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Om Einar Marcus Fjelldahl  
f. 27.07.1913 - d. 07.10.2002 
 
Einar Fjelldahl fra Øksfjord i Loppa kommune. I 1927 som 14 åring startet han sin lange og 
aktive yrkeskarriere, som fiskearbeider og sildoljearbeider ved sildolje fabrikken Njord på 
Øksfjord. I 1932 ble han fagorganisert i Norsk kjemiske industriarbeiderforbund og 
representerte ulike fagbevegelsen de neste 30 årene i ulike fora. Stiftet Øksfjord 
transportarbeiderforening og Øksfjord Handel og kontorfunksjonærers forening. I 1945 
oppnevnt som leder for Loppa byggenemd som oppgave var å gjenreise og gjenoppbygge 
lokal samfunnet etter krigen. Etter det ble han Sosialsjef i Loppa kommune. 
 
Medlem av Det Norske Arbeiderparti siden 1931. Politisk aktiv og sittet i Loppa 
kommunestyre i 30 år. Ordfører i Loppa kommune i perioden 1960-61,1962-67. 
Representant/ medlem i diverse utvalg, råd og komiteer på kommunalt, fylke og nasjonalt 
nivå. 
 
Avtjente førstegangstjenesten i 1934, deltok under nøytralitetsvakten i Sør-Varanger som 
lagfører. Deltok under felttoget på Narvikfronten i 1940 som lagfører geværlag. Ble såret i 
Gratangen, fjordbotneidet, begynnelsen av mai 1940, tilbringer resten av felttoget på Harstad 
sykehus og på feltlasarettet i Gobostad. På grunn av krigsskaden ble han fritatt for videre 
tjeneste etter krigen.  
 
Han var aktivt medlem og leder av Alta bataljonen veteranforening. Foreningen kjempet for å 
hedre og minne Alta bataljonens soldater sin helteinnsats under 2. verdenskrig og arbeidet 
for at de krigsskade skulle få sine erstatninger. 
 
Som pensjonist brukte han tiden blant annet til å skrive lokal historiske artikler og bøker 
spesielt med utgangspunkt i Øksfjord og Loppa. I 2000 utga han boken "Morten og Anna, Et 
glimt av kystsamenes historie" utgitt av Alta Historielag. 
 

 

Om arkivet 

Arkivet er etter Einar Fjelldahl og er avlevert den 12. mai 2021 til Troms og Finnmark 

Fylkesbibliotek, Vadsø.  

Arkivet dekker Einar Fjelldahl, Øksfjord og Loppa kommunes liv og virke. Arkivet innholder 
private skriv, lokalhistoriske, notater og hefter om Øksfjord, Loppa kommune og Finnmark. 
Dokumenter blant annet angående Øksfjord samvirkelags kamp vedr. tomt til nybygg, 
rassikring av fjellet ovenfor Øksfjord og rettigheter knyttet til Vassdalvannet. Manuskript og 
dokumenter vedrørende boken «Morten og Anna- Et glimt av kystsamenes historie». 
 
I tillegg til dette er arkiv er arkivene A-1219 Alta bataljonens veteranforening, A-1218 
Øksfjord Arbeiderlag og A-1217 Øksfjord Fabrikkarbeiderforening fra den samme aksesjon. 
En forhandlingsprotokoll 1900-1966 fra Loppa kommune overformynderi er også fra denne 
aksesjonen og er blitt overlevert IKA Finnmark. 
 
Arkivet er grovt sortert. Omtrent 0.7 hm. Arkivet ble katalogisert høsten 2021 av Claus 
Pettersen.  
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ARKIVFORTEGNELSE 

 

E Saksarkiv ordnet etter evt. Andre (sideordnende) systemer 

 
1 1961 – 2001  Brev og korrospodanse 
 
2 1982 – 2001  Morten og Anna 

3 2001   Lokal historie og diverse 

5    Fjellsikring over bebyggelsen i Øksfjord 

6    Rettigheter knyttet til Vassdalvannet 

7    Lokal historiske skrifter 

8    Lokal historiske skrifter 

9    Loppa kommune 

 

F Saksarkiv ordnet etter evt. Andre (sideordnende) systemer 

 

4 1959   Dagbok hytta Lokkarfjorden 

5    Diktsamling av «Bulle» Peder Roald Winterseth 

 

 

    

  


