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Styret 

Etter at styret konstituerte seg i sitt møte 07.03 har styret hatt følgende sammensetning: 

Styreleder Einar Lockert 

Nestleder Marianne Veland 

Sekretær Frode Bygdnes 

Kasserer Tore Einar Johansen 

Styremedlem Hjørdis Jensen Holter 

 

Vararepresentanter 

Peter Midbøe 

Elsa Floer 

Leif M. Madsen 

Revisorer 

Ivar Jensen Holter 

Tore Kulseng 

Valgnemnd 

Andreas Bergland 

Bodil Kulseng 

Johnny Kristiansen 

 

Redaksjon Årbok for Harstad 

Redaktør Bjørn Hall-Hofsø.  

I redaksjonen for øvrig:  

Frode Bygdnes, Tore Einar Johansen, Elsa Floer, Sigurd Stenersen og Torny Nikolaisen. 

Styremøter 

Eter årsmøtet 21.02 har det nye styret avholdt 5 styremøter. I tillegg til styremøtene anvendes 

telefon og e-post hyppig som løpende kontakt mellom styremedlemmene. Styres vararepresentanter 

innkalles til møtene.  

Medlemsmøter 



Det har vært avholdt 5 medlemsmøter inklusiv årsmøtet. Oppmøtet på medlemsmøtene har vært 

god. Temaene har vært varierte, men det er tydelig at temavalgene har blitt oppfattet som 

interessante. 

Årsmøtet 21.02 

Etter at de ordinære årsmøtesakene var behandlet, orienterte Gunn-Ellen Krøtø og Ranveig Kildal 

Ramtvedt, begge fra Harstad kommune, om arbeidet med Kulturplan og Kulturminneplan for Harstad  

Vårmøte 25.04 

Tema – Maritim kulturbevaring – Styreleder for Grytøyfergens venneforening Dagfinn Gjertsen 

orienterte om restaureringsarbeidet med MF Grytøy. 

Vårtur 14.06.  

Vårturen til Bjarkøy og Sandsøy må få betegnelsen meget vellykket både værmessig og 

innholdsmessig. Hele 42 deltakere deltok. Rutebilhistorisk forening stilte med buss og sjåfør. På 

Bjarkøy besøkte vi båtmuseet, Bjarkøy kirke, utgravningene der en mener Tore Hund hadde sine 

båtnaust og Ottesa-stua. På Sandsøy stod Sandsøy kirke og bespisning på Bo- og eldresenteret på 

programmet. På begge øyene ble det holdt gode og interessante foredrag. 

Boklanseringer 

12.09.  

Boklansering av Alf R. Jacobsens bok «Farlig farvann». Dette var i samarbeid med Harstad bibliotek, 

forlaget og Harstad historielag. Forfatteren orienterte om boka.  

01.10. 

Lansering av Leif Arne Heløes bok «Harstadfolk i gode og onde dager» på Trondenes historiske 

senter. Boka er kommet i stand etter et nært samarbeid med Harstad historielag og har også 

benevnelsen Særhefte 5. I forbindelse med lanseringen holdt forfatteren selv et kåseri med 

utgangspunkt i boka. 

07.11. 

Lansering av Årboka for Harstad 2019. Redaktør Bjørn Hall-Hofsø orienterte om årboka. I tillegg 

foredrag av Frode Bygdnes om kunstneren Thoralf Sørum. 

Høstturen i år var planlagt til Ibestad og Andørja, men måtte dessverre av ulike grunner avlyses. 

Kommunevalget med dertil valgkamp i forkant var en faktor. I tillegg var det tillyst en lokalhistorisk 

uke i Harstad i september etter initiativ bl.a. av Gunnar Reppen. Samlet gjorde dette det vanskelig å 

finne en egnet dato. 

Representasjon fylkesmøte og landsmøte, 

Troms Historielag hadde i år lagt sitt årsmøte til Harstad 6.-7. april. Harstad Historielag var 

representert med leder, sekretær. 

Frode Bygdnes ble gjenvalgt som sekretær Troms historielag. 

Landsmøtet ble avholdt i Alta 24-26.mai. Representanter for Harstad historielag var Frode Bygdnes. 

 



Annen virksomhet i laget 

24.juni var det seminar i Harstad i regi av UIT. Tema var krig, fred og gjenreisning. Flere av 

historielagets medlemmer deltok og Frode Bygdnes holdt et foredrag om Finnmarksleiren. 

Harstad historielag har deltatt aktivt i arbeidet med å gjøre russefangeleiren på Trondenes til en 

verdig og aktiv minnelund. Styret har i brev til fylkeskonservator Anne Karine Sandmo formulert sine 

ideer. 10.september hadde historielaget og representant for den norsk-russiske venneforeningen 

møte på Trondenes med fylkeskonservator Sandmo og flere i hennes stab. Etter møtet var det 

befaring i selve russefangeleiren der ulike løsninger ble diskutert. 

Også i inneværende år har representanter for styret deltatt aktivt i dialogmøter om Kulturplanen for 

Harstad. I forbindelse med høringsutkastet har laget initiert to innspill. Harstad Skipsverftsmuseum 

må nevnes i planen. Og Harstad historielag bør tas inn på egnet sted. 

Medlemmer 

Pr.31.12. har laget 138 medlemmer, herav 22 familiemedlemmer og 4 æresmedlemmer. Gledelig at 

medlemstallet har steget med 20 sammenlignet med fjoråret. 

Årbok for Harstad 

Årboken må også i år få betegnelsen et kvalitetsprodukt. 39 artikler med lokalhistorisk stoff fra nyere 

og eldre tider og et rikt billedmateriale. Uforbeholden ros til redaksjonskomiteen med Bjørn hall-

Hofsø som redaktør og til de 22 artikkelforfatterne. 

Økonomi 

Økonomien må betegnes som god. (Se regnskap)     

 

Hjemmeside 

Harstad historielags hjemmeside www.harstadhistorielag.no synes å fungere godt. Her kan 

interesserte søke informasjon om lagets virksomhet og arbeid. Frode Bygdnes er ansvarlig for siden. 

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. 

Harstad historielag deler facebookside med Troms historielag.  
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