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Lokalhistorisk

«skrivekurs» på Sømna
I et samarbeidsprosjekt mellom Helgeland
Historielag og Nordnorsk Pensjonistskole ble
det i dagene 25. mars til 27. mars arrangert
lokalhistorisk skrivekurs. Prosjektet er det første organiserte samarbeid mellom Helgeland
Historielag og Nordnorsk Pensjonistskole. 35
deltakere hadde møtt fram hvorav 7 personer
kom fra Nord - Trøndelag. Både Thom Bakken
og Ørnulf Kibsgaard ønsket velkommen og så
fram til et godt samarbeid mellom historielaget
og pensjonistskolen også framover.
Fotos: Hild Dagslott Dypvik,
Brønnøysunds Avis

Kurset innholdt et variert og meget innholdsrikt program.
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Lokalhistorisk
skrivekurs på Sømna

Tor Mathisen foreleste om ”aktuelle kilder
ved skriving av historisk stoff.” Mye av kildene
kan finnes på nettet nå. For mange var denne
seansen meget nytting og opplysende. Tor
Mathisen har dessuten evnen til å engasjere
og inspirere tilhørerne. Han viste solid faglig
dyktighet. Viktig kildemateriell ble utdelt.
På lørdagen åpnet vi med temaet ”kilde-

Torolv Forfang engasjerte tilhørerne med nyttig
informasjon om skrift- og bokproduksjon.
Foto: Ørnulf Kibsgaard

Tor Mathisen (t.v.) og Kjell Nikolaisen i samtale. Foto: Hild Dagslott Dypvik, Brønnøysunds Avis

stoff fra landbrukssektoren”. Her foredro Ørnulf Kibsgaard. Som vanlig viste Kibsgaard solid
kunnskap og innsikt i historisk materiale som
omhandler, jordbruk - og skogbrukssektoren
og samiske forhold. Kibsgaard redegjorde i tillegg for ulike årbøker og Helgeland Historie
bind 3 som er i sluttfasen med interessante
kilder.
Kjell Øksendal sto for en lang og meget
interessant forelesning med temaet” oppbygging av en lokalhistorisk artikkel.” Han
gikk også gjennom en rekke eksempler som
dreide seg om språk og uttrykkeformer. Kjell
Øksendal framsto som en særdeles kunnskapsrik person innenfor dette feltet. Han
skapte sterkt engasjement i forsamlingen, og
mange hadde stort utbytte av emnet som omhandlet ” skriving av gode artikler ”.
Leif Løkjells foredrag om «Norges grense
i nordøst» var et emne som få av tilhørerne
visste særlig mye om på forhånd. Dette sørget
etter hvert Ljøkjell å gjøre noe med. Ljøkjell
har for øvrig vært siste sjef ved IR-!4.
Han gikk helt tilbake til 1300-tallet og
gav oss et svært interessant innblikk i hvordan
grensekommisjoner, grensemarkeringer, grenseovervåking og etter hvert grensesamarbeid
har utviklet seg.
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Kurslederne: Thom Bakken og Ørnulf Kibsgaard (t.h.). Foto: Hild Dagslott Dypvik, Brønnøysunds Avis

Oberst Leif Løkjell har tjenestegjort som
grensekommisær i mange år, og har følgelig
stor innsikt og erfaring fra dette feltet.
På søndag skulle egentlig Steinbjørn
Mentzoni foredra om foto og fotoredigering.
Dessverre ble han syk og temaet måtte utgå.
Siste økt på kurset sto Torolv Forfang for.
Forfang arbeider i Prinfo Rønnes Trykk i Mosjøen. Han tok utgangspunkt i at det finnes
mye god historie på Helgeland. Helt siden
1974 har Rønnes Trykk stått for bokproduksjonen av årboka. Forfang påpekte viktigheten av å ha nærhet til de som skriver historia.
Torolv tok deretter for seg hvordan ei bok
blir til. Fra ide, manuskript, billedstoff, billedtekster, redigering, kildehenvisninger, design, omslag samt mye mye mer. Forfang gav
oss meget god innsikt i hvordan det tenkes og

arbeides på trykkeriet.
I tillegg fikk vi nytting viten om hva vi som
skribenter kan gjøre for å forenkle arbeidet til
trykkeriet og dermed også gjøre trykkingen
billigere og raskere.
Ørnulf Kibsgaard presenterte til slutt områder (emner) som er lite eller ikke behandlet
i årbøkene. Her ligger store utfordringer framover. Dette vil vi komme tilbake til senere i
Helgelendingen.
”Lokalhistorisk skrivekurs” kan oppsummeres som en stor suksess både faglig, sosialt
og trivselsmessig. Et hyggelig personale sørget
for god mat og god servise. Dette var en utmerket debut for et samarbeidsprosjekt som vi
forhåpentligvis vil få se mer av i framtida.
Svein Laumann

Helgeland Historie III
Arbeide med å få utgitt Helgeland Historie III går nå mot slutten.
Det som står igjen er å få laget registerne. Dette er stedsregister, personnavnregister og
sakregisteret. Boka vil bli på ca 400 sider. Vi håper den er ferdig i juni.
Redaktør for dette bindet er Sten Rino Bonsaksen. Vi vil komme med flere opplysninger
om bind III i neste nummer av Helgelendingen.
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Bokanmeldelse....

slekters gang –
om to gårder på tomma
Gerd Johansen har tatt på alvor ”å skrive ned
noe før det går i glemmeboka”. Det er godt å
vite hvem en er og hvor en kommer fra, det gir
tilhørighet og sammenheng i tilværelsen. Det
er dette Gerd Johansen har tatt på alvor når
hun har skrevet om sine forfedre, om livet på
to gårder på Tomma.
Et lite dikt kan illustrere hva hun egentlig
mener:
Kjenner du fortida di ?
Hører du vinden kviskra om folk
som gikk her før ?
ser du fjellan som andre før deg
satte navn på ?
Har du vært på varden de bygde?
Har du hørt de gamle fortelle ?
Boka er inndelt i 6 kapittel. Først tar hun for
seg Forslandshaugen og andre gårder på Forsland. Videre Storvollen og andre gårder på
Alsøy. Fisket blir behandlet i neste kapittel,
videre beskriver hun det sosiale liv og til slutt
ender hun opp med fugleliv og dyreliv og en
hel del om plantelivet.
Allerede før Svartedauden var det gårds-

drift på Forsland. Men først på 1600- tallet
kan det skimtes konturene av to bruk. Gården
het Forslandshaugen.
Forfatteren går gjennom en lang rekke
brukere som har eid og drevet gården, og
etter hvert gårdene. Hun går også nøye inn
på hvilke bygninger som fantes på gården først
på 1900- tallet. Videre beskriver hun hvilke
rom de ulike bygningene hadde, og hvilken
funksjon bygningene ivaretok. Det blir også
temmelig detaljert gjort rede for hva slags
redskaper og inventar de ulike bygningene
inneholdt. I tur og orden nevner vi stulåna,
fjøs, bur, utedo, kvernhus, to jordkjellere,
torvsjå, høysjå og et naust nede ved sjøen.
Gerd Johansen har en gjennomgang av
personer i nær fortid som levde og virket på
Forslandshaugen. Her framstår et rikt persongalleri med egenskaper og ferdigheter som
man i dag knapt nok finner.
Skildringene av livet på gårdene er levende og ekte, det er gjenkjennbart, men samtidig originalt, det er opplevd liv som strømmer mot oss når vi leser boka.
Gerd Johansen beskriver mange små plas-

Vi har hatt ansvaret for design og produksjon av de fleste
historiske bokproduksjoner på Helgeland i over 30 år.
Vårt samarbeid med de forskjellige historielag og redaktører
har vært en fornøyelse. Det skal vi fortsette med!
Gards-
historie
for
Vefsn

Gardshistorie
for
Vefsn

Vefsn Museumslag

Lurøyboka
2006/07
Vefsn
Bygdebok
Særbind

VIIa

VefsnBygdebok
SærbindVIIa

ÅRBOK FOR LURØY

Skandfer
Klausen, Utnes, Øksendal

Kirkegata 22,
8656 Mosjøen
Tlf. 75 17 53 00
www.ronnes.no
post@ronnes.no
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Helgeland Historielag vil gratulere både
forfatter, Tommasamfunnet og Nesna
kommune med et solid stykke dybdedykk i historia til to gårder på Tomma.
Boka har appell og interesse langt utover
det helt lokale, og anbefales alle lokalhistorisk interesserte mennesker. Arbeidet bør være til inspirasjon og etterfølgelse
for de som måtte ha ambisjoner om å
skrive gårdshistorie og slektshistorie om
sin egen slekt.
Svein Laumann

ser som etter hvert ble utskilt fra hovedbruket. Det
er for eksempel Skjefstad, Forslandsvika, Moen,
Nergården, Hatten, Åneset, Lauvåsen og Storvika.
På Alsøy lå den andre hovedgården som Gerd
omtaler. Allerede i 1530 i Olav Engelbrektsons
jordebok er gården nevnt. Gården Storvollen
var hovedgården på Alsøya. Hun anvender den
sammen metodikk for gjennomgang av denne
gården. Kanskje er det enda mer detaljert fordi
hun selv kommer herfra. Beskrivelsen vitner om
stor innsikt i livet som utspant seg på en gård på
Tomma på tidlig nittenhundretallet og framover.
Det vil føre for langt i denne omtalen å gå i videre
detaljer om det mangeslungne og spennende livet
som utspant seg på Storvollen, og etter hvert på en
rekke mindre bruk på Alsøya.
Det er stort sett upløyd mark forfatteren her
gir seg i kast med. Dette takler hun på en interessant og opplysende måte. Det er stor detaljrikdom
i stoffet hun presenterer. Boka er utgitt i A4 format. Den er på 172 sider og inneholder et meget
variert og tidsfortellende billedstoff. De mange
fine naturbildene gir boka en ekstra dimensjon.

Kr. 380,-

Jubileumsboka
– selges i de ﬁre
Libris-butikkene i Mosjøen,
Mo i Rana, Sandnessjøen og
Brønnøysund

Kan også kjøpes hos politiet
– eller send bestilling til
post.helgeland@ politiet.no
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Bokanmeldelse....
Svein Edvardsens kjeldeavskrifter:

Ein fantastisk ressurs
i slektsforskinga
Dei gjer ikkje så mykje av seg, hefta i A5-format med lysblått, grønt, gult eller rosa omslag.
Og ved første augnekastet er ikkje innhaldet
så spennande heller – det er helst tabellar
med namn og årstal. Men for dei som er ute
etter faktaopplysningar om personar, stader
og slektskap, er kjeldeavskriftene til Svein Edvardsen ein fantastisk ressurs.
Nyttigst er kanskje skifteregistera. Edvardsen har notert årstal for skifte, bustad og
namn på hovudperson (avdøde), ektefelle og
arvingar i alle offentlege arveskifte frå Bindalen i sør til Meløy i nord frå 1686 til 1920. I alt
er dette meir enn 30 000 skifte! Kjeldene for
registra er skifteprotokollane som ligg lagra i

statsarkivet i Trondheim. Desse dokumenta
er no lagt ut på internett, via nettsida www.
digitalarkivet.no. Dei som klikkar seg inn
på lenkja til ”Skanna skiftemateriale” vil fort
finne det håplaust å leite på måfå blant avfotograferte boksider med vanskeleg handskrift.
Då vil eit skifteregister vere til stor hjelp!
I avskriftene av innrulleringsmanntala frå
1766-69 og frå 1806-1835 finn vi ikkje først
og fremst slektsopplysningar, men opplysningar om menn i tenestedyktig alder på kvar ein
gard i distriktet. Vi får vite kva husbonden het,
kva for yrke han hadde, kor gammal han var
og kor han var fødd. På dei neste linjene kan
vi så lese kva han hadde av søner og tenestedrenger. Ofte er det også skrive noko om
helsetilstand eller utsjånad – i Blåfjellet var éin ”flinch og duelig”, ein
annan ”svag av broch”, den tredje
”brugbar” og den fjerde ”seer godt
ud, men siger ej at være frisk” og
den femte ”maadelig av væxt, har
mist en finger”. Peter Falk på Svines
var ”frisk og vakker” – men ”er komen i lejermaal 3 gang”.
Så må ein spørre seg, kva
er det for slags kar som har tatt på
seg å skrive av nøkkelopplysningar
frå titusenvis av sider med gammal
vanskeleg handskrift?
Svein Edvardsen er trønder, skal ein dømme ut frå adresse
og dialekt, men han kjem frå Leirfjorden. At den historiske interessa
er stor blant utflytta helgelendingar, er dei som les Helgelendingen kjent med. Svein Edvarden
begynte med å leite i eigen slekt,
og heldt fram med å leite etter
slekt for andre. Etterkvart vart han
så driven at han tok på seg slektsgransking på oppdragsbasis. Det var
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gjennom dette han såg nytten av å effektivisere arbeidet ved å skrive av kjeldene. Så han
sette seg ned og noterte nøkkelopplysningar
frå kyrkjebøker, skifteprotokollar, militærruller og andre dokument som er sentrale for ein
slektsforskar.
På 1990-talet begynte han så å gi noko
av materialet ut i bokform. Det er dette materialet vi finn att på biblioteket, i hyllene
for lokalhistorisk litteratur. Edvarden har selt
hefte og cd-plater over heile landet, mange
er gått over havet til Amerika. Dessverre kom
han ikkje i mål med bokproduksjonen, trykkekostnadene vart for høge. I staden gjekk
han over til å gje ut materialet på CD-plater.
Platene gjer endå mindre av seg enn hefta
gjorde, spesielt sidan det kan liggje fleire hefte på ei plate. I praktisk bruk har dataformatet likevel avgjorte fordelar, spesielt når ein
skal leite i lange lister.
”Hvem tror du at du er”, spurde NRK i
vinter. Anten du lurer på kven du er eller kor
du bur: I kjeldeavskriftene til Svein Edvardsen
(7036 Trondheim) kan du finne mange svar.
Knut Skorpen

Sitkagran
I 2010 ble det også utgitt et særtrykk
om sitkagrana. Den hadde sitt utspring i
en artikkel i Årbok for Helgeland 2001.
Siden da har mye skjedd. Treslaget er
godkjent som bygningsvirke m.m.
Mye ny informasjon for mange finnes her. Trykksaken ble trykt i 1000 eks.
Senere i 1000 nye eks. Interesserte kan
henvende seg til Helgeland Skogselskap,
Pb 53, 8651 Mosjøen. Tlf 755 47 888.

Hyggelige
tilbakemeldinger
I siste årbok er det en stor artikkel om
”Stein/stubbebryteren”. Artikkelen ble
også laget som særtrykk, og var ferdig til
Horva 2010 i Sandnessjøen.
Det er etter hvert kommet en del
tilbakemeldinger på stubbebryterartikkelen. Både Landbruksdepartementet,
Åge Hovengen, Leif Skomakerstuen,
Astrid Nøkleby Heiberg og sist men ikke
minst fra Ole Lie. Han er 90 år, men
høgst oppegående. Han var siste adm.
dir. i Det Norske Jord og Myrselskap. Han
har også en fortid som bureisningsleder
i Nordland Landbruksselskap i 1946.
Dette forteller landbrukssjef Hans Løvmo i Alstahaug som har laget artikkelen.
Historielaget gler seg over dette.
Restlageret av særtrykket har Helgeland Historielag. 

Bokpakker
I samband med at historielaget var 40
år i 2010 ble det bestemt å sende bokpakker til eldresentrene på Helgeland.
Dette var årbøker fra 1977 og til år 2000.
Disse bokpakkene er på 10 stk. De er tatt
svært godt imot.
Vi er kjent med at på flere eldresenter møter ungdomsskoleelever opp og
leser for de gamle. Dette setter naturlig
nok beboerne stor pris på. Så får også
ungdommene god innsikt i dagliglivet på
slike institusjoner, og blir kjent med interessante mennesker. Hendinger kommer sikkert fram og blir fortalt til nye
slekter.
I våre årbøker er det mye utmerket
stoff som kan være til stor glede for mange.

Årsmøte i Helgeland Historielag 2011
Dette planlegges lagt til Nevernes i Velfjord lørdag 3. september.
Mer om årsmøtet i neste nummer av Helgelendingen.

Kontingent
Helgeland Historielag

4532 08 00262

For første gang sendes kontingentinnbetalingen som vedlegg til Helgelendingen.
Vi oppfordrer vår medlemmer snarest å betale kontingenten for 2011. Den er kr 225,00 pr. år,
og kr 100,00 for å få Helgelendingen for de med livsvarig medlemskap.

Medlemskap 2011
Årsmeldlemsskap inkl. «Helgelendingen» kr. 225,Bare. «Helgelendingen» kr. 100,-

Helgeland Historielag v/Ørnulf Kibsgaard
Skjervengan 32
8657 MOSJØEN

4532 08 00262

verdien av å presentere dette i årboka. Det
er først og fremst til disse vi har forventninger
om et bidrag.
Årboka er svært godt egna for samarbeidet i historielaget og gir synlige og publikumsretta resultat av aktiviteten der. Verdifullt
stoff blir publisert, gjerne fra amatørhånd,
som ellers ikke ville ha funnet rom i bygdebøker eller gjennom andre.
Er du interessert i å skrive et bidrag til årboka eller har du ideer og tanker om hva vi
kan fylle årboka med, så ta kontakt med
haraldmonssen@hotmail.com eller på
telefon nr. 91 78 56 93.

Foto: Olga-Marie Monssen

Dagrunn Grønbech

omsorgsbærer

n • www.ronnestrykk.no

Klar sikt fra Horva en fin dag tidlig i februar
i år kan være et godt siktepunkt og mål for
årets årbok. Dette vakre kulturlandskapet ligger rent og strøkent og innbyr til å fylles med
interessante artikler og spennende temaer.
Arbeidet med Årbok for Helgeland - 42. årgang - er kommet godt i gang, men månedene fram mot deadline for innlevering av stoff
engang ut på seinsommeren vil likevel by på
utfordringer og nødvendig innsats.
Allerede har vi på beddingen noen spennende artikler som egentlig skulle ha vært
med i fjorårets årbok, men som av diverse
hensyn er blitt liggende over. Imidlertid har
vi fremdeles skriveføre personer som sitter på
solid lokalhistorisk stoff, og som gjerne ser

KYSTKVINNEN –
fiskerbonde og omsorgsbærer

Kystkvinnen –
Fiskerbonde og

on:

Årboka – et viktig bidrag til
lokalhistoria siden 1970

Dagrunn Grønbe
ch

en ”Kystkvinner
s
se” fra
s på samtaler
nngikk i
g sparsomhet.
gjennom
bruksdriften
vhengig.
usholdet
aret for en
m matlaging,
milien og
ser tilbake på
om i dagens
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Dagrunn Grøn
bech

Kystkvinnen

Fiskerbonde og
omsorgsbærer

En meget interessant bok om observasjoner av forandringer i
leveverdier de siste 100 årene. Boken er basert på intervjuer
med 5 kvinner (de er alle døde nå), og deres syn på leveregler
og livsvilkår da de var yngre. Handlingene
utspiller seg på Øya, en fellesbetegnelse for
Sør-Helgeland-kommunene.
Pris kr. 200,- + eventuelt porto.
Utgiver helgeland Museum
Fåes kjøpt gjennom vår nettbutikk, ved
våre museer og i bokhandlene på Helgeland.
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Bokanmeldelse....

Politihistorie
på helgeland
20. oktober 2011 var det hundre år siden Helgeland politimesterembete vart opprettet og omorganiseringa av politivirksomheten begynte.
I den anledning har embetet latt utarbeide et
jubileumsskrift som skildrer organisering og virksomhet gjennom denne perioden.
Forfatter er politipensjonist Nils Erik Østerud, som vi også kjenner fra annet lokalhistorisk arbeide i de senere år. Han har støtte av
et redaksjonsutvalg bestående av politimester
Håvard Fjærli og administrasjonssjef Tor Meyer.
Dette har resultert i ei rikt illustrert bok i forholdsvis stort format på i alt 278 sider, derav 263
løpende tekst.
Det politidistriktet som er tema omfattet fra
starten heile det historiske Helgeland, fra Bindal i sør t.o.m. Meløy i nord. Det har heile tida
hatt sitt sete i Mosjøen. Det er seinere blitt noe
redusert i nord ved at Rødøy og Meløy er blitt
overført til Salten. Dessuten var Rana med noen
omliggende kommuner i noen år (1984-2001)
organisert som eget politidistrikt. Det er beskrevet i boka.
Ei kort innledning skildrer bakgrunnen for
og opprettelsen av politimesterembetet. Det
var et ledd i den omfattende omorganiseringen
av dette samfunnsfelt som begynte i 1890-åra.
Deretter følger en kronologisk framstilling av
organisering og virksomhet opp til 2011. Disposisjonen i boka følger de enkelte politimestrenes
funksjonstid. Det har vært 14 i alt. Det er ei løsning som nok kan diskuteres faghistorisk, men
den gir på sin måte en grei og oversiktlig oversikt
over stoffet.
Politiet hadde og har et svært mangslunget
arbeidsfelt. For politimestrene vart dette forsterket av at de to første av dem, J. B. Wegner
og Th. Hundsal også var magistrat i Mosjøen,
noe som medfører en sentral plass i kommunens
administrasjon. Og politibetjentene som inntil
1936 var kommunalt ansatte og lønnet, var ofte
pålagt diverse kommunale gjøremål (jfr.bla.
bilde s. 19).

Framstillinga er ”sett” innenfra må en si, det
følger naturlig av opplegget. Men vi får også
mange større og mindre inntrykk av hvordan
kontakten med samfunnet utafor politikammerets vegger kunne arte seg. Det gjelder ikke
minst i skildringene av en del dramatiske hendinger på Helgeland, spesielt i den seinere tid.
Politiet var en etat som svært mange helgelendinger, ”fra grensen og ut i de drivende
skjær”, kom i befatning med. Om enn på forskjellig vis, enten vi nå vart hektet for heimebrenning eller trafikkforseelser, eller vi skulle få
utstedt pass eller førerkort, eller bilforsikringene
våre skulle kontrolleres. ”Trafikkavdelinga” var,
til oppi 1960-åra, en vesentlig del av politiets
ansvarsområde.
Jeg anser det ikke som min oppgave å se
etter og påpeke større eller mindre feil som finnes i denne boka. Men jeg må nemne at bildeteksten på s. 13 innholder to faktiske feil. Det
er også noe misvisende når politibetjent Skindlo
i billedteksten s. 19 er omtalt som vegarbeider.
Han var nok leder av Mosjøen kommunes tekniske arbeider. Og forfatteren har vært altfor
raus når han oppgir O .T. Olsen ordførertid. Han
var ikke ordfører etter at han i 1925 vart politimester.
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Bokanmeldelse....

Kvinner under krigen
– Norske kvinners innsats, erfaringer og hverdag under 2. verdenskrig
av: Siri Walen Simensen
I denne boken forteller
kvinner sine gripende historier fra andre verdenskrig. Norske kvinner har
mye å være stolte over,
men historiene har blitt
stående i skyggen. Her
møter vi blant andre Rosa,
som måtte flykte uten
mamma og ble reddet av
norske kvinners organiserte innsats; Reidun,
som ble grenselos som
11-åring; Mia, som var 19
år og begynte å dele ut
illegale avis og snart skulle
betale en høy pris for
sin innsats; unge Wanda,
som ble holdt som gissel i
Tyskland og bak fiendens
linjer fant en måte å yte motstand på; Inger,
som jobbet illegalt og ble arrestert – og måtte
gjennomgå et helvete i tysk konsentrasjonsleir.
Blant bokens 18 tidsvitner fortelles mange
av historiene for aller første gang. Hvem vet om

det ikke også i leserens
familie finnes tilsvarende
krigshistorier som bør reddes før tiden renner ut?
Denne boken kan være
en spore til å finne krigshistorier i egen og nær
familie som man kanskje
aldri har fått høre. Bruk
den gjerne til å få den
eldre generasjonen i tale.
Siri Walen Simensen
(f: 1964) er fra Sandnessjøen. Hun er utdannet fra
Norsk Pressefotografskole,
og har i mange år vært
frilansskribent i dags- og
ukepresse.
Ovennevnte bok gir oss
et innblikk i historier fra
krigen opplevd av kvinner. Her møter vi kvinner også fra nærmiljøet, tenker da spesielt på
Solveig Buvik som mange av oss kjenner. Flott
at Siri gir oss muligheten til å bli kjent med disse
historiene. 
Rigmor Bosness

Framstillinga følger som nemt politimestrene,
personene. Og disse var som kjent av forskjellig
kaliber. De som utad nok har syntes best var O.T.
Olsen (1925-1938) og Olav Børge Ask (19471965).
O. T. Olsen var en vel etablert borger i byen
alt da han var politimester bl.a mangeårig ordfører. Men ikke minst viktig var hans livslange
arbeid for skyttersaken, både som aktiv skytter,
olympiamedaljør i 1904, og som organisasjonsmann lokalt og på landsplan. Olav Børge Ask
vil særlig bli husket som en svært aktiv og pågående opposisjonspolitiker lokalt i Mosjøen i
1950-årene. Men blant venstrefolk vart han nok
lagt merke til over store deler av fylket.

Begge disse hadde også forholdsvis lang tjenestetid i embetet, det kunne også gjøre sitt til å
profilere dem.
Politiet på Helgeland har all ære av at denne
bok er blitt utgitt, og forfatter og redaksjonsutvalg kan se tilbake på et vel utført arbeid. Som
sagt: politiet kommer inn i menneskenes liv på så
mang forskjellige måter.
Når politidistriktet i tillegg famner vidt og
omfattet, i utgangspunkt heile Helgeland, er
det all mulig grunn for oss som er interessert i
lokalhistorien på Helgeland og ta imot boka,
og gjøre oss nytte av den store innsikten og de
mangfoldige opplysninger den kan gi oss.
Kjell Jacobsen
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Lineengning i naustdøra på Træna, engang mellom 1930 og 1940.
Mannen til høyre kan være Konrad Antonsen. De andre ??
Bildet er tatt av Barbara Baarsen Bostrøm, og tilhører nå Helgeland Museum, avdeling Nesna.
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