
       
 

Årsmøteinnkalling lør 18. og søn 19. september 2021 på                    
Saga Hotell Tromsø 

 

 
 

             Velkommen til seminar og årsmøte 

Troms historielags ønsker å sette fokus på Vikingtida. Stiklestadslaget for 

tusen år siden, skal markeres med regionale arrangement rundt om i landet. 

Vår region skal markeres i år 2023. Troms historielag ønsker å påvirke den 

nasjonale satsinga ved å fremheve betydninga av den nordlige landsdel i 

vikingtida. Derfor holder vi et sagaseminar på vårt årsmøte ved Hotell 

Saga, Tromsø, lørdag den 18.09.2021 gjennom tre foredrag: 

• Gøran Hálfdanarson Ellingsen (arkeolog): 

• Hva er lidar? Hvordan kan man med dette kartprogrammet søke etter 

kulturminner fra jernalder og vikingtid? Foredraget blir belyst med 

eksempler fra Troms og Vest-Finnmark.  

• Ellingsen er født i Loppa kommune og utdannet ved Universitetet i Bergen. 

 

• Jørn Erik Henriksen (arkeolog): 

• Hva viser kulturminner fra vikingtid og tidlig middelalder om norrøn 

bosetning i Finnmark og Nord-Troms? Hvorfor er det funnet så mange 

hellegroper i Nord-Troms og Finnmark? Hva viser utbredelsen av mangeroms-

tufter i Finnmark og Nord-Troms?  

• Henriksen er født i Skjervøy kommune og har en doktorgrad fra 

Universitetet i Tromsø. 

 



• Håvard Dahl Bratrein (historiker) 

• Hvilke spor er det etter Bjarkøyættas virksomhet nordover i Troms og 

Finnmark?                                                                                                        

Bratrein er en av de med best kunnskap om de eldste skriftlige kildene fra 

middelalderen i Nord-Norge, og han har skrevet mange artikler og bøker om 

forhistorie og eldre tids historie om jordbruk, fiskeri, handel og 

kirkehistorie. Han har også forsket på høvdingen Ottar og Bjarkøyættas 

mulige eiendommer på kysten nordover Troms og Finnmark.  

• Bratrein ble født i Karlsøy kommune og var professor i historie ved Tromsø 

Museum ved Universitetet i Tromsø 

                        

 

 
Program lørdag 

 

1200   Registrering og lunsj  

1300                  Åpning  

     1330-1445        Foredrag ved Gøran Hálfdanarson Ellingsen (arkeolog):                               

     1445-1515        Kaffe og frukt/kake 

          1515-1630        Foredrag ved Jørn Erik Henriksen (arkeolog): 

1630-1645  Pause 

1645-1800  Foredrag ved Håvard Dahl Bratrein (historiker) 

1900                  Middag og sosialt samvær. Presentasjon av lag. Åresalg    

 

 

Program søndag 

0800-0900   Frokost 

0900-1000   Fortsatt presentasjon av lag 

1000-1200   Årsmøte  

1200-1300 Foredrag om Statsarkivet ved Harald Lindback 

(historiker og statsarkivar) 

1300-1400         Lunsj, avslutning, hjemreise. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PRAKTISK INFO  
 
Årsmøtested 
Årsmøte 2021 har vi i år lagt til Quality Hotell Saga i Tromsø. Lokalt vertslag er Karlsøy og 
Helgøy historielag. 
 
Årsmøteinfo 
Hvert lokallag kan sende 2 delegater med stemmerett, men det er ingen begrensning for 
antall observatører! Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 30. august 
 
Utstilling av publikasjoner 
Vi oppfordrer alle lag til å ta med seg publikasjoner, kalendre etc for utstilling. Ta også med 
gevinst/er til åresalget som vil være etter årsmøtemiddagen. Husk kontanter! Hvert av de 
deltagende lag skal ha en kort presentasjon av eget lag. 
 
Priser overnatting 
Enkeltrom m frokost kr 815,- 
Dobbeltrom m frokost kr 1015,- 
Bestilling av rom gjøres av Troms historielag. Overnatting betaler hver enkelt deltaker på 
hotellet. 
 
Priser for årsmøteavgift/lunsjer/middag 
Inkl årsmøteavgift, seminaravgift, 2 lunsjer, 1 middag og kaffe/ kake/frukt kr 1000,- 
Kr 1000,- betales inn til Troms historielags konto 4776 17 54625 innen 15. september. 
Beløpet kan også vipses på Troms historielag Vipps nr. 537908 
 
Priser seminar 
Ønsker du bare å delta på lørdagens seminar koster det kr 600 inklusiv lunsj. 
Seminaravgift betales inn til Troms historielags konto 4776 17 54625 innen 15. september. 
Beløpet kan også vipses på Troms historielag Vipps nr. 537908. 
 
Påmelding 
Påmelding m navn/tlfnr/mailadr/enkeltrom/dobbelrom /navn på historielag skjer ved mail, 
sms eller telefon innen fristen 23. august til Dag Martinsen epost dag@alvero.no.  eller tlf 
926 29 826. Påmelding kan også sendes Vigdis Sæbbe vigdis.saebbe@gmail.com eller tlf 905 
21 141.  
 
 

 
Vel møtt i Tromsø 

 
 
 
 
 

Troms Historielag. Epost:  post@tromshistorielag.no   Postadr: Troms historielag v/Dag Martinsen Sørreisaveien 
64. 9310 Sørreisa Epost: dag@alvero.no mob. 0047 926 29 826. Nettside Troms historielag:  
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Saksliste  

Årsmøtet Troms historielag 19.september 2021  
 
 

1. Åpning.   
 

2. Godkjenne innkalling og dagsorden 
 

3. Valg av møteleder/referent/tellekorps og 
2 protokollunderskrivere 

 
4. Behandle styrets årsberetning 2020 

 
5. Behandle revidert regnskap 2020 

 
6. Behandle saker:  

6.1. Kontingenten 2022 
6.2. Behandle årsplan 2021 
6.3. Behandle budsjett 2021 
6.4. Innkomne saker 
6.5. Uttalelser 

 
7. Valg 

     7.1.    Valg av tillitsvalgte for 2021 
       Valgkomiteen legger fram forslag på tillitsvalgte for   
                2021 på årsmøte. 
     7.2.     Valg av utsendinger til Landsmøte i LLH. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


