Avholdt Årsmøte 14. og 15. mars 2014

Rundhaug Gjestegård med
Målselv historielag som vertskap

Fra venstre står vertskapet med Odd-Inge Larsen, Elsa Nymo og leder Oddlaug Lakseide.
Så er det styret for Troms historielag, med leder Elin Myhre, nestleder Arnhild Lindholm,
kasserer Eilif Nordseth og sekretær Frode Bygdnes.
10 av 15 lag hadde funnet vegen til Rundhaug i Målselv og som i fjor, var det et forrykende
uvær i det «Kyrre» slo inn over Troms og la ned masse snø på innlandet samtidig som
militærøvelsen pågikk for fullt på vegene i Målselv. De 27 representantene som hadde funnet
vegen til Rundhaugen, fikk oppleve et givende årsmøte med befaring, orienteringer og
spennende program som vertslaget hadde laget.
Målselv historielag startet med en spennende presentasjon av laget og programmet. Så fikk
ordfører for Målselv, Helene Rognli, holde hilsningstale. Dermed var årsmøtet i gang og
styrets forslag på møteleder Arnhild Lindholm og referent Frode Bygdnes, ble vedtatt.

Leder Elin Myhre takker leder av vertslaget Oddlaug Lakseide, åpnet årsmøtet og fikk
årsmøtet med på å velge nestleder Arnhild Lindholm som ordstyrer for årsmøtebehandlinga.

Leder Elin Myhre la frem en fyldig beretning for året 2013 som årsmøtet sluttet seg til med
minimale merknader. Beretninga vitner om et svært aktivt år. Særlig kan en fremheve
høstseminaret som var lagt til Spansdalen grendehus og behandlet kystsamisk miljø og hvor
forskere som bl.a. Odd Mathis Hætta, Jonny Nutti, Ragnhild Enoksen, Dikka Storm og Lars
Ivar Hansen holdt spennende foredrag om samiske tradisjoner og tilstedeværelse langs
kysten. I tillegg har Troms historielag hatt minnekurs i forbindelse med aksjonen «Mange
stemmer fra levde liv». Denne aksjonen om å få folk til å skrive ned sin egen historie, pågår
hele 2014. Beretninga kunne og melde om uro og problemer innad i Landslaget for
lokalhistorielagene (LLH), som bla førte til ekstraordinært landsmøte i november. Det siste er
melding om å flytte sekretariatet fra Trondheim til Oslo som årsmøtet kritiserte og krevde en
bedre organisatorisk behandling før avgjørelse tas.

Kasserer la frem et regnskap med overskudd. Det er særlig minneboka «Vi hadde utedo og
vedsjå» som har gitt fylkeslaget overskudd på kr. 64134,74. For seminarene har gått med
underskudd pga manglende støtte. Det var en stor skuffelse at Sametinget ikke ga støtte til
kystsamisk seminar, men kunne gitt støtte til kulturarrangement. Troms historielag har en
god økonomi med ei beholdning på ca. kr. 150.000, men det trengs om en skal lage flere
bokprosjekter. Årsmøtet vedtok å sette i verk den annonserte økninga av kontingenten på kr.
5,- for lokallagenes medlemmer. Dermed kan det arbeides for å kjøpe tjenester for å lage
prosjekter og bedre samarbeid med offentlige kulturplaner.
Årsmøtet tilpasset vedtektene til Landslagets organisatoriske endringer som ble gjort etter
det ekstraordinære årsmøtet. Styrets planer for år 2014, ble enstemmig vedtatt. Det samme
ble budsjettet for 2014. Og valgkomiteen innstilte på gjenvalg på de som var på valg. Dette
sluttet årsmøtet seg til.
Første dag pågikk forhandlingene frem til middagen. Under middagen fikk vi orientering om
Rundhaug Gjestegård sin historie. Særlig interessant gjestegårdens bruk før og under
2.verdenskrig.

Denne peisen er murt opp av russiske krigsfanger. Etter krigen var gjestegården temmelig
nedslitt og måtte pusses opp. Gjestegården hadde fine møbler treskjert i «den norske stilen».
Og delegatene fikk nydelig tre-retters middag, god mat og flott service, Til og med sengene
var gode å sove i.

Etter middagen gikk turen til en Grottekonsert. Det var Mellombygd Mannskor som sang inne
i fjellet. Her er en av bunkersene gjort om til et konsertlokale med en fantastisk akustikk.
Både sene og sitteplasser er anlagt inne i grotta. Historielagets medlemmer fikk oppleve en
flott konsert med fortellinger om de forskjellige sangene. Det var russefangene fra
fangeleiren på Rundhaug som med primitive redskaper meisla ut det harde grunnfjellet.
Bunkersen var ment å brukes til feltsykehus, men ble brukt til ammunisjonslager. I dag kan
den stå som symbol på slaveriet nazistene drev. Med dårlige klær, lite mat og hardt arbeid,
led disse 70 til 80 fangene.
Programmet for søndagen var busstur i krigsminnelandskap i Målselv. Lokalhistoriker
Vidkunn Haugli formidlet lokale minner fra 2. verdenskrig. Turen gikk på nordsida av
Målselva ned til Olsborg. Tidligere rektor på Høgtun videregående skole fortalte litt om
tømmerbygningene fra krigen på skolens område.

Turen gikk så til Andselv der vi fikk informasjon om veibygging og om tyskernes bruk av
huset inne på flyplassen i bakgrunnen. Her fikk og selskapet servert kaker og kaffe fra
arrangør-laget Målselv historielag.

Tilbake til Rundhaugen gjestegård, fortsatte årsmøteforhandlingene. Disse ble avsluttet med
at hvert lokallag fikk 10 minutter til å orientere om sitt arbeid. Slik utvekslet historielagene
både erfaringer og ideer til hverandre. At årsmøtet tok seg tid til en slik gjennomgang, er med
på å sveise lokallagene sammen og bedre samarbeidet i fylket.
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