ÅRSBERETNING FOR TROMS HISTORIELAG år 2021

Styret Troms Historielag 2021

Verv

Navn

e-post

mobil

Kontaktperson

Dag Martinsen

dag@alvero.no

92629826 Sørreisa

Styremedlem

Helge Guttormsen

helge.guttormsen@gmail.com

95733173 Skjervøy

Kasserer

Vigdis Sæbbe

vigdis.saebbe@gmail.com

90521141 Brøstadbotn

Sekretær

Frode Bygdnes

bygdnes@online.no

Styremedlem

Bjørn-Eirik Johannessen

bjoj2@online.no

1.varamedlem

Oddrun Thomassen Flovik otflovik@online.no

95285286 Finnsnes

2.vara

Gerd Salen

99227487 Borkenes

3.vara

Pål Fredriksen

Valgkomite

Vivian Jakobsen

Valgkomite

Anne Rose Eriksen

Valgkomite

Oddvar Kåre Skogli

Revisor

Tor Kvammen

Revisor, vara

Harald Hardersen

gerdbsal@online.no

97534982

Sted

Harstad

95000085 Bjarkøy

Nord-Troms
vivian@bustus.no

93232145 Sørreisa

Representasjon:
Landslaget avholdt ekstraordinært landsmøtet for to saker samtidig som vi avholdt vårt årsmøte i
2021. Styret prioriterte ikke dette møtet som bare behandlet innspill til vedtektene. Derimot stilte
Troms historielag med sekretæren på Landslagets store 100-års feiring 1, 2, og 3 oktober i Oslo. Vårt
regionlag hevder seg godt i landslaget.
Troms historielag var representert på Trondenes da Riksantikvaren inviterte til fredning av
Trondeneshalvøya. Bjørn-Eirik og Frode stilte fra Troms historielag.
Møter:
Styret har hatt 3 møter og en del telefonsamtaler og korrespondanse på e-post. Pga. pandemien har
aktiviteten vært lav da både seminarer og turer har måtte utgå. Det har ikke latt seg gjøre å planlegge
arrangement. Dermed har det og vært liten aktivitet i syret. Vi har dessuten hatt et avkortet år siden
v måtte ha årsmøtet på høsten.
Årsmøtet ble avholdt 18. og 19. september på Saga hotell i Tromsø. 12 lokallag var representert.

På Årsmøtet ble det avholdt et meget vellykket Saga-seminar. Dette seminaret fikk vi ikke støtte til av
fylket, enda vi hadde fått positiv anbefaling av kulturetaten. Arbeidet med seminaret følges opp av
bl.a. Harstad og Bjarkøy historielag i anledning det offisielle nasjonale 1000-års markeringa for
Stiklestadslaget som skal markeres i vår region i 2023. Det blir et Sagaseminar 23. og 24. april 2022
der lokallagene i Troms og Nordre Nordland blir invitert. Arbeidet vårt med vikingetida startet i 2018
og har vært et eget prosjekt som vi har arbeidet med kontinuerlig og vil forhåpentligvis ende med et
eget temahefte som lages i regi av lokallagene Harstad og Bjarkøy. Vårt mål med dette arbeidet har
vært å løfte opp bevisstheten av Hålogaland sin styrke og sentrale rolle i vår nasjonale historie. Troms
historielag er også samarbeidspartner til den offentlige 1000-års komiteen her nord.

Medlemsutvkling:
Lag

Leder/kontaktperson

Mobil

Balsfjord Historielag

Oddvar Kåre Skogli

480 50 459

Bardu Historielag

Vigdis Bruvold

911 42 596

Bjarkøy Slekt-og Historielag

Bjørn Eirik Johannesen

950 00 085

Dyrøy Historielag

Berit Nikolaisen

958 79 784

Gratangen historielag

Sverre Nordmo

415 27 840

Harstad Historielag

Einar Lockert

915 29 433

Karlsøy og Helgøy historielag

Torill Andreassen

938 21 264

Kvæfjord Historielag

Mari Wikeland

995 12 836

Lenvik Historielag

Oddrun T. Flovik

952 85 286

Målselv Historielag

Jarle Paul Bakke

909 42 828

Nord-Troms Historielag

Pål Fredriksen

478 64 784

Salangen Historielag

Harald Hardersen

909 75 603

Skjervøy Historielag

Helge Guttormsen

957 33 173

Sørreisa Historielag

Dag Martinsen

926 29 826

Troms historielag har også i lengre tid hatt ide om en historietur ut til øyene nordafor Tromsø, dvs.
Karlsøy, Ringvassøy og Reinøya. I år har vi planlagt tur der vertskapet er Karlsøy og Helgøy historielag.
Det er viktig for regionlaget å besøke alle lokallagene.
Det fins flere lokallag som ikke er med i Troms historielag. Hele 11 lag er tilknyttet Landslaget, men
ikke vårt regionlag. Dette skyldes i hovedsak at lagene ikke fungerer og er ikke reelle lokallag. Men vi
bør likevel ha en offensiv mot noen som f.eks. Tromsø, Senja og Skånland historielag. Initiativet til
Harstad og Bjarkøy om å samle lokallagene til et tema, vil være med på å motivere dem til å slutte
seg til et regionlag.
Økonomi:
Troms historielag har et underskudd på kr. 22.689,88 som skyldes at vi ikke fikk den støtten vi hadde
blitt anbefalt av fylket, samt at pandemien satte begrensninger for hvor mange som kunne delta på

seminaret. Foruten dette viser regnskapet godt samsvar med budsjettet. Laget har tross
underskudd, ei beholdning på kr. 241.424,55, men noe av dette er bundet til prosjektene.

Prosjekter:
Fylkeslaget arbeider med prosjektet om Trondenesleiren. Prosjektleder Frode Bygdnes har vært i
Hammerfest 4. oktober, og Vadsø 20. oktober 2021 og holdt foredrag om Trondenesleiren. Det var
Venneforeninga for Gjenreisningsmuseet som arrangerte møtet i Hammerfest og Øst-Finnmark
historielag som arrangerte møtet i Vadsø. Det var godt oppmøte og god respons fra folk. Vi erfarer at
tidsvitnene langt på veg er borte, men temaet engasjerer stort hos neste generasjon.
Troms historielag har fått midler for å lage en utstilling om gjenreisningsleirene. Vi har materialet
klart, men pandemien har gjort det umulig å avholde noe utstilling. Prosjektet har gjort avtale med
Sør-Troms museum og vil lage utstilling når det passer dem. Vi har og laget tekst til en lydfil for
vandring ute på Trondenes.
Trondeneshalvøya ble erklært vernet i høst. Da brukte både riksantikvaren, statsforvalteren,
fylkesordfører og ordfører begrepet evakueringsleir, enda ingen ble evakuert hit. Vi var raskt ute i
media og korrigerte at det var gjenreisningsleirer som ble lagt til Trondenes. Bare denne episoden
viser verdien av at vi jobber frem fakta fra vår rike krigshistorie. Det er viktig at det arbeidet vi har
gjort, blir skrevet ned. Artikkelen i Håløygminne nr. 2 i 2018 viser seg å være svært viktig. Bokprosjekt har vi hatt i tankene hele tiden, men vi har ikke fått støtte til det.
Årsmøtet i september vedtok en god uttalelse om arkivtjenesten. Denne ble sendt ut rett eter
årsmøtet. I januar hadde departementet ute en høring om arkivtjenesten. Styret sendte da
årsmøteuttalelsen som en høringsuttalelse og fikk dermed spilt inn behovet for å styrke
veiledningstjenesten, åpningstida og tilgjengeligheten til arkivene for de frivillige organisasjonene.
LLH fikk også tilsendt vår årsmøteuttalelse.

Fremtidsutsikter.
Styret håper at vi nå kan komme i en mer normal situasjon for det frivillige foreningsarbeidet. Det vil
passe i det vi har gått inn i Frivillighetens år 2022.

Styret

