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– Hadde det vært et annet bakeri enn 
samvirkebakeriet som hadde gjort denne 
tabben, hadde de trolig måttet stenge på 
dagen. Men jeg kan ikke huske at fami-
lien fikk noen slags unnskyldning for ka-
keleveransen. I år er det 50-årsjubileum. 
Da burde vi fått noen romkaker fra dem, 
mener Steinar.

Det ble snakket om matforgiftningen i 
mange år etterpå. Humoren kom fram 
da det ble klart at ingen døde. På lokal-
wikien er fl ere historier nevnt. Her er 
noen: 

Drosjesjåfør Einar Holmvik skulle 
hente ei dame på Bakketun. Dama skulle 
til sykehuset, var beskjeden. Da han kom 
fram spurte han. 

– Har du fått i deg av det svineriet du 
også?

Fruen skulle på sykehuset for å føde 
barn. 

ham til å legges inn på sykehuset. Steinar var den som ble skrevet ut sist fra sykehuset.  Konfirmasjonskull: De var mange, hele tre klassetrinn på Verdalsøra. Alle 

øvrige konfirmantene. Avisutklipp: I Trønder-Avisa står det at 12 ble utskrevet allerede etter et døgn. Da var lege Otto Bull på sporet av den dårlige romkremen. 

Ole Morten Larsen var selv konfi rmant denne våren. Der hadde de sodd 
til middag, og romkake senere på dagen. 

– Som førstemann forsynte jeg meg av kaken. Smaken var det ingen-
ting å utsette på. Naboen Ingolf  Myhre var gjest hos oss. Han hadde 
nettopp fått montert TV hjemme. Etter kaffen var vi noen som gikk 
hjem til ham for å se på den nye innretningen. Etter noen minutter 
foran TV-en begynte det å rumle i magen. Jeg ble svimmel. Plutse-
lig måtte noe ut, og jeg sprang ut og spydde i potetåkeren til Ingolf. 
Denne TV-en får han ha for seg sjøl, tenkte jeg da jeg pusset jorda av 
nydressen. Så måtte jeg gjødsle potetåkeren på nytt. Jeg kom meg 
hjem og satt på utedoen. Da lovte jeg mora mi at hun skulle få alle 
konfirmasjonspengene bare hun fikk meg frisk. 

Olav Hallem var også konfi rmant i 1960. Selskapet ble holdt i Nybo i 
Leirådalen. Litt utpå dagen kom mange i selskapet bort. Noen hang 
ut gjennom soveromsvinduene, noen hang over vugga på kappsaga, 
mens andre sto eller satt på kne i åkerkantene. Ei litt eldre dame 
som bodde på Øra måtte stø seg på hagegjerdet da hun gikk heim. I 
etterkant trodde naboen at hun var full, selv om hun i hele sitt liv var 
avholdsmenneske. Min mormor ville ikke kaste alle de gode kakene. 
Hun ga små biter av hver kake til hønene. Dersom de ikke ble syke 
av kaka, var den godkjent. Det stemte faktisk. 

Knut Wass var sjømann. Båten lå til kai i 
Vancouver i Canada da dette skjedde. Men 
saken ble omtalt på førstesida i lokalavisa 
der. På båten fi kk de også norske aviser. 

– Siden jeg var den eneste fra Verdal 
på båten, fikk jeg kallenavnet romfare-
ren ei god stund etter det, skriver han på 
nettsida.  

Coop-patrioten langt oppe i dalen trodde 
ikke samvirkebakeriet kunne levere dår-
lig mat. Han spiste av romkaka fl ere dager 
etter den store søndagen, og ble skikkelig 
dårlig. 

Verdal historielag skal lage en artikkel om fenome-

net til årboka og vil gjerne ha dine historier om det 

som skjedde den varme søndagen for 50 år siden. 

Du finner mer om romferden på følgende nettsteder: 

■ www.verdalsbilder.no 

■ www.lokalhistoriewiki.no/index.php/

Rom-farten_i_Verdal_1960. 


