
Harstad Historielag 

Årsmøtet torsdag 27.5. kl.19.00 på Sør-Troms Museum. 

Dagsorden/Saksliste 

1 Åpning ved leder 

2 Konstituering 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

b. Valg av møteleder 

c. Valg av møtesekretær 

d. Valg av to stemmeberettigede personer til å underskrive 

protokollen 

3 Årsrapporten 2020 

4 Regnskap 2020 

5 Kontingent 

6 Budsjett 2020 

7 Innkomne forslag 

Styrets forslag til ny æresmedlem i historielaget. 

8 Arbeidsplan 2021 

9 Valg etter vedtektene 
 

 

Årsmelding 2020. 

Innledning: I et år der koronapandemien har satt dagsorden internasjonalt, 

nasjonalt og lokalt er det naturlig at også årsmeldingen for Harstad historielag 

bærer preg av situasjonen. Endringer i planer og avlysninger av 

møter/arrangement vil dessverre bli nøkkelord i denne framstillingen. Styret 

har et inderlig ønske om at i løpet av de nærmeste måneder vil forholdene 

normalisere seg slik at vi igjen kan gjennomføre medlemsmøter, foredrag og 

turer. 

Styret 

Etter at styret konstituerte seg i styremøte 05.03. 20 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 

Leif M. Madsen 

Marthe S. Langstrand 

Revisorer 

Tore Kulseng 

Ottar Nilsen 

Valgnevnd 

Johnny Kristiansen 

Andreas Bergland 

Bodil Kulseng 

Redaksjon Årbok for Harstad 

Redaktør Bjørn Hall-Hofsø 

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

Lockert. 

 

Styremøter 

Etter årsmøtet 20.02 20 har styret avholdt 5 styremøter i 2020. Slik situasjonen 

har vært etter 12.mars har det vært en utfordring å få avholdt fysiske 

styremøter. Vi har måttet tilpasse tidspunkt til den aktuelle koronasitasjonen.  

Det har ført til endring av planlagt møtetidspunkt og planlagt møtested.  Men 

med fleksibilitet fra alle parter har vi fått det til. I tillegg til styremøtene har 

nettet vært hyppig brukt. 

Styrets vararepresentanter innkalles fast til møtene. 

 



Årsmøtet 20.02. 

Årsmøtet ble besøkt av ca 50 av våre medlemmer, et frammøte vi i styret sier 

oss godt fornøyd med. Etter at de tradisjonelle årsmøtesakene var behandlet, 

hold Kristian Holst et meget interessant ca 45 minutters foredrag om «Harstads 

eldste bedrift – en 150-års bedriftshistorie» Årsmøtet ble avsluttet med en 

enkel servering. På årsmøtet ble det også presentert en arbeidsplan for 2020. 

Lite ante vi da at så å si intet i denne arbeidsplanen kunne la seg gjennomføre. 

 

Medlemsmøter 

Pandemien har inneværende år satt en effektiv stopper for å avholde 

medlemsmøter. I og med at det dette år var 75 år siden slutten på 2. 

verdenskrig, mente styret at temaene for noen av møtene burde være relatert 

til dette. I første omgang jobbet vi med å få til et foredrag til vårmøtet med 

tema gjenreisning. Flere aktuelle foredragsholdere ble kontaktet. Dessverre 

satte koronaen en stopper for alt. 

Vårmøtet 

Rammet av koronaen. Avlyst. 

Vårturen/høstturen 

Vårturen var i år planlagt til Ibestad der vi tok sikte på å besøke ulike historiske 

bygninger/steder. Vi håpet i det lengste på at denne turen skulle kunne la seg 

realisere. Slik gikk det ikke. Coronapandemien satte en stopper. De samme 

nasjonale og regionale smitteverntiltakene umuliggjorde også at en høsttur 

kunne arrangeres. 

Boklanseringer 

I løpet av våren/høsten fikk historielaget forespørsel fra diverse forfattere som 

i anledning av sine boklanseringer ønsket å foredra om sine bokprosjekter. 

Styret måtte, slik situasjonen var, bare gi avbud. Styret hadde imidlertid en 

målsetting, nemlig å få til et medlemsmøte på Trondenes Historiske Senter ved 

lansering av Årbok for Harstad 2020. Møtet var berammet til 5.nov. Vi i styret 

så virkelig fram til igjen å kunne møte våre medlemmer til årboklansering med 

tilhørende foredrag  (Jens Harald Holmboe skulle fordra om Holmboeslekta fra 

Ervika) og en enkel servering. Så forverret smittesituasjonen seg. 

Medlemsmøte kunne ikke avholdes. En nødløsning ble at redaktør Bjørn Hall-



Hofsøs presentasjon av Årbok 2020 ble streamet. Styret fikk tilbakemelding om 

at i alle fall noen av våre medlemmer hadde fulgt orienteringen på nettet. 

For å få distribuert Årboka til våre medlemmer kjørte styremedlemmene ut til 

de enkelte medlemmene med bøkene.   

Representasjon på fylkesmøte og landsmøte. 

Marianne Veland og Frode Bygdnes representerte laget på årsmøtet i Troms 

historielag. Frode Bygdnes er for øvrig også sekretær for Troms Historielag. 

 

Annen virksomhet i laget 

Kulturminneplanen  

11.3. arrangerte Harstad kommune et møte hvor diverse lag og foreninger var 

invitert i forbindelse med arbeidet om en kulturminneplan for Harstad. 

Historielaget var representert med leder. Planen skulle ha fokus på kystkultur, 

verftshistorie og krigshistorie. Historielagets intensjon var å avholde et 

medlemsmøte med kulturminneplanen som tema, og der medlemmene kunne 

komme med innspill. 12.3. stengte Norge ned. Som en erstatning for fysisk 

møte sendte vi ut informasjon på nettet til alle våre medlemmer der vi ba om 

innspill eller at innspill kunne gis direkte til oppgitt adresse i kommunen. 

Historielaget mottok ingen innspill i saken. 

1000-årsmarkering av Stiklestadslaget/ Regional markering 2023 

I forbindelse med 1000-årsmarkeringen for Stiklestadslaget, den regionale 

markeringen skal skje i 2023, har styret i Harstad historielag gjort seg opp noen 

tanker om hvordan vi kan påvirke/bidra til den regionale markeringen. Vi kan 

tenke oss å stå som arrangør av et helgeseminar høst 2021 med tema Nord-

Norges betydning i rikssamlingen. Representanter fra historielagene i Troms og 

Nordre Nordland, til sammen 12 historielag, tenkes invitert. Foredragsholdere 

må involveres. Historielaget vil søke Harstad kommune om tilskudd. I dette 

prosjektet vil vi samarbeide nært med historielaget på Bjarkøy. Mye arbeid 

gjenstår før en eventuell realisering. 

Tore Hund-prosjektet 

Bjarkøy Bygdelag søkte Harstad kommune om at det ble opprettet en egen 

budsjettpost til prosjekt Tore Hunds rike. Harstad historielag støttet dette 

innspillet. I tillegg til egen begrunnet søknad til kommunen tok vi i forkant av 



budsjettmøtet skriftlig kontakt med samtlige gruppeledere om saken. Vi kan 

ikke se at innspillet har gitt ønsket resultat. 

 

 

Krigsminnesmerker i Kilbotn 

Andreas Bergland og Harald Isaksen tok for noen år siden initiativ til å få satt 

opp informasjonsskilt på diverse krigsminner i Kilbotn. Skiltene ble i hovedsak 

finansiert av Kilbotn grunneierlag. Historielaget har på forespørsel fra A. 

Bergland sendt søknad til kommunen om den kan være ansvarlig for 

vedlikehold av skiltene og stiene fram til disse. 

Gave til Harstads sykehjem. 

I dette coronaåret der våre eldre på sykehjemmene gjennom strenge 

besøksforbud fikk føle ensomheten ekstra sterkt, besluttet styret i historielaget 

at vi kunne gi en samling av de ti siste årgangene av Årbok for Harstad til våre 6 

sykehjem. Etter å ha klarert med den kommunale ledelse, dro sekretær og 

leder rundt til sykehjemmene med gaven. Det var et meget hyggelig oppdrag. 

Gaven ble mottatt med glede og entusiasme på samtlige sykehjem. Vi mener 

dette må være et fint bidrag til Livsgledeprosjektet. 

Medlemmer 

Pr. 31.12 hadde laget 145 medlemmer, hvorav 26 familiemedlemmer og 3 

æresmedlemmer. Det er en økning på 7 fra året før. Det er gledelig å registrere 

at til tross for årets lave aktivitet, så har medlemstallet økt.  

Årbok for Harstad 

 Årbok for Harstad 2020 ble den mest omfangsrike årboken historielaget har 

utgitt, målt i antall sider. Mange av våre medlemmer responderte positivt på 

oppfordringen om å søke i egne arkiver og minner etter saker som de mente 

kunne være verd å videreformidle. Resultatet har blitt 28 interessante artikler 

fra eldre og nyere tid. Som vanlig har boka også et rikt billedmateriale. Samlet 

gjør dette Årbok 2020 til et kvalitetsprodukt. Styret ønsker å gi en stor takk til 

alle artikkelforfatterne. Uforbeholden ros også til redaksjonskomiteen og 

spesielt til redaktør Bjørn Hall-Hofsø. 

Økonomi 



Økonomien må betegnes som god. (Se 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 denne. 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 

v.styret 

 

http://www.harstadhistorielag.no/

