
Her er æresmedlem Pål Myhr, dirigent Lars Erik Aalberg og
Jakob Svendsen. Foto: Privat.

SKOGN
REDAKSJONEN

Og det takket være Skogn
Hornmusikklag, som altså i
disse dager kan feire nettopp
125 år. Jubileet feires med
konsert på Reehaugen sam-
funnshus i morgen, fredag. 

Hornmusikklaget ble for
øvrig stiftet noen dager sen-
ere, nærmere bestemt den 13.
november 1893. 

Korpset har i dag tjue aktive
medlemmer. 

– Vår eldste aktive musiker
nærmer seg 85 år og er æres-
medlem etter nesten 60 års i
korpset. Vår yngste fyller
snart 17 år, forteller Kirsti Bør-

seth i en pressemelding.
Hun legger til:
– Vi er et korps som er godt

sammensveiset sosialt, med
positiv innstilling, humør og
pågangsmot, og det har blitt
vårt varemerke. 

Jubileet feires med gjester,
som seg hør og bør. Både
Skogn Skolekorps og Marka-
bygda Janitsjar vil delta på
konserten.

– Vi ønsker deg velkommen
på konsert der du blant annet
vil få høre stykker fra James
Bond, Abba og Norske mu-
sikkspill. Dette under ledelse
av vår dirigent Lars Erik Aal-
berg. Vi kan også friste med
kaffe, kaker og loddsalg med
mange fine premier, lover
Børseth.

740 19 000
redaksjon@innherred.no

Feirer med 
jubileumskonsert
Det har vært spilt
hornmusikk på Skogn
i 125 år.
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LEVANGER
REDAKSJONEN

Lørdag 3. november inviterer
Levanger kulturkirke til Alle-
helgenskonsert i Levanger
kirke med Levanger kantori
og dirigent Erling Neergård. 

– Det blir en varm konsert
på en mørk novemberkveld
som vil gi oss en god kopp
musikalsk påfyll før den lange
vinteren, skriver Kari Wist
Holmen i Levanger kultur-
kirke i en pressemelding.

Levanger kantori har de
siste årene blitt en viktig kul-

turaktør for Levanger og Inn-
herred. 

Kantoriet har vært basen i
prosjektkoret i kulturkirkas
storsatsing Messias av Händel
de siste to årene. 

– Deres store arbeidsinn-
sats har gjort at kvaliteten på
det de leverer holder et meget
godt nivå. Nå står de alene,
uten solister i front, for å pre-
sentere årets Allehelgenskon-
sert, forteller Wist Holmen.

Programmet for kvelden
består av Requiem av Tomas
Victoria og Missa Brevis av
Knut Nystedt.

Varm konsert på mørk
novemberkveld

Levanger kantori med Händel Messias i fjor. Til helga hold-
er de ny konsert. Foto: Andreas Ryen Eidem.

VERDAL
KRISTIAN STOKDAHL

Sverre Gunnar Haga heter forfat-
teren av den helt ferske boka
«Norgeshistorier». Averøy-man-
nen er verken historiker, sosio-
log eller idéhistoriker, men øn-
sket «å se det norske i hvitøyet
gjennom hendelser fra sin egen
tid», slik han beskriver det i inn-
ledningskapitlet i boka.

– Deriblant forteller jeg en his-
torie som bør være interessant
for deres dekningsområde, sier
Haga når han kontakter avisa
Innherred for å reklamere for det
han håper blir en slager under ju-
letreet i norske hus og heimer.

Romferden i Verdal er et kjent
begrep for de som har levd en
stund, og hendelsen er omtalt
både i historielagets årbok i 2010,
og i en reportasje i Trønder-Avi-
sa samme år - da det var 50-års-
«jubileum».

En herlig sommerdag
Det var nemlig konfirmasjons-
selskapene i Verdal i 1960 som
ble rammet av matforgiftning i
stor skala.

– Fantes det en vakrere dag?
Blå himmel og nydelig sommer-
varme rammet inn konfirmas-
jonssøndagen i Stiklestad kirke,
hvor 60 spente unge i hvite kap-
per gikk trappetrinnene opp til
voksenlivet, beskriver forfatte-
ren. Men så (etter noen avsnitt
med mellomspill om konfirmas-
jon og andre hendelser forfatte-
ren vet om) - ved fire-fem-tiden
på ettermiddagen satte hundre-
vis av mennesker tennene i tra-
disjonelle romkaker og napo-
leonskaker som en smakfull av-
slutning på en lang dag.

– Den første alarmen gikk alle-
rede tidlig på kvelden. Med inn-
ledningsvis en svak rumling i
magen, etterfulgt av kaldsvette
og svimmelhet. Og så et kraftig
trykk innenfra som ikke var til å
stoppe. En ble observert over
gårdsplassen i fullt sprang mens

han kneppet opp buksa. En an-
nen tilfeldig forbipasserende
hadde observert at hjemme hos
konfirmanten Rolf Austad hadde
de det gøy. Han trodde hele sel-
skapet lekte den populære sel-
skapsleken «huk-sur» siden alle
sammen, både voksne og barn,
satt på huk i buskene.

Romkrem ute i varmen
Men det var verre enn som så.
Overalt lå folk tvikroket, inne i
hus, på låver, på utedo, bak
busker og kratt, og langs vegen.
Det som måtte ut, kom ut både
foran og bak. Hundrevis av men-
nesker. Folk hang ut soveroms-
vindu og spydde, andre i åker-
kantene der de stod til knes med
finstasen på.

Mange måtte også på sykehus,
og de seks drosjene i distriktet
fikk oppdraget med å frakte folk
til Innherred sykehus - den
største enkeltinnleggelsen i sy-
kehusets 150-årige historie.

Det var fredsbarna som ble
konfirmert i Verdal i 1960, et re-
kordstort kull. Dermed måtte
mye gjøres på forhånd, og rom-
kremen ble laget på Verdal sam-
virkelag fredagen før konfirmas-
jonen. Lagringskapasiteten var
ikke stor nok i kjøleskapene, og
romkremen ble derfor fylt i sink-
bøtter og satt utendørs i skyg-
gen, men sommersola kom og
stafylokokk-bakteriene fikk
gode vekstforhold i varmen. Selv
om bøttene ble satt inn, var ska-
den allerede skjedd.

Øystein Walberg var lærerstu-
dent med sommerjobb som

drosjesjåfør, forteller om en
uhyggestemning over bygda den
helgen og de påfølgende dagene. 

Komisk
Men alt var ikke gravalvor. I boka
«Norgeshistorier» siteres det fra
historielagets årbok, et morsomt
sammentreff. Einar Holmvik
fikk nemlig en telefon fra Bakke-
tun om at de måtte ha bil til syke-
huset øyeblikkelig.

– Hi di fått ti dåkk det svineriet
di å, spurte han mannen og da-
men som kom gående mot dros-
jen da han svingte inn på gård-
splassen.

Damen skulle til sykehuset for
å føde.

970 42 206
kristian.stokdahl@innherred.no

Konfirmantene i Verdal i 1960 var et rekordstort kull som følge av freden 15 år tidligere. Dermed
ble omfanget av matforgiftningen ekstra stor. Her konfirmantene i Vuku. Foto: Lokalhistoriewiki-
.no / Bilde utlånt av Liv Østnes Lerfald.

Romferden i Verdal kan
havne under juletreet i år
Historien fra 1960 gjøres
landskjent, hvis den
ikke var det fra før.

Konfirmantene på Stiklestad 26. juni 1960. Her er de snart klare
til å dra hjem til sine selskap rundt i bygda. Dagen skulle ikke bli
som andre konfirmasjonsdager. Foto: Lokalhistoriewiki.no / 

Slik ser det ut, boka med en
helt spesiell historie fra Verdal
blant innholdet. 


