Velkommen til Fredsseminar 8.-10. mai
på Trondenes historiske senter i Harstad
Troms historielag sammen med Harstad historielag og Sør-Troms Museum ønsker å
løfte fram Trondenesleiren/Finnmarksleiren 1945-1951. Leirene ble kalt
«Finnmarksbyen» der de deporterte fra Finnmark ble gitt midlertidig bosted i påvente
av å kunne vende heim til Finnmark og ta fatt på gjenreisninga. Leirene inneholdt ca
2000 deporterte. Ved hjelp av foredrag, utstillinger, tidsvitner og arkivmateriale fra
Riksarkivet, håper vi å bringe fram nytt materiale fra vår krigshistorie i nord.
Viktig: tips oss om tidsvitner eller pårørende som var i Trondenesleiren etter
krigen, og hvor de kom fra og om de reiste tilbake.
PROGRAM

Fredag 8. mai.
Sted: Thon hotell, Harstad
Kl 2000
Kvelds/registrering Thon hotell
Kl 2100
Uformelt samvær mellom forskere, informanter og deltakere. Thon hotell.

Lørdag 9. mai.
Sted: Trondenes historiske senter
0930 – 1000 Registrering/kaffe/wraps
1000 – 1400 Foredrag m kaffepause
"Det er kaldt å bo i tegninger i Finnmark". Om Finnmarkskontoret i Harstad og
gjenreisingen av Finnmark og Nord-Troms 1945 - 1952!
Ved historiker og pensjonert førstekonservator Anders Ole Hauglid
«Nødorganer for brakkereisning» ved konservatorene Nina Planting Mølmann
og Nina Stenvold, begge Gjenreisningsmuseet Hammerfest.
1400 – 1445 Lunsj
1445 – 1700 Guiding og kulturvandring i kulturminnefeltene v Eidnes. Konsert?
1700 – 1745 Kaffepause
1745 – 1930 Tidsvitner fra Havøysund forteller. Radiointervju av tidsvitner. Workshop.
2000
Middag

Søndag 10. mai.
Sted: Harstad historiske senter
0930 – 1115 Utstilling «Brent land» av Orkana forlag. Info.
1115 – 1200 Radiointervju. Oppsummering. Videre arbeid med innsamling av fortellinger.
1200 – 1300 Lunsj
1300 – 1400 Pensjonistuniversitet. Foredrag om Katti Anker Møller.
PRAKTISK INFO FREDSSEMINAR 8.-10. MAI 2015.
Sted for Fredsseminaret

Fredsseminaret holdes lørdag og søndag på Trondenes historiske senter i Harstad.
Sted for overnatting
Ved påmelding, må det gis beskjed om behov for overnatting. Troms historielag foretar
bestillinga på Thon hotell Harstad, der Troms historielag har bestilt et antall rom. Pris
enkeltrom for 1 person, per natt inkl. frokost: kr 685,- Pris for dobbeltrom for 2 personer, per
natt inkl. frokost: kr 855,- (Pr person kr 427,50 pr natt). Deltakerne gjør sjøl opp for seg på
hotellet
Fredag 8. mai
For de som ankommer fredag, foregår registreringa i foajeen på Thon hotell der vi overnatter.
Gi beskjed når du kommer. Annen aktivitet fredag er også lagt til Thon hotell. På restaurant
Egon kan man også spise en lett kveldsrett. Ikke inkl i seminarprisen.
Lørdag 9. mai
Registrering lørdag skjer på Trondenes historiske senter og all aktivitet lørdag foregår der.
Det gjelder foredrag, utstillinger, bespisning og utgangspunkt for kulturvandringer.
Søndag 10. mai
Utstillinga Brent land står på Trondenes historiske senter. Info om utstillinga. Radiointervju.
Oppsummering av seminaret og videre innsamling av fortellinger.
Seminarpakker. Giro sendes ut ved påmelding
Hele seminaret lørdag og søndag kr 1160,-.
Inkl seminaravgift, dagpakker med lunsj, kaffe etc (uten festmiddag). For deltakere fra
historielag tilslutta Troms historielag kr 1100,Bare lørdag kr 860,-.
Inkl seminaravgift, dagpakke lørdag med lunsj, kaffe etc (uten festmiddag). For deltakere fra
historielag tilslutta Troms historielag kr 810,- .
Bare søndag kr400,- .
Inkl seminaravgift, dagpakke søndag med lunsj, kaffe.
Matallergi
Gi beskjed ved påmelding hvis det må tas hensyn til det.
SISTE PÅMELDINGSFRIST ER 2.MAI
Påmelding skjer på elektronisk påmeldingsskjema som du vil finne på Troms
historielags nettside www.tromshistorielag.no. Fra tirsdag 14. april
Kan også sendes på mail til post@tromshistorielag.no
Vel møtt i Harstad
Troms Historielag. Epost: post@tromshistorielag.no Postadr: Troms historielag v Arnhild Lindholm,
Adr: Takvatn, 9334 Øverbygd. Nettside: www.tromshistorielag.no Org.nr 997 890 760
Tlf leder 0047 980 07 937

