaia. 
 
• Jorid Dyrstad til minne. (Johan Solem): Johan Solem har skrevet minneord om 

Jorid Katrine Dyrstad. 
 
 
ÅRBOK 2008 (16. ÅRGANG) 
 
• Norges første postførende bilrute. (Gunnar Fossum): Norges første postførende 

bilrute gikk gjennom Egge så tidlig som i 1908.(Steinkær og Namsos 
Automobilselskab). Den første prøveturen gikk fra Steinkjer 15. juli 1908. 

 
• Veteranbilløp og markering av postrutejubileet. (Lars Lilleby Macedo): Lørdag 

den 26. juli 2008 arrangerte Nord-Trøndelag Motorhistoriske Forening et veteran-
billøp for å markere at det var 100 år siden den første postførende bilrute i Norge 
ble åpnet mellom Steinkjer og Rødhammer. 

 
• Minnesteinen på Våttabakken. (Gunnar Fossum): Mars 1927. Arbeidet med å reise 

en minnestein på steinalderbuplassen på Våttabakken er nå kommet langt på veg. 
 
• Aldersheim i Egge. (Lars Lilleby Macedo): Indherredsposten kan den 17. mars 

1914 melde at stemmeberettige i Egge var kalt inn til møte ved Gimle forsamlings-
hus for å drøfte muligheten for å få bygd et gamlehjem i Egge 

 
• Arthur Moe – En fargerik personlighet. (Arvid Henriksen, Tor Even Skjemstad): 

På sin særegne måte hadde Artur Moe en fortellerevne som lokket fram smilet og 
humøret. 

 
• De gode gamle dager. (Svein Thorsen): Hvis vi løfter på lokket og tar en titt i 

Charles` «skrinet med det rare i» avisklipp, fra «de gode gamle dager», som vi ofte 
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hører om. Men når var «de gode gamle dager»? Var det på 1880 – tallet? Jeg er ikke 
sikker på det når jeg har sett på forskjellige klipp fra denne tiden. 

 
• En Indiareise for 50 år siden. (Alf Gangstad): Tv-bildene fra 2004, jordskjelv i 

India/Pakistan, fremkaller minner fra min egen sjøreise til India/Pakistan i 1955. 
 
• M/S Cort Adeler besøker Eggebogen. (Tor Even Skjemstad og Lars Lilleby 

Macedo): Fra 22. til 24. april 1964 ble det arrangert husmormesse i Steinkjer. I den 
forbindelse ankom Horten-Fredrikshavn-fergen «Cort Adeler» Steinkjer og 
Bogakaia. 

 
• En konge i fritt fall. (Lars Lilleby Macedo): En gruppe veteraner fra By Brug skulle 

i 1958 få kongens fortjenestemedalje for sin lange og trofaste innsats. Medaljørene, 
kongen og fylkesmannen satte seg på en av fylkesmannens hagebenker for å bli 
fotografert, men hagebenken knakk og plutselig lå alle med beina i været 

 
• Trondhjem Amts Landbruksskole. (Årsmelding anno 1853): Skolen har eksistert 

for kort tid til at jeg av dens virke kan påvise synlige resultater til fordel for eien-
dommen. uaktet jeg ennå ikke har det kjennskap til alle eiendommens physiske 
egenskaper som er nødvendig for med noenlunde sikkerhet at kunne bestemme de 
forskjellige rotasjoner. 

 
• Ungdomsminner fra Byafjellet. (Olaf Berg): Olaf Berg forteller om sin ungdom 

på Byafjellet fra Byasetra, Reinssetra og Fossumsetra i Inntrøndelagen 7. november 
1934. 

 
• Skolevegen vår 1935 – 1942. (Svein Thorsen): «Skolevegen», gikk fra Bogen og 

fram til gamle Forbregd Skule, som det hette, ettersom det var «Nynorsk» på 
Forbregd på den tid. 

 
• Korreksjoner fra Årboka 2006 og 2007. (Magne Sneve): Magne Sneve korrigerer 

historier i årboka for 2006 og 2007. 
 
• Livsfarlig leik med ugrassaltpapir. (Alf Gangstad): I min barndom for vel 60 år 

siden, var vi gutter veldig kreativ når det gjaldt fritidssysler, og spesielt i bruken av 
ugrassalt eller natriumklorat. Som gutter flest var det dette med spenning og høye 
smell som var veldig fascinerende, 

 
• Gunnar Fossum til minne. (Johan Solem) 
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• På sporet av Olaus Steen. (Lars Lilleby Macedo): På Innherred bringer 1870-årene 
økonomisk optimisme og gode konjungturer for trelast. Steinkjer og bygdene 
rundt, ble utover i 1870-årene ett ganske dominerende. Historine om Olaus Sten 
som startet ete av de første verftene i Eggebogen/Steinvika.  

 
• Båtbyggeren Wilhelm Moe. (Lars Lilleby Macedo): Wilhelm Moe var født 11. 

oktober 1888 i Mosvik. Som liten og farløs ble han bosatt på en husmannsplass 
under Duklæth i Mosvik. Fosterfaren var fisker og allerede som 10 åring var han 
med på sjøen, og som 12-åring er det sagt at han jobbet som en voksen kar på sjøen. 

 
• Lorents Svendsen – 90 år i 1949. (Inntrøndelagen 16.01. 1949): En kjent og kjær 

mann i Steinkjer, Lorents Svendsen, fyller 90 år tirsdag, idet han er født 16. januar 
1850 i Svendstua som sto like ved der jernbaneskjæringa nå er. 

 
• Tanker ved Egge kirkegård. (Helge Skog): Helge Skog (Nils Høin) forteller til 

avisa Nord-Trøndelag den 5. juli 1923 at han sitter i Egge kirke og betrakter alter-
tavlen. Snitt og bilder minner han om fedrenes kunstmessig håndverk for et par 
århundre siden. Egge kirkegård er pen og æren tilkommer for den vesentligste del 
Egge Ungdomslag. 

 
• Ol`dokter Skrattåsplass. (Aksel Benum): Denne særpregede personlighet vil jeg ofre 

en nærmere omtale av. «Ol`Dokter» var født på Inderøy 1808 og døde på Skratåsplass 
1883. Det var en sjelden godt utrustet mann. I sine yngre dager kom han over en del 
medisinsk litteratur og fikk også anledning til å fortsette sin utdannelse. 

 
• Noen trekk fra husmennenes historie. (Aksel Benum): Konservator O. Nordgård 

oppfordrer i sin bok «Stod i fortid og nutid» til at det materiale som foreligger om 
husmannsplassenes navn og husmennenes historie blir samlet og bearbeidet før det 
blir for sent. 

 
• Olav Austvik – en aktiv herremann. (Rolf Astvik): Av presten fikk han havnet 

Olav, men i hele sitt liv har han av sin egen familie ikke hørt annet enn Olaf. Men 
navnet til tross, -gutten vokste opp. 

 
• Brann i den gamle meieribygningen på Sunnan. (Inntrøndelagen 23.mars 1925): 

Lørdag ettermiddag i 5 tiden begynte det å brenne i meieribygget på Sunnan. Det 
hadde på en eller annen måte tatt fyr på kvisten eller under taket og snart sto gården 
i et eneste flammehav. 

 
• Et liv i sorg, savn og slit, - min mors liv og levnet. (Gunnar Fossum)  
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• Historisk om været i Trøndelag. (Leif Stamnes): Historien om været i Trøndelag 
og hvordan det har vært fra 1524-27 med kort beskrivelse av været. 

 
• Flyplass på Lundleiret eller Rismyra? (Lars Lilleby Macedo): I juni 1957 

Trønder-Avisa sine skisser og tanker rundt en flyplass i Steinkjer. Året før hadde 
kommunestyret i Steinkjer og Egge fått spørsmål fra en trondhjemsavis om at dette 
var aktuelt for å sikre at Innherred skulle få sin plass i flyrutenettet. 

 
• Oldfunn fra eldre jernalder i Eggelia. (Lars Lilleby Macedo): Artikkel hentet fra 

Inntrøndelagen, mandag 20. november 1939 om at Tormod Sjøvold fant en stein 
under potetopptaking som var tydelig tilhogd av menneskehender 

 
• Arrangement i 2008. Arrangementer som historielaget har hatt i 2008, om van-

dringer og bilder fra begivenhetene. 
 
• Historisk tur til Østersund. (Asbjørn Nordgård): Om historielagets årlige tur, 

denne gangen til Østersund med opplevelser underveis. 
 
 
ÅRBOK 2009 (17. ÅRGANG) 
 
• Melkeruta på Egge. (Vidar Natvig): Mange har vel opplevd perioden da man 

transporterte melka i spann på lastebil fra bygda og inn mot meieriene som ofte lå 
i nærmeste by eller kommunesenter. 

 
• Fortellingen om Lydia. (Alf Gangstad): Lydia var en flott hest og tyske tropper ville 

naturlig nok rekvirere henne fra Kvam gård under krigen, men tilfeldigheter ville 
det annerledes. 

 
• 17. mai i Pessbekklia. (Per Bardal): Oppvekst på 50/60 tallet og 17. mai i Egge 

skolekrets bærer mange fine minner med seg. Jeg husker godt på hvor langt vi syn-
tes barnetoget spaserte. 

 
• Spredte glimt fra krigsåra. (Gunnar Kristiansen): Avisa Nord-Trøndelag og 

Inntrøndelagen har vært en vesentlig kilde til disse springende glimt fra en tid som 
satte til dels dype spor. 

 
• Hallo, hvem der? (Lars Lilleby Macedo): Alexander Graham Bell oppfant telefo-

nen i 1876 og David Hughes fant opp en tilstrekkelig god høyttaler til Bells telefon 
to år senere. Det skulle ikke gå mer enn 6 år før oppfinnelsen ble tatt i bruk i Egge. 
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• Egge kirke og kirkegård. (Sigurd Holberg): I Egge historielags årbøker for 1993, 
1994 og 2005 har vi sett på kirkebygget, inventar og alder for Egge kirke. Denne 
gangen skal vi ta for oss litt om hvordan kirken er blitt vedlikeholdt og hvordan 
vigslet jord og grøntområde rundt kirka er blitt forvaltet. 

 
• Bestefar Ole Olderens selvbiografi. (Alf Gangstad): Denne selvbiografien som er 

skrevet av min bestefar Ole Olderen, har ligget godt bevart i en kommodeskuff i 
over 50 år. Selvbiografien er antakelig skrevet rundt 1950, og har tittelen: «Spredte 
trekk fra et langt liv.» 

 
• Stjernelandet. (Eystein Bardal) Diktet «Stjernelandet» skreve av Eystein Bardal 

den 27. november 1958. 
 
• «D/S Værdalen». (Lars Lilleby Macedo): «De sidste jerndele til Jernbanebroen er nu 

lykkelig bragt paa land fra det lille Dampskb «Værdalen». Det viste sig altsaa ikke at 
holde stik hva Overingeniøren paastod- nemlig at Delene var for tung at faa paa Land 
i Steinkjær»  

 
• Brødrene Hellen og Skrattåsgruva. (Magne Kvistad): Navnet Skrattåsen kommer 

visstnok fra det gammelnorske ordet «skrattis» som betyr trollmann/seidmann. 
Historien om Skrattåsgruva og om brødrene Jacob og Rafael Hellen 

 
• Skifteprotokoll anno 1701. Skifteprotokoll etter Jørgen Ingebrigtson, husmann 

på Egge. 
 
• Eggebogen 1953. Bilde av Eggebogen i 1953 og oversikt over hvem som bodde der. 
 
• Charles Karlsens skattekammer. (Alf Gangstad og Lars Lilleby Macedo): I 

Reinsveien har Egge historielag et æresmedlem ved navn Charles Karlsen. Her er 
det tatt med mange klipp fra aviser som Charles har samlet. 

 
• Prolog til Egge Bondekvinnelags 30-års jubileum. (Aslaug Bardal): Den 22. 

november 1959 skulle det holdes 30-årsfest for Egge bondekvinnelag. Aslaug 
Bardal skrev for anledningen en fin prolog. 

 
• Litt om krigen, men mest om fred 17. mai 1941. (Gunnar E. Kristiansen): Til 

17. mai dagen i 1941 hadde Steinkjer Arbeiderkor etter forslag fra Håkon Dybwad 
invitert med seg Steinkjer Damekor til festligholdes av dagen på Solhaug forsam-
lingshus på Byafossen. 
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• Erik Olsen Bruhjell. (Lars Lilleby Macedo): Erik Olsen Bruhjell var «sokneprest 
til Stod» fra 1899 til 1912. Han hadde studert teologi og vært lærer i Sogndal og 
stiftskapellan i Tromsø og Kinn før han ble sokneprest i Stod prestegjeld fra 1899. 

 
• «Svanesang til dampskibsexpedisjonen». (Lars Lilleby Macedo): Nordsia tapte to 

store byslag tidlig på 1900 tallet. Jernbanestasjonen og dampskipsekspedisjonen 
havnet begge på Sørsia 

 
• Austli skole og elevstemne 2009. (Atle Bardal): Austli skole eksisterte fra 1900 til 

1956. Da ble skolene i Egge kommune sentralisert og elevene fra både Forbregd, 
Vatne og Austli ble overført til Egge sentralskole. 

 
• Fanget av villmarken. (Lars Lilleby Macedo): Otto Schulz var forretningsmannen 

som kom fra Essen i Tyskland og kjøpte Egge gård i 1897. Schulz kom første gang 
til Norge som «jegerturist», men ble så grepet av den storslagne naturen og det frie 
villmarkslivet at han tilslutt bosatte seg på det gamle herresete Egge gård. Han skrev 
bøker, og en del jakthistorier er gjengitt i denne artikkelen. 

 
 
 
ÅRBOK 2010 (18. ÅRGANG) 
 
• Tredje klasse på Forbregd i 1947. (Alf Gangstad): Tredje klasse på Forbregd skole 

i 1947 med bilde og navn på elevene. 
 
• Ferdaminne fra Egge. (Magne Kvistad): Aasmund Olavson Vinje var en mann 

som drømte om folk og land, refsa og spotta høye og lave i samfunnet. I juni 1860 
besøkte han Egge, på en tur fra Christiania til Trøndelag. 

 
• Byafossen kapellforening. (Sigurd Holberg): Flere voksne damer hadde før og 

under krigen snakket om å få bygd et kapell på Byafossen. Da krigen gikk inn i sin 
siste fase, ble det hos Elise Hansen på Helge holdt et møte som besto av 5 damer 
og en mann sammen med sokneprest Lynum. Fra møteboka kan vi lese: Presten 
fremholdt at et kapell her på Byafossen var påkrevd, da det var lang vei til kirken. 
Det skulle også være kirkegård ved kapellet. 

 
• D/S «Inna». (Lars Lilleby Macedo): Det første handelsskip fra Steinkjer som gikk 

i fast rute til de britiske øyer. I juni 1926 selges den første «Inna», og en større båt 
som også får navnet «Inna» kjøpes. Den 27. desember 1937 krysset D/S Inna 
Nordsjøen under et forrykende uvær. Lasten var kalsiumcyanid, som etter hvert 
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reagerte med vann som hadde kommet inn i lasterommet under overfarten. Det 
dannet seg etter hvert et voldsomt trykk, og en eksplosjon inntraff og båten ble 
regelrett løftet opp av vannet. En person omkom under eksplosjonen, Karl Haugan 
fra Eggebogen. 

 
• Til Lund i Egge på søndag. (Inntrøndelagen 14. juni 1939): Avisen «Inn-trønde-

lagen» forteller fredag 14. juni 1939 at «Lund i Egge blir samlingsted på søndag». 
Den store vakre gården med utsyn over fjorden blir en fin ramme om stema til 
Nord-Innherad Songarsamling og Fellesorkesteret, dersom været blir bra. 

 
• Farlige forbindelser. (Erik Brinchman): Politifullmektig Erik Brinchmann fortel-

lee om en episode på toget. Der møtte han en mann som fortalte om om sprit og 
spritsmugling. Pipa fikk en annen lyd da Brinchman fortalte hvem han var. 

 
• Aunplassen (Alf Gangstad): Aunplassen var en husmannsplass under Gjævran 

gård,plassen ble i dagligtale kalt «Aune». Bilde av de som bodde der rundt årene 
1934/35. 

 
• Yngel og ørretfangst. (Alf Gangstad): I guttedagene på sommers tid, var det en 

spennende sport blant oss gutter å fange ørret med bare nevene i bekken mellom 
Stor Overrein og Lundtrøa, samt i Lundelva. 

 
• Minner fra våren 1940. (Charles Karlsen forteller): 21. april 2010 var det 75 år 

siden tyske bombefly slapp sine brannbomber over Steinkjer. Charles forteller hvor-
dan han opplevde de dramatiske aprildagene i 1940. 

 
• Lastebiltransport i 1930-åra. (Atle Bardal): Odin Saursaunet var bonde i 

Saursaunet. I 30-åra drev han i tillegg med lastebiltransport. Den første bilen han 
hadde var en 1929-modell 1,5 tonn Chevrolet. Denne bilen tok fyr under forsøk på 
å starte den, og bilen og driftsbygninga på gården brant ned. 

 
• Frå samlingen til Egge Museum. (Bodil Østerås): I juli 2010 mottok Egge 

Museum et brev om at vi hadde arvet et skap etter en eldre dame i Trysil. Randi 
Larsen var født 18. juni 1926, og hadde arvet skapet etter sin far,  Carl Rosenvinge 
Larsen. 

 
• Sagbruks- og trelastindustri i Egge. (Gunnar Lindmo): Når man skal skrive om 

sagbruksindustrien opp gjennom tidene, blir det først et spørsmål om hvor en skal 
begynne. Det er nemlig slik at skogsvirke og tømmer har blitt bearbeidet i uminne-
lige tider i distriktet. Historien videre om de forskjellige sagbruk som har vært i dis-
triktet med mange bilder. 

 
• Kuriositet fra en svunnen tid. (Magne Sneve): Blant noen gamle dokumenter har 

vi funnet denne bekjentgjørelsen som her er gjengitt. De håndskrevne tekstene, 
som ser ut til å være «ført i pennen» av lensmannen, er ikke så lett å tyde i en fart, 
men vi gjør et forsøk. Teksten handler om at det vil bli utlagt revgift på gården 
Østre Asp 23. januar 1897 
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• Drahjelp av Fylkesbilene. (Alf Gangstad): Fortelling om da Alf hang på fylkes-
bussen opp Vammen. 

 
• Ulykke på Rungstadvatnet. (Atle Bardal): Historien om da Liv Kristin Kvam gikk 

gjennom isen på Rungstadvatnet 6. november 1952, og omkom til tross for stor 
innsats for å hjelpe henne. 

 
• Fotball under tvil. (Tor Even Skjemstad): Fotballaget «Fart Egge» er omtalt i årbo-

ka for 2003. Den 8. april 1939 ble det vedtatt å melde Egge Idrettslag inn i Nord-
Trøndelag Fotballkrets Under krigen var det ingen aktivitet med fotball ifølge pro-
tokollene for Egge idrettslag.I 1966 tok Svein Asp og Torstein Kvam initiativ til 
stable et fotballag på bena i Egge. Dette forslaget ble nedstemt på årsmøtet 

 
• Gaven fra Elen Schefte. (Charles Karlsen, nedskrevet av Alf Gangstad). Dette er 

historien om Elen Schefte. Elen gav ved livets slutt 6000 spesiedaler til ny kirke i 
Steinkjer. En pengeverdi som i 1989 ville utgjort ca. 14 millioner kroner. Elen dør 
fjerde juledag 1858, 65 år gammel. 

  
• Sovende smaapiger. (Lars Lilleby Macedo): I en liten notis fra et nyhetsbyrå den 

4. august 1941 kan vi i Aftenposten lese at «fru Otto Schulz på Egge ved Steinkjer 
har gitt en vakker gave til Nasjonalgalleriet. Gaven var «Sovende Småpiker» av 
maleren Søren Onsager. 

 
• Amerikabrevene. (Kolbein Dahle): Fortelling om Bernt Saursaunet som reiste til 

Amerika den 14. mai 1890 for å skaffe seg utdanning og intellektuelt arbeid, og 
brevene han sendte hjem. 

 
• Pioner i bilfaget. (Atle Bardal): Historien om Atle Bardals far, Arne, og om hans 

tilknytning til bilfaget. 
 
• Egge kyrkje etter omvølinga. (Inntrøndelagen, 3. mars 1939): Stilig og festlig 

interiør og elektrisk oppvarming etter restaurering der snekker Marius Johnsen og 
maler Jarle Skard la siste hånd på hver sitt arbeid. 

 
• Årets aktiviteter i Egge Historielag. (Johan Solheim) 
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ÅRBOK 2011 (19. ÅRGANG) 
 
• Edith Billdal & Co. (Alf Gangstad og Lars Lilleby Macedo): Like etter siste ver-

denskrig var det klart for oppstart av mange butikker rundt om i landet. En av disse 
var dagligvarebutikken E. Billdal & Co i Eggebogen. 

 
• Regnestaven.(Magne Kvistad): Regnestaven er en mekanisk innretning som kan 

brukes til å foreta beregninger, og den ble oppfunnet av en engelsk matematiker 
omkring 1620. 

 
• Trond Hakas grav? (Helge Sørheim): «Denne Gaard, beliggende paa en høi og lang 

Jordryg ved Enden af Steenkjær-fjorden, er en af de betydeligste og tillig i historisk 
henseende mærkeligste Gaarde i dette Fogderiet.» Slik beskrev sorenskriver Jens 
Kraft gården Egge ved Steinkjer i året 1835. Om graver og gravhauger og funn 
langs Eggevammen. Omfattende artikkel. 

 
• Oppvekstminner fra Nordsileiret. (Morten Stene): Morten Stene minnes opp- 

veksten på Nordsileiret. 
 
• Tidsmaskin på kartong. (Lars Lilleby Macedo): Skrur vi tiden hundre år tilbake 

var postkortet ofte eneste kommunikasjon mellom familiemedlemmer som befant 
seg på hver sin kant av landet. I Egge og Steinkjer fantes det både skoler og militær-
leir. Mange unge og håpefulle sendte postkort fra Steinkjer hjem til sine kjære fra 
byen innerst i fjorden. 

 
• Drukningsulykker på Byafossen.(Alf Gangstad, Charles Karlsen og Even 

Grindberg). Det finnes knapt noe verre, eller tragisk enn å miste et barn. Gjennom 
tidene har det skjedd drukningsulykker, i og ved dammen på Byafossen. 

 
• 4. klasse ved Egge folkeskole i 1960. (Tor Even Skjemstad): Bilde av 4. klasse ved 

Egge folkeskole i 1960 med navn på elevene 
 
• Lømsen Hestekasse. (Gunnar E. Kristiansen): «Kvam sogns hesteforsikringsselkab» 

ble stiftet 3. januar 1874 på Rygg i Kvam som den gang var et sogn i Stod kommu-
ne i Nordre Trondhjems amt. På møte ble det vedtatt å stifte et assuranseselskap for 
hester, som fikk navnet «Kvam sogns hesteforsikringsselskap». 

 
• Bilder fra Lyng i Egge. (Curt Steven Aasen): Bilder av folk og biler fra Lyng gård. 
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• Skoletoldliste fra Gjævran. (Roger Lyngstad): Det er mange kilder som hjelper oss 
å kartlegge bosetningen i tidligere tider. En av disse er skoleskatten, eller skoletol-
den, som den ble kalt. Skoleskatten ble utlignet på prestegjeldets innbyggere, og var 
en av hovedinntektene til skolekassen. Det var bare fattiglemmene som var fritatt 
for denne. Det er bevart mange slike skoletoldslister fra Stod prestegjeld, og blant 
disse finner vi en liste fra Gjævran i 1840. 

 
• Vårtun Attføringsskole. (Lars Lilleby Macedo): Det dukket opp et gammelt bilde 

hvor gamle «Vaartun Havebrugsskole» i Eggelia er nevnt som «Vårtun 
Attføringsskole». Dette måtte vi selvsagt finne ut av, og et søk i Trønder-Avisas 
arkiv avslørte «hemmeligheten». 

 
• En meierihistorisk begivenhet. (Gunnar E. Kristiansen): «Den trondhjemske 

mysostrører» kan vi trygt si kom på tegnebrettet som en følge av erfaring og ønske 
om større framdrift i meieriet.. Oppfinneren var eier av By gård, Jakob Skavlan 
Gram d.y. (1850-1930) 

 
• En tur til Steinkjer i 1919. (Sturla Opdahl og Eldbjørg Lyngstad): Dette er sko-

lestilen som min far, Sturla Opdal (1914-1992) skrev da han var elev på Solhaug 
skole, Namdalseid. 

 
• «M/S Vibe». (Lars Lilleby Macedo) «M/S Vibe» ble bygd i 1918 ved «Steinkjær 

verft og slipp» og var et trefartøy som var mest brukt som fraktskute. Skipet var gan-
ske stort, muligens det største som ble bygd ved verftet. Båten var hele 92,2 meter 
lang og 23,8 meter bred. 

 
• Bildegave til Egge historielag. (Lars Lilleby Macedo): Våren 2011 fikk Egge his-

torielag en del bilder og malerier av boet etter Asbjørn og Marit Aspnes. Asbjørn 
hadde tatt vare på en god del maritime motiver 

 
• Alfred Vikan til minne. (Johan Solheim) Johan har skrevet minneord om Alfred 

Vikan 
 
• Minner fra et gammelt album. (Randi E. Aasheim): Randi E. Aasheim har levert 

bilder fra Egge og mannskap på «D/S Steinkjær» 
 
• Medlemstur for Egge Historielag 2011. (Asbjørn Nordgård): Historietur til 

Hegra festning, om Orkanger til Ørlandet og Austråttborgen. Det ble også tid til 
en liten omvisning på Ørland Flystasjon. På hjemvegen var vi innom Hysnes fort. 
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• Rygvold i 1965. (Lars Lilleby Macedo): Et bilde som Petra og Olav Rygvold sendte 
til slekt og venner i 1957. 

 
• Julefeiring på Asp. (Oddbjørg Eggen): Litt om hvordan Oddbjørg Eggen opplev-

de jula på Asp fra 1933 og framover. 
 
 
ÅRBOK 2012(20 ÅRGANG) 
 
• Hybelliv på Finnmarka. (Per Kristian Langeng): Per Kristian Langeng forteller 

om hybellivet og  påfunn på Finnmarka i 1961 
 
• Heltemodig innsats. (Lars Lilleby Macedo): Arne Tronstad, eller Pimen som han 

ble kalt, bodde i et lite naust i Steinvika i mange år. Stort sett var dette en fredelig 
og enkel tilværelse med besøk fra kompiser og ungdom som gjerne hadde naustet 
til Pimen som samlingspunkt og fristed. Historien om stormen 3. november 1971 
og om hvordan Pimen reddet kaninen sin. 

 
• Fotoskatten fra Nøtterøy. (Bjørn Backman, Harald Duklæt og Lars Lilleby 

Macedo): Noen ganger dukker det opp bilder fra uventet hold. I Nøtterøy bor bar-
nebarnet til en elev ved Vårtun Hagebruksskole i 1902. Han har tatt vare på mange 
fine og unike bilder som hans bestemor hadde fotografert under oppholdet i Egge. 
I tillegg til bildene har Bachman fortalt historien om sin bestemor. 

 
• Bygdeborgen på Skansåsen. (Magnus Rein): Søndag 9. september 2012 arranger-

te Egge historielag og Steinkjer kommune vandring til Skansåsen bygdeborg sam-
men med fylkesarkeolog Erik Stenvik fra Kulturminnedagen 2012. I den forbin-
delse fikk vi tilgang til en semesteroppgave om kulturminner som ble skrevet av 
Magnus Rein i 2010. 

 
• 7. klasse ved Forbregd i 1959. 
 
• Krigsminne fra Austli. (Atle Bardal): Minner om da det var en bom som stengte 

riksvei 50 like nedenfor skolen. Den var overvåket og betjent av tyske soldater. 
 
• Krokkert i Eggebogen. (Tor Even Skjemstad): På starten av 1960 tallet ble det 

anlagt en krokkertbane i Bogen. Plassen ble tidligere brukt i forbindelse med tøm-
merdrift. Historie med bilder. 

 
• Skipsbygger Nils Ovesen. (Lars Lilleby Macedo): Brødrene Nils og Martin Ovesen 
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representerte den siste generasjonen storjektbyggere på Innherred. Nils Ovesen ble 
i 1887 leder for Steinkjer verft, som bygde noen av tidens beste store trebåter. 

 
• Forbregd skole i 1952. (Ingrid Nonstad Walbom og Harald Brøndbo): Bilde med 

navn på elever og lærere ved Forbregd skole i 1952/53. 
 
• Årringedatering. (Johannes Heir): Årringsdatering er nyttig i lokalhistorisk arbeid. 

– Jeg har sett nærmere på tre hus fra området ved Hegge i gamle Egge kommune. 
Det er hovedbygningen på Hegge gård, Gamle Kongeveg 17 A og Gamle Kongeveg 
56. 

 
• Konfirmanter 1944. (Lars Lilleby Macedo): Konfirmasjonen i Egge kirke den 2. 

juli 1944 var spesiell. Det kom til sammen 84 konfirmanter fra Beitstad, Snåsa, 
Namdalseid, Ogndal og Egge til Egge kirke for å bli konfirmert. Bilde med navn 
på konfirmantene. 

 
• Gravfeltet på Tingvold. (Dag Øyvind Engtrø): En sammenfatning av gravfeltet på 

Tingvoll sett i lys av utgravingene i 2011. Artikkel, bilder og skisser over området 
og ting som ble funnet. 

 
• By Brug Jernstøperi. (Even Grindberg): Sliperiet på Byafossen startet opp i 

1897.her var det behov for eget verksted for vedlikehold og reparasjoner av maski-
nene Like etter 1900 ble det bygd eget støperi i forbindelse med verkstedet da det 
var behov for reparasjoner og fornying av tannhjul og andre maskindeler 

 
• Arbeid under spenning. (Magne Kvistad): AUS, betyr i denne sammenheng 

arbeid på høyspenningsanlegg under full driftspenning. Det er kjent at AUS-meto-
den for arbeid på høyspenningsanlegg har vært brukt i USA fra tidlig på 1900 tallet, 
men ble ikke tatt i bruk i Norge før i 1974. 

 
• En vandring i «Egges saga». (Malin Holthe): Steinkjer er i dag en moderne by, 

preget av etterkrigstidens sin funkisstil. Men det er også en by med mektige historie 
fra forhistorisk tid. 

 
• Minner om storfurua på Eggevammen. (Knut Jørgen Nonstad): Egge historielag 

har gammelfurua på Eggevammen som forside på årboka. Her er Knut Jørgen 
Nonstads nekrolog over Storfurua på Eggevammen. 

 
• En sliten vinner. (Lars Lilleby Macedo): Atletene fra Egge syklet så fort at 

Beitstøingene havnet utenfor seierspallen i sitt eget «cyclekabløp» Historien om da 
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Konrad Katterås, fra Steinvika og Egg, Henrik Lund og Kristian Egge vant et syk-
kelløp i Beitstad. 

 
• Helgeid – Det hellige stedet. (Malin Holthe): Steinkjer og Egge er kjent for sine 

mange gravhauger og fornminner fra forhistorisk tid. På Byafossen ligger den res-
terende delen av Helgesfeltet. Feltet er i dag omgjort til et parkområde tilrettelagt 
for både turister og lokalbefolkning. 

 
• Najaden. (Lars Lilleby Macedo): I 1956 ble et gammelt bulkskip fra Vikna med det 

prektige navnet «Najaden» fraktet opp Steinkjerelvas munning for egen maskin. 
Steinkjer Agenturforetning hadde kjøpt opp skipet for å hogge det opp. Men 
«Najadens» siste reis slutter ikke her, for i 1957 dukket «Najaden» opp igjen i 
Paradisbukta i form av styrhuset som ble brukt til kiosk. 

 
 
ÅRBOK 2014 (21. ÅRGANG) 
 
• Fotoalbum fra Lund på loppemarked i Oslo. (Lars Lilleby Macedo): Et fotoal-

bum fra Lund Gård dukket opp på et loppemarked i Oslo i 2010. Det ble kjøpt for 
20 kroner av kai Ove gran og samboer fra Oslo. Da de fant ut at bildene dreide seg 
om Lund gård, bestemte de seg umiddelbart for å gi bort albumet til Egge 
Historielag. 14 bilder fra Lund. 

 
• Egge sagarbeiderforening – 25 år i 1938. (Lars Lilleby Macedo): I 2012 feiret 

Fellesforbundets avd. 576 (Steinkjer) 100 år som fagforening. Først ut til å danne 
fagforening i Steinkjer var «Steinkjær sagarbeiderforening» og «Egge sagarbeiderfor-
ening.» 

 
• Familien Hammer i Eggebogen. (Harald B. Midthjell): Her følger en opptegnelse 

over familien Hammer som flyttet fra Skogn til Egge like etter år 1900. Familien 
er et godt eksempel på en helt alminnelig husmannsfamilie som tok steget inn til 
byen for å arbeide i industrien. 

 
• Krigsminner fra Asp i 1940. (Gunnhild Lillemark): Gunnhilds mor, Karen 

Lillemark, vokste opp på Asp Øvre på Asphaugen. Hun har skrevet ned hendelsene 
på gården og Asphaugen slik hun opplevde dem da Steinkjer ble bombet og dagene 
deretter. Her er hennes historie. 

 
• Hvor ble det av stokkankeret fra Paradisbukta? (Lars Lilleby Macedo): 6. april i 

1990 ble det tatt opp et gammelt stokkanker på ca. 150 kilo fra strandkanten i 
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Paradisbukta. Et slikt stokkanker er en svært god indikasjon på at det har vært gan-
ske store båter fortøyd i den forholdsvis grunne bukta. Ankret ble donert til fylkes-
kommunen, men ingen vet hvor det er blitt av. 

 
• Verfstømmermann Rafael Nicolaisen. (Lars Tønne): Historien om Rafael 

Nicolaisen, far til Nikolai Raffelsen som arbeidet som verftstømmermann i 
Steinvika. Rafael Nicolaisen ble født i 1834 i en plass ved «Grønnlihøen». Som ung 
reiste han til sjøss, men ble senere «verftstømmenmann og drev omkring 1900 som 
fjordfisker. 

 
• Norsk stemmerett. (Malin Holthe): I år har vi feiret 100 år med lik stemmerett for 

kvinner og menn, dette må jo nevnes i årboka. Eggeområdet har huset en av de 
fremste kvinnelige stemmerettsforkjemperne i Norge, selveste Fredrikke Marie 
Qvam 

 
• D/S «Farmand» fra Steinkjær. (Lars Lilleby Macedo): En lokal strid i Steinkjer i 

forbindelse med jernbanestasjonens beliggenhet tidlig på 1900 tallet, førte til at 
handelsmenn på Nordsia dannet et aksjeselskap som hadde til formål om å gå til 
innkjøp av et dampskip. De kjøpte dampskipet «Farmand» som ble satt inn i tra-
fikk mellom Steinkjer og Trondheim fra 1905 til 1909, da skipet ble solgt til 
Næsodden Dampskibsselskab. 

 
• Forbregd skole i Egge – del II.: Bilde med navn på elever på Forbregd skole 1952, 

andre halvpart av elevene 
 
• Forfallen, århundregammel stue. (Charles Karlsen): Byavegen 13 har også opp-

levd gode dager. En gang var den vesle stua ved Byavegen ny. En lykkelig og glad 
familie flyttet inn og døpte heimen «Våttabakken. 

 
• «Den røde pimpernell». (Lars Lilleby Macedo): Ingen bil er så verdenskjent i 

Steinkjer som Olaf Berg, alias Martin Kvennavika, sin gammelford. «Den røde 
pimpernell» forsvant fra Steinkjers gater en vårdag i 1967, men hva skjedde egentlig 
med Bergs legendariske Ford? 

 
• Steinbruddet i Eggelia og Steinkjer-konglomerat. (Lars Lilleby Macedo og Harald 

Dukæth): Det virker klart at Ølvisheim  og jernbanen som sto ferdig i 1905 hadde 
god nytte av steinene fra Heggelia. Det er svært sannsynlig at gråsteinsmuren ved 
Egge gård som ble bygd på 1850 tallet, også er bygd med stein fra Heggelia. 

 
• Egge historielag på tur til Vega. (Asbjørn Nordgård) 
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• Krisen i 536. (Malin Holthe): Professor Daniel Løvenborg, fra universitetet i 
Uppsala hadde et interessant foredrag om fimbulvinter og uår omkring år 536. 

 
• Et dystert 250-årsminne. (Magne Sneve): Maren Olsdottervar fra Lein i Sparbu 

og var født i 1717. Det var trolig i året 1744 at ho vart gift med Morten Taraldsen 
som da var odelsarving på Sneve. Som kone på Sneve skulle ho få oppleve en tra-
gedie som synes ufattelig i dag og som venteleg var uvanleg den gongen og. I 1762 
døde Morte, og i 1763 døde hennes 5 barn. 

 
• På veg til bursdagsfeiring til Gjævran i 1961. (Gunnar Thorsen): Gunnar 

Thorsen minnes da han var invitert til bursdagsselskap Walter Qvam og om turen 
dit og selve selskapet. 

 
• Utgravingene ved Lund sommeren 2013. (Malin Holthe): Utgraving på Lund for 

å sikre historiske kilder. Arkeologene fant kokegroper, steinopptrekk og restene 
etter en hulveg når de undersøkte området nedenfor Lund gård i forbindelse med 
ny gangveg til Østbyvegen sommeren 2013. 

 
• Husmann og fisker. (Lars Lilleby Macedo): I «Husmenn i Egge» fra 1945 forteller 

Axel Benum om husmannen Peter Viset fra Visetaunet i Sør-Beitstad som tar med 
seg kona Petronella og bygger seg nytt hjem på Egge gård sin grunn i Steinvika. 

 
• Årbok i 20 år. (Lars Lilleby Macedo): I år er det 20 år siden den første årbokko-

miteen i Egge historielag satte seg ned for å lage Årbok 1993. Enkel oversikt over 
de artikler som har stått i årbøkene. 

 
• Å stå som en påle. (Lars Lilleby Macedo): Preget av vær, vind og sjø står de fortsatt 

på post. En perlerad med pæler står langs elva på Nordsileiret og minner om fjerne 
dager med jektbygging og trelast på Nordsileiret. 

 
• Sykkelhistorie fra Steinkjer. (Lars Lilleby Macedo): Fra starten av 1900 tallet og 

framover til 1960 tallet var sykkelen et av de aller mest brukte framkomstmidlene 
som det gjerne fantes flere av i hver husstand. I Steinkjer var det flere produsenter 
av sykler, Olaf Østby, Johan Hammerstad, Joakim Gulstad Vilhelm Hammer, Odd 
Gartland, Sivertsen Sport, og Sakshaug Sport 

 
• Bildeminner fra Egge. (Lars Lilleby Macedo): Bilde med navn på klasse 5b på 

Forbregd skole i 1965, samt andre bilder fra Egge og Steinkjer 
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ÅRBOK 2014 (22. ÅRGANG) 
 
• Lokale valg. (Roger Lyngstad): Jubileumsåret 2014 er på hell. Over hele landet er 

det fokusert på personer og hendelser som for 200 år siden førte fram til grunnlo-
ven. Den nåværende Steinkjer kommune bidrog med sine i det skjebnesvangre året, 
og mange folkevalgte herifra har i ettertid møtt på Stortinget. 

 
• Siste stopp for gammel protokoll. (Jan Erik Moe) Fossem stasjon åpnet i 1909, 

men var ubetjent fra 1953 til den ble nedlagt i 1957. Nylig ble en håndskrevet pro-
tokoll med samtlige billettsalg fra 1926 til 1933 funnet ved jernbanestasjonen på 
Fossem. 

 
• Tvangsevakueringsflokk i Stod i 1944-1945. (Sigbjørn Elvebakken): Seinhøsten 

1944 ble befolkninga i Finnmark og Nord-Troms tvangsevakuert sørover av de 
tyske okkupantene. Dette ble fremstilt som en humanitær handling, de gode nord-
mennene skulle reddes fra de bolsjevikiske horder som truet landet. Alt land nord 
for Lyngenlinjen skulle legges øde, og all infrastruktur brennes og ødelegges, for å 
gjøre invasjonen så vanskelig som mulig. 

 
• Krigsminne fra Austli. (Atle Bardal): I min tid som skolegutt på Austli, gikk riks-

veg 50 kloss forbi skolen. De siste krigsåra var vegen stengt med en bom rett ut for 
skolen.  

 
• Austli skole. (Jorid Dyrstad): Austli var den siste av skolene som ble reist i Egge. 

Med bygging av skolehus her, hadde de tre skolekretsene fått egne skolebygninger, 
Forbregd i 1878, Vatne i 1891 og nå Austli i 1900. 4 skolebilder fra Austli med 
navn på elevene. 

 
• Fra skole til samfundshus. (Eystein Bardal): Allerede før krigen var sentralisering 

av Austli skole (sammenslåing med Forbregd til en felles skolekrets) opptatt til 
behandling i Egge kommune. Søndag 22. mai 1938 vart det holdt kretsmøte på 
Austli der sentraliseringa vart diskutert. Følgende er protokolllert fra dette møtet: 
«Etter noko diskusjon om saka vart framlegget om sentralisering nedrøysta med 14 
mot 6 røyster» 

 
• Andreas Andersen Finstad. (Atle Bardal): Det en kjenner til av skolehistorie for 

Austli- kretsen begynner egentlig i 1842 da Andreas Andersen Finstad fra Stod ble til-
satt som kirkesanger i Egge og Følling kirker, og lærer i «vedkommende krets». Det 
er mulig at det tidligere kunne ha vært noen form for undervisning i prestens regi, 
men dette begrenset seg gjerne til kristendomsfaget. 
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• Lærere på Austli 1900-1956.(Atle Bardal): Her er opplistet alle lærere som har 
vært på Austli skole, med bilde og data. 

 
• Gunnar Wæhre til minne. (Johan Solem): Johan Solem har skrevet minneord om 

Gunnar Wæhre 
 
• Ole Anton Qvam: En samfunnsbygger fra Egge. (Gunnar Thorsen – ikke Lars 

Lilleby Macedo som det står i Årboka): Det er gått 200 år siden eidsvollmennene 
samlet seg. På den tiden er det skjedd en rivende samfunnsutvikling i Norge. Noen 
har bidratt mer til dette enn andre. En av dem som har bidratt mye er Ole Anton 
Qvam fra Egge. 

 
• Guttespeiderbevegelsen i Egge. (Asbjørn Nordgård): Første jentespeidergruppe i 

Egge ble etablert 2. desember 1947 og var organisert i Kristelig forening for unge 
kvinner (KFUK) Ethel Inderberg var initiativtaker og troppsleder i 23 år. Egge før-
ste guttespeidergruppe ble innmeldt i Norsk Speidergutt Forbund 11. mars 1953 
med 5 aspiranter og lærer Kolbjørn Berg som troppsleder. 

 
• Helgesfeltet,- nye informasjonsskilt. (Asbjørn Nordgård): Nye informasjonsskilt 

satt opp på Helgesfeltet 
 
• Yrkesskolen på Egge.(Magne Kvistad): Yrkesskolehistoria med bilder. 
 
• Den aller første. (Atle Bardal): Atle Bardal forteller om starten på Inntrøndelag 

Yrkesskole. 
 
• Bli med en siste tur inn i klasserommene på Egge. (Lars Lilleby Macedo): Høsten 

2014 startet rivingen av gamle Egge videregående skole på Kvamsenget i Steinkjer. 
I løpet av høsten vil dermed en snart 70 år gammel skolehistorie være jevnet med 
jorden. 

 
• 110 år i statens tjeneste. (Lars Lilleby Macedo): Jernbanebrua over Gamle Konge-

veg, like nord for Steinkjer stasjon, ble sommeren 2014 oppgradert og modernisert, 
- 110 år etter at den ble bygd. 

 
• Tror du Bystranda er en helt ny badeplass? (Lars Lilleby Macedo): Steinkjers nye 

badestrand har en spesiell historie. Vi har tatt en titt i Trønder Avisas avisarkiv og 
snakket med en av badegjestene fra 50 tallet. 

 
• Egge skolekorps anno 1955. 
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• Gullkonfirmanter 2014. 
 
• Fant magisk medisinstein fra jernalderen. (Lars Lilleby Macedo): For 72 år siden 

fant Magne Kvistad en spesiell stein i jorda. Nå har han endelig fått svar på hva det 
underlige funnet kan være. 

 
• – Hemmeligheten er mye fisk og en masse flaks. (Lars Lilleby Macedo): 1. november 

2014 fylte Arvid Egge 100 år, og i den forbindelse laget vi et lite intervju med jubi-
lanten. Han forteller om oppvekst og yrkesliv.  

 
• Karl den 1. av Stor-Steinkjer. (Lars Lilleby Macedo): Det gikk helt etter opp- 

skriften. I Stor-Steinkjers første kommunestyremøte den 14. september i 1964 ble 
Karl Dahl- arbeiderpartimann og tidligere ordfører i Egge, valgt som ordfører i stor-
kommunen. 

 
• Knakk riggen i storm - havnet på Bjørnøya. (Lars Lilleby Macedo): Mannskapet 

fra Innherred skulle bare til Røst, men måtte overvintre på Bjørnøya. De overlevde 
på havremel, havhest og brennevin. En av de mest dramatiske hendelser i jektfar-
tens historie er den som hendte skipper Antonius Kleven og hans mannskap våren, 
sommeren og vinteren 1852/1853. 

 
• Møbelfabrikk med stil. (Lars Lilleby Macedo): Bilder fra Strindmo møbelvare-

fabrikk i Eggebogen. 
 
• Akropolis i Eggebogen. (Enok Moe og Lars Lilleby Macedo): Folk stopper utenfor 

det lille huset i Eggebogen med den spesielle fasaden. Om sommeren, når hagen 
står i full blomst, er det nok ikke fritt for at mange tenker at den heller hører hjem-
me ved Middelhavet enn ved Beitstadfjorden. Arnold Kvamseng åpner dørene og 
tar oss med på en omvisning.  

 
• Litj-Borghilds jul. (Magnhild Øwre/Lars Lilleby Macedo): Historien om hele 

Steinkjers litj-Borghild. Hvem husker ikke henne traskende rundt i Steinkjer med 
sine plastposer.  

 
 
ÅRBOK 2015 (23. ÅRGANG) 
 
• Med blikk mot 2020 – 2030. (Johan Solem): De fleste vil vel raskt assosiere det 

siste tallet i overskriften med 1000-årsmarkeringea for slaget på Stiklestad. Men 
2020 er kanskje ikke et år de fleste umiddelbart vil dra kjensel på. I lokalhistorisk 
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sammenheng er det viktig. Landslaget for bygde-og byhistorie ble stifta i 1920 og 
runder derved 100 år om 5 år. Noen ord om Landslaget. 

 
• Familien Sormul – de første flyktninger i Egge. (Gunnar Aftret): Forfatteren har 

tatt en prat med Tønis Ivar Sormul som er 2. generasjon flyktning fra Estland. 
Foreldrene kom til Norge i 1952. Foreldrene kommer begge fra Estland. Far Ants 
er fra hovedstaden Thallin, fra en velstående familie, og mor kom fra Rakvere som 
også er en stor by. De treftes i Tyskland under 2. Verdenskrig. 

 
• Den flygende hund. (Lars Lilleby Macedo): «Den flyvende hund mellom Gjævran 

og Lund» er sagnet om en svart og stor hund med ildslys i øyne og gap,og som ble 
manet fra mørket i samvittigheten. Men la oss først se på den opprinnelige historien, 
og gå tilbake til en dramatisk brann for over 80 år siden. 

 
• Den røde Pimpernell nummer 2. Siste tur i Grønnruss-toget på Steinkjer 17. mai 

1952. 
 
• Egge skolekorps – 60 år. (Asbjørn Nordgård og Arne Rones): Torsdag 23. april 

2015 hadde Egge skolekorps jubileumskonsert i Dampsaga kulturhus. «Fra Elvis til 
Ylvis», en musikalsk tidsreise gjennom 60 år. Med andre ord, musikk fra blant 
annet Elvis, the Beatles, Abba, Michael Jackson, Ricky Martin, Pharrell Williams 
og Ylvisbrødrene.  

 
• Egge ungdomsskole – 45 år. (Johan Solem) Egge ungdomsskole sto ferdig høsten 

1970. 
 
• Akkurat så langt er det til Royal Albert Hall. (Lars Lilleby Macedo): Dette er helt 

fantastiske bilder, utbrøt Åge Aleksandersen da vi viste han bildene som Egge his-
torielag har fått låne av Solvor Nordsveen. Han forteller at han har sett svært lite 
bilder fra perioden med sitt aller første band Mads Inc. Ble stiftet i 1965, og vant 
Namdalsmesterskapet i rock i 1966. 

 
• Fant sølvmynt fra 1532 på Lund. (Lars Lilleby Macedo): Det ble full klaff for 

metalldetektor-kompisene Magne Øksnes og Marcus Schei Wiseth som sveipet 
over dyrkamarka til Lund gård høsten 2014. 

 
• Forbregd skole 5. klasse 1964. 
 
• Grindbergs begravelse. (Lars Lilleby Macedo): I høst dukket dette postkortet av et 

begravelsesfølge gjennom Steinkjers gater opp på Steinkjer frimerkeklubbs høst-
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auksjon. På baksiden stod det skrevet «Grindbergs begravelse 12. august 1911». Et 
lite søk i de gamle aviser avdekket hele historien. 

 
• Hvem er kunstneren? Kvænnavikas Jarleby. (Lars Lilleby Macedo): Et maleri 

som har hengt på soverommet i Steinkjerspeidernes hytte på Byafjellet. 
Bjønnsåsstuggu. Både kunstner og årstall er ukjent. 

 
• Lyssetting av Bardalsfeltet. (Lars Lilleby Macedo): 22. september 2015 lyste arke-

ologene opp i historien på Bardal, og både publikum og arkeologer fikk seg en 
uventet opplevelse. For første gang ble det store helleristningsfeltet ved Bardal i Sør-
Beitstad lyssatt. 

 
• Madam Brix sin brudekiste. (Jan Erik Moe): Den har stått lagret på Egge 

Museum i 20 år, kisten av eiketre som skal ha tilhørt Madam Brix som drev 
Steinkjergården i mange år. Og det er nøyaktig 376 år siden kisten ble laget av et 
håndverkslaug i Trondheim. 

 
• Historielaget på Steinkjermartnan i 2015. (Asbjørn Nordgård): Referat fra mart-

nan i 2015 der Egge historielag deltok. 
 
• Ny bru på Byafossen. (Asbjørn Nordgård): Tidens tann tærer på det meste, også 

dammen og brua som ble bygd i 1948/49 på Byafossen. Det er helt tydelig å se at 
betongen på enkelte plasser er forvitret og at armeringsjern et ruster. Luker og luke-
opptrekk er også i svært dårlig forfatning. Det er derfor nødvendig å fornye dam-
anlegget mellom annet etter krav fra myndighetene. 

 
• Ole Sivert Tverås. (Asbjørn Nordgård): Den 3. juli 1885 ble Ole Sivert Severinsen 

født i Beitstad. Han levde i mange år som eneboer på Fjellhaugen, og døde 23 juni 
1960. 

 
• Reinsflokk på Byafossen stasjon. (Gunnar E Kristiansen): I februar i år er det 

akkurat 90 år siden denne reinsflokken på 130 dyr kom ned til Byafossen stasjon.  
 
• Storfangst i Byaelva. (Lars Lilleby Macedo): Bilder av storfisker Reidar Pettersen 

med flere svære laks. 
 
• Tilbake til start. (Lars Lilleby Macedo): I nesten ett år har den vært borte fra plas-

sen sin,- Konrad Katterås sin gamle sykkel av merket «Styria». Etter et halvt hundre 
år uten tak over styret, ble den i fjor sommer trukket fram fra det sammenraste red-
skapsskuret og kastet litt rundt i skogen. 
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• Gammel veg i Eggeområdet. Bilder fra før og nå. (Vidar Natvig): Litt om den 
gamle vegen gjennom området.  

 
 
ÅRBOK 2016 (24. ÅRGANG) 
 
• Storbrannen i Steinvika. (Lars Lilleby Macedo): Søndag 4. august 1895 ringte  

kirkeklokkene i Steinkjer hissig. Det var ikke gudstjeneste, men varsel om stor-
brann. Været var fint denne dagen, men det blåste en kraftig vind innover mot 
land. Småbarna som lekte i strandkanten mellom Steinvik dampsag og det nyeta-
blerte høvleriet til Lars Selvig i Paradisbukta merket nok de sterke vindkastene, og 
ante sannsynligvis uråd når det plutselig veltet ut røyk og gnister fra det nederste 
lagerhuset som tilhørte dampsaga. Brannen var alvorlig – og uten en klar innstruks 
fra byens brannmester kunne det gått fryketlig galt.  

 
• Arbeiderkvinnelaget på By. (Erling Olsen og Gunnar E. Kristiansen): Byafossen 

Arbeiderkvinnelag ble sstiftet på Reinsbakken på Byafossen i 1928 
 
• Et kompanikart fra 1800. Kartet er fra ca. 1800, og er tegnet som en veghjelp for 

det Trondhjemske Regiment. Kartet viser hvordan man på best mulig vis kunne ta 
seg fram i Steinkjer og Egge på tidlig 1800-tallet. 

 
• Det lille, gule husets hemmelighet. (Lars Lilleby Macedo): Det lille gule huset ble 

bygd i 1949. Det ble kalt størhuset eller vaskehuset, og ble oppsatt som felles  
vaskested for de som bodde på Byafossen. 

 
• Charles Karlsen til minne. (Johan Solheim) 
 
• Derre veit æ e sant. (Bjørn Morten Alstad): Det e forunderlig mange som tru at når 

det dreie sæ om laksefiske og spesielt de som unnslapp, så tru dæm det e skrøna? 
Forstå det den som kan, 96 % av historian e jo sann. 

 
• Teglverket på By. (Harald Duklæt): Mot midten av 1800-tallet kom kunnskapen 

om bruk av drensrør av tegl til Norge, og på Innherred ble det etter hvert bygd flere 
mindre teglverk. Teglovnen på By stod ferdig i 1847, og verket ble nedlagt i 1905. 

 
• Kalkstein og kalkbrenning. (Harald Duklæt): Den dominerende bergarten som 

omkranser sørenden av Snåsavatnet er gråblå kalkstein, delvis omdannet til  
marmor. Flere steder rundt vatnet har kalkstein blitt brent i mindre kalkovner. 
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• Munterhet ved måltidet. Hvordan få god fordøyelse og hygge rundt matbordet. 
 
• Egge historielags arkiv på Sannan. (Asbjørn Nordgård): Arkivet holder til i kjel-

leren på et gammelt militærbygg på Sannan. Mye er registrert, men mye står igjen. 
Vi håper etter hvert å få et oversiktlig arkiv til vanlig benyttelse. 

 
• Ole Anton Qvam: En samfunnsbygger fra Egge. (Gunnar Thorsen): Historie om 

Ole Anton Qvam , født 5. august 1834. Om hva han drev med og det han har fått 
utrettet for Norge som politiker og statsminister. 

 
• En nasjonal forsyndelse. (Ole Anton Qvam): Debatt om nynorsk som undervis-

ningsspråk i Stortinget, 14. mai 1878. 
 
• Historietur med Egge historielag i Armfeldts fotspor. (Asbjørn Nordgård): Egge 

Historielag reiste til Tydal, Røros og Trondheim og temaet for turen var Armfeldts 
angrep på Trøndelag for å ta Trondheim. 

 
• Nordsileiret i 1866. (Nord-Trøndelag og Nordenfjeldske tidende 28. mai 1936) 

For 70 år siden lå Nordsileiret som en jomfruelig prærie, som vi gutter betraktet 
som vår privateiendom. 

 
• En skikkelig uglehistorie. (Lars Lilleby Macedo): Ved Rosenvinge plass på 

Nordsia er det en liten ugle i metall innfelt i muren. Kanskje et lite minne om 
Uglakisken som sto på plassen tidligere. 

 
• Oppvekstminner fra Finnmarka på 1950-tallet. (Gunnar Kristiansen): Unger 

hadde mer «friland» før, så også på Finnmarka. Mmulighetene var mange. 
 
• Telefonsentralen på Sunnan. (Svein Karlsen): Vi sitter i arbeidsværelset til snart 

90 år gamle Arvid Erlandsen, journalist fra Steinkjer aviser. Samtalen med 
Erlandsen dreier seg om Sunnan og Naustvollen. 

 
• Kofferten til Per Getz. (Bjørn Sigurd Larsen): For rundt ett år siden fikk Egge  

historielags leder Svein Karlsen tilfeldig vite at kofferten til krigshelten Per Getz er fun-
net. 

 
• Drapet på kårmann Arnt Hals. (Lars Lilleby Macedo): Den 3. juli 1869 la  

kårmannen på fjellgården Hals i Beitstad ut på tur til Steinkjer. Litt over elve onsdag 
4. juli 1869 ble det meldt om et nødskrik fra Drøgsåsen som hørtes over store deler av 
bygda. Og med nødskriket var Arnt Hals gått ut av tiden. Ingen ble dømt for drapet. 
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• Nygårdhuset i Eggebogen har skiftet eier. (Lars Lilleby Macedo): Bogavegen 103 
har losjert samme familie siden 1839, Nå er det  250 år gamle solgt. 

 
 
ÅRBOK 2017 (25. ÅRGANG) 
 
• Da stuebordet på Råde østre fikk smake en svensk sabel. (Svein Karlsen): I flere 

hundre år var Norge under dansk konge knyttet til skiftende allianser om makt i 
Nord-Europa, men alltid slik at Sverige var vår fiende. 

 
• Da Egge gård gikk tapt i brann. (Lars Lilleby Macedo): Svein Otto Haufen reddet 

maleriet av bestefar fra flammene – men med brannen var en lang epoke makt og 
innflytelse på det gamle høvdingesetet over. «Hele» byen hjalp til da brannalarmen 
men gikk, men mye uvurderlig inventar fra flere genereasjoner gikk tapt – blant 
anet Schulz enorme revirsamling.  

 
• Annæus Myklevand og Steinkjerpositivet. (Lars Lilleby Macedo): Annæus 

Myklevand var redaktør, forfatter, trykker, forlegger, medisinmann, brennevins-
handler, legpredikant, kvakksalver og storsvindler, men han «talte som en prest og 
skrev som Ibsen». 

 
• M/S «Fjellmann» - båten som dundret inn i fjæra i Steinvika. (Lars Lilleby 

Macedo): Hva som egentlig gikk galt om bord på den relativt store lastebåten er 
usikkert. Helt sikkert er det imidlertid at det 256 tonns store lasteskipet bommet på 
skipsleia og dundret langt opp i fjæresteinene i Steinvika. 

 
• Laksen og dammen på Byafossen. (Anton Rikstad og Even Grindberg): Med ujev-

ne mellomrom har spørsmålet om bygging av laksetrapp i Byafossen kommet opp. 
Bakgrunnen er historiske beretninger om at laksen vandret opp før dammen ble 
anlagt på Byafossen. 

 
• Skatten i Steinkjerelva. (Finn Rossing): Vi som vokste opp langs elva på 50-60 tal-

let brukte elva som lekeplass. Det var skummelt, spennende og interessant. Og elva 
ga oss det meste av underholdning. 

 
• Elvemuslingen i Steinkjerelva. (Anton Olav Rikstad): I forrige artikkel skriver 

Finn Rossing herlig om leiting etter elveperlemuslingi Steinkjerelva på 1960-tallet. 
Går vi noen hundre år tilbake i tid var det den dansk-norske dronningen som hadde 
alle rettigheter på perlefangst i Norge. 
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• En bluse og litt om Laura som eide den. (Maiken Lien Jørgensen): Så liten og 
nett! Hvem kan drømme om at hun som eide den med årene fikk 14 barn. 

 
• Statens potetkjeller i Eggebogen. (Lars Lilleby Macedo): Etter første verdenskrig 

ble det gjort flere tiltak som skulle sikre at det var nok mat til mennesker og husdyr 
i tilfelle nye uår med lite mat eller dårlige avlinger. 

 
• Konfirmantene i Egge kirke i 1967. 
 
• De tre jomfruer Gram. (Aud Larsen Haug): Det var en gang tre søstre,de var ikke 

prinsesser, deres far var riktignok ikke konge, men de var nesten like fornemme og 
velstående som prinsesser. 

 
• Elen Schavland Grams minneplate dukket opp i Oftenåsen. (Lars Lilleby 

Macedo): Elen Schavland Gram er Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram sin tipp-
tipp-tippoldemor. I fjor sommer dukket en jernplate med hennes navn på opp like 
ved stien som fører opp til Oftenåsen. 

 
• Helge Rein By Brug ville bygge elektrisk jernbane. (Svein Karlsen og Even 

Grind-berg): Prosjektet ble bare med tanken, men den dag i dag kan vi se spor etter 
grunnarbeidet som er gjort på Rismyra. 

 
• Historisk vandring til Gjævranslottet. (Asbjørn Nordgård): I strålende solskinn 

møtte 45 personer opp i Vassaunet søndag 27. august for å bli med på vandring til 
Gjævranslottet. 

 
• Torbjørn Haugen hedret med æresmedlemskap. (Svein Karlsen): Den engasjerte 

lokalhistorikeren fikk stien fra Vassaunet til Gjævranslottet oppkalt etter seg og har 
nå æresmedlemskap i Egge historielag. 

 
• Husmannsplassen Eggemarken under Egge gård. (Lars Lilleby Macedo): 

Sørliplassen, eller Eggeplassen som den opprinnelig het da den ble festet i 1870, 
brukes nå som friluftsmuseum for Egge museum. 

 
• Klekkeriet på Byafossen- Byalaksens «fødestue». (Asbjørn Nordgård): Om engelsk-

mennenes inntog i Byaelva, og om bevaring av laksestammen fra 1890 årene og 
fram til i dag. 

 
• Nekrolog over et nedlagt fylke. (Svein Karlsen): Nord-Trøndelag fylke 24. sep-

tember.1804 – 01.01.2018. 
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• Brev fra våre to første amtmenn. (Svein Karlsen): Det første brevet vi forsiktig 
bretter ut er skrevet av vår aller første amtmann, Caspar Conrad Rafn. 

 
• Egge historielag på Steinkjermartnan i 2017. (Asbjørn Nordgård) 
 
• Register for arkivet til Egge Historielag. (Asbjørn Nordgård): En foreløpig over-

sikt over historielagets arkiv, som vil bli oppdatert etter hvert  
 
 
ÅRBOK 2018 (26. ÅRGANG) 
 
• Barndomsminner fra By (Kristen Stjern): Kristen Stjern bodde på by gård sammen 

med familien på begynnelsen av 1900-tallet. Dette er historien slik hun husker det.  
 
• Gullkonfirmantete  i 2018. 
 
• Bankenes rolle i lokalsamfunnet: (Gunnar Thorsen): Forfatteren har sett litt på 

hvordan bankvesenet har utviklet seg fra den spede starten, med spesiell fokus på 
Egge og Steinkjer.  

 
• Et ukjent industrilandemerke (Morten Stene): Morten Stene tar fram en foholds-

vis ukjent industrihistorie fra Sunnan. I dag er det bare noen få gjenstander som vit-
ner om Forset mølle - blant annet en kvernstein.  

 
• OL-vinneren som forsynte Steinkjer med øl. (Jo Kristian Kvernland): Oswald 

Falch tok OL-gullmedalje i turn, men både han og hans far forsynte også Steinkjer 
med øl. Her er historien om Oswald, bakeriet og litt om øl.  

 
• – Uten Olve på Egge hadde det ikke vært noe slag på Stiklestad. (Lars Lilleby 

Macedo) Høvdingen på Egge talte kongen midt imot  – og måtte bøte med livet.. 
 
• Ny bok: Einar Solstad – den korte reisen. (Odd Birger Grønli): Grønli har skrevet 

bok om «blomsterdikteren» fra Steinkjer. Her forklarer han litt om bakgrunnen for 
boka – og hva han har funnet i arkivene.  

 
• Holbergs Auto A/S. (Gunnar Aftret): Holbergs Auto har hatt tilhold på Asphaugen 

siden 1960. Gunnar Aftret har sett nærmere på det tradisjonrike firmaets historie. 
 
• Byafossen i endring (Svein Karlsen): En reise fra glissent strøk til industrisam-

funn har preget Byafossen de siste hundre årene. 
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• Nye Byafossen kraftverk. (Asbjørn Nordgård): Sommeren 2018 tok NTE i bruk 
sitt nye anlegg på Byafossen. 

 
• Ny bok: A/S Helge-Rein-By bruk. (Morten Stene): Morten Stene har laget boka 

om bruket på Byafossen, og her forklarer han i korte trekk hva han tar for seg i den 
historiske boka om bruket.  

 
• En godt bevart hemmelighet. (Lars Lilleby Macedo): Vinteren 2018 fant graver 

Trond Ovesen det som viste seg å være en tyskerhjelm fra 1945 på Egge kirkegård. 
Vi nøstet opp historien.  

 
• Paa reinlasting. (UL Framtida/Marit Danielsen): I 1925 gjorde en reinslasting på 

toget ved Byafossen stasjon såpass inntrykk på en sørbeitstøing at det havnet på 
framsida i UL Framtidas håndskrevne avis.  

 
• Luseplagene. (Svein Karlsen): Lusa har til alle tider plaget mennesket. Vi ser nær-

mere på historikken og hvordan luseplagen ble bekjempet i Egge,  
 
• Omkom i helikopterstyrt på Hjerkinn. (Pia Marie Lerseth): Jostein Schei fra 

Egge omkom i en helikopterstyrt på Hjerkinn i 1966.  
 
• «Skyggen» hadde alt klart da freden kom. (Lars Lilleby Macedo): Fylkesfullmektig 

Ole Bae holdt orden i «sysakene» da Håkon Five måtte gå av som fylkesmann da 
okkupasjonsmakten tok over fylkesmannsgården.  

 
• Ole Bae ble svært viktig for Trøndelag. (Lars Lilleby Macedo): Litt om Ole Baes 

betydning for at «Trøndelag» skulle gå på skinner allerede dagen etter at tyskerne 
kapitulerte 8, mai i 1945.  

 
• Jul på Finnmarka. (Turid Nonstad Walbom): Familien drev bakeri på Finnmarka. 

Slik husker forfatteren barndommens jul.  
 
• Ragna og Kvaksbordet på Nedre Hegge. (Lars Lilleby Macedo): Da småbruket 

Nedre Hegge skulle rives fant snekkerne et urovekkende hjem i hjemmet.  
 
• Skogstua – et fint minne etter Bjørn Lund (Jon Åge Fiskum): Midt i skogen på 

friluftsmuseet på Egge museum står Skogstua. I 2018 ble uteområdet gjort ferdig  
med en stor og fin lavvo. 

 
• Somrene i Marka. (Ivar Stjern) Familien til Ivar Stjern bodde på byaunet med 
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hadde sommerfjøs i Marka ovenfor Fossem. Her beskriver Ivar hvordan han opp-
levde Marka som barn. 

 
• Elgjakt på Byafjellet i 1950-årene (Ivar Stjern): På 30-tallet var det uvanlig med 

elg på Byafjellet. Etter krigen tok elgstammen seg opp, og jakt ble vanlig.  
 
• Berit fra Midjo var den hemmelige modellen for An-Margitt (Lars Lilleby 

Macedo): Da kunstneren skulle finne modell for skulpturen av Falkbergets An-
Margitt som står i Ilaparken i Trondheim, måtte han spørre enn ung jente fra 
Steinkjer.  

 
• Historielaget på Steinkjermartnan 2018. 
 
• Historielagstur til Fatmomakke, Marsliden og Norgefarargårde. 
 
• Artikkeloversikt med stikkord. Årboka fra 1993 til 2018.  
 
 
 
ÅRBOK 2019 (27. ÅRGANG) 
 
 
• Armfeldt i Egge. (Svein Karlsen): I 2018 ble det i mange bygder i Trøndelag  

markert at det var 300 år siden en svensk hærstyrke under ledelse av generalløytnant 
Armfeldt tok seg inn i Trøndelag for å ta Trondheim. Forfatteren ser på hvordan 
generalløytnantes hær for fram i våre deler av Trøndelag.  

 
• M/S «Sagvågs» tragiske forlis. (Asbjørn Nordgård): Mandag 20. februar i 1956 

kunne man lese følgende i Trønder-Avisa: Seks mann av mannskapet på Sagvaag fun-
net død på flåte utenfor Haugesund. Kåre Bogen fra Bogen i Egge blant den ni manns 
store besetning på Sagvaag som gikk ned ved Lista forrige søndag. 

 
• Et bildeglimt fra Nordsia. (Lars Lilleby Macedo).  
 
• Byaaunet. (Ivar Stjern) En vakker vårdag i 1945 malte Carl Lønset bildet som er 

gjengitt i bok. En annen kunstner fra Steinkjer, Hegdal, var også ute med staffeli og 
maling den dagen. Han ble likeså godt med i Lønsets bilde. Det samme gjorde hans 
tilskuere, Kirsten Stjern, og daværende kontorsjef på By bruk, Helge Fuglås. I 
denne artikkelen forteller Ivar Stjern om oppveksen på Byaaunet.  
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• Ørreten «Pål». (Øyvind Haugen) Historien om en liten, gammel ørret som levde 
i brønne n på plassen «Berget» – etter å ha blitt satt dit av Albert Aune.  

 
• Lundstu på Byafjellet. Om eneboeren Jonny Iversen og uforklarlige hendelser 

På Lundstu. (Johan Severin Lysberg (1996) og Lars Lilleby Macedo): Lundstua var 
ei skogstue som lå i nærhetenav Aspsetervatnet på Byafjellet – midt mellom 
Svarttjønna og Asphaugen på Aspfjellet.  

 
• Byafossen og omland jeger- og fiskerforening. (Svein Karlsen): Etter hvert som 

industristedet Byafossen utviklet seg omkring forrige århundreskiftet, utviklet 
lokalsamfunnet også en stor aktivitet innen lag og foreninger. En mer lavmælt akti-
vitet for flere av arbeiderne var sportsfiske etter ørret og røye i nærliggende vann, 
og så jakta. Når krigens slutt ga nyvunnen frihet fra maidagene i 1945, ble kanskje 
også denne frihetsfølelsen en forsterket impuls for jakt og fiske. Hagla og «kragen» 
kunne graves fram igjen. 

 
• «Pompa» på Paradisbukta. (Lars Lilleby Macedo: I øvre kant av parkeringsplassen 

ved Paradisbukta står det en tilårskommen sementkontruksjon med tilhørende rus-
tent jern over. Hva har dette vært i bruk som?  

 
• En vegg med «tannpin». (Harald Duklæt): På den ene veggen på stabburet som 

står på Egge gård er det slått inn små trepinner. Dette er rester etter behandlingen 
av tannpine. Metoden var enkel og smertefull og passer inn i ordtaket «ondt skal 
ondt fordrive». 

 
• Hest og trav og Lømsen traverlag. (Svein Karlsen): Lømsen traverlag ble stiftet i 

1906. I denne artikkelen har Svein Karlsen tatt en prat med hestveteran Cal Anders 
Guldahl om hest og trav i Egge generelt – og om Lømsen traverlag.  

 
• Jul på Hegge gård i gamle dager. I Trønder-Avisa i 1986 mimret Sofie Falch 

Meyer-Hartwig om barndommens jul på Hegge gård. Her gir hun leserne innblikk 
i hvordan julen kunne være på en storgård i mellomkrigsårene. 

 
• Et farvel med Vatne skole.(Einar Bye Bartnes): Fem sanger 1960 markerer slutten 

for Vatne skole.  
 
• Klasse 7B på Egge skole i 1961. 
 
• Historisk vandring til Drøgsåsen. (Asbjørn Nordgård og Svein Karlsen): Egge og 

Beitstad historielag med historisk vandring på kongeveien mellom Egge og Beitstad. 
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• Historielagstur til Follafoss og Malm. (Gunnar Aftret og Svein Karlsen): I forbin-
delse med at Verran og Steinkjer slår seg sammen til en kommune fra nyttår 2020, 
besluttet styret i Egge Historielag at vi måtte bli bedre kjent med noe av historien 
til nåværende Verran kommune. 

 
• Åpning av industrihistorisk park på Byafossen. (Svein Karlsen): Nord-

Trøndelag Energiverk (NTE) skulle bygge nytt kraftverk på Byafossen, og de gamle 
bygningene etter en lang industriell periode ved og rundt fossen skulle rives. Fra 
flere hold ble det snakket frampå om at det som hadde skapt og vært identitet og 
egenart til samfunnet på By nå ville forsvinne; at arbeidernes innsats og levd liv nå 
ville gå i glemmeboken. Men den gang ei.  

 
• Årets Steinkjermartna. (Asbjørn Nordgård). Om historielagets deltakelse på 

Stenkjermartnan og gladlaksen som vant en laks på vel 10 kilo.  
 
 
ÅRBOK 2020 (27. ÅRGANG) 
 
• En takk fra de som søkte dekning på Skistua i april 1940. (Svein Karlsen:): I 

Skistua på Byafjellet henger en gave fra de som søkte ly her under bombingen av 
Steinkjer, Byafossen, Fossem og Sunnan aprildagene i 1940. Nå, 80 år etter disse 
hendelsene er det vel ikke mange som stopper opp og ser på dette klenodiet. Men 
for de som hengte det her rett etter krigen var kaoset, frykten og minnene om store 
snødybder og den store uroa for om husa heime skulle raseres, fortsatt levende 

 
• Et avgjørende møte på Asphaugen natt til 4. mai 1940. (Svein Karlsen:): Oberst 

Krätzer viser kaptein Haaland «ingen nåde» og forlanger at kapteinen godtar en 
umidddelbar og betingelsesløs kapitulasjon. 

 
• Registrering av gamle stedsnavn i Egge. (Lars Lilleby Macedo): Artikkel- 

forfatteren og Egge historielag fikk våren 2020 midler fra Språkrådet for inn- 
samling og kartmarkering av gamle stedsnavn i tidligere Egge kommune. 

 
• Husmannsplassene i Gjævransmarka. (Lars Lilleby Macedo): I 1944 samlet Aksel 

Benum inn opplysninger om husmennene i Egge, og med hans opplysninger om 
plassene i Gjævransmarka i tillegg til andre kilder, gamle kart og bilder for-søker vi 
å belyse hvor de forskjellige plassene lå. 

 
• Skaftholøksa fra Fossem. (Kjell Harald Tangen): Johan Konrad Tangen var 13 år 

gammel da han gjorde et svært spennende funn i Storengbekken. 
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• Et tilfeldig møte i Eggealleen. (Trude Walbom): En søndag i august tidlig formid-
dag – på veg til tante og onkel i Strandvegen – og jeg hadde god tid. 

 
• Fredlysningsteinen i Eggemarka. (Lars Lilleby Macedo): Ved skogrydding etter 

vindfall høsten 2014 ble skogsarbeiderne oppmerksom på en merkelig stein som var 
plassert i skogbunnen like ovenfor innhegningen til sauene som beiter på Egge 
museums friluftsområde. 

 
• Kalk til åkeren – A/S Sunnan Kalksteinmølle. (Svein Karlsen): Hvordan få best 

mulig avling fra åkeren? Dette har opptatt mennesker over store deler av verden 
i svært lang tid. Gjødsling ble tidlig forstått som grunnleggende for å få bra avling 
fra dyrket mark, og storfe, småfe og hest var viktige «leverandører» av gjødsel. 

 
• Den siste fyrvokteren i Eggebogen (Lars Lilleby Macedo): August Billdal (86) 

tok over fyrvokter-oppgaven etter sin far som også hadde arvet oppgaven av sin 
far. Nå har kontrakten med Kystverket opphørt og fyret som tre generasjoner 
Billdal har passet på er blitt revet og satt på rot. 

 
• Magnus Dyrstads protokoll og arbeidsbok. (Gunnar Aftret): Magnus var grov-

arbeider, gråsteinsmurer og anleggsarbeider – og han var ivrig fagforeningsmann 
og kommunist og foretrakk å feire 1. mai og ikke 17.mai. 

 
• Knut med buen. (Jan Erik Moe): Under Steinkjermartnan 1987 skulle spelle-

mannen Knut Buen åpne festen. Vi var så heldige å treffe Knut kvelden før, noe 
som ble en kveld vi aldri glemmer. 

 
• Kringsjå i Egge. (Lars Lilleby Macedo): Ni barn vokste opp i det lille huset rett 

nedenfor Fylkesmannsboligen i Eggelia, og historien om familien Hatlinghus gir 
oss et lite innblikk i «slitets saga». 

 
• Per Evind Benum fra Hegge omkom i flystyrt. (Asbjørn Nordgård): Trønder-

Avisa 6. desember 1958: «Flykaptein Per Eivind Benum fra Egge omkom i går. 
Benum skjøt seg ut i fallskjerm fra sitt brennende jetfly, men skjermen foldet seg ikke 
ut» 

 
• Frigjøringsdagene i mai 1945. (Lars Lilleby Macedo): Våren for 75 år siden ble 

det klart at krigen gikk mot slutten. 30. april begikk Hitler selvmord, og 7. mai 
kapitulerte Tyskland betingelsesløst. Dagen etter ble frigjøringsdagen feiret i hele 
Europa, og i Steinkjer foreviget hobbyfotografen Albert Ranheimsæter dagen de 
hadde ventet på så lenge. 
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• Et lite minnetreff. (Kari Nonstad): Per Aksel Jørgensen, Åse Lynum, Trude 
Nonstad, Kari Nonstad, Eva Lynum og Marit Johnsen treftes mer eller mindre til-
feldig, og mimret om barneårene i Gamle Kongeveg.  

 
• Sølvkransen fra Fredrikke Marie Qvams begravelse. (Gunnhild Lillemark): Egge 

historielag har hatt sølvkransen fra Fredrikke Marie Qvams begravelse liggende i 
arkivet. Nå skal den vises fram i Egge kirke. 

 
• Opptøyene i Egge kirke nyttårsaften 1933. (Charles Karlsen/1994). Selv om vi 

har gitt bare glimt fra 1930-åras unektelig vanskelige tider har vi sett ordet nød nevnt 
flere ganger – og det bør ikke undres over at frustrasjonen måtte være tilstede. 

 
• «Halve byen lagt i aske». (Siv Gøril Brandtzæg): Skillingsvisen om brannen i 

Steinkjer, 15. August 1900. 
 
• Eggespeidere på landsleir. (Øystein Michelsen): S ommerens høyedpunkt for speiderne 
 
• Nå er Telthuset gitt bort og flyttet. (Lars Lilleby Macedo): Telthuset var 

Steinkjersannans første faste bygning – en depotbygning som ble brukt som lager 
fra 1839 til 1960-tallet. Fra 1978 til 2004 tjenestegjorde huset som leirkapell. 
Bygningen er et gammelt stabbur i to etasjer, bygd i 1839 og tidligere brukt som 
telthus og lager for hesteutstyr.  

 
• Travfest med tilhørende vise. (Svein Karlsen): Søndag 26. mars 1922 var det trav-

kjøring på Sannan. Travsporten hadde vokst seg stor på Innherred etter den spede 
oppstart av Lømsen traverlag i 1904. 

 
• Ei lita stue – en heim for mange. (Charles Karlsen 1967 og 2000 og red. 2020): 

Litt om den gamle «Torénstua» i Byavegen og folkene som bodde der. 
 
• Alvhild i tysk fangenskap. (Svein Karlsen, Jan Alexandersen og Rolf Rones): 75 år 

etter krigen, et nytt år for å minnes, løfte fram hendelser og forsterke bevissthet om 
«aldri mer». For de aller fleste er krigen nå en del av en kollektiv, felles historie, men 
for mange er det også personorienterte opplevelser og skjebner. 

 
• Digitalt museum for Steinkjerpositivet. (Lars Lilleby Macedo): Harald Sakshaug 

fra Steinkjer har gjort en fantastisk jobb med det digitale museet for Steinkjerpositivet. 
Nå har han også lansert en internasjonal side om lirekassene fra Steinkjer. 

 
• Egge historielags historie. (Gunnar Aftret og Gunnhild Lillemark). 
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ÅRBOK 2021 (27. ÅRGANG) 
 
• Oppvekstminner fra Eggebogen på 1960- og 1970-tallet. (Kjell Waade): 

Artikkelforfatteren minnes oppveksten i Eggebogen, med mange fine opplevelser – 
med alt fra myntkasting på Bogatangen til ««Tennent’s Lovelies» på ølbokser.  

 
• Fra spisstelt og arbeiderhytter til millionparadis. (Lars Lilleby Macedo): I 1960 

kjøpte A/S Helge-Rein-By-Bruk på Byafossen småbruket Sætervika med 50 mål 
tomt og egen strandlinje i Sør-Beitstad. Betalingen var 30.000 kontant, og her 
bygde Byabruket feriehytter til sine ansatte.  

 
• Pandemier – Bølger av død over land og folk. (Randi Skaugen):  Ser vi tilbake i 

tid finner vi fort ut at pandemier og det som følger med dem har vært en stadig 
tilbakevendende trussel. Og vi ser også at de aller fleste av de tiltakene vi i dag bru-
ker som beskyttelse mot smittsomme sykdommer har sine røtter langt tilbake. 

 
• Tranahuset. (Lars Lilleby Macedo): I oktober 2020 ble det gamle «Tranahuset» i 

Eggebogen revet. Bogavegen 91 var på det meste var bosted for ni barn, to voksne 
og flere leieboere – og hadde vært i Trana-famliens eie i nesten 100 åt 

 
• Her måtte skaffes medisin. (Carl Anders Guldahl): Historien om da Ivar Hammer 

i krigsårene skaffet medisin til Marta i Gaundalen – etter først å ha levert en illegal 
radio til fjellgården. 

 
• Ekspolsivt ugrassalt? (Kjell Aril Welde): (Lars Lilleby Macedo): I Årbok 2008 for-

teller Alf Gangstad om hvordan de som gutter laget smellpapir til lekepistoler av 
ugrassalt. Artikkel-forfatteren fant to kilo på søppeldynga og tok forsøket litt lengre. 

 
• Operasjon Jaktfalk. (Lars Lilleby Macedo): Natt til 5. oktober 1942 ble Fosdalen 

Gruber i Malm sprengt til fillebiter etter en usedvanlig dristig sabotasjeaksjon utført 
av Kopmani-Linges fenrik Per Getz fra Byafosen sammen med Leif Brønn og 
Torleif Grong. Jalgot Aastrøm fra Eggevegen var med som sjåfør.  Sabotasje- 
aksjonen i Follafoss var dråpen som  fikk begeret til å renne over for rikskommissær 
Josef Terboven – som deretter innførte unntakstilstand med standrett, grusomme 
represalier og dødsstraff i Trøndelag 

 
• Ratsa – verdens største bakke i Eggebogen. (Gunnar Kristiansen): Ratsa var 

hoppbakken som hadde fartsbro i Eggelia. Når hopperen kom ned unnarennet og 
stanset på sletta sto han mer eller mindre på «ratdongin».  
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• Historien om et telthus. (Svein Karlsen): 9. juni 2020 måtte all trafikk på gamle 
kongeveg forbi Sannan stanses. Det gamle telthuset var på veg fra Sannan til 
Krogbakken hvor ny tomt sto klar ved Poppellunden. Men hva var nå dette for et 
hus, det lignet absolutt ikke på noe telt? Og hvem brukte det? 

 
• 3. klasse på Forbregd skole i 1955.  
 
• Gamle Egge kommune i ny kulturminneplan. (Robert Øfsti): Den nye kultur-

minneplanen er i all hovudsak ein bygningsvernplan. Den handlar om byggverk 
(bygningar og andre fysiske konstruksjonar) frå 1537 til i dag. Planen skal gje utval-
de kulturminne eit godt vern. Landbruk, litt industri, bolighus, teknisk/industrielle 
kulturminner, grønne kulturminner og skole og fritid er «hovedpunktene».   

 
• Museet på haugen. Kjell Aril Welde: Far min var ingen farskstaur. Allikevel husker 

jeg å ha vært med ham på to innbrudd før konfirmasjonsalderen, skriver artikkelforfat-
teren.  

 
• Konfirmanter i Egge kirke 5. juli 1959. 
  
• Ny start for Lømsen travlag. (Svein Karlsen og Carl Anders Guldahl): Lømsen tra-

verlag sin første storhetstid ble presentert i årbok 2019. Men hva som skjedde etter 
1923 vites ikke, eller rettere sagt: Det skjedde lite eller ingenting i mange år. Så kom 
krigen. Den krevde andre typer innsatser og mange hester. Etter hvert ble det 
begrenset med mat både til fe og hest, og nødfor som cellulose, melasse og sildemjøl 
måtte tas i bruk. 

 
• En bakvendt gaffeltruck. (Lars Lilleby Macedo): I 1958 bygde et lokalt firma en 

sterk doning som gjorde hverdagen enklere for sjåførene på Lafthusfabrikken på 
Nordsia. 

 
• Sjøbadehuset innerst i fjorden. (Lars Lilleby Macedo): Historien om da Steinkjer 

fikk satt opp et tidsriktig badehus i Steinkjerelva. 
 
• Brevduesport – en veg til karriere? (Kjell Waade): Brevdueklubben Trønder. 

Gunnar Thorsen var leder og den med erfaring, kunnskap, engasjement og rekru-
tering rundt sporten. Det var et utmerket og godt samhold rundt sporten rundt 
omkring i Trøndelag, så ellers i landet. Kan si det sånn at det var «en stor famile». 
Duer var det ikke vanskelig å skaffe. Gunnar hadde gode kontakter i miljøet i 
Fredrikstad og Bergen.  
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• Bogakaia og Steinkjers brygger, kaier og havner - del 1. (Gunnar Kristiansen): 
Fra Grindbergfjæra til planer om dampskipsbrygge på Eggebogen. 1850-årene  
markerte en ny kurs for ladestedet innerst i Trondheimsfjorden.  

 
• To nye bøker med historie fra Egge. Sommeren 2021 kom det ut to nye bøker 

med historier fra Egge og Steinkjer. «Villdyret våknet» er skrevet av Lars Lilleby 
Macedo og utgitt av Egge historielag i samarbeid med Embla forlag. «Dynastiet 
Schulz & Martens» er skrevet og utgitt av Odd Birger Grønli. 

 
• Olavs Illgjerning på Mære. (Roar Tromsdal): I 2021 var det er tusen år siden kon-

gen drepte Olve Grjotgardsson fra Egge på Mæreshaugen. «Olavs illgjerning på 
Mære» er skrevet av Roar Tromsdal med god hjelp fra Snorre Sturlasson, og ble 
fremført på Mære 18. september 2021. 

 
• Sommeren 1967. (Jan Erik Moe): Summer of love i Gamle kongeveg


