
Vidkunn Eidnes tildelt 

Kongens fortjenestemedalje 
 

 

Harstad historielag gratulerer Vidkunn Eidnes med Kongens fortjenestemedalje. Harstad 

historielag fikk innspill fra et av våre medlemmer, Torill Bille, om Harstad historielag kunne 

søke om denne medaljen til vårt æresmedlem Vidkunn. Styret syns det var en glimrende ide 

og søkte. Vi hadde håpet at den skulle komme til Vidkunn sin 90-års dag, men denne 

medaljen henger høyt og mange skulle uttale seg. Både ordfører og statsforvalter anbefalte 

søknaden varm.  

Den 18. august ble medaljen overrekt til Vidkunn på Sør-Troms museum av ordfører Kari-

Anne Opsal og ordføreren hadde med melding om invitasjon til slottet for Vidkunn. 



Ordføreren holdt en flott tale med begrunnelse for at hun mente Vidkunn fortjente 

medaljen og viste til at Vidkunn har bidratt til folks identitet om Harstad.  

Det er Vidkunn sitt engasjement i det frivillige arbeidet, både innen idrett og kultur som 

kvalifiserte ham for denne utmerkelsen. 

 

Overrekkelsen av medaljen, diplom og invitasjon på Sør-Troms museum. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongens 
fortjenstmedalje 

Kongens fortjenstmedalje ble 

stiftet av Kong Haakon VII 1. 

februar 1908. Den deles ut 

som belønning for innsats av 

særlig samfunnsgavnlig natur 

på områder som kunst, kultur, 

vitenskap, næringsliv, sosialt 

og humanitært arbeid. 

Etter statuttene fra 2012 blir det ved 
vurderingen av kandidater lagt 
avgjørende vekt på samfunnsnyttig 
innsats over lengre tid, inkludert 
frivillig arbeid og engasjement.  



 

 

Harstad historielag stilte med fem medlemmer av styret, ellers var det dekt opp til noen av 

Vidkunn sine slektninger og venner samt øvrighetspersoner. Sør-Troms museum stilte med 

lokalet som en gest til Vidkunn sin store innsats for museet. Og kommunen med ordførerens 

representasjonskonto stilte med mat. I tillegg til karbonade fikk vi kake og kaffe.  

Sør-Troms museum ved Mona Høydal roste Vidkunn sitt arbeid for museet og den hjelp de 

hadde av ham når de støtte på vanskelige historiske spørsmål. Og Vidkunn både stiller opp 

og svarer.  

 

Harstad historielag ved leder Einar Lockert utdypa historielagets søknad. 

Vidkunn holdt takketale. 

 



 

 

 

Avisoppslag: 

Her får Vidkunn Eidnes Kongens fortjenstmedalje - ht.no  

Vidkunn fortjente en utmerkelse: – Han er en ener i alt han gjør - ht.no  

Trondenes, Kongens fortjenstmedalje | – Gikk rett inn i minefeltet på Trondenes under krigen 

(iharstad.no)  

https://www.ht.no/nyheter/i/28Rb3R/her-faar-vidkunn-eidnes-kongens-fortjenstmedalje
https://www.ht.no/nyheter/i/JxKLA6/vidkunn-fortjente-en-utmerkelse-han-er-en-ener-i-alt-han-gjoer
https://www.iharstad.no/gikk-rett-inn-i-minefeltet-pa-trondenes-under-krigen/s/5-126-176006
https://www.iharstad.no/gikk-rett-inn-i-minefeltet-pa-trondenes-under-krigen/s/5-126-176006


Harstad Tidende 19.august 2022: 

 

  



 

  



 

 

 


