
Vikingtur 2014 

Troms historielag sin viking-tur startet onsdag 28. mai om kvelden. Første program var en byvandring 

i sentrum av Harstad og endte opp på Harstad skipsverftshistorie sin utstilling ved Hamek i 

Samasjøen. Guid på turen var Frode Bygdnes. På turen fikk deltagerne se de historiske stedene hvor 

strandstedet Harstad vokste med dampskip og sild til en industriby. 

  

På skipsverftsmuséet fikk deltagerne god informasjon fra de entusiastiske pensjonistene som har tatt 

vare på byens viktige verkstedhistorie. Det var en opplevelse for deltagerne å se på alt som var 

samlet og utstilt. Her ser vi Alf Olsen prate til 30 lydhøre tilreisende. 

 



Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35. 

   

Det er en gammel Harstad Oppland Rutebil-buss, første gang registrert i 1969. Svein Nygård var sjåfør 

i stilig HORB-uniform. Deltagerne fikk både informasjon om rutebilhistorie og oppleve 

fergeforbindelser som langt på veg også tilhørte forrige århundre.  

Ute på Bjarkøy tok Bjarkøy Slekt og historielag i mot oss på en storartet måte. Selve Tore Hund sto 

frem og ønsket oss velkommen. Han var fasinert av vårt fartøy som gikk like godt til vanns som til 

lands siden vi kom kjørende til øya.  

  

Inne på Trudvang satt selvfølgelig Tor på senen og hadde besøk av Odin. Historielaget på Bjarkøy 

hadde laget til et flott program. Her ser vi Per Tore Hund, Einar Furu og selve Tore Hund med 



våpenskjold. Alle deltagerne ble slått til vikinger av Bjarkøy og fikk tildelt en Tore Hund –pins som et 

vitnesbyrd på at vi var under hans beskyttelse og kunne ferdes trykt på sagaøya.  

Vi fikk en utsøkt, nydelig og rikelig lunsj laget av våre nye innvandrere fra Thailand. Turen gikk så ned 

til lagets stornaust hvor flere nordlandsbåter og andre bevaringsverdige småbåter var kommet under 

tak. 

    

Så bar det opp til Øvergården hvor en tror Tore Hund har bodd. Og inne på Ole Ottesa-stua ble vi vist 

rundt av Rasmus Bendiksen.  

   

Turen gikk så rundt på øya med bussen og det ble guidet inne i bussen av Einar Furu som  fulgte oss 

under hele oppholdet på Bjarkøy. 

 



Turen gikk både til Vestnes og til Leirvågen og endte opp ved den enda omstridte kirka som i 1886 ble 

flyttet fra Sandsøy til Bjarkøy. Det var den gang kommunen også skiftet navn fra Sand til Bjarkøy.  

 

Så måtte resiefølget forte seg av gårde for å nå ferga. På fergeleiet nyttet reisefølget anledninga til å 

ta gruppebilder i finværet. 

 

På heimvegen gikk turen innom Røkenes Gård hvor det ble servert førsteklasses middag og de 

historieinteresserte fikk enda en interessant orientering om gården de befant seg på av innehaverne. 

  



Fredag 30. mai startet programmet på Trondenes med omvisning på museet av troverdige vikinger.  

 

Denne gang fikk vi møte Sigrid, mor til Asbjørn Selsbane som fortalte oss om maktkampen mellom 

høvdingesetrene, kongens kornboikott mot folket her nord. Dette var også opptakten til at at 

nordlendingene gikk sammen med Birkebeinerne i slaget på Stiklestad mot Olav Digre. 

 

Med denne flotte historiefortellinga, gikk turen til Prekestolen, Altevågen med nausttomtene og 

gravrøystene. Her guidet Tore Einar Johansen oss rundt.  

 

Så gikk turen opp til Laugen og vår egen tid. Der fikk vi orienteringer om Finnmarksleiren og om 

fangeleiren før turen gikk til Kirka. Der tok Sigurd Stenersen oss i mot. Vi gikk inn nord-inngangen 

med den skeive portalen som fattigfolk måtte bruke. 



 

Inne i kirka sang Kirsti Nikolaisen vakkert en salme verdig et slikt kirkerom. Turen ble avsluttet med 

lunsj og orientering om kommende prosjekter for Sør-Troms Museum. «Imella»-prosjektet til Sør-

Troms regionråd orienterte Nina Dons-Hansen oss om. Tore Einar Johansen fortalte om 

«Allmenningen»-prosjektet som skal bygges ved siden av museet. 

Vikingturen til Troms historielag må kunne oppsumeres som svært vellykket. Fylkeslaget vil takke 

vertslagene Bjarkøy slekt- og historielag og Harstad historielag for flott innsats, delaktighet og 

engasjement for å gjøre turen til en minnerik og lærerik vikingtur. Deltagerne ytret seg også svært 

positiv. Opplegget for turen kan brukes for reiseselskapene, regionrådet og kommunen. Konseptet er 

nå prøvd ut med hell. 

Bilder og referat, Frode Bygdnes. 

 

 

 

 

 


