
Pressemelding: 

Troms historielag tetter hull i nasjonens krigsminnekunnskap! 

 

Med store midler fra Norsk Kulturråd og Troms fylkeskommune går Troms historielag i gang med 

innsamling av minner fra Gjenreisinga. Fokus er historiene til de tvangsevakuerte flyktningene  fra 

Nord-Troms og Finnmark som i 1945-51 oppholdt seg i samleleirene i Harstad og Midt-Troms før 

heimreisa.   

Fylkeslaget for historielag i Troms, Troms historielag, har fått støtte for dette innsamlings-  og 

dokumentasjonsarbeidet med kr 100.000,- fra Norsk Kulturråd og kr 20.000,- fra Troms 

fylkeskommune. Troms historielag er svært glad for at bevilgende myndigheter støtter oss som 

frivillig kulturvernorganisasjon i dette arbeidet. Det er nemlig på høy tid å få samla minner fra de som 

var eller har opplysninger eller foto fra disse såkalte samlingsleirene i Harstad og Midt-Troms, 

iverksatt av Finnmarkskontoret etter freden.  

I samlingsleiren på Trondarnes var det særlig finnmarkinger fra kommunene Nordkapp (tidligere 

Kjeldvik), Måsøy og Hammerfest.  Innsamlingsarbeidet vil i første omgang konsentrere seg om 

intervju fra disse kommunene. Prosjektet har et samarbeid med Harstad historielag og Sør-Troms 

Museum. Museet vil være arkivinstansen for det innsamla materialet.  

Prosjektet starta med Fredsseminar i mai 2015 på Trondenes historiske senter i Harstad. På 

seminaret hadde vi foreleserne Planting Mølmann og Stenvold fra Gjenreisningsmuseet og fra 

Hauglid, tidligere leder for Nord-Troms Museum. På samme seminar deltok også informanter fra 

Honningsvåg, Havøysund, Tromsø og Harstad som også fikk en omvisning i Trondenesområdet hvor 

brakkebyen kalt «Finnmarksbyen» befant seg 1945-1951.  

Troms historielag intensiverer innsamlingsarbeidet og førstkommende torsdag 29. okt på kvelden vil 

det bli et orienteringsmøte i Honningsvåg i Repvåg kraftlags lokaler i kjelleren om dette innsamlings- 

og dokumentasjonsprosjektet. Da vil Elin Myhre, nestleder i Troms historielag og styreleder for 

Landslaget for lokalhistorie orientere om prosjektet. De lokale ildsjelene i Honningsvåg, Odd 

Holmgren og May Larssen er lokalkontakter for Troms historielag.  



Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med folk som har info om oppholdet på Trondenesleiren 

og om Finnmarkskontoret. Foto er vi også svært interessert i. Vi har skanner slik at vi kan skanne 

bildene på stedet. 

Alle er velkommen til møtet i Honningsvåg torsdag 29. okt på i Repvåg Kraftlags møtelokaler i 

kjelleren.  

Vi håper å få til orienteringsmøter i andre aktuelle kommuner. Troms historielag planlegger også et 

Gjenreisningsseminar 6. -8. mai 2016 i et av de tre kommuner Nordkapp, Måsøy og Hammerfest. 

Sted for seminaret er ikke avgjort ennå.  

For mer info om møtet og om prosjektet, kontakt Elin Myhre tlf  928 57 294, Frode Bygdnes tlf 975 

34 982 eller se Troms historielags nettside: www.tromshistorielag.no 

 

Styret i Troms historielag. Fra v Eilif Nordseth, Bjarkøy slekts- og historielag), Arnhild Lindholm 

(leder), Balsfjord historielag, Frode Bygdnes, Harstad historielag og Elin Myhre, Sørreisa historielag. 

Jonny Nutti, Spansdalen historielag var ikke til stede da bildet ble tatt.  

  

http://www.tromshistorielag.no/


Oppslag i Harstad Tidende 28.10.2015: 

 


