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Styrets virksomhet:
Styremøter
Det har vært avholdt 10 styremøter og styret har behandlet 92 saker. Historielaget har nå 115
livstidsmedlemmer. Av disse er 3 æresmedlemmer. Steigen historielag er medlem i Landslaget for lokalhistorie
og mottar «Lokalhistorisk magasin» og «Heimen» fire ganger i året. Historielaget samarbeider også med 8 andre
historielag for å samordne produksjon av årboka. Dette samarbeidet fungerer godt, og vi har jevnlige møter
gjennom året.
I tillegg til styremøter har styremedlemmer deltatt på seminarer i Saltstraumen den 24.-25.06
og i Glomfjord 19.- 20.05.
Støtte til kulturhistoriske tiltak
Leines menighetsråd fikk kr. 7 500 til restaureringen av gamle Leines skole.
10. kl ved Steigenskolen Leinesfjord fikk kr. 7 500 i støtte til reise med de hvite bussene til Auschwich.
Foredragskvelder
Steigen historielag, Nordlandsmuseet avd Steigen og Steigen folkebibliotek har i fellesskap arrangert
foredragskvelder som har vært avholdt på Steigen folkebibliotek Leinesfjord.
Disse foredragene har vært godt besøkt og fortsetter i 2018.
30.01.2017 holdt Britt Johansen foredrag om norsk selfangst i Vestisen.
20.02.2017 holdt Eva Ditte Donat foredrag om Johan Berner Jakobsen.
27.03.2017 holdt Kåre Tjihkom foredrag om samiske stedsnavn i Steigen og Nord-Salten.
24.04.2017 holdt Oscar Berg foredrag om «den forhatte lærer» H.C. Lindbom
25.09.2017 holdt Tove Mette Mæland foredrag om helbrederen Johannes Bratteng,
30.10.2017 holdt Preben Mørkbak foredrag om kvinnen i vikingtida.
27.11.2017 holdt Eva Ditte Donat foredrag om Russer-Lund.

Historieseminar
31.07.2018 under Sagaspilluka hadde Steigen historielag et seminar på Bø ungdomshus.
Ingebjørg Aamlid Dalen holdt er foredrag om Nord-Norge på slutten av 1500-tallet.
Ada Einmo Jørgensen fortalte om Elsa Laula Renberg, som arrangerte det første landsdekkende samemøte i
Norge.
Historiske vandringer

Geologitur til Brennvika
27.05 2017 var det geologitur til Brennvika. Sigvart Bjerkenes var guide og vi fikk en fin innføring i alle de
forskjellige bergartene som har formet området.
15 personer var med på turen.
Anna i Makkvatnet

Fra turen til Makkvatnet. Bildet er fra en kort pust nede ved stranda. Fantastisk utsikt. Og fantastisk vær under turen!

16.09.2017 gikk vi flyktningruten fra Hopen til Makkvatnet. Olav Åsheim var kjentmann og fortalte om Anna
Pedersen som bodde ved Makkvatnet og var flyktinglos under krigen.
24 personer fikk en fin innføring i flyktningruten og det fantastiske arbeidet som Anna i Makkvatnet gjorde for å
lose flyktninger over til Sverige.
Prosjekter
Utvalgt kulturlandskap Engeløya(UKL):
Engeløya ble i 2017 nominert som ett av tre nye områder som fikk status som Utvalgt kulturlandskap i
jordbruket. Formålet med prosjektet er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg av landskapsområder med svært
store og biologiske og kulturhistoriske verdier. Gjennom avholdte informasjonsmøter og vedtak i Steigen
formannskap ble det bestemt å gå inn i prosjektet.
Steigen historielag sitter i en prosjektgruppe som diskuterer hvilke områder som skal prioriteres.
Steigen historielag har i samarbeid med Nordlandsmuseet påtatt seg å samle inn gamle bilder som blir skannet.
Stedene hvor disse bildene ble tatt blir så gjenfotografert for å se hvordan landskap og situasjoner har forandret
seg.
Skagstad skole
Steigen historielag og Nordlandsmuseet har også gjennom prosjektet påtatt seg å restaurere Skagstad skole, den
eneste gjenværende Wisløff-skolen fra 1881. Arnstein Brekke har foretatt en vurdering av restaureringsarbeidet
og hva som bør prioriteres.

Flyktningruten Hopen – Makkvatnet – Strinda
Som et resultat av vår tur 16.09.17 tok vi kontakt med Hamarøy historielag for å samarbeide om å gjenåpne
flyktnigruten fra Hopen til Makkvatnet og videre til Strinda.. I tillegg ønsker vi å lage et minnesmerke for Anna i
Makkvatnet på gården der hun bodde.
Dette prosjektet er godt i gang, og arbeidsgruppa består av Steigen historielag, Steigen kommune, Hamarøy
historielag, Hamarøy kommune, Arran og Nordlandsmuseet.
Langsteinen
Riksantikvaren v/Eva Walderhaug skrev i brev 27.06.2017 at de har som mål at Langsteinen kan gjenreises i
2018. Vi følger saken nøye og har sendt en forespørsel om mulig dato for dette. Vi avventer svar.
Hjemmeside
Steigen historielag har inngått avtale med Vidar Johansen, Grubstad om utarbeidelse av ny hjemmeside. Den er
nå operativ, og kasserer Ninie van Schaik er ansvarlig for siden.

Facebook
Steigen historielag har opprettet en facebookside. Der kan det dukke opp interessante bilder og kommentarer.
Adressen er: https://www.facebook.com/groups/621316181240181/
Slektssøk
Vi mottar mange henvendelser med forespørsel om å finne fram til slektninger. Noen av disse er veldig
tidkrevende, men desto morsommere når vi klarer å løse dem.
Utgivelse av årbok 2017: Årboka kom ut for 42. gang og den ble godt mottatt. Vi bestilte 900 stk og boka har
solgt bra.
Etterord
Styret i Steigen historielag viser til ovenstående, takker for godt samarbeid i 2017 og ser fram til nye spennende
opplevelser i 2018.
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