Årsmelding for 2012
Styre
I 2012 har styret bestått av:
Leder:
Terje Vollan, Åse (på valg i år)
Nestleder:
Werner Johansen, Andenes
Sekretær:
Idar Nilssen, Forfjord (på valg i år)
Kasserer:
Jannina Hansen, Lovik
Styremedlemmer:

Solbjørg Joramo, Bleik
Birgit Lund, Strandland
Alice Raanes, Sellevoll (på valg i år)

Varamedlemmer:
Ole Konrad Pettersen, Andenes
Kjersti Åshagen, Dverberg
Karl Rasmus Dahle, Stave
Revisorer:

Harald Pedersen
Helge Lyngra

Valgkomité:

Kjell Johansen, Sigurd Øvergård og Evelyn Bakken (alle på valg i år)

Webansvarlig:

Kolbjørn Blix Dahle

Styremøter
Det har vært avholdt i alt 9 styremøter, og 65 saker har vært behandlet.
Historielagets formål
Å vekke interesse og forståelse for kommunens lokale historie, og gjennom det å skape
tilhørighet til kommunen. Historielaget skal også bistå interesserte med å skaffe historisk
kildemateriale og skape kontakt med befolkningen ved kåserier, foredrag m.m.
Andøy historielag er tilsluttet ”Landslaget for lokalhistorie”.
Medlemmer
Medlemstallet i Andøy Historielag nærmer seg nå 200, en økning på rundt 30 siden forrige
årsmøte. Ca 1/3 av medlemmene er bosatt utenfor kommunen.
Nettsted
Siden den nye nettsiden startet opp i november for tre år siden, har den hatt rundt 40 000
besøk. Kolbjørn Blix Dahle er ansvarlig for oppdateringene.
Redaksjonskomiteen består av Jannina Hanssen, Terje Vollan og Werner Johansen.
Andøy Historielag på Facebook
Historielaget startet egen Facebook-side rundt midten av oktober. Denne har nærmere 700
medlemmer og synes å rekruttere medlemmer til laget. Konseptet gir mulighet for raske
meddelelser og besvarelser - og ikke minst diskusjoner om lokalhistoriske tema. At folk gis
mulighet for deltagelse, er utvilsomt med på å fremme interessen for lokalhistoria.
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Foredrag og andre arrangement
Historielaget har stått som arrangør eller del-arrangør av følgende:
10. november (2011): Fiskenes – Foredrag om stedet Fiskenes ved Odd Pettersen på årsmøtet.
14. desember (2011): Bjørnskinn - Markering av ”Sydpoldagen”, hundreårsdagen for
erobringen av Sydpolen. Her ble det fokusert spesielt på vår egen polarhelt Helmer Hanssen
fra Bjørnskinn, som var en av de fem som kom først til Sydpolen 14. desember 1911.
Markeringen med blomsternedleggelsen ved bautaen ble direktesendt på NRK-fjernsynet.
Etterpå var det foredrag ved Tormod Nordeng på grendehuset i Bjørnskinn, for øvrig det som
skulle bli den siste offentlige opptreden av æresmedlemmet Tormod Nordeng.
2. mai: Strandland - Foredrag ved Rune Blix Hagen om hekseprosessene, "Med bål og brann Forfølgelse av farlige trollfolk i Nord-Norge på 1600-tallet”. Under dette arrangementet ble
også kommunens kulturpris overrakt til Andøy Historielag. (Se egen omtale).
2. - 3. juni: Busstur til Lofoten med innlagt overnatting.
24. august: Dverberg - Deltagelse i markeringen av Torstein Raaby.
2. september: Øksnes - Deltagelse i arrangementet ”Kryss Gavlfjorden”.
Årbok 2012
Komiteen består av Odd Pettersen, Arild Dahle, Evelyn Bakken og Nils Nelvik. Årboka
lanseres på årsmøtet som den åttende i rekken fra det ”nye” historielaget. Evelyn Bakken har
laget layout til de tre siste utgavene, på samme måte som man gikk fram med den første i
2005.
Tilskudd til lokalhistorisk arbeid
Årsmøtet vedtok å avsette kr. 50,000,- til lokalhistorisk arbeid. Historielaget fikk i 2012 inn 6
søknader.
Følgende ble gitt tilsagn om tilskudd for 2011:
•
•
•

Nordmela Vel (Børrvågminner), kr 34 000
Risøyhamn Vel (Prosjektet Richard Withs plass), kr 6 000
Marianne Strand/Beate Heide (Digitale fortellinger fra Andøy), kr 10 000

Fullføringsfristen ble satt til 26. april 2013 (ett år fra tilsagnsdato).
Styret legger disse vedtatte retningslinjene til grunn for tilsagn og tildeling:
•
Tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar den lokale historia i tilknytning til Andøy. Foreninger eller enkeltpersoner kan søke.
Søknad sendes styret i Andøy Historielag innen angitt søknadsfrist.
•
Tilskudd kan gis som inntil 50 % av konkrete prosjekter. Prosjektet må i sin helhet være planlagt og utført i samsvar med
eventuelle retningslinjer fra overordnet kulturvernmyndighet.
•
Tildelte midler må være brukt innen ett år fra vedtak om tildeling.
•
Det må avleveres rapport og bekreftet sluttregnskap før utbetaling av innvilget tilskudd.
•
Utbetalte tilskudd som ikke er benyttet i samsvar med søknaden kan kreves tilbakebetalt.
Krav til søknaden:
•
Prosjektbeskrivelse (kort omtale av prosjektet).
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•
•

Kostnadsoverslag som viser kostnadene ved hele prosjektet og eventuelt delprosjektet det søkes tilskudd til.
Finansieringsplan som viser planlagt finansiering av hele prosjektet og delprosjektet det søkes tilskudd til, herunder også andre
tilskuddsytere.

Andre tilskudd
- Hobbyklubben ”Skravla” på Dverberg er innvilget kr 1 500,- som tilskudd til ny ytterdør på
Dverberg samfunnshus.
- Daniel Hægstad-laget er gitt kr 2 000,- i tilskudd til minnesmerket i Lødingen Vestbygd.
Begrunnelsen er hans mangeårige virke i gamle Dverberg kommune.
(Daniel Hveding Hægstad (1864 - 1950) var født i Lødingen Vestbygd.
Han bosatte seg etter hvert på Andenes, der han virket som lærer og kirkesanger i rundt 31 år.
Hægstad var varaordfører i gamle Dverberg kommune 1905-18 og ordfører 1918-22, nr 17 i ordførerrekka etter innføringen
av ”formannskapslovene”.
Han var felespiller (selv om fela var forbudt i kirkene) og skrev ned en rekke slåtter og sanger. En av de mest kjente etter han
er ”Bruremarsj fra Lødingen”, en velkjent melodi Halfdan Sivertsen framfører med egen tekst. Nettleksikonet Wikipedia har
omtale av han, med utgangspunkt i tiden på Andenes.)

Andøy kommunes kulturpris 2012
Andøy Historielag ble tildelt årets kulturpris med blant annet denne begrunnelsen:
"Andøy historielag er som sådan et særdeles aktivt lag. Med rundt 170 medlemmer er det også det største i regionen.
Fra og med 2005 har historielaget stått for, eller deltatt i, mer enn 40 ulike arrangementer med lokalhistoriske tema.
Det er en målsetting for laget å spre kunnskap om lokal historie og kultur, men laget arrangerer også turer til nabokommunene for å skaffe
innblikk i lokalhistorien også der.
Laget har også engasjert seg i andre konkrete oppgaver i lokalsamfunnet, eksempelvis rydding og synliggjøring av de gamle nedlagte
kirkegårdene.
Årlig utgivelse av lokalhistoriske årbøker gir laget økonomi til å støtte andre lag eller enkeltpersoner i deres arbeid med ivaretakelse av den
lokale historien. Historielaget har satt av 50 000 kroner årlig til fordeling de siste tre årene. Så langt har 14 søkere mottatt tilskudd.
Gjennom årbøkene og de lokale nettsidene blir det spredd viktig informasjon om Andøy kommune. Dette er informasjon som har betydning
både for mulige tilflyttere og reiselivsnæringen.
På denne måten settes Andøy kommune på kartet både nasjonalt og internasjonalt, det siste ikke minst gjennom informasjonen på internett.
Også andre medier henter materiale gjennom aktiviteten til historielaget. Dette så man blant annet ved markeringen av hundreårsdagen for
erobringen av Sydpolen. Da fikk Andøy og Bjørnskinn sin rettmessige plass i NRK-fjernsynet i tilknytning til feiringen av en
verdensbegivenhet.
Historielaget vektlegger geografisk spredning med hensyn til styresammensetning og arrangementer, noe som også bidrar til oppslutning om
lokalhistoriearbeidet fra befolkningen i hele kommunen. Kunnskaper om lokal historie og kultur er viktig for lokal identitet og lokal
patriotisme."

Overrekkelsen fant sted på Strandland grendehus i kulturuka.
Styret har besluttet at kulturprisen (maleriet) skal henge et halvt år på hver av skolene i Andøy
- i alfabetisk rekkefølge. Deretter på legekontorer etc.
Annet
- Historielaget har besørget blomster til gravene til et par medlemmer som har gått bort i løpet
av året.
- Et ”spontant” samarbeid mellom Inge E. Johansen og Idar Nilssen resulterte i et hefte om
Børra og Børvågen, ”Børra og Børvågen - Sagn og virkelighet”. Dette var klart til åpningen
av turistveien i sommer. Heftet er tilgjengelig på kulturkontoret i kommunen.
Anbefalte aktiviteter i 2012
• Medlemstur
• Årbok
• Foredrag
• Deltakelse i Kulturuka
Styret i Andøy Historielag
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