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Stiftelsen - oppstarten 
Det hele startet med at noen utflyttede harstadværinger i Oslo i august 1993 stilte 
spørsmålet: 

”Koffør ska’kje vi ha en egen klubb, når utfløttera fra Tromsø og Narvik har sine klubba?”  

Et interimsstyre bestående av Tor Erik Hjertøy, Ellen Claussen, Egil M. Jørgensen, Sissel 
Christiansen, Odd Børre Sørensen og Lars Pedersen jobbet fram grunnlaget for en slik 
klubb. Harstad og Omland Arrangement (HOARR) tok opp hansken.  

Dermed var det hele i gang. 11. februar 1994 ble Harstadklubben i Oslo offisielt stiftet. 
Stiftelsesmøtet fant sted på Restaurant Lofoten på Aker Brygge. Klubbens første leder var 
advokat Tor Erik Hjertøy, oppvokst i Jørnsgate i Harstadåsen. Det første styret besto av de 
øvrige i interimsstyret.  

Allerede 10. mars samme år sendte det ferske klubbstyret ut vervingsbrev til nærmere 600 
personer, med oppfordring om å tegne seg som medlem og å tipse også andre utflyttede 
harstadværinger om den nye klubben.  

Klubbens første visjon ble skrevet slik i vervingsbrevet: 

«Vi har tenkt at klubben først og fremst skal bli til hygge for medlemmene ved at vi 
arrangerer festlige sammenkomster, båtturer og andre tilstelninger hvor du får sjansen til 
å møte gamle kjente og få nye venner. I tillegg til sosiale aktiviteter for medlemmene, 
ønsker vi å gi hjembyen vår noe igjen for de hyggelige årene vi tilbrakte der. Dette skal vi 
gjøre ved å støtte opp om Harstads kultur-, samfunns- og næringsliv.» 

Vervingsbrevet var samtidig en invitasjon til klubbens første sammenkomst, et Harstad-treff 
på Najaden, Sjøfartsmuseet på Bygdøy 22. april 1994. Hele 180 spente og pyntede 
harstadværinger og andre venner av Harstad stilte opp på Najaden. Festens toastmaster var 
direktøren for Harstad og omland arrangement (HOARR), Rolf Olsen. Det var underholdning 
ved skuespiller Iren Reppen som ga smakebiter fra sin forestilling «Det er tøft å være mann», 
sang ved Hildegunn Coucheron, show med «The 2 Stykkja» og Børge Nilsen og artist Ketil 
Stokkan i samsang med Casino-Leif Erik Forsberg. 

 

Årsfester 
Klubben har, med noen få unntak, holdt årsfest de fleste årene, fram til og med 2015.  
De første årene ble årsfestene holdt på Holmenkollen Restaurant, noen av dem med opp 
mot 100 deltakere. I 1995 ble deltakerne transportert til festen med innleid, spesialpyntet trikk 
fra Majorstua til Holmenkollen, med alkoholservering om bord, engangsgodkjent av politiet. 

Det har også vært holdt årsfest på Spigerverket Restaurant i Nydalen, på Ekeberg-
restauranten og i Folkets hus på Youngstorvet.  

I perioden 2003 til 2015 ble flere av klubbens årsfester holdt om bord på ulike hurtigruter, 
som på Oslo-besøk vinterstid har ligget ved Akershuskaia. Årsfestene er nå avløst av de 
årlige møljefestene.  

 

Møljefester 
Siden 2009 og hvert år senere har klubben hatt møljefest omkring månedsskiftet 
februar/mars. Skreien, med tilbehør, samt Kvæfjordkake og kokker fra Vesterålen og 
Kvæfjord, har ankommet med fly nordfra tidlig på festdagen. De to første årene foregikk dette 
i Helgestua på Idrettshuset i Oppegård, med Helge J. Størkersen som arrangør. Deretter 
fulgte et par møljefester i Doktorgården på Lillestrøm. Så ble møljefesten holdt tre ganger i 
Schafteløkken menighetshus på Frogner. Deretter fulgte tre år med møljefest i et 
selskapslokale på Hovseter. I 2019 ble møljefesten holdt i Nordstrand Seniorsenter på 
Sæter.  



Historien om Harstadklubben i Oslo 
 

Klubbens 25-års jubileum  Side 3 av 5 

 

Lutefiskaftener 
Klubben startet tidlig med årlig lutefiskaften omkring månedsskiftet oktober/november. De 
første årene skjedde dette på Stortorvets Gjestgiveri. Fra 2006 til 2015 var Lofotstua på 
Majorstua stedet. Der var det plass til ca. 20 deltakere. Derfor har lutefiskaftenen fra 2016 
vært holdt i Rorbua på Aker Brygge, som har plass til flere.  

 

Båtturer på Oslofjorden 
Harstadklubben har, med unntak av perioden 2004-2007, samt 2015, tatt medlemmer og 
venner med på båttur i indre Oslofjord. Første tur var i 1995 med ei fiskeskøyte. Deretter gikk 
turene med D/S «Børøysund», et veteranskip registrert under Vesterålske. Bevertningen har 
vært reker med tilbehør og drikke. Turene har oftest vært på ettersommeren med rundt 
regnet 50-60 deltakere.  

I perioden 2015 – 2018 var «Børøysund» ute av drift på grunn av skade på dampkjelen. 
Dermed måtte vi ty til charterskuta «S/S Jomfruen» som tilbød tilsvarende turopplegg. Fra 
2017 ble båtturene flyttet til forsommeren, dvs. slutten av mai. Vi har stort sett vært heldige 
med været på disse turene.  

I 2019 ble «Børøysund» friskmeldt og vi kunne igjen bruke båten vi kjenner. 

 

Utflukter og turer 
I 1996 var det klubbaften med 30 deltakere i Kodak-senteret på Mastemyr der Harstad-
fotografen Bjørn Rasch-Tellefsen viste multivisjonen «Nord-Norge». 

Harstadklubben har arrangert tre sommergrillfester med overnatting på Håløygheimen ved 
Lyseren (1997, 1998 og 2002) og én grillfest på Økri gård i Bærum (2005).  

Klubben har også arrangert utflukter med omvisning på Oscarsborg ved Drøbak (i 2010 og 
2017), Oscarshall på Bygdøy (2011) og Bogstad gård i Sørkedalen (2012).  

Medlemmer av klubben var på omvisning i Stortinget i 2007, med daværende 
stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, nå fylkesmann og tidligere medlem i klubben vår 
som cicerone.  

I 2008 var noen medlemmer på omvisning i Grønland gamle politistasjon som er omgjort til 
interkulturelt museum. 

I mai 2016 var 15 klubbmedlemmer på dagstur til Gamlebyen og Isegran i Fredrikstad. 
Medlem og cicerone Per Gunnar Danielsen ga først en historisk orientering om Gamlebyen 
og omegnen. Etter en kort lunsj fikk vi oppleve prosesjonen «1704 – Kongen kommer» og vi 
besøkte salgsboder med håndverk av ulike slag. Turen ble avsluttet med en visitt til Isegran 
fort der NRK-programmet «Anno» foregikk i 2015. 

I 2017 fikk klubbmedlemmer omvisning i Terbovens bunker i kjelleren under Oslo 
Handelsgymnas, nedenfor Solli plass. 

Det er også arrangert fotturer, langs Akerselva, Bygdøy rundt og med «Kjenn din by-guide», 
uten den store oppslutningen.  

 

Klubbtreff 
De første årene (1995-96) var det uformelt klubbtreff på Café Christian IV hver første 
lørdagsformiddag i måneden. Fra 1997 ble klubbtreffene flyttet til Rorbua på Aker Brygge 
hver siste lørdag i måneden. Disse treffene har vist seg å være populære. I de senere årene 
har både medlemmer, venner og en og annen harstadværing på Oslo-besøk, tatt turen 
innom Rorbua. I 2014 hadde Harstad Mandskor konsert i Oslo. Flere av sangerne besøkte 
da vårt klubbtreff på Rorbua, og da sang de der også. Det var svært populært både for de 
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som var på dette klubbtreffet og for sangerne selv.  
På Rorbu-treffene utveksles skrøner og nostalgiske minner fra oppvekst og ungdomstid i 
hjemme i Harstad. Det hender også at enkelte verdensproblemer blir forsøkt løst over en øl 
eller to. 

 

Besøk i Harstad 
Harstadklubbens 10-årsjubileum i 2004 falt sammen med Harstad bys 100-årsjubileum. 
Klubben markerte byjubileet med en stand på torget i Harstad i september det året. I tillegg til 
markedsføring av klubben ble det servert vafler og kaffe til de mange som kom innom. Seks 
av klubbens medlemmer fikk delta i byens offisielle jubileumsmarkering.   

Klubbmedlemmer besøksturer til hjembyen ble gjerne kombinert med deltakelse på den 
såkalte «Harstadfæst’n» på Grand Hotell, som det het den gang.  

 

Informasjon – kommunikasjon 
Harstadposten 
Første nummer av klubbens avis, Harstadposten, kom ut allerede i stiftelsesåret 1994. I de 
påfølgende år har avisen med noen unntak kommet ut med fire utgaver pr. år. Til å begynne 
med hadde klubben god kontakt med bl.a. Harstad og omegn arrangement AS (HOARR). Vi 
fikk hilsener og innlegg til Harstadposten om stoda i hjembyen fra HOARR-direktørene, først 
Ola «Manne» Løkholm og senere Helge Schjølberg. Opp gjennom årene har vi fått et og 
annet innlegg fra noen få av medlemmene. I dag er Harstadposten hovedsakelig basert på 
stoff vi trekker ut av Harstad Tidende og som våre redaktører komprimerer til vårt bruk.  

Randi Witzøe var klubbens første redaktør, senere hjulpet av Eva Pleym. I 2000 overtok 
Gunnar Strøm redaktørvervet, etter hvert hjulpet av Gunnar Reppen. Fra 2009 har brødrene 
Gunnar og Tor Eliassen hatt hånd om Harstadposten og nettsidene.  

Nettsider 
Gunnar Strøm førte klubben over i IT-alderen ved å etablere klubbens nettsider og legge opp 
til epost-kontakt med medlemmene. Bilder fra klubbens arrangementer, ikke minst alle 
klubbtreffene på Rorbua og møljefestene, legges fortløpende ut på nettsidene. I 2017 ble 
nettsidene fornyet, med lenke til den gamle versjonen.  

Epost 
Etter hvert har de fleste av våre medlemmer PC. Dermed kan meldinger, invitasjoner til 
klubbarrangementer m.m. sendes som e-post til medlemmene, samtidig som dette legges ut 
på nettsidene. Dessuten sparer klubben betydelig med porto ved at Harstadposten kan 
sendes ut som e-post.  

Facebook 
Harstadklubben har også egen Facebook-side. Der legges ut enkelte meldinger, samt bilder 
og korte omtaler av klubbarrangementene. 
 

Medlemsutvikling 
Det første vervingsbrevet i 1994 ble sendt til nærmere 600 harstadværinger på det sentrale 
Østlandet. Dette førte til at hele 180 personer møtte til stiftelsesfesten i Najaden på Bygdøy i 
april 1994. Medlemstallet dette året ble vel 260 medlemmer, når vi teller to per 
familiemedlemskap. I 2002 var medlemstallet på topp, med 377 medlemmer. Deretter har 
antallet dabbet noe av. I de senere årene har antall medlemmer sunket til ca. 130-140.  

Hovedtyngden av medlemmene kommer fra Oslo, Akershus og Buskerud, men vi har alltid 
hatt medlemmer fra de fleste av landets fylker, samt et par-tre som nå bor i Sverige. 
Klubbens medlemsregister, fra 1994 og til i dag, viser at ca. 650 personer har vært 
medlemmer. 
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Økonomi 
Ved starten i 1994 var medlemskontingenten 100 kroner for enkeltmedlemskap og 150 for 
familiemedlemskap. I 2000 ble kontingenten økt med 50 kroner og i 2008 ble den igjen økt 
med 50 kroner. Etter dette har kontingenten stått fast, 200 kroner for enkeltmedlemskap og 
250 kroner for familiemedlemskap.  

I den første tiden hadde klubben mange sponsorer fra Harstad. Det oppsto imidlertid 
«sponsortørke», og i dag har vi bare en knapp håndfull sponsorer igjen, bl.a. Vizuelli, 
Sparebank 68° Nord (tidl. Harstad Sparebank) og Amfi Kanebogen.  

Klubbens økonomi har variert noe i løpet av de 25 årene. Med noen unntak viser klubbens 
årsregnskaper stort sett positive resultater. I de senere år har økonomien vært meget 
tilfredsstillende. Dermed har vi kunnet subsidiere våre arrangementer og tilby akseptable 
deltakerpriser.   

 

Styret 
Tor Erik Hjertøy ledet interimsstyret i 1994 og var styreleder også i 1996-97. Linda Flaaten 
var styreleder i perioden 1994-96. Bjørn Slåtto og Eva Pleym var styreleder i hver sin korte 
periode, henholdsvis i 1996 og 1997-98. Per Ole Kaarbø var styreleder i flere år, fra 1997 til 
2006. Jarle Evanger var styreleder en kort periode i 2006. Svein-Erik Lind tok over som 
styreleder i 2006 og fram til årsmøtet 2015. Deretter var Jan Kaarbø styreleder i to år. Fra 
årsmøtet 2018 har Odd Henning Arntzen vært styreleder.  

Klubbens kasserere har bl.a. vært Jarle Evanger (1996-1998), Birgit Steiro (1998-2002), Ole 
Martin Skaanes (2002-2016), Hogne Steinbakk (2016-2018). Kasserer i jubileumsåret er Per 
Gunnar Danielsen.   
Vi må også nevne veteraner som Jarle Evanger, Inger Voll Andreassen, Randi Witzøe, 
Magne Hansen, Gunnar Strøm, Elsa Mikalsen, Gunhild Munkebye Ursin, Karl Jakob 
Jakobsen med flere som har gjort god jobb i klubbstyret i mange år.  

Det samme gjelder Odd Roald Lund som har klubbens revisor helt siden starten i 1994 til 
han ta takk for seg på årsmøtet i 2019. Da ble Gunn-Inger Ingulfsen valgt som ny revisor. 
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