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Årsmøte 2012

Årsmøtet i 2012 blir
på Meyergården hotell i Mo i Rana.
Frammøte og registrering
fredag den 31. aug. innen kl 18 00.
Kaffe ved ankomst.
Fagprogram - ikke fastsatt enda
Kl 20 00 kveldsmat
lørdag 1. sept.
kl 0930 Årsmøteforhandlinger
Årsmelding, regnskap, valg,
div orienteringer etc.
kl 12 00 Lunch
Ettermiddagsprogram:
•Helgeland Museumstatus og framtid
v/ dir. Asgeir Solstad, Helgeland Museum
•Annet fagprogram-ikke fastsatt ennå

Kostnad:
Overnatting m/frokost på dobbeltrom
kr 1100,00 pr døgn.
Overnatting med frokost på enkeltrom
kr 850,00 pr døgn.
Kveldsmat på fredag kr 120,00 og
middag på lørdag kveld kommer i tillegg.
NB! Oppgjør skjer direkte til hotellet for
disse kostnadene.
Påmelding til Rigmor Bosness
innen 21. august: tlf 48 25 02 70 eller til
e-post: rbosness@online.no

Velkommen!
styret i
Helgeland Historielag
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Hvor ble det av bygdesamene?
Et kapittel som tydeligvis har blitt
forsømt av så vel forskere som andre
historieinteresserte skribenter her på
Helgeland er bygdesamene. Dette
var ei uensarta gruppe som svært ofte
hadde ei eller anna tilknytning til
landbruket, men som på 1800- tallet
kunne opptre som bygselsbønder, husmannsfolk, handverkere og så videre.
Ute ved kysten har det sikkert vært
samiske fiskerbønder, da som tidligere
– på 1700- tallet. I Hattfjelldal fantes
det et antall skogsarbeidere med samisk
bakgrunn i engelskbrukstida, fra midten
av 1860 åra og fram til 1885.
Ofte er det slik at samer blir assosier med reindrift, men dette er sjølsagt ei grov forenkling.
I Hattfjelldalen var majoriteten av samene

Kontingent
2012-uteglemt !?
Ved gjenomgåelse av regnskapet viser det
seg at for få har betalt kontigenten for
2012.
Årsmedlemskap, inkludert Helgelendingen, koster kr 250.00.
Abonnement på Helgelendingen koster
kr 100,00. Det gjelder kun for de med
livsvarig medlemskap.
Som kjent ble mulighetene til tegning
av livsvarig medlemskap avskaffet ved
vedtak på årsmøtet i 2011.
Konto for innbetaling er:
4532.08.00262.
Helgeland Historielag

oppført i kategoriene ”fastboende lapp” eller
”blandet lappisk/norsk” ved folketellinga i
1900.
Det går ikke an å skyve vekk der faktum at
fornorskningsperioden – tida fra om lag 1850
fram til ca 1940 satte djupe spor hos folk med
samisk bakgrunn. Å ha slike aner ble forbundet
med skam. Verst var trulig tida fra sekelskiftet
fram til utbruddet av andre verdenskrigen.
Etter krigen ble det satt i gang forsiktige reformer fra myndighetenes side. Det var imidlertid
fra ca 1980 at de viktigste reformene ble satt
ut i live, og i vår tid er det ingen som behøver
å gå rundt med komplekser fordi de har en slik
bakgrunn.
Forholdet mellom majoritet og minoritet
er komplekst. I over hundre år var det langt
lettere å ”bli norsk” eller det var å ”bli same”.
Men løfter en blikket litt ser en fort at i de
sentrale samiske områdene ble norske, og i
særlig grad kvenske familier og grupper assimilerte av de langt mer tallrike kyst- og fjellsamene, fra jordbrukskoloniseringa begynte
og langt inn på 1800- tallet. Det gjelder for
eksempel områdene langs Tanavassdraget
Det samme ser ut til å være tilfellet i Kåfjord i
Troms.
Når jeg innleda med å skrive at bygdesamene er forsømt av historieskrivende folk er
det sjølsagt ei forenkling. Både Kjell Jacobsen
og Rune Bang har gitt svært verdifulle bidrag
for å belyse samisk fortid. Men det gjenstår
å ta en grundig gjennomgang av fornorskningsepoken, og de utslag den fikk for så vel
individer som gruppa som helhet. At et stort
antall mennesker i Rana, Hemnes og Vefsn har
samiske aner er heva over tvil. De kommende
bygdebøkene fra Vefsn kommune vil nok
inneholde spennende stoff i så måte. Kanskje
er det samme tilfellet i andre kommuner i vår
region?
Leif Elsvatn
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t e l e f o n K ata l o g e n f r a 1917
Helgelendingen har fått tilsendt utskrift av telefonkatalog fra 1917. Det var næringsdrivende og
personer i toppstillinger som hadde telefon den gang.
Er det noen av leserne som husker disse personene/
Rigmor
bedriftene og kan dele minner med oss?
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Øyfolket
I år feirer Herøy kommune sitt 150-års
jubileum. I den forbindelse er det lagt
opp til flere store og mindre markeringer omkring i kommunen.
En av de store markeringene av jubileet fant
sted i Herøyhallen fredag den 8.juni. Under
en flott tilstelning med kulturinnslag ble da

Harry Nilssen ved mikrofonen takker
Kåre Hansen (tv) med vel utført arbeid
med jubileumsbøkene. Videre ser vi fra
venstre Gerd Sjåvik og Helge Lenning
fra styringsgruppa for arbeidet med
bokverket. Helt til høyre står en fornøyd
ordfører Arnt Frode Jensen.

boka om Herøyfolkets historie gjennom disse
årene presentert. Forfatter er historikeren
Kåre Hansen fra Sandnessjøen. Da han ble
forespurt om å påta seg oppdraget, var det
meningen at historien skulle få plass mellom
to permer. Det ble fort klart at det ville bli en
noe forkortet historie. Prosjektet ble da utvidet til å omfatte to bind. Hver av bøkene
er på 486 sider og det er 850 bilder med fyl-

aktiv
salgshjelp
Historielaget har en god del årganger av årboka på lager.
Likeså bind i, ii og iii av Helgeland Historie.
Det er mange arrangement som det kunne vært solgt bøker på fra vårt lager.
Til dette trengs hjelp fra medlemmene!
Ta kontakt !
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Øyfolket•••••
dige tekster. Det er også med en masse tabeller som omfatter virksomhet både på land og
hav som gir et godt innblikk i utviklingen over
korte og lange perioder. Det er også med en
del tabeller og tallmateriale fra omkringliggende kommuner og distrikt slik at en kan se”
ståa” i Herøy i forhold. Kåre Hansen har brukt
to år på å lage bøkene.
Under markeringen takket Harry Nilssen
på vegne av Herøy kommune Kåre Hansen for
det arbeidet han har utført. Som medlem av
styringsgruppa for historieverket, fortalte han
at de er stort imponert over det omfattende
materialet Kåre Hansen har klart å bearbeide
på disse to årene. Han har laget gode beskrivelser og skildringer av Herøyfjærdingens liv i krig og fred, hverdag og fest.
I den eldste delen av kommunens historie tar han grundig for seg de store
sild og torskefiskeriene i de ytterste
værene i kommunen. Spesielt tar han
fram Sandsundvær og Skibbåtsvær som i
flere tiår var svære fiskevær og den store

Årbok for Helgeland 1974
kr 100,Årbok for Helgeland 1976 - 1989
kr 75,Årbok for Helgeland fra 1990 til 2003,
kr 150,Årbok for Helgeland 2004
kr 200,Årbok for Helgeland 1998/99 og 2005
er utsolgt.
Årbok for Helgeland fra 2006 til 2009
kr 250,Årbok for Helgeland for 2010:
kr 275,Årbok for Helgeland 2011:
kr 325,Rabatt ved kjøp av flere bøker:
– over kr 1000,- gis 5% rabatt
– over kr 2500,- gis 10% rabatt
– over kr 5000,- gis 15% rabatt

økonomiske motoren i kommunen. Han forteller også om disse ytter-værenes tilbakegang
og avfolking, og andre næringers vekst og fall i
Herøy. Herøys pionerarbeid innen oppdrettsnæringen med sine opp og nedturer. Helt til
dagens oppdrettsnæring med særlig Marine
Harvest som den store hjørnesteinsbedriften
i kommunen.
Bøkene som har fått tittelen” Øyfolket”,
bør ha stor opplysningsverdi og interesse langt
utenfor jubileumskommunens grenser.
Etter boklanseringen fikk alle
frammøtte en bit av den ti
meter lange jubileumskaka som
var bakt og pyntet med bilder
Tekst og foto:
Harry Martinsen
fra øykretsene i Herøy.
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Bokanmeldelse....

skogens historie – Merkeår
nord-norge
I
av Ørnulf Kibsgaard

april 2011 utkom boka «Skogens HistorieMerkeår. Nord-Norge». Boka er, etter forfatterens eget utsagn, en oppfølging og utdyping av bokverket «Skogbruk i Nord- Norge»
som ble utgitt i 1987.
Assisterende fylkesmann i Nordland Ola
Bjerkaas skriver bl. a. i forordet til boka: «Ørnulf Kibsgaard har selv satt sitt preg på skogbrukshistorien i fylket vårt siden starten som
herredsskogmester i Rana i 1974.»
Boka er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Nordland, Helgeland Museum og
Landbruks - og matdepartementet.
Skogbruk og skogbruksnæringen har lange
tradisjoner i Nord-Norge, og representerer
derfor en sentral del av vår historie. Det er
av betydning å merke seg at skogen i Nord-

Norge har en annen sammensetning enn
skogen i resten av landet.
Boka kan inndeles i 2 hovedbolker. Den
offentlige skogsadministrasjonen, skogshistoriske og andre hendelser for skogen i landet
og Nord-Norge Boka er på 92 sider og rikt
illustrert. Skogmester Leidulf Olsrud, Tromsø
har stått for illustrasjonene og tegningene. (42
tegninger og bilder i alt). Det hersker lite tvil
om at illustrasjonene er av høy kvalitet, og således er en berikelse og styrke ved boka.
Den offentlige skogsadministrasjonen i
Norge generelt og i Nord- Norge spesielt har
en lang og kronglete historie bak seg. Vi må
huske på at Norge på 1600- og 1700- tallet
var et lydrike under Danmark.
Forfatteren har på en oversiktlig og forståelig måte fått fram hvordan den offentlige
skogsadministrasjonen gradvis og i små steg
gjorde forbedringer. Den eldre Generalforstamt (1737–1746) ble lagt til Kongsberg.
Målet for denne administrasjonen var å få
til en bedre styring og skjøtsel av de norske
skogsressursene. Den dansk-norske kongen så
på skogen i Norge som en meget viktig ressurs både som eksportartikkel og som ressurs
for bygging av egen flåte. Det ble nå igang-

Ørnulf Kibsgaard ble født i Korgen i 1943. Kibsgaard
har ei lang og imponerende merittliste å vise til. Han ble
utdannet ved Norges Landbrukshøyskole , Ås.( forstkan
didat) Han tok hovedfag i skogskjøtsel, dessuten militær
og pedagogisk utdanning. Han har virket som skog
brukslærer, herredsskogmester i Rana, fylkesskogmes
ter i Nordland og fra 1995 fylkesskogsjef i Nordland.
Kibsgaard har vært levende engasjert og opptatt av
skogens vilkår og skogshistorie. Han har skrevet en
rekke artikler relatert til skog og skogbruk. I tillegg
har han engasjert seg innenfor en rekke lokalhis
toriske felt – bl. a. krigshistorie på Helgeland. I de
senere årene har han ledet Helgeland Historielag
og lagt ned en betydelig arbeidsinnsats innenfor
dette feltet.
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satt kartlegging av de norske skogsressursene. En sentral person i denne prosessen var
Andreas Heitmann. Det er fra denne perioden, 1740-årene, det første skogskartet over
Nord- Norge ble utarbeidet.
Både danske og norske myndigheter så
med stigende uro på hvordan skogen ble vanskjøttet. Det ble også i betydelig grad drevet
rovdrift på både lauv- og barskogen. Dette
førte til at myndighetene iverksatte en hel
rekke restriksjoner som skulle bedre skogens
vilkår både i Norge og i Nord-Norge. I NordNorge var spesielt fura i fokus.
Den yngre Generalforstamt ( 1760–1771)
ble ingen suksess selv om intensjonen med
ordningen var godt ment.
På slutten av 1700-tallet og først på 1800tallet gjorde liberalismen sitt inntok i Europa.
Verken Danmark eller Norge slapp unna denne ideologiske nyorientering. I liberalismens
kjølvann gikk de fleste tiltak som gjaldt restriksjoner og skogsvern i oppløsning. Napoleonskrigene, og det faktum at Danmark/Norge
havnet på tapernes side i krigen, medførte at
skognæringen i Norge gikk inn i en alvorlig
krise. Det store markedet England kjøpte ikke
lenger tømmer fra Norge. Canada kom fra nå
av i deres fokus.
1850- og 1860- tallet kjennetegnes av at
det ble bygget opp en egen offentlig skogforvalting i Norge. Flere skogskommisjoner ble i
tur og orden opprettet. Dette fikk positiv betydning så vel for landets skogforvaltning som
for Nord-Norge. Den dårlige skjøtsel og ødsling med skogsverdiene ble nå satt i fokus, og
gradvis vokste det fram en større forståelse for
skogen og hvilke verdier den representerte.
Mer plan og langsiktighet måtte til om målene skulle nåes.
Det vil føre altfor langt å gå inn på alle
områder og hendelser som er beskrevet i
denne boka. I strikkordsform kan nevnes de
nye skoglovene fra 1893 og 1908. Videre er
skogselskapene behørig omtalt. I 1932 kom
en moderne skoglov. Det ble opprettet en
egen lokal skogetat, noe som fikk stor betydning. Skikkelige skogkulturarbeider kom nå i
fokus. Etterkrigstida preges av betydelig fremgang og utvikling for skogbruksnæringen. Det
omfattende arbeidet som hadde blitt nedlagt
med planting av fredsskogfelt på privat mark

fra 1908 begynte å gi resultater. Bare i Nordland var det anlagt ca 2800 fredsskogfelt som
var på minimum 6 dekar.
Det bør også nevnes at det foregikk en
omfattende nyorganisering av skogetaten
både på kommune-og fylkesplan etter 1947.
Andre hoveddel av boka omhandler skogshistoriske og andre hendelser som har hatt betydning for skogen i Norge og Nord- Norge.
Et fortettet og meget imponerende stykke
arbeid. De fleste viktige skogshistoriske hendelser og andre hendelser som er sentral for å
forstå den skogshistoriske utvikling er her tatt
med.
Tidsaksen som forfatteren opererer langs
er ikke bare de siste århundrene av vår historie. Selv de geologiske oldtidsperiodene
er tatt med for å gi et langsiktig perspektiv.
Årstall og hendelser som fremkommer i andre
halvdel av boka bærer preg av leksikalsk detaljrikdom og presisjon. Likevel, og til tross for
dette, er alle hendelsene satt inn i et historisk
perspektiv. Siste del av boka er så detaljrik og
omfattende at den egner seg meget godt som
oppslagsverk og kunnskapsbase for «en vanlig
historieleser». Herved skulle de fleste «hull»
fra verket «Skogens Historie» være tettet.
Som lekmann på området blir jeg mektig
imponert over den kunnskap og innsikt
forfatteren legger for dagen. Ei
bok som alle skoginteresserte
mennesker bare må ha!
Boka kan kjøpes hos
Helgeland Skogselskap
og koster kr 300,00.
Gratulerer med glimrende utført arbeid!

Svein Laumann
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gudens eget verktøy
I sommer kan du se en utstilling om
høvler på ”Gammelskolen” på Leland
i Leirfjord. Helgeland Museum viser
da utstillingen ”Gudens eget verktøy”.
Høvelen er et skjærende verktøy til utjevning/forming av treoverflater eller til justering av tykkelsen på emnet man jobber med.
Høvelen består av et høvelhus og en blokk.
Skjærebladet plasseres i blokka og justeres ved
hjelp av en kile som klemmes ned i blokka.
Opprinnelig var de fleste elementer i høvelen
laget av tre, men på 1800-tallet begynte man
å lage hele redskapet av jern. Nå blir høvler
vanligvis konstruert av enten tre eller stål,
oftest det siste, men skjærebladet er alltid av
stål.
Helgeland Museum forvalter flere hundre
høvler. De er forbausende forskjellige. For en
høvel er ikke et ensartet redskap. Det finnes
en rekke ulike typer, til variert bruk. De kan
brukes til å slette et emne, grovhøvle det, lage
falser og profiler, høvle svalehaler, not og fjær
m.m. I våre dager er mye av dette erstattet av
industrielle høvelmaskiner og fresemaskiner.
Men håndhøvler brukes fortsatt innen
tømring og snekring og til hobbybruk.
Noen varianter av høvler er

skrubbhøvel, normalhøvel, pusshøvel, buehøvel, oksehøvel, støthøvel og rubank. Pusshøvelen er en finstilt høvel, skrubbhøvelen er
grovstilt og uten klaff, rubanken er en lang
høvel til avretting av store emner. Buehøvelen er til krumme eller buede flater, oksehøvelen er en tomannshøvel, særlig kjent fra
tømmermannsyrket. Støthøvelen er for høvling av endeved.
Det finnes i tillegg en rekke høvler for utsparing av spor og profiler: semshøvel, gradhøvel, nothøvel, fjærhøvel, profilhøvel, falshøvel. Tannhøvel lager en riflet og ru overflate
slik at finér lettere kan festes til underlaget.
Elektriske høvler finnes også av ulike typer, fra små håndholdte høvler til store maskiner som brukes på sagbruk og snekkerverksteder.
De gamle håndlagde høvlene ble laget for å
vare. Hvert verktøy ble spesialtilpasset og fikk
sitt eget preg. Dette var verktøy man jobbet
med hele dagen, og skulle være godt å holde
i. Flere ble også dekorert.
Verdens eldste kjente høvel er rundt to
tusen år gammel. Den ble funnet i Pompeii,
og er påfallende lik dagens høvler. Mange forskere mener at grekerne utviklet høvelen
for rundt 2000 år siden. Endringene siden
da har vært små og stort sett kun dreid seg
om materialtyper og mindre endringer i
gripeanordninger. Daidalos var ifølge
greske sagn den første greske kunstner. Han bygde bl.a. labyrinten på
Kreta, men ble selv innesperret i
den sammen med sin sønn Ikaros. Daidalos sto for ettertiden
som alle kunstneres stamfar, og
mange oppfinnelser ble tillagt
han, blant annet sag, øks og høvel. Høvelen skal også ha eksistert i Egypt, Japan
og Kina for flere
tusen år siden.
ann Kristin
Klausen
Foto: Bjørnar
Pedersen
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Helgelands historie
fra 1537 til ca. 1840
384 sider • Rikt illustrert
Redaktør: Sten Rino Bonsaksen
Forfattere:
Ann Kristin Klausen
Kåre Hansen
Leif Elsvatn

Utgitt av

Helgeland
Historielag
Også bind 1 og 2 er
fortsatt til salgs

0,0
4
Kr.

Bestilling!

Bestilling av Helgeland Historie Bind III skjer til

www.helgeland-historielag.no

KULTURVERKSTEDET; tlf 75 17 27 60.
Email; post@kulturverkstedet.net

Spør også i din lokale bokhandel!

Helgeland Museum – 16 museer i 16 kommuner
• Grønsvik kystfort i Lurøy
• Nesna museum
• Rana museum
• Hemnes museum
• Nordvika gamle handelssted
på Dønna
• Herøy bygdesamling
• Leirfjord museum
• Vefsn museum

• Petter Dass-museet
• Lensmannsgården
i Hattfjelldal
• Grane bygdetun
• Velfjord bygdemuseum
• Vevelstad bygdetun
• E-huset på Vega
• Sømna bygdetun
• Bindal bygdetun

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!
Gardshistorie
for
Vefsn

Anton Meyer

Gards-
historie
for
Vefsn

Søren Dass
1684-1757

VIIa

kan ingen unngå
– den innhenter alle og
enhver igjen.
Kun det skrevne ord vil
for evig bestå
det gir blikk tilbake og
viser vegen frem

En bok

en kjær liten gave enten
du er fattig eller rik
en venn som stille ved
din side går.
Den er alltid lojal og uten svik
og gir deg den rikdom
som for alltid består

SærbindVIIa
ISBN: 978-82-998359-0-9 • Utgiver: Leines Press ved Anton Meyer • Produksjon: Prinfo Rønnes, Mosjøen +47 75 17 53 00

ser det som si oppgåve å få gitt ut stoff
frå Vefsn-regionen i artikkel- og bokform.

SmåSkrift:
1
Melkstell
Per Smørvik

8
17. maifeiringa i Mosjøen
Kristian Halse

2
drakt og klede
Solveig Utgard

9
Ordsamling frå Vefsn (utg.2)
Halvard Lundestad

3
Susendalen
Venke Ivarrud

10
Lisetra og Stavassdalen
Kolbjørn Eriksen

Leinesgutten som ble Herre
på Austrått-borgen i Trøndelag
4
røsvassholmen
Kjell Arne Skoglund

11
Skandfer
Klausen, Utnes, Øksendal

5
Ordsamling frå Vefsn
Halvard Lundestad

12
Makjen - Badstuer - Kokhus
Små hus med lang historie
Per Smørvik

6
Mosjøen Mannskor 1913–1993
Kristian Halse
7
namn langs veg og sti
Per Smørvik

Mosjøen 2011
ISBN: 978 82 90775 365

13
tverågården – Stedsnavn
Elisabeth Tverå

Vefsn Museumslag

TVERÅGÅRDEN
– Stedsnavn –
Elisabeth Tverå

SmåSkrift

Vefsn
Bygdebok
Særbind

VefsnBygdebok

Historiens høst

1684 - 1757
Vefsn Museumslag

Såleis står eit skriftstyre bak årboka
Far etter Fedrane
som har kome ut kvart år frå 1987.
Arbeid som er for store for årboka, vil vi gi ut i ein eigen skriftserie.

Tverågården – Stedsnavn

fikk sin plass i en fjern fortid
båret fram av historiens gang.
Men storhet kan aldri
evig forbli
før eller siden kommer
dets svanesang

– Leinesgutten som ble Herre på Austrått-borgen i Trøndelag

Stedet ved havet

Anton Meyer

Søren Dass

13

Kirkegata 22,
8656 Mosjøen
Tlf. 75 17 53 00
www.ronnes.no
post@ronnes.no
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HelgelandsKrafts
Museum
i Sandnessjøen

Kraftlaget har gjennom tidene hatt ulike
typer logoer. Her er et utplukk av de som er
utstilt i museet i Sandnessjøen.

Helgelendingen har vært på besøk i museet
til HelgelandsKraft som holder til i deres bygg
i Sandnessjøen.
Odd Larsen tidligere ansatt i HelgelandsKraft, nå pensjonist ”kopler ut strømmen” i

denne høyspentbryteren som hadde navnet
Honolulu. Den sto nedenfor tidligere Bjarne
Wiks manufakturforretning i Øverbyen i Sandnessjøen.

Bilde av
kraftverk i
Sandnes
vågen i
Sandnes
sjøen. Det
ble bygd på
begyn
nelsen av
1900 tallet.
Rørgata
gikk fra
Sandnes
elva og inn i
kraftverket.
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Gammel lyspære produsert
i 1922. Bryteren var plassert
øverst i selve pæra. Lyspæra
kommer fra Zahlgården,
huset ved siden av Åsheim
Terrasse i Sandnessjøen.

Gammel høyspentlinje.

Dersom du er interessert i historien til HelgelandsKraft kan du lese:
Lys og kraft på Helgeland. Tar for seg perioden 1946 – 1971, utgitt
i 1971
De første 50 år utgitt i
1997
www.helgelandskraft.
no
Takk til Odd Larsen for

interessant omvisning.
Grenskjøt. Her er bomullstråd
viklet rundt kabelen og til sist
Tekst og foto:
lakkert. Selve skjøten er pakket
inn i blykappe. Dette var jobb for Rigmor Bosness
fagarbeidere.
Gammel miksmaster og
strykjern.
Gammel komfyr og vaske
maskin.
Gammel støvsuger. OBS!
Slangen er av metall.

Kontakter av ulike typer.

Returadresse:
Helgeland Historielag,
Boks 458, 8801 Sandnessjøen

Den optiske telegraf
I Kong Håkon den godes tid (933-961) kom
”veter” på plass som varslingssystem om ufred
i Norge. Vetesystemet var utbygd fra Viken
(Oslofjorden) til Varanger. Avstanden mellom
vetene på kysten var fra 15 til 30 km. I forbindelse med Napoleonskrigene (1801-1815)
kom det nye varslingssystem.
Etter det engelske flåteranet i september
1807 i København kom det fart i utbyggingen. Engelskmennene sikret seg den dansknorske flåten som den gang var en svært vesentlig maktfaktor i Skagerak/Østersjøen og
Nordsjøen.
Kaptein Ohlsen sitt system med optisk
varsling gjennom signalmastrer kom nå på
plass. Det ble bygd 175 stasjoner fra Hvaler
til Namsos i årene 1808-1814. Videre bygging
nordover er ukjent.

Det kunne signaliseres 224 tegn. Månedslønna for ”vaktene” var ½ tønne rug.
Systemet fikk stor betydning i sjøslaget
på Lyngør 6. juli 1812 da den dansk/norske
fregatten Najaden ble senket. Kanonjollene
ble da varslet, noe som gjorde at de engelske
krigsskipene måtte rømme og gi opp borttauingen av to mindre orlogsskip som de hadde
erobret.
Styret
Helgeland Historielag:
Sekretær: Rigmor Bosness,
boks 458, 8801 Sandnessjøen, mobil:
482 50 270
epost: rbosness@online.no
Ann Kristin Klausen
Staudvegen 24, 8700 Nesna, mobil:
954 72 260
epost: ann.kristin.klausen@helgeland
museum.no
Olav Håkon Dypvik
Helstadsjøen, 7980 Terråk, mobil:
474 09 841
epost: o-haady@online.no
Svein Laumann
8813 Kopardal, tlf. 75 05 46 72, mobil:
906 38 397
epost: sjola@frisurf.no
Leif Elsvatn,
8680 Hattfjelldal, tlf. 75 18 41 12,
mobil: 908 42 675
epost: leif.elsvatn@vefsn.kommune.no

En optisk telegraf
basert på klafffe
systemet. Tegning
i Den norske kyst
telegraf og Signal
vesenet 1807-14
av Harald Jarl
Runde.
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