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Årsmelding 
Helgeland Historielag 2012  

Vedtatt på årsmøtet i Bindal 8. september 2013. 

 

Styret har sist år hatt denne sammensetninga: 

Leder    Olav Håkon Dybvik, Bindal 

Nestleder  Ann Kristin Klausen, Nesna 

Økonomiansvarlig  Kjartan Zahl, Mosjøen 

Sekretær   Rigmor Bosness, Tjøtta 

Styremedlem   Martin Grønås, Dønna 

 

Varamedlemmer: 

Gunnar Breimo, Brit Bosness og Ingvild Dahl 

 

Valgnemnd: Gunnar Breimo, leder, Randi Einrem og Inger A. Okstad 

 

Æresmedlemnemd: Kjell Jacobsen, Bynhild Bing og Rune Bang. 

 

Redaksjonsnemnd for årboka 2012: 

Anne Severinsen, Vefsn 

Are Andersen, Vefsn 

Knut Skorpen, Vefsn 

Kristian Halse, Vefsn 

Mette Anfindsen, Dønna 

Magnar Solbakk, Brønnøy 

 

Medlemstall: 

Kontingenten er 250 kr for året, og da er 4 nr. av Helgelendingen inkludert. Vi tegner ikke 

livsvarige medlemskap. Pr 1.8.2012 hadde vi 303 medlemmer og pr. i dag har vi 332, altså en 

tilvekst på 29 medlemmer. Vi har ei utfordring i å skaffe flere medlemmer fra kommunene 

nord i vårt distrikt. 

 

Styremøter: 

Vi har holdt 5 styremøter derav ett som telefonmøte. Vi har behandlet 34 saker. 

Møtene har blitt holdt i Mosjøen og i Sandnessjøen. 

 

Helgelendingen: 

Medlemsbladet er redigert av lederen i laget, og har kommet ut etter tidsplanen. Bladet 

trykkes hos Rønnes Mosjøen. Det koster laget vel 10.000 kroner å gi ut og distribuere et 

nummer. Det har vært litt vanskelig å få inn stoff fra medlemmene. Redaktøren ble overrasket 

over at han i så stor grad måtte ” mase” fram innlegg og i tillegg produsere mye selv. 

Helgelendingen legges ut på heimesida etter hvert som den kommer ut. Vi har fått positive 

reaksjoner på både bladet og heimesida, men vi ser at vi kan bli enda bedre i møte med 

medlemmene våre. Vi bør vurdere å ta i bruk Facebook for å styrke kontakten medlemmene 

mellom.  

 

Heimesida (www.helgeland-historielag.no) 

Det er sekretæren har hatt alt arbeide med heimesida. Vi har lagt ut «Helgelendingen» etter 

hvert som bladet kom ut. Ellers har vi prøvd å få ut stoff som gjenspeiler aktiviteten vår. Vi 

http://www.helgeland-historielag.no/
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tror at heimesida vil bli mer aktuell for mange etter at vi nå har lagt ut emneregistret over alle 

årbøkene våre. 

 

Salg  

Også i år er det Kulturverkstedet i Mosjøen som har stått for salget av bøker og småskrifter. 

Siden vi har store restopplag av mange årbøker, har styret vedtatt å selge dem for sterkt 

reduserte priser. Bøker eldre enn 3 år selger for 200 kroner for 3 bøker. Ellers går bøker eldre 

enn 3 år for 100 kroner stykker. 

Salget av siste årbok har gått bra, men salget av småskrifter og Helgeland Historie går tregt. 

Styret har ikke vurdert tiltak for å rette på dette. 

Styret har drøftet mulige alternativer for plassering av boklagret og organisering av salget, 

men har ikke konkludert. 

  

Årbok for Helgeland 

Årboka for 2012 ble ei bok som fikk god omtale i pressen, og salget gikk som sagt bra. 

Redaksjonsnemnda har gjort et meget solid arbeid for å få boka realisert. Boka ble av ei avis 

framhevet som ei svært god og interessant årbok. Stor takk til redaksjonen. 

Arbeidet med neste års årbok er i god rute. 

Annonsene til årboka er en av de største inntektspostene til laget. En annonse koste 800 

kroner som minstepris. 

Stor takk også til de mange lagsmedlemmene som samler annonser rundt om på Helgeland. 

  

Bind 4 av Helgeland Historie 

Styret har lagt en del arbeid i å få dette arbeidet fullført. Vi har engasjert Sten Rino Bonsaksen 

som redaktør for boka. Boka skal være ferdig og i salg fra 1. mai 2014. For dette skal han ha 

30.000 kroner. Vi har kjøpt og betalt artiklene til boka og vi har søkt om sponsormidler for å 

få dekket trykkeutgiftene som er stipulert til 380.000 kroner. Foreløpig har vi fått avslag hos 

de vi har søkt. Styret har derfor vedtatt å la årsmøtet drøfte den situasjonen vi er kommet opp 

i. Bonsaksen sier at han er i god rute med sitt arbeid.  

 

Minnesmerke over Petra Arntsen 

På sist årsmøte ble det vedtatt at laget skulle arbeide for å få reist et minnesmerke over 

krigsveteranen Petra Arntsen, Forvik. Bjarne Myhre tok på seg arbeidet med å videreføre 

arbeidet. Han har kommet langt i forhold til avtale med skulptør og kostnader, men så har 

arbeidet stoppet opp da vi ikke har klart å skaffe sponsormidler. Saka blir derfor tatt opp på 

årsmøtet. 

 

Stedsnavnkurs 

12. og 13. april arrangerte laget kurset ” Stadnamn på Helgeland”. Kurset var et samarbeid 

med Nordnorsk Pensjonistskole på Sømna. Forelesere var Dosent Bottolv Helleland, Oslo, 

arkivleder Inge Strand, Bodø, arkeologistudent Anne Katrine Meland, Lovund og 

bygdebokforfatter Leif Elsvatn, Hattfjelldal. Kurset ble fulltegnet der 38 personer fikk plass. 

Kurset gikk over to dager og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. 

Det har kommet ønske om et tilsvarende kurs i nordlige delen av Helgeland. 

 

Emneregister Årbok for Helgeland 

På forrige årsmøte kom det forslag om å få utarbeidet et emneregister over alle artiklene som 

har stått i årbøkene. Styret fikk Torbjørn Uppstad på Mo i Rana til å utarbeide et slikt register. 

Uppstad har tidligere laget et tilsvarende register over Årbok for Rana.  
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Arbeidet var ferdig i august, og vi har nå lagt det ut på vår heimeside og tror at det vil være til 

stor hjelp for folk som er på søke etter lokalhistorisk kunnskap på Helgeland.  

 

 

Krigshistorisk arkiv 

Styret har hentet ut arkiver fra kjelleren på Politimestergården i Mosjøen. Vi har gått gjennom 

det. Arkivet består i hovedsak av lydbåndopptak som Arnt O. Åsvang, Forvik har gjort med 

personer som har deltatt eller som var i nærkontakt med krigen. I samlinga er det 80 kassetter 

der rundt 40 er skrevet av. Kvaliteten på opptakene er meget varierende, fra det brukbare til 

ubrukelige. Vi har hatt en kassett til mulig ”rensing” og forbedring hos fagfolk, men det er nå  

lite håp om å få lyden så god at innholdet kan skrives ned for en del kassetters vedkommende. 

Vi må bare innse at noe av arkivmaterialet har gått tapt. Det nye styret bør nå ta fatt på å 

overspille de brukbare kassettene på CD-plater. Det viktige er å få dette materialet tilgjengelig 

for folk flest. 

Foruten lydkassettene består arkivet av en del korrespondanse som Åsvang har hatt med andre 

historikere og involverte i krigen. 

Bilder og negativer fra samme arkiv er scannet og lagt ut på heimesida. 

 

Nye medlemmer bør inn i årsmeldingen. 

 

Alle som annonserer i årboka bør få tilsendt vårt medlemsblad «Helgelendingen». 

 

Emneregisteret: Styret må få ut ei pressemelding om forfatteren og hvilket formål og nytte 

emneregisteret har. 

Vi må reklamerer til alle videregående skoler på Helgeland om emneregisteret. 

 

Styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet med å ta var på og formidle 

lokalhistorien på Helgeland. 

 

 

 

Martin Grønås  Ann Kristin Klausen  Rigmor Bosness Kjartan Zahl 

 

     

    Olav Håkon Dybvik 

 

 

 

 


