
Årsmelding 2021 – Harstad historielag 
Innledning: Også årets årsmelding bærer preg av at pandemien enda ikke har sluppet taket. 

Endring i planer og avlysninger av møter/arrangementer blir dessverre nøkkelord også for 

året 2021. Ett eksempel på koronaens bivirkninger er at årsmøtet for 2021 ikke lot seg 

avvikle før 27. mai. Men til tross for at vi har måttet tilpasse oss vekslende coranaregler og 

restriksjoner, så synes styret at vi har klart å opprettholde et rimelig godt aktivitetsnivå. 

Styret 

Etter at styret konstituerte seg på første styremøte etter årsmøtet, har styret hatt denne 

sammensetning: 

Styreleder  Einar Lockert 

Nestleder  Marianne Veland 

Sekretær   Frode Bygdnes 

Kasserer  Tore Einar Johansen 

Styremedlem  Hjørdis Jensen Holter 
Vararepresentanter 

Peter Midbøe 

Leif M. Madsen 

Marthe S. Langstrand 
Revisorer 

Tore Kulseng 

Ottar Nilsen 
Valgnevnd 

Leder   Johnny Kristiansen 

Andreas Bergland 

Hennie B. Riise  
Redaksjon Årbok for Harstad 

Redaktør  Bjørn Hall-Hofsø 

I redaksjonen for øvrig: Frode Bygdnes, Tore Einar Johansen, Elsa Floer, Einar Lockert 

 

Styremøter 

Etter årsmøtet 27.05 har styret avholdt 4 styremøter i 2021. Fast møtelokale er Harstad 

bibliotek der vi kan få plass etter ordinær stengetid. Biblioteket fungerer godt som 

møtested, men hyggelig var det at til styremøtet 14.10. var vi av Andreas Bergland invitert til 

Kilbotn forsamlingshus der vi foruten kaffe og kaker også fikk en grundig innføring i 

forsamlingshusets historie.  

I tillegg til de faste styremøtene, er nettet hyppig brukt som kommunikasjonsmiddel for 

styrets medlemmer. 

Lagets vararepresentanter er fast innkalt til møtene.   

  



Årsmøtet 2021 

På grunn av pandemien ble årsmøtet avholdt først 27.mai. Smitterestriksjonene gjorde det 

nødvendig med påmelding i forkant, og vi hadde ingen foredragsholder eller servering. Antall 

medlemmer som møtte var derfor også godt under gjennomsnittet, men vi fikk behandlet 

alle årsmøtesakene på en god måte. 

På årsmøtet ble et nytt æresmedlem utnevnt; Leif Arne Heløe. 

 

Medlemsmøter  

Dessverre var det i høst bare mulig å avvikle to medlemsmøter. Det ene ble avholdt 30. 

september, og her holdt Jens Harald Holmboe et meget interessant foredrag om 

holmboeslekta fra Ervika. Møtet var godt besøkt.  

Heldigvis lot det seg i år gjøre å arrangere et medlemsmøte i forbindelse med 

årboklanseringen. Også her var det godt fremmøte og etter at redaktør Bjørn Hall-Hofsø 

hadde gitt en presentasjon av årboka, holdt Tore Einar Johansen et foredrag om Slottet 

bygdeborg. Må også her nevne at et foredrag av Jan Pettersen med utgangspunkt i hans bok 

Kampen om Narvik, et foredrag vi har måttet avlyse flere ganger i fjor, ble avviklet 30.januar 

i år. Også dette medlemsmøte var godt besøkt. 

 

Vårturen 

Som året før, måtte vi også dette året avlyse vårturen. 

 

Høstturen 

Høstturen ble avviklet som en geokulturell byvandring med geolog Peter Midbø som guide. 

En tretimers lang vandring der deltakerne fikk en grundig innføring i Harstads geologiske 

historie og konkret se hvordan disse ulike bergartene har vært benyttet lokalt som 

bygningsstein og i kulturminner. Turen gikk fra Skipperhuset i Andreas Linds gate, opp 

gjennom byen til Sama, videre ned til Samasjøen og ble avsluttet ved havnebygget i sentrum. 

 

Representasjon  

Fylkeslagets årsmøte   

Marianne og Frode representerte laget på fylkeslagets årsmøte. Årsmøtet hadde denne gang 

valgt å sette fokus på Vikingetida. Man ønsket å fremheve betydningen av den nordlige 

landsdel i vikingetida. Seminarene i forbindelse med årsmøtet hadde alle dette som tema. 

Da dette temaet også har den største relevans for det helgeseminaret Harstad historielag i 



samarbeid med historielaget på Bjarkøy planlegger å arrangere i slutten av april 22, var det 

svært nyttig å være representert i Tromsø. 

Landsmøtet til Landslaget for Lokalhistorie 

Møtet ble avviklet som teamsmøte, og Harstad historielag var representert med 3 

styremedlemmer; Marianne, Tore Einar og Frode. 

100-årsjubileet for Landslaget for lokalhistorie. 

Marianne og Frode representerte også vårt historielag under 100-årsjubiluet for Landslaget 

for lokalhistorie i Oslo 1.-3.okt. 

Fredning av historiske Trondenes og Trondenes Fort. 

Styret i historielaget var invitert og deltok ved den offisielle seremonien 29.oktober for 

fredningen av historiske Trondenes og Trondenes Fort. 

 

Annen virksomhet i laget 

Seminar i anledning 1000-årsjubileet. 

En gjenganger på mange av styremøtene i år har vært planlegging av helgeseminaret som 

skal avholdes siste helgen i april. Bakgrunnen er at vi står foran et 1000-årsjubileum som skal 

markere Stiklestadslaget i 1030. I vår region skal jubileet markeres i 2023. Med seminaret 

som er et samarbeid med Bjarkøy historielag ønsker vi å sette søkelyset på den nordlige 

landsdels viktige rolle i denne prosessen. Sommeren 2021 gikk vi ut med invitasjon til alle 

historielagene i Troms og Nordre Nordland, til sammen 20 lag. Vi tror at fokuset på vår 

landsdel i sagaen blir sterkere om vi får fram bredden i vår posisjon i Norges historie i 

vikingetida.  Vi ser for oss at de lokale historielagene kan berette om sine funn og 

kunnskaper i sitt nærmiljø fra jernalderen.   

Historielaget har søkt Harstad kommune ved tusenårskomiteen om økonomisk støtte til 

gjennomføringen. 

Forespørsel til kommunen angående fredning av gravstøtter 

 Etter at kirka og staten skilte lag, virker det som at gravminner er overlatt til de enkelte 

familiene å holde i hevd. Vi risikerer dermed å miste en viktig kulturarv. Våre kirkegårder og 

gravlunder er ikke bare for traumebehandling for etterlatte. Gravstedene bør også være 

påminninger om vår kulturarv. Kommunen har mye å vinne på å legge til rette for å bruke 

minnesteinene til å fortelle vår historie. 

Historielaget har derfor sendt en forespørsel til kommunen om at det nedsettes et eget 

utvalg som ivaretar denne funksjonen.  

Utgivelse av særhefte 

Kristian Holst har skrevet Haalogalands Dampskibsselskaps historie. Han har forespurt 

historielaget om laget er interessert i å utgi denne. Holst har gitt en meget grundig 



beskrivelse av Haalogalands Danpskibsselskaps historie fra stiftelse og helt opp til 60-tallet. 

Styret har vurdert dette som et så viktig bidrag til Harstads historie, fra framveksten av byen 

og helt opp til vår tid, at styret har inngått avtale med Chili om trykking.  

 

Medlemmer 

Pr. 31.12. hadde laget 145 medlemmer, hvorav 26 familiemedlemmer og 4 æresmedlemmer. 

Medlemstallet har holdt seg stabilt i 2021.  

 

Årbok for Harstad 

Årbok for 2021 ble den mest omfangsrike årboken laget har utgitt med sine 140 sider og til 

sammen 31 artikler med stor spennvidde både i tid og temaer. Også i år har boka et rikt 

billedmateriell. Dessverre ble utgivelsen noe forsinket grunnet papirmangel i verden, men 

omsettingen har vært god. Nytt av året var historielaget delte stand under julemessa på 

Stangnes for salg av årboka. Også i år kjørte styremedlemmene årboka ut til de 

medlemmene som ikke var til stede på årsmøtet.  

Den politiske ledelsen i Harstad kommune hadde også i år besluttet at årboken skulle være 

kommunenes julehilsen til alle kommunestyrerepresentantene. Laget er meget takknemlig 

for den støtten kommunen viser laget, ikke minst økonomisk. I år fikk for øvrig leder taletid i 

kommunestyre til å redegjøre for det arbeidet laget gjør for å bevare og formidle byens 

kollektive hukommelse. På dette møtet ble også årboken delt ut til representan 

Årbokredaksjonen vil her takke alle bidragsyterne, uten deres bidrag ville utgivelse av årbok 

vært mulig. Vi takker alle våre sponsorer og gir en uforbeholden ros til redaktør Bjørn Hall-

Hofsø.  

 

Økonomi 

Økonomien må betegnes som god. (Se eget regnskap og budsjett!) 

 

Hjemmeside 

Harstad historielags hjemmeside  www.harstadhistorielag.no synes å fungere godt. Frode 

Bygdnes er ansvarlig for siden og legger ned mye innsats for stadig å  forbedre den. 

Programmet StyreWeb fungerer også tilfredsstillende. Programmet er særlig godt egnet for 

regnskap og medlemsoversikter, men også for kontakt med medlemmer på e-post og sms. 

Styret 

http://www.harstadhistorielag.no/

