
 

 ÅRSMELDING FOR TROMS HISTORIELAG 2016  

 

TILLITSVALGTE      VALGPERIODE  

Leder Arnhild Lindholm Balsfjord HL    2016  

Nestleder Frode Bygdnes Harstad HL    2016/2017  

Sekretær Torgeir Norkild Balsfjord HL   2016/2017  

Kasserer Eilif Nordseth Bjarkøy HL    2015/2016  

Styremedlem Elin Myhre Sørreisa HL    2015/2016  

1. varamedlem Oddlaug Lakseide Målselv HL  2016  

2. varamedlem Robert Nygård Kvæfjord HL   2016  

3. varamedlem Helge Konradsen Lenvik HL   2016 

 

Valgkomite Asbjørg Raanes Harstad HL   2015/2016  

Vivian Jakobsen Sørreisa HL     2016/2017  

Helge Johnsen Bardu HL      2016/2017  

REVISOR Gunnar Vangen Balsfjord HL   2016  

Vara Jarle Larsen Ibestad HL     2016  

 

VIRKSOMHETEN I LAGET  

Virksomheten i laget består av styrearbeid, organisasjonsarbeid og aktiviteter 

for medlemmene.  

Styret  

Styret har hatt 3 styremøter. Vi hadde også planlagt fortsettelseseminar om 

Finnmarksleiren i Hammerfest, men det ble avlyst p.g.a. hotellstreiken. Frode 

dro da oppover og intervjuet tidsvitner som hadde meldt seg til seminaret, slik 



at nå skal alle tidsvitner vi vet om være intervjuet. Det jobbes nå med 

sluttrapport om prosjektet. Høstsamling var i år på Rundhaug Gjestegård og 

tema var fotobevaringskurs del 2.  

 

Medlemskap  

Troms Historielag er medlem i Landslaget for Lokalhistorie (LLH), det Nasjonale 

nivå for Historielag i Norge.  

Våre medlemslag i fylket er følgende: Balsfjord, Bardu, Bjarkøy, Dyrøy, Harstad, 

Karlsøy og Helgøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nord-Troms, Nordreisa, Salangen, 

Spansdalen og Sørreisa. Dessverre har vi noen lag vi ikke får svar på 

henvendelser. Bl. a. har ikke Nordreisa betalt kontingent siste år til tross for 

purringer, og Spansdalen har ikke betalt på to år. Senja HL valgte å melde seg ut 

av Troms HL i året som gikk. Dette beklager vi!  

 

Representasjon og møter  

Leder og nestleder deltok på Historielagskonferanse og Husmann-seminar i 

Bergen, den 4. og 5. november. Leder deltok på Regionledersamling i Oslo 4 

februar. Begge arrangert av LLH. Vi setter pris på økt aktivitet i Landslaget etter 

at vår Elin overtok som kaptein på skuta!  

 

Organisasjonsarbeid  

Vi hadde ledersamling og del 2 av fotokurset på Rundhaug Gjestegård 24. og 

25.september. Fotokurset ble ledet av Odd Inge Larsen fra Målselv HL som er 

en ressurs på skanning og gjenoppretting av gamle bilder.  

Det var en fin og givende ledersamling, men vi kunne gjerne ønske at flere av 

lederne i historielagene deltok da det er nyttig å komme sammen for å dele 

både utfordringer og suksesser i historielagsarbeidet rundt om i fylket.  



Prosjekt Trondenesleiren  

Troms historielag arbeider med et prosjekt om flyktningeleiren på Trondenes 

etter 2. verdenskrig. Vi har fått offentlig støtte fra Kulturrådet og Troms 

fylkeskommune på til sammen kr. 120 000,-. Dette prosjektet er et samarbeid 

med Sør-Troms museum og Harstad historielag. Prosjektet går ut på å samle 

inn informasjon, beretninger, bilder m.m. i hovedsak fra personer som 

opplevde leiren. Innsamlingsfasen skal gå over 3 år og 2016 har vært det andre 

året. Prosjektet har vært ledet av Frode Bygdnes og Elin Myhre. Styret syns det 

hittil er gjort et godt arbeid som har fått frem spennende vinklinger og nytt 

perspektiv på flyktningeleiren etter krigen. Styret er begynt på arbeidet med å 

oppsummere og rapportere resultatene av dette prosjektet.  

 

Nettsida  

Nettsida fungerer bra som historisk vindu fra Troms. Vi får noen forespørsler 

om bl.a. slekt fra hele landet, og den fungerer bra som servicesentral både i og 

utenfor fylket. Troms Historielag har også en facebookside som alle lokallag kan 

melde inn sine arrangement. Frode Bygdnes er redaktør for både nettsida og 

facebooksida.  

 

Aktiviteter  

Årsmøtet ble avholdt på Finnsnes Gård 2. april 2016. 15 deltakere fra 10 

lokallag møtte. Kvelden før fikk de som allerede var møtt fram delta på ei 

interessant historisk reise i ord og bilder om Finnsnes og Lenvik, i regi av Lenvik 

Historielag.  

Vil gjerne minne om at vi ønsker oss kopi av årsmelding fra lokallaga, men hittil 

er det bare 2 lag som har sendt for 2016, noe vi ikke er fornøyd med 


