
FRIVILLIGHETSARBEIDET 

Uttalelse vedtatt på Troms historielags årsmøte i Tromsø 22. mars 2015 

Historielagene utøver et stort frivillig arbeid til felleskapets beste. Først og 

fremst tar lagene ansvar for vår kollektive hukommelse. Medlemmene utøver 

en energisk og uegennyttig jobbing med å berge historiefortellinger. 

Historielagene tar dermed vare på verdifull kunnskap om vår fortid for 

etterslektene. Også det tradisjonelle reiselivet tjener på den kunnskapen i sin 

markedsføring av opplevelseturisme. Historielagenes kunnskap er med på å 

berike hele samfunnet, og er en forutsetning for å kunne forstå og kunne gjøre 

riktige valg for fremtida. Vi må vite hva det er vi har å bygge på. Uten kjennskap 

til fortida, har vi heller ingen fremtid.   

Med arbeidet i historielagene engasjerer en mange. Vi ser det breie 

engasjementet i de mange bidragene som kommer frem i lagenes årbøker og 

annet historisk material som produseres. Lagene mobiliserer de fleste 

medlemmene med å skrive, fortelle, holde foredrag samt mobiliserer 

medlemmene til å delta på møter og turer. Denne allsidigheta i aktiviteter, er et 

sunnhetstegn i samfunnet. Det er mange enkeltpersoner som her opplever en 

positiv deltagelse som gir mening med tilværelsen for seg selv og andre. 

Det som setter begrensninger på historielagenes aktivitet, er penger. Lagene 

må handle i et marked til ordinære priser. Utgivelse av bøker koster. 

Salgsprisen på ei årbok er meget lav. Med provisjon til bokhandlerne, blir det 

ikke noe igjen til lagene. All aktivitet koster, seminarer koster, møter koster og 

reiser koster. Dette betales av medlemmene selv. Historielagene betaler for å 

kunne få yte til samfunnet.  

Ansvaret for å ta vare på historia, er en offentlig oppgave. Med offentlig støtte, 

kunne lagene ha utvidet sin aktivitet, produksjon og deltagelse. Historielagene 

bør kunne komme inn på de kommunale, fylkeskommunale og statlige budsjett 

for å sikre og øke sitt positive samfunnsengasjement. Troms historielag 

henstiller til kommunene om å øke bevilgningene til frivillig arbeid fremfor å 

redusere dette. Fylkeslagene må komme inn på de fylkeskommunale 

budsjettpostene og Landslaget må få bevilgninger tilsvarende den 

massebevegelsen lokalhistorielagene utgjør.  


