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HORVA 2010 er nå historie. Det ble et meget vellykket 
arrangement i Sandnessjøen  som Magnar Johnsen, Hans Løvmo 
og Halvor Hofstad har stått i ledningen for. Mange frivillige 
har stilt opp for å få dette fine arrangementet i havn. Været 
var utmerket alle dagene og svært mange utstillere deltok. 
Naturlig nok ble lørdag 28. august den store publikumsdagen.
Forts. side 2.

Horva        2010
            27.august- 29. august

Ordfører Stig Sørra på 
melkerampa ved åpningen.



Allsidigheten på messa var svært stor. Her var noe for 
alle, noe den store deltagelsen fra fjern og nær vitner 
om. Det var foredrag, seminarer, teaterforestilling, 
båttur m.m. Helgeland Historielag var også med på 
arrangementet. Vi hadde vederlagsfritt fått plass for 
presentasjon av historielaget noe vi setter stor pris på. 
Det var laget plakater for å presentere laget. Ellers ble 
høvet naturlig nok nyttet for salg av årbøker, skrifter, 
Helgeland Historie m.m. Det ble mang en trivelig prat. 
Rigmor Bosness hadde sørget for stoler og bord til 
lagets avsatte plass.

Nye medlemmer ble tegnet og salget gikk godt, penger 
som laget trenger i fortsetningen. De som var på ”stand” 
var Rigmor Bosness,  Bjarne Myhre, Svein Laumann og 
Ørnulf Kibsgaard. Vi har naturlig nok gjort oss flere 
refleksjoner om vår medvirkning og opplegg. Vi må 
bli flinkere til å delta rundt om på slike arrangement. 
Nærmes forestående er Tiendebyttet i Mosjøen.
Neste Horvamesse i Sandnessjøen blir i 2013. Her bør 
vi være med, og håper  at også denne messa får mange 
utstillere. Se www.horva.no. Stor takk til ”Horva’s 
ledelse for vennlighet mot oss.

ørnulf kibSgaard

Horva 2010
Enda en gang har lærer Unni Aas Sandholm 
i Brønnøysund kommet ut med et hefte 
om et lokalhistorisk tema. Heftet som har 
ovenstående tittel, er det fjerde i rekken av 
temahefter fra hennes hånd.

Engavatnet på eiendommen Hegge Lille 
i Velfjorden er i løpet av et par tiår blitt 
viden kjent gjennom omtale i media - fra 
populærvitenskapelige tidsskrift og aviser til 
radioprogrammer i NRK. Årsaken til denne 
omfattende interessen skyldes at vannet med 
års mellomrom tømmes for en kort tid. I våre 
dager er man naturligvis opptatt av å finne en 
logisk forklaring på fenomenet, og det gjøres 
ved å vise til kjente fysiske lover. Engavatnet 
er enestående ifølge naturvitenskapen. 
Men samtidig må man erkjenne at den 
naturvitenskapelige forklaringen ikke er den 
hele sannhet.

Gjennom tidene har fenomenet omkring 
Engavatnet vært gjenstand for forskjellige 
fantasifulle forklaringer. I moderne tid har 
de forskjellige teorier naturligvis bygget på 
fornuftsmessige begrunnelser - i hvert fall 
offisielt. I tidligere tider var trolig samiske 
forestillinger om krefter i naturen i større grad 
sannsynlige forklaringer.

Religionsvitenskapen omtaler således 
også andre innsjøer med egenskaper som 
Engavatnet. Det setter fenomenet inn i en 
større kulturhistorisk sammenheng, hvor den 
samiske naturreligion og den kristne tro delvis 
sammenfiltres, men også hver for seg har skapt 
forestillinger om usynlige krefter som man 
måtte forholde seg til i hverdagen.

I den samiske naturreligion har det fra 
gammelt av eksistert en tro på spesielt hellige 
innsjøer, de såkalte sajvesjøene. Personer, 
som bl.a. presten Lars Levi Læstadius i Pajala 
og rektor Knud Just Quigstad i Tromsø, 
som hadde omfattende kunnskaper om 
samenes religion, har uavhengig av hverandre 
beskrevet forskjellige oppfatninger i den 
samiske forestillingsverden som f. eks. «hellige 
innsjøer» og andre kultsteder. 

På Helgeland hvor sider ved den samisk 
kultur - som språk og historie - nærmest har 
vært fraværende i det siste sekel, vil dette 
temaheftet om Engavatnet være opplysende 
ved at det viser samspillet mellom samisk 
og norsk kultur. I særlig grad vil det kanskje 
åpne øynene for hvordan den såkalte norske 
kulturen på Helgeland har vært preget av 
katolsk og samisk tenkemåte - lenge før 
Harald Hårfagres tid eller for så vidt Eyvind 
Finnsson Skaldespillers, hvor nettopp han - 
skalden omtaler samene i en av sine lausavisur.

For øvrig er heftet, som er på nærmere førti 
sider, rikt illustrert med fargefoto, kart og 
tegninger. Illustrasjoner og layout står Joar 
Sandholm for, og denne delen av heftet 
gjør det ekstra instruktivt. Som grunnlag for 
undervisning om Helgelandsk kulturhistorie 
er heftet velegnet både i grunnskolen og 
den videregående skolen, men vil også gi 
kunnskaper til alle dem som går omkring og 
tror at våre seder og skikker utelukkende 
bygger på såkalt norsk tradisjon.

                                                bjarne myhre

Engavatnet - Nordens mest mystiske sjø 
En gammel samisk kultsjø?

Svein Laumann og Bjarne Myhre 
sittende på «stand». 

Magnar Johnsen på melkerampa 
ved åpningen. Engavatnet - august 2009

fOtO ørnulf kibSgaard
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Årsmøte 2010

Årbok for Helgeland har no to register – 
forfattarregister og geografisk register (artiklar 
ordna etter kommune). Begge ligg på nettsida 
til Helgeland historielag og blir komplettert 
for kvar ny årbok som kjem.
   Men årboka blir aldri det hjelpemiddelet 
som lokalhistorisk interesserte treng før det 
blir laga eit emneregister for alle årgangane. 
For alle som arbeider med historie, veit kor 
avhengig ein er av eit emneregister for raskt 
å kunne finne fram til det stoffet ein i ulike 
samanhengar har bruk for.
   Det er tidlegare laga to fullstendige 
emneregister for årboka, eitt for åra 1970-
1976, og eitt for åra 1977-1983. Begge har dei 
same emneorda. Så har også Anne Laksholm 
laga eit emneregister som omfattar alle 
bøkene fram til 1990. Dette registeret har 
ikkje dei same emneorda som dei tidlegare og 
er heller ikkje fullstendig.
   To av dei andre årbøkene som kjem ut på 
Helgeland, har emneregister. Det er Årbok 
for Rana (publisert i 2009-utg.) og Far 
etter fedrane (årboka for Vefsn, Grane og 
Hattfjelldal). Det siste ligg på nettet og blir 
oppdatert kvart år.
   Det er interessant å sjå på talet på emne 
som er tatt med i dei registra som er laga. Dei 
to første registra for Årbok for Helgeland har 
berre 11 emne. Anne Laksholm sitt register har 
15 emne, mens Årbok for Rana har 29 og Far 
etter fedrane 28 emne.
   Eitt nytt emneregister for Årbok for 
Helgeland må ha fleire emneord enn dei 
gamle. Men det å finne høvelege emneord, er 
vanskeleg nok, for det er ikkje slik at dei emna 
som høver i ei bok, utan vidare kan brukast 

i ei anna (samanlikn emneregistra i Årbok for 
Rana og Far etter fedrane). 
   Å lage eit fullstendig emneregister for dei 
39 årbøkene som er komne, er eit omfattande 
arbeid, men bør bli gjort. Det blir med 
andre ord ei viktig oppgåve for laget å få eit 
emneregister på plass. For Årbok for Rana 
er det Torbjørn Uppstad, cand.mag. og 
bibliotekar frå Høgskolen i Oslo, som har laga 
registeret. For styret i Helgeland Historielag 
kunne det vere ein tanke å ta kontakt med 
Rana historielag og høre korleis dei har fått 
dette til. Så får vi andre berre håpe at også 
vår årbok får eit tenleg emneregister om ikkje 
altfor lenge.    
             per Smørvik

Emneregister for årboka!

Årsmøtet i historielaget vil bli avviklet i Mosjøen i dagene 17-18 september.
Møtested Fru Haugans hotell, Mosjøen
Laget er 40 år i år og dette ønskes markert.
Overnatting på Fru Haugans hotell for de som ønsker det. Se nedenfor !
Påmelding til Roald Tokle, tlf 951 68086 eller Ørnulf Kibsgaard tlf 480 59859 
innen 11. september.

Fredag  17. september kl 18 00.

 Frammøte. Program på kvelden. 
 Foredrag ”Fru Haugans hotell” v/ adm.dir Alf G. Johannessen
 Befaring i hotellmuseet.
 Kveldsmåltid

Lørdag 18. september

Kl 09 30:  Årsmøteforhandlinger.
Kl 11 30:  Lunch
Kl 13 00:  Utstillingen på Jacobsenbrygga om Gulagleirene i Sovjetunionen. Zak-folket.
Kl 15 00:  Vefsn Museum, Dolstad
 Kaffe i  Perjordstua
 Foredrag om sameskolen i Vefsn v/ Ove Pettersen
Kl 17 00:  Tilbake til hotellet
Kl 19 30:  Festmiddag med utdeling av æresmedlemsdiplomer.
 Foredrag om Helgeland Historielag v/ Bjarne Myhr

Søndag 19. september
Kl 11 00:  Denne søndag er det innvielse av det nye orgelet i Dolstad kirke.

 Kostnader; Historielaget dekker festmiddagen lørdag kveld og kveldsmåltidet fredag.
 Overnatting og lunch må den enkelte betale, og gjøre opp for.
 Enkeltrom; Kr 775,- pr natt inkludert frokost.
 Dobbeltrom; kr 975,00 pr natt inkludert frokost.
 Lunch- talerkenrett  kr 175,00
 NB! Rombestilling til Fru Haugans hotell snarest, 
 og senest innen 11. september.  Tlf  751 14100
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GULag er en forkortelse for Glavnoe 
Upravlenie Lagarei 
(Leirens hovedadministrasjon), den 
byråkratiske enheten som var ansvarlig 
for driften av Russlands/Sovjets arbeids/
fangeleirer. Fra 1929 til 1954 var disse leirene 
kontrollert av det hemmelige politiet, også 
kjent Tsjekaen (1917-22), OGPU (1922-1934), 
NKVD (1934-1946), MVD (1946-1953) og 
KGB (etter 1953). Dette systemet av arbeids/
fangeleirer hadde sine forgjengere i det gamle 
Tsarriket og i det tidlige Sovjet. Men det var 
først da diktatoren, Josef Stalin, tok over 
makten at GULag ble etablert som et enormt 
og komplekst system for undertrykkelse av det 
sovjetiske folk. Det som i begynnelsen var et 
politisk fengsel, som det tidligere Solovetsky 
klostret, vokste med GULag til mange 
gigantiske leirkomplekser med tusenvis av 
individuelle småleirer og millioner av innsatte.

GULag og Zekfolket
Tallet på de innsatte 
vokste fra 179.000 i 1929 
til 2.468.524 i 1953. 
Totalt antar man at ca.18 
millioner mennesker var 
innom GULag i denne 
perioden. Omtrent 1.5 
millioner mennesker 
døde I disse leirene, 
men sett bort fra de 
brutale krigsårene så var 
overlevelse mest vanlig.  
Fangene, eller Zekfolket, 
i GULag besto av vanlige 
kriminelle, politiske fanger 
og andre enkeltindivider 
som på en eller annen 
måte var en trussel 
mot styremakten. Selv 
om det hemmelige 
politiet foretok mange 
politiske arrestasjoner 
i denne perioden så 
var størsteparten av de 
innsatte arrestert under 
ikke-politiske kriterier. 
Vanlige kriminelle årsaker 
var for eksempel å komme 
for sent til jobben, småtyveri eller å ”vitse” 
om regjeringen. GULag fanger som ble løslatt 
måtte ofte bosette seg innen leiren for å 
jobbe videre som ”frivillig”. GULag utviklet 
seg til et økonomisk imperium like mye som 
det var et nettverk for fengsler med tvungen 
arbeidskraft. På det meste regnes det at hver 
femte Sovjeter var en Zek. 

Zekfolket ble  brukt  til umenneskelig 
slavearbeid og ble brukt i storskalaprosjekter som 
for eksempel kanal- og jernbanekonstruksjon, 
tømmerhugging, gruvearbeid og Sovjets 
atomkraft prosjekt. De store leirene i 
Karaganda, Kolyma og Norilsk fungerte som 
mekanismer for tvangskolonisering for å åpne 
Sovjets frosne nordområder. Innsatte forskere 
og vitenskapsmenn, såkalte sharashkas, ble 
tvunget til å produsere ny teknologi, spesielt 
våpen.  Selv om det var få økonomiske vinninger 
av GULag så var systemet dominerende i de 
fleste sektorer i Sovjetunionens økonomi.  

Zekfolket godtok aldri slaveriet 
og gjorde både aktiv og passiv 
motstand. I de tidlige årene var 
det svært mange som rømte fra 
leirene. 
Senere oppsto det større 
motstand, blant annet i 
Kingir, Norilsk og Ust-usa, 
disse opprørene måtte til slutt 
avverges med tanks og militære 
fly. En av de mest effektive 
måtene å gjøre opprør på 
var imidlertid ”arbeid sakte” 
aksjoner. Ineffektiviteten og 
motstanden fra de innsatte 
i GULag overbeviste Stalins 
etterfølgere at det beste var 
å trappe ned leirene etter 
diktatorens død i mars 1953. 
Allerede samme måned ble over 
en million fanger løslatt og i 1956 
ble mer enn 500.000 tidligere 
fanger ”rehabilitert” eller 
fritatt for alle beskyldninger. I 
den følgende perioden under 
Khrushchov (1956-64) ble det 
igjen brukt tvangsarbeid for å 
straffe politiske fanger, vanligvis 

under påstander om spredning av ”antisovjetisk 
propaganda. Alle politiske fanger ble løslatt av 
Mikhail Gorbachov i 1986 (288 i alt). 
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Etter årsmøtet i Hattfjelldal den 05.09. 2009 har styret bestått av:
– Ørnulf Kibsgaard, Vefsn. Leder
– Tone Korsvold Grimsø, Vega. Nestleder
– Roald Tokle, Vefsn. Sekretær
– Svein Laumann, Dønna. Kasserer
– Rigmor Bosness, Alstahaug

Varamedlemmer:
– Harry Nilsen
– Liv Austad
– Ingvill Dahl
– Erik Solsem

Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Derav 4 telefonmøter og 2 møter,
ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen hvor man møtte fysisk.
Det er behandlet 36 styresaker siden 05.09. 2009

Revisorer:
– For Helgeland historielag, Helgeland Økonomiservice, Herøy.
– For Salgsentralen: Indre Helgeland kommunerevisjon, Mosjøen

Valgnemd:
– Kjell Grimsø, Vega. Leder
– Ansgar Kleven, Hattfjelldal
– Randi Einrem, Vefsn

Æresmedlemskomite:
– Kjell Jacobsen, Vefsn. Leder
– Brynhild B. Bing, Vefsn
– Rune Bang, Lurøy

Redaksjonsnemd:
– Harald Monsen, Vefsn. Redaktør
– Knut Skorpen, Vefsn
– Kristian Halse, Vefsn
– Anne Severinsen, Vefsn
– Mette Anfindsen, Dønna
– Svein Bjørnvik, Alstahaug

Medlemstall:
– Det er både årsbetalende medlemmer og livstidsmedlemmer i laget. Dessuten er det syv 
æresmedlemmer. Totalt 312 medlemmer. Medlemstallet er økende med 12 nye medlemmer i 
meldingsåret. Årlig medlemsskap koster kr. 225,- og kr 550,- for livsvarig medlemsskap. Det 
årlige medlemskap inkluderer også Helgelendingen.

Aktiviteter:
– Arbeidet med å få ut Helgeland historie III er nå nesten fullført. Det har vært problemer med 
å få tak i nok bilder/illustrasjoner til kapitlet om fiskeriene.
Bindet forutsettes utkommet i høst.
Tur til Lånan 25. juni måtte avlyses på grunn av værforholdene m.m.
– I løpet av året er det kommet mange henvendelser av ulikt art, som er besvart og fulgt opp 
der dette er naturlig. At hjemmesida er skikkelig oppe er merkbart.
– Laget var også representert på Horva 2010. Det ble solgt mange årbøker, skrifter, Helgeland 
Historie og vervet  nye medlemmer.
– Formannen deltok på kurs i årbokproduksjon og artikkelskriving i regi av Norsk Lokalhistirisk 
institutt og Vefsn Historielag i Mosjøen i mai.

Salgssentralen:
Kulturverkstedet i Mosjøen har lager og salgsopplegget for lageret. Laget har mye bøker og 
skrifter på lager. Mye av dette bør realiseres. Deltakelsen på Horva 2010 var et forsøk i så måte. 
Her kan mye gjøres med å delta på bygdedager etc for å få ut godt historisk stoff som laget har.
Daglig leder av Kulturverket er nå Carina Kristensen som har vært lett å samarbeide med. Det er 
foretatt vareopptelling av lageret våren 2010.
Utsalgsprisene på eldre årbøker etc må gjennomgåes nøye.
For å drive salg og regnskapsføring har Kulturverkstedet kr 49 000,00
Regnskap for Salgssentralen legges fram på årsmøtet.

Årbok for Helgeland 2009:
– Boka er på 192 sider. Den har fått god omtale i pressen. Det er ei god bok som inneholder 
23 artikler med  lokalhistorisk stoff fra Helgeland.  Redaksjonen med Knut Skorpen i spissen har 
gjort et svært godt arbeid, som vi i historielaget er svært takknemlig for.
Omtale av årboka har også funnet sted gjennom NRK-Nordland.
Vi er også takknemlig for den støtte våre annonsører stiller opp med årlig.

Helgelendingen og hjemmesida
– Siden årsmøtet i fjor er det utkommet tre nummer. Det er fortsatt Rønnes trykk som tar seg 
av layout og trykking. Alle årsbetalende medlemmer av laget får nå HL tilsendt.
Det er for få innspill til bladet fra medlemmene.
Helgelendingen legges ut på hjemmesida etterhver som den komme ut.
Hjemmesida er oppe. Nytt stoff og redigering ellers hjelper Webjørn Solli, Mosjøen, oss med.

Krigshistorisk arkiv: Arkivet er nå på Politimestergården i Mosjøen. Her er mye interessant 
stoff. Arkivet bør gjennomgås bedre.

Oppsummering:
– I tiden fremover bør det satses på å få flere medlemmer i laget.
– Utgivelse av Helgeland historie. Bind III er høyeste prioritet.
– Å få utgitt Årbok for Helgeland 2010 står foran.
– Markedsføring på Horva 2010 var en suksess.
– Å ha ei oppegående hjemmeside er viktig
 

Årsmelding  Helgeland   historielag 2009 – 2010
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Vefsn Skyttersamlag ble stiftet i 1907 og i 2007 
hadde samlaget 100 års jubileum.
I denne forbindelse ble det skrevet en bok 
om Vefsn Skyttersamlags 100 årige historie. 
Dette arbeidet har i seg selv vært viktig for 
skyttersamlaget, men er også viktig som en del 
av vår lokalhistorie.  Det har vært gjort et stort 
arbeid med å samle inn historiske kilder, skaffe 
bilder og gjort intervjuer av sentrale skikkelser 
innenfor skyttersporten her på søndre del av 
Helgeland.
Vefsn Skyttersamlag ble stiftet 4. Juli 1907. 
Samlagets første leder var Ole Tobias Olsen, 
sønn av ”Nordlandsbanens far” med samme 
navn. Opp gjennom disse 100 årene har 
det bare vært 9 ledere av samlaget. På det 
meste har samlaget hatt over 50 skytterlag, 
men på grunn av økonomi, baneforhold, 
kommunikasjon og lignende hadde samlaget 
i jubileumsåret 18 skytterlag med 2414 aktive 
skyttere. 
I boken følger en beskrivelse av hvordan det var 
i tiden før stiftelsen av samlaget 1893-1906, en 
periode som vi kaller for folkevæpningstiden, 
selve stiftelsesåret i 1907, mellomkrigstiden, 
krigsårene og tiden fremover til at Vefsn 
Skyttersamlag fylte 100 år i 2007.
Som en viktig del innenfor skyttersporten 
står også utviklingen av skytevåpnene, 
skytebanene og skivene sentralt. 

Vefsn Skyttersamlag er i 
dag delt inn i 4 kretser og 
som også utgjør samlagets 
geografiske grenser. 

1. Krets: Brønnøysund, 
Øvre Velfjord, Heilhornet 
og Vega skytterlag

2. Krets: Sandnessjøen, 
Visten og Blomsøy skytterlag

3. Krets: Mosjøen, Austerbygda, Fustvatn, 
Drevja, Kvalfors,Toven & Drevvatn og 
Ømmervatn 

4. Krets: Hattfjelldal, Susna, Svenningdal og 
Unkervatn skytterlag

Skytterlagenes historikk blir i denne boken 
presentert fra de ulike kretsene med en 
historisk oversikt over lagenes virksomhet fra 
stiftelsen av de ulike skytterlagene og frem til 
i dag.  Her finnes det mange artige historier, 
bilder og intervjuer av sentrale personer og vi 
får et innblikk i skytterlagenes utvikling.
Boken som koster 250 kroner kan kjøpes hos 
Oskar Fagervik og Svein Gunnar Jakobsen, 
begge bosatt i Mosjøen, som har forfattet og 
redigert boken.  En kan også henvende seg til 
skytterlagene i distriktet. 

OSkar fagervik

Vefsn Skyttersamlag 100 år
1907 - 2007

Til nå i år er det laget to særtrykk med 
utgangspunkt i årboka vår. Landbrukssjef 
Hans Løvmo har skrevet en meget god artikkel 
i kommende årbok om "Stubbebryteren- 
enkel og symbolsterk 100- årsjubilant".
Løvmo tar her for seg et svært viktig redskap 
som ble brukt i nydyrkingen og annet 
tungarbeid i Norge. Trykksaken er svært 
godt illustrert, innholdsrik og trenger en 
mer omfattende omtale senere. Helgeland 

Historielag har fått overta restbeholdningen 
som selges for kr 100,00 pr stk. 
Ellers så har Ørnulf Kibsgaard fått laget 
nytrykk om sitkagrana som sto i årboka i 2001. 
Trykket har ett tillegg anno 2010 med nytt 
fagstoff og gode illustrasjoner. Trykksaken 
heter"Sitkagran. Historien om et viktig 
fremtidstre i kystskogbruket". Helgeland 
Skogselskap som er en av utgiverene har 
lageret av denne trykksaken.

SÆRTRYKK 
fRa ÅRboK foR Helgeland 2001
med Tillegg fRa 2010

Historien om et viktig fremtidstre 

i kystskogbruket.
Ørnulf Kibsgaard

Sitkagran

Særtrykk 

Stubbebryteren 
– enkel og symbolsterk  
100 -års jubilant

SÆRTRYKK fRa ÅRboK foR Helgeland 2010

Hans Løvmo
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Styret – Helgeland HiStorielag:
Leder: Ørnulf Kibsgaard, Skjervengan 32, 8657 Mosjøen, tlf. 75 17 75 23

Mobil: 480 59 859. E-post: ornulf.kibsgaard@start.no
Sekretær: Roald Tokle, Bausteinbergan 14, 8663 Mosjøen, tlf. 75 17 05 95

Mobil: 951 68 086. E-post: tokle@combitel.no
Kasserer: Svein Laumann, 8813 Kopardal, tlf. 75 05 46 72

Mobil: 906 38 397. E-post: sjola@frisurf.no
Styremedlemmer: 

Rigmor Bosness, Boks 458, 8801 Sandnessjøen 
Mobil: 482 50 270. E-post: rbosness@online.no

 Tone Korsvold Grimsø, Grimsøy, 8980 Vega, Tlf: 75 03 65 31 
Mobil: 478 99 248. E-post: kje-grim@online.no

 

www.Kulturminnesøk.no
 
Kulturminnesøk er Riksantikvarens oversikt 
over kulturskatter fra hele Norge. Du 
finner over 115 000 kulturminner på 
kulturminnesøk.no. Hver dag legges 
nye kulturskatter til, fra fylkeskommuner, 
byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren. 
Oversikten dekker alt fra freda bygninger, 
arkeologiske funn og kirker. I så måte tror jeg 
tjenesten kunne være interessant for deres 
medlemmer. 

Vi trenger bilder!
Våre folk har ikke vært overalt, og vi mangler 
særlig bilder av arkeologiske kulturminner som 
gravhauger og boplasser. Dersom dere vet om 
medlemmer av historielaget som også er ivrige 
hobbyfotografer, setter vi også pris på om dere 
tipser dem om vår bildeside på Flickr: 
www.flickr.com/groups/kulturminnesok

Karen Thommesen 
Riksantikvaren / Informasjonsseksjonen
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