
Årsmøtet i Troms historielag 2015 
 

 

 

 

Årsmøtet var i år lagt til Tromsø og Scandic Grand Hotel. To dager var avsatt, lørdag 21. og søndag 

22.  mars.  Det  møtte  delegater  i  fra  historielagene  i  Sørreisa,  Harstad,  Dyrøy,  Bardu,  Salangen, 

Målselv, Lenvik, Karlsøy/Helgøy (observatørstatus), Balsfjord og Bjarkøy. På hotellet hadde vi fått et 

fint og luftig møterom til rådighet, der trivdes vi. Møterommet hadde det noe illevarslende navnet 

«Hælvettesveita» men på tross av dette ble det et riktig konstruktivt, informativt, muntert og godt 

gjennomført årsmøte. Velfortjent ros til Troms historielag for arrangementet. 

 

 

 
 

 
 

Bilde 1: Delegatene til årsmøtet er samlet i Hælvettesveita 
 

 
 
 
 
Åpning 

Årsmøtet startet som vanlig med registrering og utstilling av medbrakt egenproduksjon. Det var et 

rikholdig utvalg av kalendre, årbøker og andre publikasjoner som ble lagt fram og disse ble det bladd 

flittig i løpet av de to dagene, og det ble også en del salg til medlemmer fra andre lag. Det er alltid 

inspirerende å se hva andre får til, det kan gi gode ideer til eget lag. Det hadde vært av interesse å 

samle inn informasjon om trykking og priser fra de forskjellige lag. Man er jo alltid på jakt etter den 

beste plassen til å få trykket sine publikasjoner, til en god pris. Så var det tid for å åpne årsmøtet. 

Varaordfører i Tromsø, Anni Skogman, hadde for anledningen iført seg ordførerkjedet og ønsket 

delegatene velkommen til byen. Hun fremhevet hvor viktig det var å ta vare på og lære av historien 



og hun sa også at Tromsø manglet et historielag, noe hun lovet å ta tak i. Bente Nordhagen, rådgiver 

for kulturarv i Troms fylkeskommune, ønsket oss også velkommen til Tromsø og snakket varmt om 

samarbeidet   med   historielagene,   blant   annet   på   krigsminneregistreringsprosjektet   der   flere 

historielag var svært aktive og der fylkeskommunen hadde reist rundt og orientert om prosjektet og 

gitt opplæring i registrering av slike kulturminner. Når det gjelder fylkeskommunen virker det å være 

et godt samarbeid om historiebevaring, men senere på årsmøtet, i pausene, ble det diskutert en del 

om at det er liten økonomisk støtte å få fra det offentlige til dette viktige arbeidet. Det ble dratt fram 

eksempler fra andre fylker der fylkeslagene fikk betydelig økonomisk tilskudd til det arbeidet de 

driver fra sin fylkeskommune. Vi må jo erkjenne at det koster å formidle historie på en varig og faglig 

god måte. Fagseminarer, trykking og distribusjon er eksempler på aktiviteter som koster mye i dag og 

det er ikke til å stikke under en stol at Troms historielag kunne ha stort behov for en fast ansatt 

person i administrasjonen. Et framstøt mot fylkeskommunen om dette kan være på sin plass. 
 

 
 

Bilde 2: Varaordfører i Tromsø Anni Skogman og leder i Troms historielag Elin Myhre 



 

Bilde 3: Utstilling av lagenes egenproduksjon       Bilde 4: Rådgiver for kulturarv hos Troms fylkeskommune, Bente 
Nordhagen, til venstre 

 
 

Faglig påfyll 

I år hadde man valgt å lage et program med mange korte foredrag fra forskjellige personer og et 

besøk på Tromsø museum til slutt. Dette ble en variert og spennende meny spredt utover de to 

årsmøtedagene. 
 

Først ut var filmregissør Knut Erik Jensen som fortalte om en barndom i Finnmarksleiren utenfor 

Harstad. Hit ble noen av de tvangsevakuerte fra Finnmark transportert da «den brente jords taktikk» 

ble iverksatt av tyskerne, og her måtte de bo helt til det etter krigen ble mulig å flytte tilbake dit de 

kom i fra. Knut Erik fortalte morsomt og malende om en barndom som slettes ikke hørtes ille ut. Det 

var mye spennende å fordrive tiden med i og rundt en slik leir. Det var nok helst de voksne som 

hadde alle bekymringer og usikkerheten rundt fremtiden å stri med. 
 

 
 

Bilde 5: Filmregissør Knut Erik Jensen om Finnmarksleiren 



Heidi Stenvold som er konservator ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest hadde tatt turen for å 

fortelle om «Nødorganer for brakkereising» og om gjenreisningsarbeidet av Finnmark. Hun fortalte 

litt om hvordan det var å bli evakuert og hva som møtte de evakuerte dit de kom, boforhold og slike 

ting. Museet har jobbet aktivt med å samle inn førstehåndsberetninger fra de som enda lever og hun 

benyttet sjansen til å etterlyse ting de manglet på museet, blant annet et avlusningsskap. Tyskerne 

var svært hygienebevisste og de var redde for epidemier blant de evakuerte som måtte leve tett 

sammen under kummerlige forhold. Hun fortalte også litt fra gjenreisningen etter krigen og hvordan 

denne ble organisert av norske myndigheter, blant annet at kun menn ble sendt tilbake først for å 

starte oppbyggingsarbeidet. 
 

 
 

Bilde 6: Heidi Stenvold fra Gjenreisningsmuseet i Hammerfest 
 
 
 

Etter  en  god  lunsj  var  det  Lillian  Magnussen  fra  Troms  husflidslag  som  fortalte  om  prosjektet 

«Registrering  av  Tromsklea». Her  fikk vi  høre  at  klær  forteller  en  historie og at  mye  av  denne 

historien går tapt dersom den ikke 

blir    registrert    nå.    Krigen    og 

brenningen av Finnmark har 

ødelagt mye materiale og klær er 

også laget av materialer som 

forringes over tid. Lillian fortalte 

om registrerings-arbeidet så langt, 

og om kommende aktiviteter. Hun 

ba også historielagene bidra med å 

melde  fra  om  interessante  klær, 

og   ga   eksempler   på  hvor  mye 

nyttig   informasjon   man   kunne 

hente ut selv fra et tøystykke brukt 

som   isolasjon   rundt   et   vindu. 

 

Bilde 7: Lillian Magnussen fra Målselv husflidslag 

Konklusjonen må bli at alle gamle tøyrester man kommer over må vurderes som interessante for 



prosjektet. De har så langt dokumentert flere tusen plagg, men trenger mer, særlig av riktig gamle 

ting fra før 1900. 
 
 

Neste foredrag var om «Malangseidet-ulykka». Det var forfatteren av boka om denne ulykken, Lill- 

Karin Nyland, som selv fortalte om denne forferdelige tildragelsen i ei lita bygd. Det var 5. oktober 

1938 at 12 mennesker mistet livet da de skulle roes ut til melkebåten for å reise til Tromsø. Det 

blåste plutselig opp noe voldsomt og flere av båten tok inn vann og hvelvet. Dette var en ulykke som 

rystet hele Norge og som selv den dag i dag vekker vonde minner hos mange. Flere familier ble hardt 

rammet og en undersøkelseskommisjon ble nedsatt etter ulykken for å forsøke å finne ut hva som 

hadde skjedd og om skipperen på melkebåten kunne ha gjort mer for å redde de som druknet. Lill- 

Karin skrev boka for et par år siden men har først nå tid til å dra på bokturne. Hun kommer gjerne på 

besøk dersom noen er interessert. 
 
 

 
 

Bilde 8: Forfatter Lill-Karin Nyland leser et stykke fra sin bok om Malangseidet-ulykka 
 
 

På søndag var det Bjarnhild Vevik fra Slekts og lokalhistorisk forening i Tromsø som var invitert til å 

fortelle litt om foreningen. Vi fikk høre om Bjarnhild sitt arbeide med lokalhistorie opp gjennom 

årene og til sist om denne foreningen i Tromsø. Årsaken til at vi ville høre litt om Slekts og 

lokalhistorisk forening er at historielagene får mange henvendelser om slekt fra personer som er på 

leting. Her er det ofte mange spørsmål historielagene ikke kan svare på.  Det er derfor naturlig å søke 

samarbeid med de som kan noe om dette og kanskje sågar få dem som medlemmer i Troms 

historielag. Bjarnhild satte pris på henvendelsen sa hun og det var noe foreningen hadde oppe til 



vurdering. Trams historielag informerte om at de pa arsm¢tet nettopp hadde vedtatt at nyinnmeldte 

lag skulle fa gratis medlemskap det f¢rste aret. 

 

 
 

Bilde 9: Bjarnhild Vevik fra Slekts og lokalhsi torisk forening iTroms(l! tilvenstre.Arnhild Lindholm til hQ!yre 



Siste post på programmet skulle være en guidet tur i Tromsø museum sin utstilling «Cold Coasts – 

Close Relationship». Det var imidlertid ikke gått i orden med guide så en alternativ plan ble satt i 

verk. Vi fant et foredrag om Skoltesamer på museet og det ble hurtig besluttet å dra på dette. Det var 

postdoktorstipendiat Jukka Nyyssönen som foreleste om «Den finske koloniseringen og 

moderniseringen av Petsamo 1920-1944 – to siidaer som forsvant?». Vi var litt usikker på hva en 

Skoltesame var så dette ble en nyttig innføring i denne minoritetens historie. Helt til slutt tok vi på 

egen hånd en tur i utstillingen Cold Coasts. 
 
 

 
 

Bilde 10: Jukka Nyyssönen i auditoriet på Tromsø museum 
 
 

Hederlig omtale 

En av de faste deltakerne på årsmøtene er Eliseus 

Rønhaug fra Salangen historielag. Han er et 

organisasjonsmenneske som har betydd mye for 

historielagsarbeidet i regionen vår. Troms historielag ved 

Leder Elin Myhre ønsket å hedre Eliseus og han fikk gave 

og  rosende  ord  der  hans  betydning  for  at  et 

velfungerende Troms historielag i det hele tatt var på 

plass og så oppegående og aktivt som det er ble 

fremhevet. Eliseus fikk i 2014 Troms fylkeskommune sin 

frivillighetspris for sitt mangeårige arbeid med nordnorsk 

lokalhistorie.  Eliseus  takket  tilbake  og  gav  ros  til  de 

driftige damene som de siste årene har ledet fylkeslaget 

og på en god måte har videreført det arbeidet han var 

med å starte. 

    Bilde 11: Eliseus Rønhaug  

 

 



Mat og hvile er også viktig 

Grand hotell skal ha ros for maten som ble servert under årsmøtets to dager. En god varm 

pastalunsj smakte på lørdag og til kvelds var det en meget god reinskavgryte med potetmos, gode 

grønnsaker og egenrørt tyttebær til. Forretten var en appetittvekkende rekecocktail og til dessert var 

det panna cotta med skogsbærsaus. 
 

 
 

Bilde 12: Årsmøtemiddagen 
 

Som tidligere nevnt var møterommet ypperlig, men det ble tilløp til munterhet da vår mikrofon viste 

seg å slå inn på naborommets lydanlegg da de skulle vise film. Hotellet ordnet kjapt den floken. Litt 

mindre muntert ble det nok da hotellets brannalarm gikk av tre ganger i løpet av natten, med den 

følge at mange av årsmøtets medlemmer fikk noen samlingsstunder i resepsjonen mens situasjonen 

ble avklart som falsk alarm. Et hektisk program gjorde sitt til at vi ikke rakk å få sett så mye mer av 

Tromsø. 
 
 

 
Årsmøteforhandlingene 

 

Bilde 13: Nestleder og leder under selve årsmøtet 

 

 
Om årsmøteforhandlingene 

skal det her ikke nevnes så 

mye, det kommer eget 

referat fra disse på Troms 

historielag sine nettsider. 

Men det er verdt å nevne at 

Elin Myhre går av som leder. 

Heldigvis fortsetter hun som 

nestleder  slik  at  hennes 

store kompetanse beholdes i 

laget. Tidligere nestleder 

Arnhild Lindholm sa ja til å 

bli ny leder. For øvrig hadde 



valgkomiteen under ledelse av Vivian Jakobsen gjort et godt arbeid, og siden mange av de sam var pa 

valg tok gjenvalg sa hun at det var en enkel jobb i ar. Aile forslag ble enstemmig valgt av arsm¢tet. 

 

 
 

Bilde 14: Arnhild  Lindholm til venstre ble ny Ieder iTroms historei lag. Tidligere Ieder Elin Myhre fortsetter som nestleder 



Økonomien i laget er god, mye takket være boka «Vi hadde utedo og vedskjå». Regnskapet ble 

godkjent uten anmerkninger. Det ble en liten diskusjon rundt økonomi generelt i lagene, i 

regionlagene og i landslaget. Konklusjonen ble at det er en del å ta fatt i her både år det gjelder 

avklaringer i hvor mye kontingent som skal gå til hvert ledd i den trenivå strukturen man nå har lagt 

opp til og om ikke det burde være mulig å hente ut mer offentlig støtte. Det ble da vist til andre 

organisasjoner som hadde greid dette betydelig bedre. Konklusjonen ble at andre organisasjoner 

man kan sammenligne seg med nok har en større betalingsvilje når det gjelder kontingent og dermed 

kan skilte med mer egeninnsats. Kanskje har det betydning for nivået på offentlig støtte. Det har også 

siste år vært betydelig uro i landslaget om mange saker vedrørende økonomi, organisering, 

lokalisering og ledelse. Dette er ting som årets landsmøte forhåpentligvis vil ta tak i og få inn i faste 

rammer, noe som nok på sikt vil gjøre det enklere å hente inn mer støtte. 
 

Landslaget hadde også sendt ut en høring til lagene, og Troms historielag sitt svar på denne ble 

gjennomgått og diskutert. Her kom det også mange gode innspill som regionens fire delegater kan ta 

med seg til årets landsmøte i mai. Landsmøtet foregår i år i Bø i Telemark. 
 

Lagenes aktiviteter i 2015 

I løpet av helga fikk vi også tid til den tradisjonelle presentasjonen av lagenes planlagte aktiviteter for 

året som ligger foran oss. En gladsak i år er at flere av lagene har funnet skjæringspunkter der de kan 

samarbeide om aktiviteter. Historien er jo grenseløs og siden lagene nå kan møttes gjennom Troms 

historielag som paraplyorganisasjon har nok det medført at det snakkes sammen på tvers av lagene. 

Aktiviteten i Troms virker å bli meget stor i år og det er gledelig. Nye kommunikasjonsformer som 

hjemmesider og spesielt sosiale medier gjør også sitt til at medlemmer finner aktiviteter som fenger 

også utenfor eget lag. 
 

 
 

Bilde 15: Hyggestund i den gamle Grand baren. Allsang, åresalg og lagene som forteller om sine aktiviteter kommende år 



Troms Historielag:    

 
 

 
 

Bardu Historielag:  

   
 
Bjarkøy Slekt- og Historielag: 



Dyrøy Historielag:  

 
 

Harstad Historielag:  

 
 
 
 

Lenvik Historielag: 



 

 

Målselv: 

Leder i Målselv Historielag, Oddlaug Lakseide, fortalte om hvilke aktiviteter Målselv satser på i år. Her 

kan vi nevne to vandringer som er satt opp i den turkalenderen som deles ut til alle husstander fra 

Midt Troms friluftsråd i anledning friluftslivets 

år. Den 10. juni er det en vandring til den gamle 

husmannsplassen  Amundrommet.  Her  skal  vi 

se på tufter og høre historien om dette stedet. 

Den 25. juni arrangerer vi vandring over 

Barduelva ved Finnsund. En kulturvandring der 

vi krysser elva i gammel trebåt og får høre litt 

lokalhistorie mens vi vandrer på gamle stier. 

Begge turene er enkle og lette og vi skal også 

kose oss med bål og kaffe. Så har vi planlagt en 

vandring langs en del av den gamle 

Maursundlinja i juli/august en gang. Her starter 

vi ved den gamle oppgangssaga i Balsfjord, tar 

oss over fjorden med båt og deretter til fjells 
 

Bilde 16: Oddlaug Lakseide som er leder i Målselv Historielag 
forteller om lagets aktiviteter 

for en fin dagstur. Dette er et samarbeid med 

Balsfjord historielag. Senere på høsten er det 

kulturminnedager og da håper vi i samarbeid 

med Målselv spelemannslag å få til en guidet busstur til steder der det har bodd spelemenn. En stopp 

på hvert sted med litt musikk er planen å få til. Ellers jobbes det aktivt med minneinnsamlingen, både 

skriftlig og i digitale intervjuer, det skrives bok om Skolestedet Høgtun og årets Målselvkalender skal 

handle om båter. Vi samler og registrerer også krigsminner til fylkets krigsminneprosjekt og vi jobber i 

lag med kommunen og Midt-Troms museum med innsamling og registrering av kulturminner. Sist 

men ikke minst må vi også nevne samarbeidet med Målselv bibliotek om temakvelder. Vi har allerede 

arrangert to slike i år. 
 
 

Salangen Historielag:  

 



 

Sørreisa Historielag:  

 


