
Referat fra  

Årsmøtet Troms historielag 
18. og 19.september 2021, Saga Hotel Tromsø. 

Årsmøtesamlinga startet kl. 13:00 med et Viking-seminar på Saga hotell lørdag 18. september. 

Følgende innledere var engasjert:  

Gøran Halfdanarson Ellingsen, arkeolog, som viste deltagerne hvordan en kan lese spor i 

terrenget med nye geodata. 

 Jørn Erik Henriksen, arkeolog, viste hva kulturminner kan fortelle oss. 

 Håvard Dahl Bratrein, historiker, holdt foredrag om Bjarkøy-ættas rolle i Troms og Finnmark. 

 

Troms historielags ønsket 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 der vi stiller spørsmålet om det var vikinger i 

Troms og Finnmark. 

 

Videoen under starter med en kort orientering om temaet fra Troms historielag. Så begynner 

Ellingsen med sitt foredrag ca. 6. min ut i videoen.  

Facebook  

 

 

Gøran Hálfdanarson Ellingsen  

 
Ellingsen dokumenterer vikingenes tilstedeværelse med kartprogrammet «Lidar». Med dette 

programmet fikk vi se tydelige riss av jernaldergraver, naust, langhus og kokegroper i terrenget. 

Ellingsen viste oss spor fra vikingene sin virksomhet fra Nordland til Nordkapp. Moderne teknologi gir 

oss ny viktig og tydelige spor i terrenget.  

 

 

 

 

 

Jørn Erik Henriksen  

https://www.facebook.com/frode.bygdnes/videos/1006393996814186


 
Henriksen viste deltagerne kulturminner fra vikingtid og tidlig middelalder om norrøn bosetning i 

Finnmark og Nord-Troms. Særlig viste Henriksen til de mange kokegropene som har hatt en 

produksjon langt ut over lokalt forbruk. Oljeproduksjonen fra sjødyr har vært en viktig eksportartikkel 

og handelsvare. Det nye Henriksen kom med, var dokumentasjon av mangeromstufter i Finnmark og 

Nord-Troms. Disse får oss til å stille nye spørsmål om hvem som har holdt til og hvem som har vært 

til stede i dette området i vikingetida.  

Facebook  

 

 

 

Håvard Dahl Bratrein  

 
Bratrein holdt et spennende og godt dokumentert foredrag om Bjarkøyættas virke i Troms og 

Finnmark. Fra Bjarkøy kontrollerte og eide de virksomheter som foregikk i Vest-Finnmark, særlig på 

Sørøya og Loppa. I tillegg kommer øyene i Troms som Arnøya, Vannøya og Sandvær. Han viste til 

enda flere mulige eiendommer langs kysten. Videre lanserte han teorien om at statens grunn var 

opprinnelig Finneodel som staten beslagla. Mens han viste til at Bjarkøyætta fikk beholde sin 

eiendom langt ut i middelalderen slik at etterkommerne ble av landets mektigste og rikeste, frem til 

1520 med 5. ledd fra Erling Vidkunnsson. Skjønt en finner rest av landvaren fra Bjarkøy helt til 1910. 

Mens høvdingegården på Trondenes ble konfiskert allerede i 1024. Det er derfor Bjarkøyætta som 

har kontrollert handel og hatt inntekt av finneskatten her nord. 

Facebook 

 

 

Etter seminarene presenterte og fortalte lokallagene om sin virksomhet til inspirasjon for de andre 

historielagene. Presentasjonen kom fra disse lagene som stilte på årsmøtet: 

https://www.facebook.com/frode.bygdnes/videos/2922609291283992
https://www.facebook.com/frode.bygdnes/videos/441657377231202


 Vertslaget Karlsøy og Helgøy historielag ved Torill Andreassen 

Balsfjord historielag ved Oddvar K Skogli 

 Bjarkøy Slekt- og historielag ved Jon Arnesen 

 Dyrøy historielag ved Berit Nicolaisen 

 Gratangen historielag ved Sverre Nordmo 

 Harstad historielag ved Marianne Veland 

 Lenvik historielag ved Oddrun Thomassen Flovik 

 Lyngen historielag ved Rolf Magne Hansen 

Nord-Troms historielag ved Pål Fredriksen 

Salangen historielag ved Harald Hardersen 

Skjervøy historielag ved Helge Guttormsen 

Sørreisa historielag ved Vivian Jakobsen. 

 

Årsmøtet kunne begynne søndag den 19.sept. kl. 09:30 

Fra styret i Troms historielag møtte Dag Martinsen, Frode Bygdnes, Vigdis Sæbbe, Helge Guttormsen.  

7 deltagerne var i tillegg til de som presenterte de 12 lagene, dvs det var 22 deltagere.  

 

 

Årsmøtet utsendte dagsorden var de ordinære årsmøtesakene: 

1) Åpning 

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3) Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere. 

4) Styrets årsberetning 

5) Behandle revidert regnskap 

6) Behandle saker 

a. Kontingent 2022 

b. Årsplan 

c. Budsjett 

d. Innkomne saker 

e. Uttalelser 

7) Valg 

a. Valg av tillitsvalgte 2021 

b. Valg av utsendinger 

Protokollen fra Årsmøtet finner du her: 

http://www.troms.historielag.org/html/ProtokollAaTH2021.pdf  

Etter årsmøtet ble det holdt åre-salg med lotterigaver fra lokallagenes bok- og kalenderproduksjon 

som premier. Inntekten fra dette kommer godt med for å dekke årsmøtekostnadene. 

Til slutt hadde årsmøtedeltagerne en diskusjon om arkivtjenesten. Denne diskusjonen endte i en 

uttalelse.  

Uttalelsen: UttalelseTH21.pdf (historielag.org) 

http://www.troms.historielag.org/html/ProtokollAaTH2021.pdf
http://www.troms.historielag.org/html/UttalelseTH21.pdf


 

Deltagerne på Årsmøtet. 

Sittende foran fra venstre: Vivian Jakobsen, Torill Anita Andreassen, Jon Arnesen, Hanne Marie 

Eriksen og Marianne Veland 

Bak fra venstre: Pål Fredriksen, Rolf Magne Hansen, Berit Nicolaisen, Helge Guttormsen, Oddvar 

Skogli, Frode Bygdnes, Anne-Rose Eriksen, Elin Myhre, Sverre Nordmo, Marit Sirevåg, Dag Martinsen, 

Vigdis Sæbbe, Oddrun Thomassen Flovik, Harald Hardersen, Elisabeth Sanne og Terje Karlsen. 


