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BAKGRUNN

Skjermdump fra Harstad Tidende

Formålet med TORE HUNDS RIKE er å 
løfte frem regionens rike og mektige 
historie gjennom deltakelse i 
«Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år» 

Vi vil klargjøre Bjarkøy, Harstad kommune 
og hele regionen på vertskapsrollen for 
markerings-året 2023 gjennom 
forankring, formidling, 
forskning og programskaping



Historiske Trondenes: Asbjørn Selsbanes rike

Foto fra Sør-Troms museum



Prosjekteier: Harstad kommune

Styringsgruppe: 
• Ordfører Kari-Anne Opsal (leder)
• Sabrina Van der Ley, direktør Sør-Troms museum
• Lars Børge Myklevold, seniorrådgiver Sametinget
• Arne Bernt Håkonseth, prost i Trondenes 
• Henry Andersen, kommunalsjef kultur og oppvekst

Prosjektgruppe:
• Maren Aurebekk, kulturrådgiver Harstad kommune
• Tore Einar Johansen og Mona Høydahl, Sør-Troms museum
• Ian Grohse, UiT Norges Arktiske Universitet
• Maria-Daniela Raasch, Trondenes kirke
• Tone Elvebakk, Vardobaiki samisk senter
• Representant fra Troms og Finnmark fylkeskommune/kulturetaten

Prosjektleder: Nina Dons-Hansen

Samspill med blant annet Bjarkøy og Harstad historielag, Ungt Entreprenørskap, 
Harstad ungdomsråd, Øyriket lokalutvalg, Bondens marked, lokale aktører, barn 
og unge, ressurspersoner, næringslivet

FORANKRING OG ORGANISERING

Foto: Sør-Troms museum



Støtte til rekonstruksjon av Tore Hunds kofte på Várdobáiki
samiske senter

Fra tilskuddsordninga for regionalutvikling har Sametingsrådet 
bevilget kr. 237 500,- i støtte til Várdobáiki samiske senter. Prosjektet 
er en del av et prosjekt som tar utgangspunkt i Tore Hunds kofte.

Prosjektet har et tre-årig løp med flere delmål, og skal være en del av den 
nasjonale satsningen Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år. Vikingen Tore 
Hund (ca. 990-1030) kom fra fra Bjarkøy, som hører til i Várdobáikis region, og 
hadde et utstrakt samarbeid med samene i regionen. I prosjektets første delmål 
skal Várdobáiki bruke historiske undersøkelser for å få laget en tidsriktig kofte i 
skinn som Tore Hund fikk laget til seg og sine menn.

-Dette er et prosjekt som vil ha stor betydning ikke bare for den samiske 
regionen, men det vil også ha en nasjonal betydning. Samene har i svært liten 
grad vært løftet frem i den nasjonale historiske presentasjonen og dette 
prosjektet vil være et viktig bidrag for å sette mer fokus på dette, sier 

sametingsråd Silje Karine Muotka.

Kilde: sametinget.no

Samisk og norrøn historie side om side

Fra Harstad Tidende



I Tore Hunds rike Ressurser og rikdom 2023

«Du skal være 
hver manns niding 
om du ikke hevner 
din brorsønn»

Fra Snorres kongesaga


