
Referat fra klubbmøte i Gauldal Rotary 24.9.2018 

Møtende medlemmer: Jens, Olav, Per Olav, Magne, Eli, Arnfinn, Ann Karin, Harald, Tor, Per R. og 

Ragnar (11 av 12: Veldig bra). I tillegg deltok Egil Knutsen som gjest, samt Nils M. Granmo som 

kveldens foredragsholder. 

1. Åpning ved president Jens. 

2. 3-min. ved Ann Karin. 

Ann Karin snakket om sin tante, Inga Tamnes, «bondekona fra Røros-vidda». Inga var 

klarsynt, det var umulig å gjemme seg for henne. Som synsk fikk hun mange oppdrag med å 

finne gjenstander, dyr og mennesker. I den sammenheng hadde de også mye besøk, brev og 

telefoner av folk som ønsket hennes hjelp. 

Selv ønsket Inga (som vokste opp på Haugen, ved Aursunden) å være tilbaketrukket og 

anonym. 

Takk for en interessant 3-min., Ann Karin. 

3. «Konsul Nils Vold», ved Nils Magnar Granmo. 

Nils Vold, f. 31.3.1857, voks opp på Vårvollen på Støren (på østsida av Gaula). Vold var en 

begavet ung mann som studerte i Trondheim. Han fikk forskjellige jobber i Trondheim, jobber 

som ofte var relatert til handel og salg. Etter hvert reiste han til England, der han fikk jobb 

etter 2 mnd. Også her drev han mye med handel, både i inn- og utland. Etter en tid i England, 

dro han videre til Frankrike. Der skrev han bl.a. ei bok om franske viner. Litt uvanlig for en 

ung mann fra Støren. Hans karriere gikk så videre til Bilbao i 1877. I Bilbao ble han fort 

visekonsul. 

Neste stopp ble Norge og Oslo, hvor han raskt ble direktør, utnevnt i statsråd. Han drev også 

nå med eksport og import, og han arbeidet hardt for å fremme utenrikshandelen fra/til 

Norge. 

Deretter dro han til USA, der han ble utnevnt som konsul i San Fransisco. Vold tok godt vare 

på norske interesser. På det meste styrte han 13 visekonsuler i 13 ulike stater. 

I SF sørget han for å få plantet et norsk plantefelt, slik at nordmenn kunne kjenne seg 

hjemme. 

Nils Vold fikk mange ordener for den store innsatsen han gjorde. 

Vold døde i Oslo 8.12.1948, 91 år gammel. 

Vi kan trygt si at bondesønnen fra Støren ble en verdensmann. 

4. Kaffe/loddsalg 

Salg: 430 kr. Vinner: Egil Knutsen. 

5. Kalenderprosjektet ved Per Olav 

Det meste er klart 

Salg av annonser spres: Arnfinn tar Soknedal, Per R. tar Støren. 

6. Juleavslutningen blir 3.12., evt. en annen kveld i den uka 

Årsmøte holdes i tilknytning til juleavslutningen. Vi prøver også å få til guvernørbesøk samme 

kveld. 

 

 

Soknedal 27.9.2018 

Arnfinn 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


