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Petter Dass
dagene 2016
er nettopp ferdige.

Nr.2 - 2016
Et rikholdig program har
gitt rekordhøyt besøkstall
på de ulike arrangementer.
Kongehuset var representert
under åpningen ved
kronprinssesse Mette Marit.
Tegn tyder på at de siste ord
ikke er sagt og skrevet om
Petter Dass (1646-1707).
Et langt mer nyansert
bilde er i ferd med å avtegne
seg av dikterpresten.
Da lar vi forsiden prydes av
”Petter Dass monumentet”
som ble avduket i 1908
i anledning at det var 200
år siden dikterpresten døde

Side 4: Ny kommisjonær for bøkene våre

Side 6-7: Vårt nye
æresmedlem

Side 8-11: Årsmøte i
Sandnessjøen
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Det å la seg lede
av en leder
H
er sitter en, arme mann, med styrelederoppgaven etter Olav Håkon
Dybvik. Det er med blandede følelser
man går løs på oppgaven.
Har fått tid å se meg tilbake på noe
av innsatsen til forgjengerene, ikke minst
til den første valgte formann, Arnt O.
Åsvang. Jeg kom fort til den erkjennelse
at dette må jeg gjøre på min måte og
med mine forutsetniner.
I en organisasjon som skal være virksom i vår tid er det helt avgjørende at
et styre er velfungerende. Det er styret
i Helgeland Historielag som skal drifte
og løse lagets oppgaver. Gi medlemmene følelsen av at historielaget er en
meningsfull aktør i historisk arbeide på
Helgeland.

Årsmøte har gitt noen klare arbeidsoppgaver til styret. Årbokutgivelse,
holde styring på økonomien, profilering
av laget i media og på de nye digitale
plattformer, utgivelse av de siste bind
av Helgeland Historie og ikke minst å få
omsatt alle våre bokutgivelser.
Her har styrene rikelig å styre med i
årene framover.
De dyktige medlemmer i lagets nemder, som Årboknemda, gjør det mulig for
laget å sette seg mål og nå disse.
Min rolle blir å sørge for at man får et
styre som tar de riktige beslutninger.
Etter de to første møtene er jeg optimist
og ser fram til videre arbeide i Historielaget.
God sommer!
Arne J. Andersen

16 museer i 16 kommuner

• Grønsvik kystfort
i Lurøy

• Petter Dass-museet

• Nesna museum

• Lensmannsgården
i Hattfjelldal

• Rana museum

• Grane bygdetun

• Hemnes museum

• Velfjord
bygdemuseum

• Nordvika gamle
handelssted på Dønna

• Vevelstad bygdetun

• Herøy bygdesamling

• E-huset på Vega

• Leirfjord museum

• Sømna bygdetun

• Vefsn museum

• Bindal bygdetun
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Ny kommisjonær
Fra og med årets utgave av årboka
har Helgeland Historielag inngått
avtale med Mosjøen Libris om
å være kommisjonær for lagets
bøker.
I mange år har historielaget
samarbeidet med Kulturverkstedet
om lagerhold og utsending av
bøker. Det aktive salget har lagets
medlemmer tatt seg av på dugnad.
-Lageret av usolgte bøker har
dessverre blitt altfor stort. Vi innser
at salgsarbeid er en profesjon som
ikke får god nok kontinuitet med
skiftende medlemmer i styre og
boknemnd. Derfor har vi inngått
avtale med Mosjøen Libris som
driver med salg av bøker hver
eneste dag, sier styreformann
Arne J Andersen.
-Vi har et sterkt ønske om at
vår nye kommisjonær organiserer
”sjokksalg” av eldre bøker til ”gibort-priser”. Bøkene inneholder
lokalhistorie av stor verdi, men
kunnskapen er verdiløs når den
ligger stablet i esker på et lager.
Det er bedre å få ut bøkene til en
svært lav pris enn at de skal ligge
årevis og oppta kostbar lagerplass,
sier styreformannen.
Er du interessert i nye eller
gamle utgaver av Årbok for
Helgeland eller noen av de fire
bindene av Helgeland Historie kan
du kontakte:
Mosjøen Libris
Strandgata 20
8650 Mosjøen
Tlf 75 17 53 33, mobil 971 18 661
E-post: mosjoen@libris.no
Styreformann Arne J Andersen og
kasserer Rigmor Bosness overleverer historielagets gamle boklager til Karl Petter
Moen i Mosjøen Libris.
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Postgården i Sandnessjøen

Et enestående bilde av posthuset i Sandnessjøen med et staselig kjøretøy parkert.
Dette var før begrepet post i butikk var kjent.

Bildets eier Arne Karlsen

Stedsnavnkurs høsten 2016
Helgeland Historielag har sammen med Arkiv
Nordland under planlegging et stedsnavnkurs
i høst. Det er Inge Strand som i regi av Arkiv
Nordland blir veileder og instruktør.
Kurset holdes i Sandnessjøen i
tidsrommet fredag 30. september til
søndag 2. oktober.
Det kan være mulig at kurset holdes lørdag
og søndag, men dette avgjøres av reisemuligheter og lengde (timetall) på kurset.
Når alt er på plass vil kurset bli annon-

sert. Det samme gjelder i neste utgave av
medlemsbladet. Til da skal nøyaktig tidsrom,
kurslokaler, overnattingsmuligheter og priser
være klare.
Det forutsettes at deltagerene har med
seg datautstyr. Opplæring går ut på å tilføre
en database opplysninger om stedsnavn
som ikke vises på kart i dag eller som har feil
angivelse. Dette er et viktig historisk arbeide.
Så sett av helga i september/oktober til
Stedsnavnkurs.
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Årsmøtesamlingen 2017
Siste årsmøte har vedtatt at neste års
årsmøte legges til Vega. Styret har allerede
bestemt at arrangementet skal holdes
på Vega Havhotell.
Dette blir helgen
31. mars – 2. april. (fredag til søndag).
Det blir spennende å samarbeide med
ekteparet Aga.
Medlemmer fra Vega har lovt å bistå
for å fylle denne helgen med historiske
inntrykk.

Det nye styret
i Helgeland Historie
Leder Arne J. Andersen, Sandnessjøen
Sekretær Ester J. Vilmones Ødegård, Korgen
Økonomiansvarlig Rigmor Bosness, Tjøtta
Styremedlem Martin Jøsevold, Bardal
Styremedlem Oddvar Ulvang, Sandnessjøen
Varamedlemmer: Gunnar Breimo,
Ingvild Dahl, Brita Bosness
(Se kontaktinformasjon på bakerste side)

For å forstå sin samtid,
må man kjenne historien.
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Vårt nye æresmedlem
”Jeg holdt på å få sjokk da navnet ble
lest opp. Jeg hadde ikke drømt om noe
slikt”. Det sa Aud Halsen Myhre til
Helgelands Blad, da hun ble intervjuet
av Kari-Ann Dragland Stangen etter årsmøtet, der hun ble utnevnt som
æresmedlem.
Etter vår mening var hun nok den eneste som
reagerte på en slik måte. For de fleste andre
var det nok ingen overraskelse at hun ble hedret, tvert i mot. Mange var nok enig med
hennes mann Bjarne, som overfor avisa ga uttrykk for at det var på høy tid. Som kjent er
også Bjarne æresmedlem.
Aud har gjort en stor innsats på flere områder. I historielaget har hun vært engasjert siden 1970-tallet, bl.a. som redaktør for Årbok
for Helgeland i 3 år. Gjennom satsingen på

Tjøttaspelet har hun bidratt til å synliggjøre
en viktig del av Helgelands historie. Hun har
både skrevet manuskript, vært en drivkraft i
gjennomføringen og deltatt som skuespiller. I
tillegg har hun vært en drivkraft i amatørteaterlaget Skarven og initiativtaker til å få reist
minnesmerket over Sigrid på Sandnes. Nevnes
må også at hun var forfatter for et historisk spill
som ble framført da Alstahaug var markeringskommune ved Festspillene i Nord-Norge.
Aud må karakteriseres som et utpreget jamenneske og har bl.a. gitt ut tre diktsamlinger. De som har vært så heldige å høre henne
lese egne og andres dikt, har hatt en helt
spesiell opplevelse. Redaksjonen slutter seg til
alle gratulantene og håper hun og Bjarne får
mange nye år som ildsjeler innen kulturvernet
i videste forstand.
Bildene er fra Tjøttaspelet 1995.
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Årsmøtesamling
i Helgeland Historielag i Sandnessjøen 8. – 10. april.

58 medlemmer av H.H. (heretter brukt om
Helgeland Historielag) var påmeldt til årsmøtesamlingen. Årsaken til den store interessen
var kan hende det innholdsrike programmet.
Nå var møtet lagt slik at mange kunne følge
innslagene de ønsket, så antallet på det enkelte arrangement varierte noe.
Etter velkomst fredag ettermiddag på
Clarion Collection Hotel Kysten, var det klart
for foredrag av Inge Strand om stedsnavnforskning. Det var et særdeles engasjert publikum.
Kravet om kurs og innføring i stedsnavnsregistrering var veldig klart fra forsamlingen.
Lørdag var det ”historisk utflukt” med
besøk i Vikinghuset på Sandnes. Langhuset
Torolvstein A/S, som vel er den riktig betegnelsen. Deltagerene fikk en kortversjon av
vikingehistorien på Sandnes og innføring i
Langhusets tiltenkte rolle i formidling av his-

torien.
Videre til bar det til Petter Dass-museet.
Underveis underholdt av en lokal veiviser. Vel
framme var det mulighet for et besøk på museumsutstillingen. Deretter holdt Inge Bildøy
(NROF, Sandnessjøen) et glimrende 9. aprilforedrag. Det satte krigsfangene inn i storkonfliktens perspektiv både under og etter
krigen.
Etter lunsj gikk turen til Krigskirkegårdene
på Tjøtta. Her var Inge Bildøy omviser og orienterte om kirkegårdene. Leder Olav Håkon
Dybvik framførte minneord og la ned blomster fra H.H.
Utflukten endte på Tjøtta. Der var det besøk på ”De Lilandske Samlinger”, eller bygde
samlingen i gammelskolen som det mer korrekt er snakk om. Et fint og rikholdig museum.

Viharhattansvaretfordesignogproduksjonavdefleste Kirkegata 22,
historiske bokproduksjoner på Helgeland i over 30 år. 8656 Mosjøen
Tlf. 75 17 53 00
Vårtsamarbeidmeddeforskjelligehistorielagogredaktører www.ronnes.no
har vært en fornøyelse. Det skal vi fortsette med! post@ronnes.no
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Årsmelding fra styret
i Helgeland Historielag 2015
Styret har bestått av:
Leder Olav Håkon Dybvik, Bindal
Sekretær Håvard Nilsen, Mosjøen
Økonomiansvarlig Rigmor Bosness, Tjøtta
Styremedlem Ester Villmones Ødegård, Korgen,
Sekretær etter at Håvard Nilsen reiste.
Styremedlem Arne Johan Andersen, S.sjøen
Varamedlemmer: Gunnar Breimo, Britt Bosness
og Ingvild Dahl.
Gunnar har møtt fast på styremøtene.

Redaksjon av
Årbok for Helgeland:
Redaktør Are Andersen, Vefsn
Medlemmer: Per Smørvik, Magnar Solbakk,
Oddvar Ulvang, Olav Nordsjø og Sissel
Aanes.
Revisorer: Per Broch Blomsø og Ivar Edvardsen
Valgkomite: Irene Bergsnev (leder),
Per Steinmo og Inger Anna Okstad.
Æresmedlemsutvalg: Kjell Jakobsen (leder),
Anne Severinsen og Harald Monsen

I I anledning 9. april, valgte Historielaget å
markere de mange krigens skjebner da vi
besøkte krigskirkegårdene på Tjøtta.
Dette ved at lagets leder Olav Håkon Dybvik
framføre minneord og la ned blomster ved
bautaene for de sovjetiske krigsfangene og
ofrene etter senkingen av Riegel.
En verdig minnemarkering.

Medlemstall og kontingent
Medlemstallet har stort sett vært stabilt de siste
årene. Vi har ligget på rundt 340, men vi kan
først i år legge fram et helt pålitelig medlemstall. Styret må vedgå at vi ikke har klart å verve
så mange nye medlemmer som vi skulle ønske.
Vi ber derfor at alle medlemmene ”står på” og

Lokalbanken
gjennom generasjoner!
- E N D R I V K R A F T F O R V E K ST PÅ H E LG E L A N D
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Årsmelding 2015 forts...
tilbyr medlemskap til de en anser som mulige
framtidige medlemmer.
Kontingenten har i noen år vært på 250
kroner. Tidligere tegnet vi livsvarige medlemskap, men de siste årene har vi sluttet med
dette. De som fra tidligere står som livsvarige
medlemmer, betaler årlig kr 100 som dekker
utgiften for å få medlemsbladet.
Styret har ikke drøftet å endre kontingenten, men blir tatt opp som egen sak på
årsmøtet.

Styremøter
Styret har siden årsmøtet hatt 4 ordinære
styremøter pluss et forhandlingsmøte. Møtestedet har vært Mosjøen. Ellers har styret jevnlig
kontakt ved bruk av e-post. Samarbeidet i
styret har vært godt og alle vedtak har vært
enstemmige. Første varamann til styret har vært
med på alle møtene.
På møtene har vi invitert medlemmer og
andre som har noe med de sakene vi har hatt til
drøfting. Eks. har redaktøren av årboka møtt på
tre av møtene.

Medlemsbladet
«Den historiske Helgelendingen»
Bladet har kommet ut etter planen med 4
numre i kalenderåret. I år har Ester Ødegård og
Arne J. Andersen vært redaktører. Bladet har
kommet ut med 12 og 16 sider, og vi har fått en
del positiv respons på innholdet, men styret vil
gjerne at årsmøtet har synspunkter på bladets
profil og innhold. Det koster rundt 13.000
kroner å trykke og å distribuere hvert nummer.
Annonseinntektene kan komme opp i ca.2.000
pr. nr., men her har vi kanskje litt mer å hente.
Medlemsbladet legges ut på heimesida vår
etter hvert som det kommer ut.

Heimesida og Facebook
www.helgeland-historielag.no
Også det siste året har Rigmor organisert
arbeidet med heimesida. Vi har forsøkt å legge
ut aktuelt stoff, og etter at vi har fått lagt ut
emneregistret over alle årgangene av årboka,
har vi merket en liten økning av interessen for
sida vår.
Trond Johansen tok på seg å opprette ei
Facebook-side til laget. Sida er i drift og stor
takk til Trond. Styret oppfordrer medlemmene
å bruke den, slik at siden kan bidra til enda
bedre kontakt mellom medlemmene våre. Her
har vi et medium som laget bør kunne utnytte
bedre.

Salg av bøker og småskrifter.
Som tidligere er det Kulturverkstedet som står
for salget av produksjonen vår. Vi leier også
rom der til boklageret vårt. Salget av Helgeland Historie og de mange småskriftene er langt
mindre enn vi skulle ønske. Særlig har vi slitt
med å få opp salget av bind 4 av Helgeland
Historie. Dette skyldes nok delvis at bindet
omhandler det samme tidsrom som bind 3 og
at all markedsføring er kostbar. Vi ser også at
bokhandlerne er flinke til å presentere ”årets
bestselgere” og at den lokale litteraturen kan
komme litt i skyggen.
Vi vet at det kan være salgsfremmende å
være aktive på de nye ”sosiale mediene.” Alle
medlemmene bør tenke over om de kan bidra
her.
Styret har forsøkt å være på stands under
”dager” og festivaler i distriktet, men det har
vært vanskelig å organisere dette slik at det
kunne bli salg av betydning.
Salget av årboka har de to siste årene vært
litt større enn årene før, men vi ser potensialer i
et enda større salg.
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Årsmelding 2015 forts...
Skifte av salgssentral
Historielaget har gjennom flere år snakket om
hva vi skal gjøre med det voksende boklageret
vårt. De salgsframstøt som vi har gjort har hatt
begrenset virkning, og styret har det siste året
hatt forhandlinger på gang med Libris Mosjøen
med tanke på at de kan ta over den funksjonen som Kulturverkstedet har hatt. Avtalen
er nå klar, og fra 1. juli i år overtar Libris hele
boklagret vårt. Avtalen med Kulturverkstedet
opphører fra samme dato. Det blir egen orientering om denne saka på årsmøtet.

Årbok for Helgeland
Årboka vår er lagets viktigste ansikt utad, og
det arbeidet som legges ned hvert år er meget
viktig for hele lagets virksomhet og identitet.
Siden vi fikk et grundig emneregister over alle
artiklene gjennom alle år, merker vi at noen
skoler spør etter gamle årbøker.
Siste Årboka kom ut til vanlig tidspunkt,
og fikk som vanlig god omtale i lokalavisene.
Redaksjonsnemnda har lagt ned et faglig solid
arbeid. Stoffet er variert tematisk og geografisk.
Prinfo Rønnes Trykk bør også berømmes for å
lage ei vakker bok.
Annonsene i Årboka er av stor betydning
for økonomien i laget. Det legges ned et stort
arbeid med å samle inn de nær 180 annonsene.
Stor takk til de som samler inn og organiserer
dette arbeidet. Styret har drøftet alternative
måter å organisere annonseinnsamlinga på, men
har ikke konkludert.
Arbeidet med neste års årbok er godt i gang
og de flest artiklene er på plass.

Seminar om andre verdenskrig
på Helgeland
I høst arrangerte vi et to dagers seminar,
der temaet var den andre verdenskrigen på
Helgeland. Kurssted var Mosjøen. Vi fikk tak i
4 meget dyktige og faglig sterke forelesere og
fikk temaet belyst fra flere ulike synsvinkler.
Det var 36 påmeldte og seminaret var gratis
for medlemmene. Seminaret var et samarbeid
med Helgeland Museum, og må betegnes som
meget vellykket.

Helgeland Krigshistoriske arkiv
Dette arkivet som i hovedsak Arnt O. Åsvang
har bygd opp, ble i sin tid gitt til Helgeland
Historielag. Vi har ikke hatt kapasitet til å bearbeide og ta forsvarlig vare på materialet, som
i hovedsak er gamle lydbandopptak. Styret har
derfor inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om at de overtar arkivet, bearbeider det og
legger det ut slik at det blir tilgjengelig for alle.
Vi har ikke fått noen dato for når biblioteket
har sluttført dette arbeidet.

Regnskapsførsel og lignende
Styret har i mange år slitt med å kunne legge
fram et regnskap som årsmøtet kunne være helt
tilfreds med, men etter at vi la om rutinene og
skiftet regnskapskontor, mener vi å kunne legge
fram for årsmøtet et regnskap som viser lagets
økonomiske anliggender. Detaljer omkring
dette vil Rigmor, som er økonomiansvarlig i
historielaget, kommer med i forbindelse med
framlegging av regnskapet.

Til slutt
vil styret takke for seg. Vi har innad hatt et
meget godt samarbeid og en fordragelig tone.
Vi føler at vi arbeider i en organisasjon som har
en viktig plass i kulturlivet på Helgeland.
Rigmor Bosness
Ester Villmones Ødegård
Arne Johan Andersen
Håvard Nilsen
Olav Håkon Dybvik

Returadresse:
Helgeland Historielag,
Rigmor Bosness, Nordsjøveien 4, 8860 Tjøtta

Hvem er dette?
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Redaktør: Arne J. Andersen
Utgitt av Helgeland Historielag

Leder: Arne J. Andersen, Herman Wildenveysgate 44, 8802 Sandnessjøen
epost: aj.and48@gmail.com
Sekretær: Ester V. Ødegård, 8646 Korgen
epost: esterjohanne@hotmail.com
Økonomiansvarlig: Rigmor Bosness, Nordsjøveien 4, 8860 Tjøtta
epost: rbosness@online.no
Styremedlem: Martin Jøsevold, 8897 Bardal
epost: joese@online.no
Styremedlem: Oddvar Ulvang, 8800 Sandnessjøen
epost: oddvar.ulvang@roros.net
Varamedlemmer: Gunnar Breimo, Ingvild Dahl, Britt Bosness
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Styret Helgeland Historielag:

De siste gangene man har lagt ut bilder med spørsmål ”Hvem er dette?” har responsen vært
liten eller helt fraværende. Denne gangen prøver vi å stille spørsmålet:
Er det noen som drar kjensel på disse unge damer og herrer? Bildet var i alle fall smukt.

