ÅRSMELDING FOR 2016

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

Navn:

Valgperiode:

Leder

Asbjørg Raanes

2016-2017

Styrerepresentanter

Randi Kleppe

2016-2018

«

Frode Bygdnes

2016-2018

«

Tore Einar Johansen

2015-2017

«

Rigmor Fuhr

2015-2017

Vararepresentant:
«
«

Elsa Floer
Torill Bille
Rolf Varmedal

2016-2017
2016-2017
2016-2017

Revisor:
«

Randi Nilsen
Ivar Jensen Holter

2015-2017
2015-2017

Valgkomite:
«
«

Gunvor Rasmussen
Torny Nikolaisen
Bjørn Hall- Hofsø

2016-2019
2015-2017
2015-2018

Styret konstituerte seg og valgte Randi Kleppe til nestleder, Tore Einar Johansen til
kasserer og Frode Bygdnes til sekretær.
Styret engasjerte Bjørn Hall Hofsø videre som redaktør for «Årbok for Harstad».
Årbokredaksjonen har i tillegg til redaktøren bestått av Sigurd Stenersen, Frode
Bygdnes, Tore Einar Johansen, Rigmor Fuhr og Torny Nikolaisen. Alle har lagt ned et
betydelig arbeid i dette prosjektet.
Årboka har fått god anmeldelse i media og solgt godt i markedet.

Styrets virksomhet:

Styremøter:
Det har i 2016 vært avholdt 11 ordinære styremøter og flere telefonmøter/uformelle møter
etter behov.

Medlemsmøter:
Det ble gjennomført 6 medlemsmøter, inkl. årsmøte, vår- og høstturen.
11.02.2016: Etter Årsmøte i Harstad Historielag, med godkjenning av sakene som ble tatt
opp, ga Tore Lund fra Hålogaland Filatelistklubb informasjon om en spennende hobby. Det
er mye historie i frimerkemotivene.

14.04.2016. Tema: Motorhistorie presentert ved 4 klubber.
1.

Harstad Motorhistoriske Klubb (HMHK)

2.

Historiske Militære kjøretøyers Forening, avd. Hålogaland (HMK)

3.

Rutebilhistoriske Forening avd, Sør-Troms (RHF)

4.

Norsk veteranmotorsykkelklubb, avd. Harstad (NVMC)
Disse formidlet samarbeid og har god kontakt med andre veteranklubber.


Foredrag av Tore Einar Johansen om byggeprosjektet Almenningr på THS.

04.06.2016: Vårtur til Farstad gårdsmuseum og Sæteråsen Sag i Tennvassåsen.
Alfhild Hansen informerte om innholdet i museet, samt 150 års slektshistorie om forfedre
som hadde ryddet jord og bygd opp gården. Hun hadde også ordnet en trivelig kafe for
besøkende. Gjestene var positiv overasket over at det var bygd opp en så omfattende
gårdssamling i vårt nærmiljø. Sagbruket var en spennende industribedrift.

27.08.2016: Høstturen til fire kraftstasjoner i Gausvik, Gratangen, Grovfjord og Niingen.
Turen gikk med buss først til Gausvik. Geir Haukebøe ga en fasinerende innføring i vår
industrihistorie, politisk innsikt og spill om dette nye vidundret og hva det kunne komme til å
bety for samfunnet. Kraftverkene ligger i bratt og ulendt terreng, så selve byggeprosjektene
var til dels risikable arbeidsprosjekt.
Det var også et nostalgisk tilbakeblikk å se utstilling av de første el.-ovner, vaskemaskiner og
andre hjelpemidler, som i dag er en selvfølge. Hver av stasjonene har flott arkitektur og det
legges vekt på sikkerhet og orden. Haukebøe ble med oss på rundturen. I tillegg til

krafthistorie, fikk vi historie om folk og levevilkår gjennom tidene i de forskjellige
kommunene vi passerte. Vi tok kaffepause på «Huset» i Grovfjord og middag på
Lapphaugen. Rolf Varmedal og Andreas Bergland stod for planlegging av turen og ga også
god informasjon underveis om kraftverkene.
13.10.2016: Høstmøtet: Tore-Einar Johansen inviterte til møte i middelaldergården
«Allmenningr» på Trondenes historiske senter. Årestua var beregnet ferdig i oktober og vi
var de første gjestene som fikk komme inn i nybygget. Gårdstunet skal stå ferdig i 2018 og
blir da et levende klasserom og en attraksjon i seg selv.
29.11.2016: Novembermøtet på THS. Årboka for 2016 ble lansert. Redaktør Bjørn Hall-Hofsø
kunne fortelle at mer enn 20 personer har bidratt til et svært variert og til dels viktig
historisk materiale som årboka bringer fram. Årboka vil følge opp tradisjonen som årbøkene
har stått for, å være vår offentlige hukommelse.

Andre aktiviteter som Harstad Historielag deltar i eller er medlem av:










Harstad historielag er medlem i Landslaget for historielag (LLH)». LLH la et fagpolitisk
møte til Bergen. I tillegg til gode faglige møteposter, så var det viktig å markere at
LLH er viktig for Nord-Norge. Vi gir også støtte til lederen Elin Myre fra Sørreisa.
Asbjørg Raanes og Frode Bygdnes deltok på møtet.
Troms Historielag er en aktiv organisasjon og Frode Bygdnes er HHL sin representant i
styret. Asbjørg Raanes er i valgkomiteen. Vi deltok på årsmøtet.
Harstad Historielag står på navnelista til Kulturdepartementet, som årlig inviterer til
Kulturkonferanse. Årets tema var «Rett til kulturarv». Europarådets FAROkonvensjon slår fast at kulturarv er en grunnleggende menneskerett. Hvem definerer
hvilken del av kulturarven som skal vernes, og hvilken rolle kan og bør kulturvernorganisasjonene ha når kulturarven skal defineres? Dette bør være aktuelle spørsmål,
også i Harstad, i en sterk endringstid.
Harstad Historielag står også på navnelista til Troms Fylkes Kulturforum. De har dette
året satt søkelys på «Rom for kultur» Sikkerhet, lyd, utstyr, ideutveksling m.m. De
inviterer til regionale samlinger. Asbjørg Raanes har deltatt på et av møtene.
HHL har rapporteringsplikt til LLH og THL. En ganske omfattende oppgave.
Flere styremedlemmer og andre medlemmer gjør en flott jobb med direktesalg av
Årboka.

Harstad Historielag står som en solid organisasjon. Styret ønsker å løfte fram den
immaterielle kulturarven med perspektiver på kompetanse, det skrevne ord, lokalhistorie og
dokumentasjon. Årboka vurderes av styret å framstå som et kvalitetsprodukt og er utvilsomt
et viktig bidrag til vår felles hukommelse fra eget nærområde.

Faktahefte nr. 4.
Jeg velger å gjenta forslaget om å utgi en ny faktabok, som ble presentert på forrige
årsmøtet. Årsmøte ga sin tilslutning til prosjektet og overlot til styret å vurdere
arbeidsbyrden og økonomi i dette. Prosjektbeskrivelsen som ble lagt fram for årsmøtet i
2016 var følgende:
«Harstad Historielag har tidligere gitt ut 3 faktahefter: 1. «Byggeskikk i Harstad», v. Asbjørn
Eidnes. 2. «Tegninger fra Harstad» av J. Norodd Jørgensen, v. A. Eidnes og S. Stenersen og 3.
«Dette finner du også i Harstad» v. Sigurd Stenersen. Sigurd Stenersen har foreslått å samle
ca. 20 artikler om samiske forhold i lokalområdet, som er presentert i «Årbok for Harstad»
over mange år, og utgi dette i et nytt særhefte. Økonomi: Søke støtte fra Sametinget, Troms
fylkeskommune, Sparebanken 1 Nord-Norge. Styret sender forslaget over til det nye styret.»

Styret ga fullmark til redaktørgruppen for Faktahefte 4 om å sette prosjektet i gang.
Redaktørene har vært Sigurd Stenersen og Tore-Einar Johansen.
Boka er ferdig og ble presentert av Tore-Einar Johansen på Trondenes Historiske senter, 6.
februar på samefolkets nasjonaldag. Boka er vakker å se på, spennende og faglig solid. Den
vakte stor interesse på en fullsatt møtesal på THS. Det samme skjedde på presentasjon noen
dager senere i Kunstforeningens lokaler.
Harstad Historielags medlemmer kan være stolt av at vår organisasjon i 2017 vil gi ut årbok
nr. 30, har tidligere gitt ut 3 mindre faktabøker og nå en stor og viktig bok i
folkeopplysningens ånd. Styrets takk går til redaktørene Sigurd Stenersen og Tore-Einar
Johansen. Vi vil også takke alle bidragsyterne som har skrevet om samiske forhold i årbøker i
Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund. En spesiell takk til Kjell E. Pedersen, som over mange år og
flere artikler har satt søkelys på «samisk historie på Hinnøya».

Medlemsoversikt
Pr. 31.12.2016 hadde Harstad Historielag totalt 110 medlemmer.
Alle styre- og varamedlemmer står på og gjør en solid innsats for Harstad historielag. Hver
enkelt fortjener en stor takk.

Harstad 23.02.2017
Styret for Harstad Historielag
v. leder Asbjørg Raanes

