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ÅRSMELDING FOR 2014
a) Styret i Harstad Historielag har i beretningsperioden bestått av:
Styreverv:

Navn:

Valgperiode:

Leder:

Asbjørg Raanes

2014-2015

Styrerepresentanter:

Asbjørg Raanes

2014-2016

«

Rigmor Fuhr

2013-2015

«

Frode Bygdnes

2014-2016

«

Gunnar Ag

2014-2016

«

Tore Einar Johansen

2013-2015

Vararepresentanter:
«
«

Sigurd Stenersen
Vidkunn Eidnes
Karin K. Jusnes

2014-2015
2014-2015
2014-2015

Revisor:
«

Kristian Holst
Gregus Stornes

2013-2015
2013-2015

Valgkomite:
«
«

Torill Bille
Harald Isachsen
Gunvor Rasmussen

2012-2015
2014-2017
2013-2016

Styret konstituerte seg og valgte Frode Bygdnes til nestleder og Gunnar Ag til
kasserer. Bjørn Hall-Hofsø var redaktør for «Årbok for Harstad». I redaksjonsgruppa
satt Sigurd Stenersen, Frode Bygdnes, Tore Einar Johansen, Rigmor Fuhr og Torny
Nikolaisen. Torny Nikolaisen har også vært styrets sekretær.
I august 2014 ble Asbjørg Raanes delvis sykemeldt fra ledervervet. Nestleder Frode
Bygdnes har fungert som leder ved behov.

Styrets virksomhet:

Styremøter:
Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter og flere telefonmøter/uformelle møter etter
behov.

Medlemsmøter:
Det ble gjennomført 4 medlemsmøter, inklusiv årsmøtet.
26.02.2014: Årsmøtet ble holdt på Trondenes Historiske Senter (THS), med enstemmige valg
og støtte for saker som kom opp. Etter den formelle delen av årsmøtet snakket Terje Holtet
om temaet «Hvem tror du at du er?» Han tok oss med på refleksjoner omkring
slektsforskning, med noen utvalgte kildeeksempler. 42 personer deltok på møtet.

24.04.2014: 200-årmarkeringen for Eidsvollsmøtet ble også markert av Harstad Historielag,
selv om ikke noen fra de nordligste egner nådde fram til Eidsvoll i tide, bl.a. på grunn av sein
postgang. Men Vidkunn Eidnes og Sigurd Stenersen tok oss med på prosessen videre, hvor
også nordlendingene viste interesse og handlekraft for de viktige politiske og praktiske
endringene som skulle komme.

22.10.2014: Medlemsmøte på Trondenes Historiske Senter. Tema «Harstad Rutebil`s
historie». Nærmere 100 personer kom på møtet. Steinar Pedersen fra «Rutebil- historiske
forening, avd. Sør-Troms» fortalte om foreningens ønske om a) bygge opp igjen en av de
gamle bussene – X-35 og b) få skrevet ned HORBs historie fra oppstart i 1922 og fram til
avvikling av selskapet HORB. Medlemmene i RHF, avd. Sør-Troms har gjenskapt bussen og
fått den sertifisert, slik at den igjen kan kjøre på veiene som et nostalgisk smykke. Rutebil
Historiske forening engasjerte Frode Bygdnes til å skrive HORBs historie, slik foreningen
oppfattet den. Boka kom ut i desember 2014.

19.11.2014: Medlemsmøte på THS. Ca 90 medlemmene deltok. Sigurd Stenersen kåserte
over temaet NOVEMBER. Et spennende innblikk i historien, hvor november har vært en
skjebnemåned gjennom en rekke historiske hendelser.
Årboka for Harstad Historielag ble presentert av årbokredaktør Bjørn Hall-Hofsø. Årboka
hadde også i år stive permer og et omfang på 112 sider. Tilbakemeldingen fra medlemmene
var positive. Mange møtte opp for å hente sitt bokeksemplar, som inngår i medlemsprisen.
Og som vanlig passet mange på å sikre seg ekstrabøker til medlemspris.

Turer
Lørdag 10.05. 2014 – Tur til Sandsøy:
I et nydelig vårvær tok historieinteresserte medlemmer turen til Sandsøy. Vi ankom Sandsøy
kl 10.50 etter 2 fergeturer. Her ble vi møtt av en lokal buss m. sjåfør som sørget for
behagelig transport resten av dagen. Første stopp var Sandsøy kirke, hvor Einar Lockert ga
en spennende forelesning om stedets kirkehistorie fra ca. år 1200 og fram til nåtiden.
Turen gikk videre til Sandsøy Fort A/S, hvor historiker og major Alf Karstein Bjarkøy ga oss en
innholdsrik beretning om hvor viktig han mener at Vågsfjordbassenget og hele Sør-Troms
har vært i hundrevis av år, både militært, næringsmessig og kulturelt. På fortet fikk vi lunsj
og kunne nyte en fantastisk utsikt over øyer og holmer. Vi fikk også en orientering om
hvordan fortet i dag brukes som ledd i barne-/ungdomsarbeid.
Thor Evensen med frue ønsket velkommen til sin innholdsrike antikvitetsforretning. De bød
også på kaffe og vafler. Ferga gikk 16.20 fra Sandsøy. Det ble noe venting på Grytøyferga,
men i vårens drømmevær tok alle det med godt humør.

30. og 31. august 2014 inviterte Harstad Historielag medlemmene til en Lofottur.
Turen ble annonsert grundig gjennom aviser, e-post og brev til medlemmene. Men 4.august
måtte styret konkludere med at påmeldingen var for dårlig. Harstad Historielag kunne ikke
påta seg et så stort underskudd, som ville være konsekvensen av å gjennomføre turen.
Spesielt med tanke på det store økonomiske tapet foreningen måtte tåle forrige år i
forbindelse med konkursen til Notabene. De påmeldte fikk straks beskjed om situasjonen.

Styrets deltakelse i møter, seminarer, representasjon mv.:
1) Landslaget for lokalhistorie, paraplyorganisasjonen for historielagene, arrangerte et
landsomfattende Inspirasjonsseminar på Stjørdal i november. Fra HHL deltok Gunnar
Ag og Frode Bygdnes. Bygdnes representerte også Troms Historielag.
2) Troms Historielag (THL) er paraplyorganisasjonen for de lokale historielagene i Troms.
Frode Bygdnes er styremedlem både i THL og HHL. Han er dessuten ansvarlig for
hjemmesidene for begge lagene og legger her ned et stort arbeid.
-

På årsmøte til Troms HL i mars møtte Asbjørg Raanes og Karin K. Jusnes for HHL.

-

THL inviterte til «Vikingreise 28.-30. mai – «I forsporene til Tore Hund og Asbjørn
Selsbane». Flere fra styret var guider på denne vandringa. Frode Bygdnes med
byvandring/byhistorie. Tore Einar Johansen med guiding til nausttufter/ kultursti
og fangeleir. Sigurd Stenersen med omvisning i Trondeneskirka. Samtlige foredrag
ble tatt godt imot av deltakerne, som kom fra hele fylket. De ga uttrykk for at de
fikk ny innsikt i omfanget av eldre og nyere historie fra denne regionen.

-

THL inviterte til 3 dagers Grunnlovskonferanse på Finnsnes i september. Rigmor
Fuhr representerte HHL på denne konferansen.

3) Mandag16. juni 2014 fikk endelig den jødiske Harstad-familien Isak, Eva og lille Harry
Shotland sitt synlige minnesmerke i hjembyen Harstad, 70 år etter at de ble likvidert i
dødsleiren Auschwitz. Mange, bl.a. HHL har gjennom årene henvendt seg til Harstad
kommune med ønske om at byen burde synliggjøre minnet om denne tragedien.
Men gjennom en internasjonal prosess hvor kunstneren Gunther Deming fikk ideen
til såkalte snublesteiner og senere har lagt ned titusenvis av minnesteiner rundt om i
Europa, så kom også Harstad med i prosessen. De tre steinene med familiens navn
inngravert er lagt ned i fortauet øverst i Hvedingsgate, hvor familiens hus lå. Til
markeringen kom også direktøren ved det jødiske museum i Oslo, Mona Levin.
Harstad Historielag har i to av sine årbøker presentert artikler om fam. Shotland. På
vegne av HHL overrakte Asbjørg Raanes Årbøkene til Mona Levin, som takket og lovet
at disse skulle få en sentral plass i museet.

4) 31.10.2014 åpnet Harstad kommune sitt nye og flotte Bergseng sykehjem, med stor
festivitas og mange gaveoverrekkelser. Harstad Historielag rep. v. Sigurd Stenersen
og Asbjørg Raanes var invitert til åpningen. Asbjørg Raanes overrakte en pakke med
et eksemplar av samtlige årbøker som HHL har produsert gjennom 27 år. Hun minnet
om at artiklene kunne gi gode minner fra lokalmiljøet for beboerne, og at det var stor
sannsynlighet for at enkelte av disse også hadde vært bidragsytere til noen av
artiklene. Raanes avsluttet med ønske om at personalet la til rette for at bøkene ble
brukt.
5) Gunnar Ag deltok også i år på vegne av HHL på Norges Kulturvernforbunds
konferansen i Oslo i mars 2014. Konferansens overskrift var «Stor rikdom, tung bør,
hva gjør vi med kulturarven? Her drøftes spørsmål som også er relevant på lokalt
nivå, f. eks.: Hva skal vi med «gamle dager?», «Hvilken plass har lokalhistorien i et
moderne samfunn?», osv.
6) Tore Einar Johansen deltok for HHL med samarbeid om «Workshop om
Krigsminnelandskap» i mars 2014.

7) Mangeårig medlem i HHL-styret: Vidkunn Eidnes fikk Harstad bys fortjenstmedalje
26.03.2014. Vel fortjent.

Annet.
Gunnar Reppen har henvendt seg til HHL og ønsker samarbeid om innsamling av data om
bygninger. Han ønsker engasjement i dette prosjektet fra bl.a. historielagets styre og
medlemmer. Harstad historielag oppfordrer med dette interesserte medlemmer til å
kontakte Reppen gjennom Link til Storgata (Harstad): http://lokalhistoriwiki.no/index
Styret har også fått henvendelser om tilsvarende engasjement, som peker på at HHL/byen
bør ta ansvar for å formidle hus- og gårdshistorier fra gamle Harstad – og ikke bare «husan
for storkara». Så her er det behov for engasjerte medlemmer.
Styret har støttet og oppfordret medlemmene til å støtte arbeidet til
«Fortidsminneforeningen» og «Byen Harstads venner».

På 3 av arrangementene som HHL tar gjennomført dette året har Kirsti Nikolaisen deltatt
med sang, til stor glede og overraskelse for publikum.

Medlemsoversikt
Pr. 31.12.2014 hadde Harstad Historielag 127 medlemmer, hvorav 26 familiemedlemskap.

Dette er en kort oversikt over noe av det Harstad Historielag jobber med, i forsøk på å ta
vare på byens små og større historiske saker og hendelser. Likeens å løfte fram personer og
historier som fortjener oppmerksomhet. Videre forsøker vi å sikre at historiske hensyn blir
ivaretatt ved framtidig utvikling av byen.
Alle styremedlemmer og varamedlemmer står på og gjør en solid innsats for Harstad
Historielag.
Hver enkelt fortjener en stor takk.

Harstad 12.03.2015

Styret for Harstad historielag

v. leder Asbjørg Raanes

DENNE ÅRSBERETNINGA BLE VEDTATT ENSTEMMIG AV ÅRSMØTET UTEN MERKNADER.

