
       
 
 
          

Beretning for år 2019 
 
Styret: 
Leder   Arnhild Lindholm,   Balsfjord  2019 
Nestleder Dag Martinsen,   Sørreisa  2019 -  2020 
Kasserer Vigdis Sæbbe,    Dyrøy   2019 -  2020 
Sekretær Frode Bygdnes,   Harstad  2019 
Medlem Bjørn Erik Johannessen,  Bjarkøy  2019 -  2020 
1.vara   Oddrun Thomassen Flovik,  Lenvik   2019 
2.vara  Gerd Salen,    Kvæfjord  2019 
3.vara  Nils Olav Roland,   Karlsøy  2019 
 
Revisor  Tor Kvammen,   Målselv  2019 
Vararevisor Harald Hardersen,   Salangen  2019 
 
Valgkomite Vivian Jakobsen,   Sørreisa  2019 
  Frid Fenes,    Nord-Troms   2020 
  Oddvar Kåre Skogli,   Balsfjord   2021 
 
Styrearbeid: 
Styret har hatt 5 styremøter og en del korrespondanse på e-post og telefon. 
Registrerte medlemslag er 13 som har betalt kontingent. Vi har fått Gratangen med som nytt 
lokallag i perioden. 
Regnskapet for 2019 viser et driftsresultat på pluss kr.135.448,26 og en egenkapital på  
kr 231 807.12. 

 
Årsmøtet 2019 var i Harstad den 6. og 7. april. Til årsmøtet ble det holdt et seminar om 
sagahistorien med utgangspunkt i det nasjonale 1000-års jubileet. Vi påpekte at vi må få 
med vår landsdel sin delaktighet i historia for 1000 år siden. Det har vist seg å være 
berettiget krav. Resten av landet har fokus på Olav den Hellige og lite om den kampen som 
foregikk mellom høvdingene og kongen. Vi må ikke bare si oss fornøyd med å få gjenfortalt 
Snorres historie om håløygingene, men vi må kreve at det forskes på Hålogaland sin plass i 
denne historia. Troms historielag forventer at også vår landsdel skal ha noe igjen av et 
nasjonalt 1000-års jubileum. Det lokale vertslaget har fulgt opp dette arbeidet. 
 
Landsmøtet for «Landslaget for lokalhistorie» ble holdt i Alta i mai 2019. Fra Troms 
historielag møtte Arnhild Lindholm, Frode Bygdnes, Robert Nygård, Vigdis Sæbbe og Oddvar 
Skogli. Troms historielag fikk oppslag i Altaposten der vi roste arrangementet. 
 
Troms historielag ved sekretæren presenterte arbeidet med Trondenesleiren 1945 -1951 på 
seminar som UiT arrangerte for historikerne i Tromsø under FINN. Det var den 24.juni på 
Scandic Harstad. Prosjektgruppa var til stede på seminaret der vår fremlegging ble godt 
mottatt. Under Trondenesdagene den 2. nov. ble Troms historielag ved sekretæren invitert 
til å holde foredrag om Trondenesleiren på STMU. Det kom fullt hus og mange ble avvist i 
døra. Det ble derfor satt opp ekstraforedrag den 28.nov. Det kom fullt hus da og. Nærmere 



220 personer fikk med seg disse to foredragene. Vi er blitt spurt om å holde det på 3 av 
Harstad sykehjem nå på våren, samt for Kreftforeninga. Troms historielag har fått kr. 
160.000,- fra Kulturrådet for å lage ei utstilling for dette prosjektet. Prosjektgruppa er i gang 
med denne utstillinga. Det er søkt om støtte også fra kommunene Harstad, Hammerfest, 
Måsøy, Nordkapp og begge fylkeskommunene Troms og Finnmark. Vi har enda ikke fått svar. 
Det er nå nylig søkt Forsvarsdepartementet om støtte til bokprosjekt om 
Trondenesleiren/Finnmarksleiren. 
 
Høstseminaret var 12 og 13 oktober. Temaet var krigen og kampene rundt Narvik. Vi ønsket 
derfor å ha seminaret i Narvik, men da byen ligger i nabofylket, valgte vi å kombinere 
seminar og tur. Vi startet på Setermoen, kjørte buss til Narvik med Harald Hardersen som 
dyktig guid. I Narvik besøkte vi krigs/freds-museet og fikk bl.a. Gunnar Grytås til å berette 
om krigen og malmbanen. Vi hadde besøk av Narvik Historielag og var innom 
Jernbanemuseet. Vi må kunne oppsummere om at turen var svært vellykket for de 25 som 
deltok. Dette vellykkede seminaret er litt av grunnen til at vi med Årsmøtet 2020, følger opp 
temaet og har det i Gratangen. 
 
Fylkeslaget har ei nettside www.tromshistorielag.no som fungerer for styret med å gi ut 
meldinger. Her ligger bl.a. årsberetninger og protokoller fra årsmøtet tilgjengelig. I tillegg 
brukes facebooksiden Tromshistorielag. Postadressen vår post@tromshistorielag.no mottar 
forespørsler fra hele landet om slekt og historie. Vi forsøker å svare så godt vi kan og tror 
den kan være med på å rekruttere til lokallagene. 
 
Troms historielag ved sekretæren var til stede på Balsfjord sitt 40-årsjubileum den 31.august. 
Fylkeslaget hilste jubilanten og overleverte blomster. 
 
Sigurd Stenersen var med i styret i Troms historielag fra 2006 til 2011. Han var leder i 2008, 
og en viktig pådriver for boka «Vi hadde utedo». Han var en av initiativtakerne til lokallaget i 
Harstad og var æresmedlem der. Fylkeslaget æret denne kulturhøvdingen med 
blomsterbukett da han gikk bort 15.februar i år. 
 
Fremtidsplaner: 
Troms historielag jobber videre med Prosjekt Trondenesleiren med Frode og Elin i 
prosjektgruppa. Vi har som mål å ha ferdig utstilling og bok i løpet av 2021.    
 
Fylkeslaget ønsker å bruke både prosjektet og fremtidige prosjekt til å innlede samarbeid 
med historielagene både i Vest- og Øst-Finnmark. Et av prosjektene kan være folk til folk-
samarbeid både med sagahistoria og 1000-årsjubileet og med krigshistoria.   
 
Da vi nå har fått et storfylke som innbefatter tre regionene, bør vi ha et samarbeid som kan 
samle lagene.  
 
          Styret 

http://www.tromshistorielag.no/
mailto:post@tromshistorielag.no

