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Styrets virksomhet: 
Styremøter 

Det har vært avholdt 10 styremøter og styret har behandlet 59 saker. Historielaget har nå 110         

livstidsmedlemmer. Av disse er 3 æresmedlemmer. Steigen historielag er medlem i 

Landslaget for lokalhistorie og mottar «Lokalhistorisk magasin» og «Heimen» fire ganger i 

året. Leines menighetsråd fikk kr. 20 000 til restaureringen av gamle Leines skole. 

 

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 2017. 

25.01.16 holdt Harald Nilsen foredrag om Guttene på Gamøya. 

29.02.16 holdt Torstein Braseth foredrag om Syria- historien om en nasjons tilblivelse og 

               undergang. 

30.03.16 holdt Gudmund Andersen foredrag om grenselosene i Tysfjord og Hamarøy. 

25.04.16 holdt Arne Espelund foredrag om jernvinna i Trøndelag i eldre jernalder. 

30.09.16 holdt Jens Berglund foredrag om eldre bosetting og fraflytting i Nordfold. 

              Dette foredraget ble holdt på Berglundbrygga i Nordfold. 

31.10.16 holdt Gøril Pedersen foredrag om draktskikker og drakthistoriel 

28.11.16 holdt Robert Dearsley foredrag om Arktiske værstasjoner. 

 

Registrering og avfotografering av gravstøtter på Steigen kirkegård 

I 2013 inngikk Steigen historielag og kirkeverge for Steigen avtale om å registrere og 

avfotografere alle gravstøttene på Steigen kirkegård. Dette arbeidet ble avsluttet sommeren 

2016 og fotoene er lagt inn på en minnepenn som er oversendt Steigen kirkekontor. Denne 

informasjonen skal danne grunnlag for en verneplan for alle kirkegårdene i Steigen.  

Den 27.10.2016 sendte historielaget brev til Steigen kirkelige fellesråd og Steigen 

meninghetsråd og ba om at arbeidet med å utarbeide verneplanen påbegynnes, selv om 

arbeidet på alle kirkegårdene ikke er avsluttet. Vi har ikke fått svar på vår henvendelse. 



 

 

 

 

Prosjekter 

Steigen historielag, Nordlandsmuseet avd Steigen og Steigen kommune fikk i 2016  kr 40 000 

fra Riksantikvaren for å gjennomføre prosjektet «Igangsetting, skilting og skjøtsel av 

krigsfangeleiren i Bø på Engeløya». Dette er fortsettelsen og avslutningen på det prosjektet 

som ble gjennomført i forbindelse med 70-årsfeiringen i 2015. 

I 2016 ble følgende gjennomført: 

* Skilt med kart og anvisning av de minnesmerkene som er identifisert i leiren, 

* Små skilt som markerer minnesmerkene, 

* Postkasse med gjestebok og liste over krigsfangene som døde i leiren, 

* Oppsett av to flaggstenger og innkjøp av sovjetisk og norsk flagg, 

* Beplantning av vårløk ved Russestøtta, 

* Bro over til der vaktposttårnet sto, 

Prosjektet ble avsluttet med den årlige sammenkomsten ved Russestøtta i Bø den 09.05 2016. 

Steigens glade musikanter marsjerte inn og spilte den sovjetiske og den norske 

nasjonalsangen. Det ble kransnedleggelse, flaggheising, servering av kaker og kaffe og 

sjokolade på den nye broa før den ble båret gjennom skogen og satt på plass. 

Det var svært godt oppmøte under seremonien. 

Steigen historielag takker Nordlandsmuseet og Steigen kommune for godt samarbeid i dette 

prosjektet. 

 

Historiske vandringer 

18.06.16 var det historisk vandring til Ersvika for å se på jernaldergraver, boplasser fra  eldre 

steinalder og  husmannsplasser fra 100 år tilbake. Sidsel Bakke var guide. 20 interesserte 

vandrere var med på turen. 

17.09.16 utforsket vi Jøtulsteinene på Gylset. Mysteriet ang to store bautateiner har i lang tid 

opptatt folk, men vi kom ikke noe nærmere en løsning på steinenes hemmelighet. 

Guider på turen var Henrik Rasmussen og Aasmund Gylseth. 18 personer var med på turen. 

Arkeolog Arne Håkon Thomassen var også med på vandringen. 

 



 

 

Langsteinen 

Følgetongen fortsetter. Den 20.10.2016 var det ny befaring av Langsteinen, denne gangen på 

Greta Sollies låve i Våg. De som møtte var Eva Walderhaug, Riksantikvaren, Julie H. 

Damman, Tromsø museum, Trine Anne Johnson, Nordland fylkeskommune og Geir 

Magnussen fra Arkeologisk museum i Stavanger. Slik Greta forsto befaringen var hensikten å 

vurdere Langsteinen for så å foreslå hvordan den skal tas vare på. Vi ble lovet rapport om 

avgjørelsen. Den 13.12.2016 skrev historielaget brev til Riksantikvaren, Tromsø museum og 

fylkeskommunen og etterlyste rapporten om veien videre. Samtidig oppfordret vi igjen at de 

aktuelle myndighetene tar kontakt med Nidaros domkirkes Restaureringsarbeider i dette 

arbeidet. Vi har ikke fått noe svar på vår henvendelse. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesiden til historielaget trengte til fornyelse og oppdatering. I den forbindelse har 

Steigen historielag inngått avtale med Vidar Johansen, Grubstad om utarbeidelse av ny 

hjemmeside. Noen i styret vil få opplæring i bruk av hjemmesiden, og forhåpentligvis blir den 

både brukervennlig og enkel å oppdatere. 

 

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  2016:  Årboka kom ut for 41. gang og den ble godt mottatt. Vi bestilte 

1000 stk og boka har solgt godt.   

 

Etterord 

Styret i Steigen historielag viser til ovenstående, takker for godt samarbeid i 2016 og ser fram 

til nye spennende opplevelser i 2017. 
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