
Harstad & Bjarkøy historielag: 

Saga- seminar 
-håløygingene og samene i vikingetida. 

Harstad og Bjarkøy historielag har invitert mer enn 20 lokale historielag i 

regionen til å rapportere om saga-spor i sitt nærmiljø, både arkeologisk, i 

språket og i historia. Vi ønsker å få frem bredden og omfanget av den nordlige 

landsdelen når vi nå skal feire landets 1000-års markering av Stiklestadslaget. 

Litt revidert program av tekniske årsaker.  

Lørdag 23. april 2022: Trondenes historiske senter. 

 Kl. 10:00 Åpning ved Harstad historielag 

- Velkomstmelding og orientering av kjøreplan. 

- Kort resyme av Asbjørns Selsbane og kornboikotten 

Kl. 11:45 Tilrigging 

Kl. 11:00 Innledning av Lars Ivar Hansen – Samenes rolle i sagatida. 

- Spørsmål og kommentarer. 

Kl. 12:00 Lunsj-pause 

Kl. 12:45 Innledning ved Jørn Henriksen:  

Kulturminner i Nord-Norge fra norrøn tid. 

Spørsmål og kommentarer. 

Kl. 13:45 Lokallagene rapporterer – 10 til 15 min. hver. 

- Andøy historielag 

- Øksnes historielag 

- Lødingen historielag 

Kl. 14:45 Pause 

Kl. 15:00 Fortsettelse 

- Skånland historielag/Tjeldsund historielag 

- Gratangen historielag 

- Sørreisa historielag 

Kl. 16:00 Pause 

- Dyrøy historielag 

- Kvæfjord historielag 

Kl. 17:00 Avslutning 



 

Søndag 24. april 2022 – Bjarkøy 

 

Kl. 09:15 Buss ankommer hotellet 

Kl. 09:30 Bussavgang fra hotellet 

Kl. 10:00 Ferge til Grytøy 

Kl. 10:30 Busstur til Bjarkøy samfunnshus 

Kl. 10:45 Bjarkøy historielag ønsker velkommen. 

Kl. 11:00 Bjarkøy historielag   

Kl. 11:20 Tone Elvebakk, Vardobaiki 

  På sporet av Tore Hunds čehporis/skinnkrage 

Kl. 12:00  Matpause 

Kl. 12:45 Orientering utgravingene i naustet ved Stephen Wickler. 

Kl. 13:00 Avmarsj til stornaustet  

Kl. 13:15 Samling ved stornaustet i Nergårdshavn, orientering der. 

Kl. 14:00 Bussavgang 

Kl. 14:30 Retur ferge 

Kl. 15:00 Programslutt 

 

Det er ønskelig at lokallagene lager en skriftlig rapport om spor fra jernalderen 

fra sitt distrikt. Framlegget kan ikke være lenger enn 15 – 20 min, men den 

skriftlige rapporten kan være så lang dere ønsker. Vi tenker å lage et særhefte 

om sagatida der vi vil vise et størst mulig mangfold av spor her nord fra 

vikingene og samene.  

Etteranmeldte må ordne seg sjøl med skyss og opphold. For påmeldte er det 

gratis skyss og lunsj.  

Da vi bare har fått litt støtte til programmet, må det enkelte lokallag dekke sine 

egne kostnader. Selve seminaret er gratis.  

Hvis forelesere og fortellere aksepterer det, vi vi ta opptak av presentasjonene.  

Harstad og Bjarkøy historielag ser frem til å treffe lokallagene som har meldt 

seg på.  

Melding til post@harstadhistorielag.no  

mailto:post@harstadhistorielag.no

