
Gratulasjon til Balsfjord og Malangen historielag 40 år. 

Hilsningstale fra Frode Bygdnes, sekretær Troms historielag: 

Som sekretær vil jeg på vegne av Troms historielag gratulere Balsfjord og 

Malangen historielag med 40 års jubileum. Vår leder var ikke akkurat forhindret 

fra å stille selv, men styret syns ikke det ville være riktig å la henne hilse til sitt 

eget lag. Så jeg vil på vegna av Troms historielag også takke for at laget stiller 

med medlemmer til fylkeslaget. Dere gjør en jobb for mere enn dere selv. For 

at vi skal kunne være en bevegelse så må lokallagene ta ansvar for alle ledd i 

forbundet, slik dere gjør. 

Dere har vært tidlig ute med å danne lag,  allerede i 1979. Det er så tidlig at vi 

snakker om foregangslag for det som er blitt en stor bevegelse.  

De lokale historielagene utgjør en av landets største massebevegelser. LLH er 

den største kulturvernbevegelsen. 400 historielag med 80.000 registrerte 

medlemmer og aktivitet i nesten alle kommuner, er blitt en tungvekter i 

kulturarbeidet i dag. 

Historielag samler og organiserer den folkelige historieinteressen.  

Det er vel bare idrettsbevegelsen som kan måle seg med oss i størrelse. 

Riktignok er det en stor aldersforskjell, så vi kan vel ikke skryte av å være like 

spreke og aktive som dem, men vi trimmer hjernen vel så godt som de trimmer 

musklene. Derfor har vi også det til felles at vi styrker folkehelsa.  

Men det viktigste med arbeidet vi gjør, er at vi tar ansvar for den kollektive 

hukommelsen. Vi sitter med lokalkunnskap, vi får frem og ikke minst deler med 

lokalsamfunnene kunnskap om vår historie. 

Det er kunnskap som den offentlige forvaltning ikke har. Vi er en ressurs for 

kommunene, og vi spiller på lag med kommunen og lokalsamfunnet. Vi skal 

være stolt over å være ei pressgruppe som får kommunene ril å ta ansvar for 

kulturminner og egen historie. Vi presser frem kommunale kulturplaner og 

verneplaner.  

Noen vil kanskje kalle oss for museumsvoktere, men vi blir fattigere om vi ikke 

tar vare på egen historie. For det er bare det at: Uten fortid, ingen fremtid.  

Lokalhistoria gir oss identitet og tilhørighet. Det gjør oss sterkere, det gir oss tru 

på oss selv. Lokallagene bygger identitet og styrke, tilhørighet, stolthet og 

trivsel.  



Det var ca i 40-årsalderen jeg sjøl blei klar over den betydninga historia og 

røttene våre hadde. Denne bevisheten kommer nok med alderen. Livet har en 

fortid som vi må bygge fremtiden på, både for den enkelte, for familien og for 

lokalsamfunnene.  

Vi har fått en økende interesse for hvor vi kommer fra, hva våre forfedre 

gjorde. Dette er allmenngyldig. Mye av historiearbeidet er å få frem hva våre 

forfedre sleit med, hva vi kan lære av dem og at vi faktisk skal være stolt over 

vår egen bakgrunn. Vår historie gjør oss også mer tolerante og åpen for nye 

muligheter. Historia gir og impulser. 

Historielagene , er den organiserte delen av dette arbeidet. Lagene skriver og 

dokumenterer den lokale fortida. Dokumentere og bringe det inn i fremtiden. 

Vi skal være en aktiv samfunnsdebattant.  

Våre historiefortellinger skaper begeistring. Og identitet.  

Alle generasjoner har hatt fortellinger og sogehistorier med seg. Den muntlige 

fortellertradisjonen har stått sterkt. Men å skrive den ned og ta vare på den har 

vært en oppgave for de lærde. For ca. 40 år siden begynte en bevegelse om å ta 

vare på historia sjøl. Allmuen som hadde historia, kunne og forvalte den.  

Det har vært en motsetning mellom leg og lærd i historiearbeidet, også i 

landslaget. På disse 40 årene har allmuens klokskap kommet frem. De gamle er 

ikke bare eldst, de er også klokest. De har mest livserfaring. 

Vår generasjon er friske og oppegående pensjonister med nasen i gamle bøker 

og protokoller. Vi legger et enormt arbeid i bl.a. kildearbeid. Vi gjør en innsats 

for folkeopplysningen 

Historielag driver i sum et enestående kultur- og opplysningsarbeid med 

årbøker, turer, folkemøter og seminarer og prosjekter som lokalhistorie i 

skolesekken, i spaserstokken m.m. 

Årbøkene viser noe, en skulle tro at det ikke er mer å skrive om, men hvert år 

kommer årbøker med titalls nye artikler. Forfattere er mange slags folk som har 

lokalkunnskap og fortellerglede.  

Balsfjord og Malangen historielag skal ha ros for det arbeidet som er gjort med 

kulturminne som restaurering av huset «Mynten». I 2011 hadde vi et meget 

godt Polar-seminar. Og så vil jeg igjen få takke for lånet av Arnhild Lindholm 

som er Troms historielag sin leder.  


