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Fortsetter på neste side 

Årsmøtet 2009

Ivarstua I Susendal

Årsmøtet i 2009 ble avviklet i Hattfjelldal i 
dagene 4-6. september med bosted på Hatt-
fjelldal Hotell.
Frammøtet var på fredag kveld. Ekskursjon 
etter kaffe gikk til Samisk Kultursenter hvor 
Leif Elsvatn orienterte. Elsvatn har vært leder 
for institusjonen tidligere. Dette ble en nyttig 
orientering om samiske forhold, og mulighe-
ter for kulturelle satsinger i regi av dette sen-
teret. Her er bibliotek, bokbuss, opplærings-
muligheter m.m.
De fleste deltakerne hadde ikke vært her før.
Lørdag morgen startet årsmøtet kl 09 00 un-

der ledelse av lederen Ørnulf Kibsgaard.
Som referent ble Kjell Grimsø, Vega valgt. 
Årsmeldinnga for 2008/2009 er nå gjengitt i 
sin helhet i Årbok for Helgeland 2009.
Årsmeldinga ble tatt til etterretning.
Framlagt sakliste ble godkjent med tillegg 
av et foredrag om Ørjan M. Olsen av Ove 
Pettersen,Oslo. Olsen som var født i Hattfjell-
dal ville ha vært 124 år om han hadde levd.
Regnskap for Salgssentralen ( Boklageret ) ble 
opplest og godkjent. Regnskapet (Lagsregn-
skapet) ble framlagt for regnskapsåret 2008.
Det var ingen merknader til regnskapet som 
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Årsmøtedeltakere på besøk på Svenskvolden

ble enstemmig godkjent.
Regnskapsfører Svein Laumann kunne ikke 
møtet på årsmøtet grunnet sykdom.
Årskontigenten ble forhøyet til kr 225,00. 
Dette innbefatter også Helgelendingen som 
utkommer 3-4 ganger i året.
Livsvarig medlemskap koster kr 450,00. For 
å få Helgelendingen må livsvarige medlem-
mer betale kr 100,00 for å få bladet tilsendt. 
I 2010 er Helgeland Historielag 40 år, og års-
møtestedet ble valgt Mosjøen.
Etter valgene består styret av; Ørnulf Kibs-
gaard (leder), Tone Korsvold Grimsø, Svein 
Laumann, Rigmor Bosness og Roald Tokle. 
Se bak i dette bladet!
Redaksjonsnemda for årboka; Ny redaktør er 
Harald Monssen, Mosjøen. Astrid Tåvær går 
ut, og ny etter henne kommer Svein Bjørnvik, 
Sandnessjøen.
Helgeland Økonomiservice, Dønna og Hel-
geland Kommunerevisjon, Mosjøen ble valgt 
som revisor for hisorielaget og Salgssentralen.
Kjell Grimsø ble gjenvalgt som leder av valg-

nemda med Ansgar Kleven og Randi Einrem 
som nye medlemmer.
På årsmøtet ble det også valgt en bidragsko-
mite med Rigmor Bosness som leder.
Årsmøtet utnevnte Bjarne Myhre som 
nytt æresmedlem av Helgeland Historie-
lag. Myhre har vært leder laget og tatt 
mangt et tak for laget tidliger og senere. 
Æresmedlemskaps'diplom, vil bli overrakt på 
årsmøtet i 2010. 
    Ørnulf Kibsgaard

Hjemmesida til 
Helgeland Historielag
Hjemmesida til historielaget er under 
omforming. Det er Øyvinn Hjorthen som 
arbeider med den. Vi håper at hjemme-
sida er oppe om ikke så lenge. 
Vi er åpne for innspill om innhold m.m.
Se; www.helgeland-historielag.no
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Etter årsmøtet den 5. september ble det buss-
tur opp Susendalen som Anskar Kleven, Hel-
geland Museum hadde lagt opp. Anskar har 
bodd i Susendalen i mange år, og er svært godt 
kjent i bygda og med mange prosjekter.
Første stopp ble ved Ivarstua på Ivarrud. Dette 
er det første beboelseshus i dalen som enda 
står. Se forside! Huset  satte Ivar opp da han 
kom hit for ca 180 år siden. Husværet er helt 
forskjellig enn det vi ser på garden Hauge like 
ved. Det er litt av ei utvikling som har 
funnet sted!
Mang ei historie er knyttet til stedet. Det kan 
nevnes at boka «Koia i Tusterdalen» som Mik-
kjel Fønhus skrev før siste verdenskrig har mye 
av stoffet herfra. Etter mitt syn er dette en av 
hans beste bøker.
Turen fortsatte til Finnbakken hvor smakfull 
kaffe og gårdsmat ble servert med ekteparet 
Bolstad som vertskap. Mange kjøpte også 
gårdsbrød som var for salg her samt beså gårds-
museet. Et naturligt stopp på turen var også 
ved «Marekbautaen» som kom på plass i som-
mer. Vaclav Marek var fra Tsjekkia, og kom 
over grensen fra Sverige lenge før krigen og slo 
seg ned her i 15 år.
Marek var en utmerket fotograf, og etterlot 
seg ca 2000 bilder som vi i dag kan glede oss 
over. Dessuten skrev han ned mye lokalt stoff 
fra det samiske miljøet som ettertiden har hatt 

stor glede av. Turen videre gikk om Svenskvol-
len hvor far og sønn Bråten fortalte om livet 
på gården, og de som bodde der og virket.
Her ble det også kaffeservering og positivspill 
i trivelige omgivelser.
Like ved Svenskvollen ligger kirkene i Susen-
dalen. Her var vi inne i den gamle kirka (under 
restaurering) og nykirka,
Det er et imponerende arbeid som er lagt ned 
av bygdefolket. Kirka kostet 1,6 mill.kroner 
og da er ikke gaver og dugnad med.
Utsmykkingen er gjort av maleren Karl Erik 
Harr. Nordnorske motiv er vesentliger, og iøy-
nefallende på maleriene vi ser i kirka.
Turen fortsatte til Susendalskroken hvor det 
var stopp i den gamle butikken til handels-
mann Lars Estensen (1875-1972).
Denne butikken hadde mye å si for bosettin-
gen, og svenske nybyggere på andre siden av 
grensa. Det fortelles om tusenvis av ryper som 
her ble kjøpt, og så sendt ut videre på ver-
densmarkedet. Bygningen er i godt stand med 
mange interessante gjenstander.

Utferden til Susendal

Her er gjort en meget god innsats for å ta vare 
på lokahistoria. Bussturen fortsatte herfra til 
Hattfjelldal sentrum med interessante ori-
enteringer av Ansgar Kleven. Mange fra Ytre 
Helgeland gav uttrykk for at de var svært 
overrasket over den mangfoldige historia byg-
da kunne framvise.
 
   Senere på kvelden ble det en fin middag på 
hotellet i Hattfjelldal og trivelig prat.
 
   Ørnulf Kibsgaard
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Årbok for Helgeland 2009
Årboka var ute til bokhand-
lerne på Helgeland til farsda-
gen, også i år. De 22 artiklene 
spenner over mange felt. 

Forfatter av åpningsartikkelen er 89 år gamle 
Anna Stormo, som forteller om et barndoms-
minne fra Tomsvika.  Så følger Anne Severinsen 
følger med en omtale av de fire medlemmene 
av Helgeland Historielag som fikk Kongens 
fortjenstmedalje i fjor: Kjell Jacobsen, Rune 
Bang, Kristian Halse og Erlend Langset. 

Det er mange kvinner og menn som har gjort 
en solid innsats for det lokalhistoriske arbei-
det på Helgeland.  Mange av dem har flere 
ganger bidratt med artikler til årboka.   Blant 
disse er Per Smørvik, som i år skriver ”Eit essay 
om barndom og stadnamn” fra Nord-Dønna. 
Ann Kristin Klaussen fra Nesna skriver om en 
seilas langs Nordlandskysten med jakta S/J 
”Mathilde”.   En artikkel som følges av gode 
fotografier.  I arbeidet med årboka legges det 
stor vekt på illustrasjonene.

Kurt Rune Jakobsen skriver for ei smalere mål-
gruppe når han redegjør for verdsettinga av 
husdyr på 1700-tallet. Artikkelen kan hjelpe 
folk som leser gamle avtaler og skifter til å få 
et inntrykk av utviklinga i pengeverdien.  Det 
kan være nyttig for flere, etter hvert som sta-
dig mer arkivmateriale blir allment tilgjengelig 
gjennom internett. 

Redaksjonen har i mange år omtalt helge-
landskunstnere som har satt spor etter seg.  I 
år er turen kommet til en kunstner fra Nesna 
– Torolf Fossland. Han var kanskje for mo-
derne for helgelendingene - i alle fall ble han 
mer anerkjent i utlandet enn hjemme, skriver 
Helge O. Larsen.

Årboka er gjennomillustrert og trykt i farger, 
har 192 sider og er innbundet. Prisen er 
270 kr. Du får den hos bokhandelen.

S/J Mathilde på veil til Brønnøysund

Torolf Fossland i tolleruniform i Pasvik før krigen

«Liten symfoni» 1989
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Lokalhistorie  og
kulturstoff
fra hele Helgeland

192 sider rikt illustrert

I salg nå!

Utgitt av

Helgeland Historielag

Kr. 270,-

Lokalhistorie  og
kulturstoff
fra hele Helgeland

192 sider rikt illustrert

I salg nå!

Utgitt av

Helgeland Historielag

Kr. 270,-

Lokalhistorie  og
kulturstoff
fra hele Helgeland

192 sider rikt illustrert

I salg nå!

Utgitt av

Helgeland Historielag

Kr. 270,-

Anna Tomsvik Stormo   Tippsteinen - mitt barndomsfjell 
Bernt-Håvard Øyen   Gamle tun-og hagetrær
Anne Severinsen  Kongens fortjenstmedalje til 
Karin Johanne Ness   Nordlandsbunaden for kvinner 
Lars Nygård   Den lange marsjen 
Tore Gleinsvåg   Vardehaugen på Glein 
Per Smørvik   Etiopia-kanalen og andre namn 
Kari Sommerset Jacobsen  Josefine Ryan fra vegaøyene
Torstein Finnbakk   Bodil Aakre – «Brønøysundregistrenes mor»
Bjørn Tandberg   MS «Hemnes»s forlis – et 75 års minne 
Helge O. Larsen   Torolf Fossland – Tomma-maleren som ble mer 
   anerkjent i utlandet enn hjemme
Anne Mette B. Rosø   Torolf Fosslands bilder ved Høgskolen i Nesna 
Ann Kristin Klaussen   På tokt med «Mathilde» 
Kurt Rune Jakobsen  Verdsetting av husdyr på 1700-tallet 
Hilde Gunn Slottemo   Støv, skitt og sot – et arbeidshistiorisk blikk
   på kjønn og kulture grenser 
Tore Gleinsvåg   Dønna under hakekorset – Heia kystfort, Nordøvågen 
Per Bardo Jakobsen   Reinflytting i Helgeland 
Einar D. Johansen    Vi jobbet på «krabben» 
Wigdis Jorunn Espeland   Nordlandsfarten – eit møte mellom hardingar og nordlendingar
Astrid Hvidsten  Stia – den raskesete skoleveien 
Kjell M. Øksendal   Tull-skjur og ugangskråke 
Ole Rabliås   Da det var liv laga i utkantbygdene 

«Liten symfoni» 1989

Bestilling!
Bestilling av årbøker og skrifter m.m. skjer 
til Kulturverkstedet; tlf 75 17 27 60.
Email; post@kulturverkstedet.no
Se; www.helgeland-historielag.no

Kr. 270,-

192 sider rikt illustrert
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Vi ønsker flere medlemmer 
i Helgeland Historielag!
Det totale medlemstall i historielaget er nå over 300 stk! Styret i historielaget henstiller til 
sine medlemmer at det gjøres en innsats med å få flere årsbetalende medlemmer i laget! 
Kontigent: Kr 225,- i 2010. Da er Helgelendingen også innbefattet.

Innbetaling av slikt medlemskap skjer til; 
 Helgeland Historielag v/Svein Laumann, 8813 Kopardal.  
 Kontonr. 4532 29 01082 

Bokanmeldelse.... Om makjen, badstuer og kokhus
Vefsn Museumslag har gitt ut 
et nytt lokalhistorisk skrift. 
Denne gangen omhandler det 
små hus med lang historie.

Per Smørvik har nok en gang forfattet et styk-
ke interessant, og kanskje for de fleste, ukjent 
lokalhistorie. Heftet er på 36 sider og er rikt 
illustrert med både foto og skisser/tegninger. 
(33 foto og illustrasjoner).
Det meste av framstillinga dreier seg om ma-
kjen/badstuer. Forfatteren begrunner dette 
med at nettopp disse småhusene er bærer av 
den største tradisjonen. Makjen har også fram 
til i dag en bruksfunksjon på indre Helgeland.
Betegnelsen makjen blir/ble  i hovedsak be-
nyttet i området Rana – Hemnes, men ble 
også anvendt i mindre utstrekning i andre 
områder.
Kokhuset, eller kokkehuset, er på mange 
måter ei miniutgave av eldhuset. Eldhuset er, 
som de fleste vil vite, behørlig behandlet bl.a. 
av Per Smørvik tidligere.
Det er foretatt ei registrering av makjen i 
Hattfjelldal i 2008. Denne registreringa, 
sammen med opplysninger fra andre kom-
muner, danner grunnlaget for Smørviks histo-
riske framstilling. Forfatteren problematiserer 
omkring ordet makjen. Han gjennomgår også 

hvilken funksjon makjen og badstuer hadde. 
Forfatteren trekker også fram det som står be-
skrevet i tidligere litteratur om emnet. (Ivar A.  
Heltzen, Arne Berg, Reidar Svare, Karen Valla 
Hermannsen , Odd Bleikvassli og Norsk 
etnologisk gransking fra 1950 – tallet.)
Per Smørvik klarer på en oversiktlig og lett-
fattelig måte å få fram de ulike funksjonsom-
rådene for makjen/badstua og kokhuset. Han 
benytter seg som vanlig av et lett og forståelig 
språk. Formuleringene er presise og kunnska-
pen om emnet som behandles virker solid og 
veldokumentert. Man skulle tro at temaet 
som omhandles ikke finnes mye omtalt i tid-
ligere litteratur. Kildehenvisninger og littera-
turliste viser det motsatte.
Det er Per Smørviks store fortjeneste at kunn-
skapen om makjen/badstua er sammenfattet 
og gjort lett tilgjengelig, forståelig og over-
siktlig for alle.
Enhver med interesse for historie fra Helge-
land bør kjenne sin besøkelstid og anskaffe 
seg dette skriftet. Sammen med årboka for 
Helgeland for 2009 anbefales Per Smørviks 
hefte som julepresang for den historieinteres-
serte.
Helgeland Historielag gratulerer Vefsn Mu-
seum og Per Smørvik med nok et solid arbeid.

	 	 	 Svein	Laumann
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I mai 2008 fikk museet i Leirfjord en person 
ansatt. Da tok Helgeland Museum over drifts-
ansvaret for samlinger og bygninger knyttet 
opp mot museumsvirksomheten i kommunen 
(Leirfjord Folkeminnelag og Bardal lokalhis-
torie og museumslag) 
I Leirfjord er det seks bygninger knyttet opp 
mot museet, Gammelskolen (Leland), Bergh-
brygga (Nedre-Leland), Kvernhus (Meisfjord), 
naust og brygge (Reines) og Wangbrygga (Bar-
dal). Bygningene er stortsett tilgjengelige i 
sommersesongen. 
Gammelskolen på Leland er fra 1880 årene 
og viser klasserom og lærer/klokkerleilighet 
som det var tidligere. Her er også utstilt ulike 
redskaper som var vanlige å ha på småbruk og 
gårder i tidligere tider.
Bergh-brygga på Nedre-Leland er fra slutten 
av 1800-tallet og ble gitt i gave til Leirfjord 
Folkeminnelag fra Aslaug og Johan Bergh som 
hadde drevet butikken. Her er det opprinne-
lige interiøret og deler av vareutvalget som 
butikken har hatt gjennom flere tiår. På som-
meren er det også ulike utstillinger i de tidli-
gere lagerrommene.
Kverna i Meisfjord ligger ca. 2km fra Meisfjord-
krysset. Kverna er fra første del av 1900-tallet 
og ligger i sine naturlige omgivelser. Kan besø-

kes hele året.
På Reines ligger det et naust og en brygge, dis-
se er for tiden ikke åpen for besøk, men kan 
besøkes som en del av kyst-/kulturlandskapet 
i området.
I Bardal ligger Wangbrygga, en gammel 
handelsbrygge fra ca. 1870 årene. Her vises 
krambua med ulike varer og gjenstander. 
I sommersesongen er det kafé og spisested i 
hyggelige omgivelser.

Museet ønsker dere hjertelig velkommen til 
minnerike og hyggelige opplevelser på muse-
ene i Leirfjord!

Leirfjord bygdetun

Wangbrygga i Bardal

Bergh-brygga på Nedre Leland

Tekst og foto: Jorunn Vrålstad
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Fotoutstilling i Nordvika
I sommer ble omkring førti av 
Dønna-fotografen Aksel Stor-
viks bilder stilt ut ved Nordvika 
gamle handelssted.

Bakgrunnen for dette var at Helgeland Mu-
seum våren 2008 mottok en gave fra Storviks 
nevø Borgvald Sørensen. Hans fotosamling 
med motiver fra Dønna på 1920- og 30-tallet. 
Sommeren 2009 mottok museet ytterligere 
en gave fra Sørensen: Storviks første kamera, 
kjøpt i 1922. Se neste side!

Borgvald Sørensen er i dag 93 år gammel og 
bosatt på Mo. Han tok vare på negativsam-
lingen da familien ryddet ut av huset etter at 
Storvik døde i 1974. Samlingen består av i over-
kant av 800 negativer. Storparten av bildene 
ser ut til å være tatt på Nord-Dønna, men en-
kelte bilder er tatt andre steder på Helgeland, 

Aksel Storvik.

Skibbåtsvær, vinteren 1923. Foto: Aksel Storvik.

På vei til barnedåp. Gutten helt til høyre er 
Borgvald Sørensen. Foto: Aksel Storvik.

DS Haarek legger til kai ved Stavseng. 
Foto: Aksel Storvik.

Nakenbading på Dønna i mellomkrigstiden. Å 
få disse guttene til å ta av seg kasjettlua var ikke 

så lett. Foto: Aksel Storvik.
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Aksel Storviks første fotografiapparat, en Folding Brownie 3A, produsert i USA av Eastman Kodak Company, 
patentert i 1909. Kodak sluttet å produsere film til kameraet i 1961. Foto: Leif Steinholt, Helgelands Blad.

som Leirfjord og Trofors, hvor noen av Storviks 
slektninger var bosatt. Fortsatt er mange av de 
avbildede personene ukjente.

Aksel Storvik ble født på Stavseng i 1896. Han 
var nummer fire i en søskenflokk på syv. For-
eldrene het Edvard Larsen og Jensine Johans-
datter, og var, som storparten av befolkningen 
langs Nordlandskysten, fiskerbønder. Edvard 
kom fra Dønna, mens Jensine var fra Østvik 
i Bardal. 

Aksel drev fiske i sin ungdom, både i Helge-
landsværene, Lofoten og på Finnmarka. I til-
legg levde han av å snekre og å male hus. I en 
kort periode forsøkte han seg som yrkesma-
ler på Mo i Rana, men han vendte tilbake til 

Dønna etter kort tid. Aksel ble aldri gift, og 
bodde alene i huset han ble født i helt til sin 
død i 1974. Han var kjent for å være stillferdig 
og beskjeden, og gikk for å være en humoris-
tisk og snill mann.

Flere av Storviks søsken giftet seg bort fra 
Dønna, og Aksel besøkte dem rett som det 
var. I en periode oppholdt han seg i Mosjøen, 
og fikk opplæring i fotografering av svogeren, 
som arbeidet som fotograf og hadde eget ate-
lier der. 
   Eirik Bergesen Dalen

Kilde: Svein Bjørnvik: ”Aksel Storvik, 
maler og fotograf fra Dønna” i Årbok for 
Helgeland 2007.
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Arne og Konstanse Lorentsen gifter seg. Første rekke f.v.: Lorents Edvartsen, Lina Edvartsen, Arne 
Lorentsen, Konstanse Amalie Lorentsen, ukjent kv. Bak f.v.: Ragna Holandsjø, Anna Nilsen (fra Tom-
svika), Erling Lorentsen, ukjent, ukjent, Kristian Breivik. Foto: Aksel Storvik

Olaf Lyngheim leker med båter.
 Foto: Aksel Storvik.

Barn fra Dønna, ca. 1930. Bak f.v.: Åge Dahl, 
Reidar Holandsjø og Kåre Vang. Midten f.v.: 
Dagny Holandsjø, Olaug Lukassen og Bergljot 
Dahl. Første rekke f.v.: Osvald Holandsjø, Petra 
(Motti) Rølvåg, Eilif Vang og Aasmund Dahl. 
Foto: Aksel Storvik.
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Årboka Far etter fedrane 2009 B 
er også ei jubileumsårbok som gir
lesarane del i hundreårshistoria til

Vefsn Bygdesamling/Vefsn museum/
Helgeland museum, avd. Vefsn. 

I Far etter fedrane finn du også anna
lokalhistorisk stoff frå Vefsn, Grane

og Hattfjelldal.

Vefsn Museumslag
1909 - 2009

Pris: Kr. 300,-

Ørjan M. Olsen

På søndag formiddag, etter årsmøtet, foredro 
Ove Pettersen entusiastisk for deltakerne om 
den mest berømte Hattfjelldalingen, Ørjan 
M. Olsen. Han ble født på prstegården her 
den 5. september 1885 som sønn av sogne-
prest Ole T. Olsen og hustru Christine Bern-

hardine, f. Dahl. Ørjan M. Olsen var viden 
kjent for sin forskning, innsamlinger og reiser.
Han var den mest påaktede vitenskapsmann 
fra Norge i utlandet i mellomkrigstida.
Han var en skattet foredragsholder. Olsen ble 
cand.real i 1911 med fagene zoologi, 
botanikk, kjemi, geologi og geografi. Han 
behersket også språkene tysk, engelsk, fransk, 
spansk, latin og russisk. Han var også i 
St. Petersburg under begge revolusjonene.
I 1914 gjorde han en vitenskapelig reise til 
Sibir, men måtte reise heim på grunn av krigs-
utbruddet. Året etter kom ei solid bok fra 
hans hand som heter «Til Jenesei's kilder» som 
er vel verdt å lese. Ørjan M.Olsen gjorde flere 
forskningsreiser og sto for flere solide publi-
kasjoner.
Ørjan Olsen var ugift og døde i 1972 i Spania.
I 2010 er det 125 år siden denne betydelige 
personen ble født. Dette bør markeres blant 
annet med en skikkelig artikkel i Årbok
for Helgeland forfattet av Ove Pettersen !
 
   Ørnulf Kibsgaard

Foredragsholder, Ove Pettersen



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

Internett: www.helgeland-historielag.no
Utgitt av Helgeland historielag, Skjervengan 32, 8657 Mosjøen 
Redaktør: Ørnulf Kibsgaard

 

Støv, skitt og sot – en stygg glipp i årets årbok
Hilde Gunn Slottemo har med et arbeids-
historisk blikk på kjønn og kulturelle grenser 
beskrevet kvinnenes inntog i Rana-industrien. 
Men så har redaksjonen sviktet fullstendig: De 
to siste sidene av artikkelen hennes er falt ut!
Vi vil trykke slutten i neste års årbok.  Da vil vi 
også trykke litteraturlista som artikkelen byg-

ger på. Slike glipp skal ikke skje i Årbok for 
Helgeland.  Men så har det altså skjedd i år.  
Vi beklager, både overfor leserne og overfor 
forfatteren.

   Knut Skorpen
   redaktør

God Jul
Godt Nyttår

og


