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To av landets fremste polarforskere
kommer til seminaret vi arrangerer
i samband med årsmøtet....

Bokanmeldelse:
«Oldereneset,
gården, slekta
minne»

Årsmøtet
Bindal 7. september 2013

Kvinnenes
stemmerett - har
du ei tippoldemor
som engajserte
seg?

Se programmet for seminaret og årsmøtet side 4 og 5

Register i Årbok
for Helgeland

Redaktøren meiner at ...
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et har vorte for komplisert
å drive eit lag eller foreining
i landet vort. Dei offentlege
krava om dukumentasjon av styresamansetting, rekneskapsføring og
personopplysningar om styremedlemmane er ein av grunnane til at mange
vegrar seg for å ta på seg leiande stillingar i frivillige organisasjonar.
Eg forstår godt at når det er pengar
med i spelet til eit lag, må det vere eit
rekneskap som er til å lite på, men at
til eksempel rekneskapen til Helgeland Historielag må førast på ein så
innvikla måte at styresmedlemmane
ikkje fattar noko av det, er å gå for
langt. Eg kjenner til eit anna lag der
medlemmane er vanlege vaksne folk
men ikkje greidde å føre rekneskapen
til laget slik at det kunne godkjennast. Omsettinga var på rundt 130.000
kroner. Laget måtte leige eit rekneskapskontor til 10.500 i året.
Eg unner Brønnøysundregistrane og
andre påpassarinstansar dei arbeidsplassane som aktiviteten deira gjev,

men eg mislikar sterkt at dei forvaltar
eit regelverk som er så rigid og komplisert at dei er med på å kverke lysten
og mulighetene til å drive det frivillige
Norge.
Det skal til mange folk, mange datamaskiner og enda fleire skjemaer for
å registrere og passe på alt som rører
seg på grasrota rundt om i landet
vårt. Eg gjentar at vi kan gle oss over
mange svert trygge arbeidsplassar som
byråkratkontrollørane sit i. Men eg
meinert det er på tide å stille spørsmålet om kor langt skal det offentlege gå
for å halde folkelege sosiale aktivitetar
i øyrene? Det osar meir og meir mistillit av dei utfyllingsskjemane foreningsnorge stadig vekk blir pålagt å fylle ut
og sende inn innan fastsett dato. Hvis
ikkje, så….
Eg saknar meir og meir dei som trur
på vanlege folks gode intensjonar. Eg
mislikar meir og meir dei som trur at
kontroll og truslar fremmer skaparlyst.

Vansker med å få sponsormidler
Historielaget sliter med å skaffe sponsormidler til to store prosjekt vi har startet
opp arbeidet med.
Vi står for tiden uten tilsagn om sponsormidler for å kunne reise et minnesmerke over krigshelten Petra Arntsen, Forvik. Vi har også fått avslag på alle
søknadene om støtte til å trykke bind 4 av Helgeland Historie. Det ser ut som
idretten og tiltak for barn og unge blir prioritert av de som rår over sponsormidler. Vi kommer heller ikke med i den gruppen lag som kan få støtte fra
Nordland Fylkes kulturmidler.
Styret har derfor vedtatt at arbeidet med minnesmerket og utgivelsen av
bind 4 blir vurdert av årsmøtet.
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Nytt fra styret
Siste styremøte ble et telefonmøte da vi etter flere
forsøk ikke har klart å samle styremedlemmene til et
”fysisk” møte i Sandnessjøen.
Her er noen av de sakene styret drøftet:
Vi er ikke helt tilfreds med økonomiarbeidet i laget.
Øko-Nor fører regnskapet, Kulturkafeen i Mosjøen
sender ut regninger ordner med salg og den økonomiansvarlige i styret kan lite involvere seg økonomien.
Medlemstallet i laget har økt sist år, og er nå på 332
personer. Under stedsnavnkurset fikk vi 12 nye.
Ellers har vi fått flere positive tilbakemeldinger etter
stedsnavnkurset. Samarbeidet med Nord-norsk Pensjonistskole var meget godt. Økonomisk sett kom laget
vårt godt fra arrangementet, og til høsten bør det nye
styret starte arbeidet med et tilsvarende kurs på Nesna
eller på Mo.

Bindal
bygdebok Gård og slekt
Fjerde og siste bind
er nå i salg for kr 450,Alle fire bind selges
samlet for kr 700,Kontakt Bindal
kommune på
telefon 750 32 500
epost: postmottak@
bindal.kommune.no
Bindal kommune
Bindal rådhus
Oldervikveien 5
7980 Terråk

Arbeidet med årets Årbok er i rute.
Martin Grønås er ansvarlig for salg av annonser til
Åreboka.
Dønna Museum og Tjøttadagene vil selge årbøker.
Vi satte prisene ned for bøker eldre enn 3 år. Bøker
eldre enn 3 år selger vi for 200 for 3 bøker, og ellers går
bøker eldre enn 3 år for 100 kr stykket.
Lederen i laget kan bruke inntil 15.000 kroner til å
skaffe gode foredragsholdere til seminaret som vi kjører samme helga som årsmøtet.

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
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Årsmøtet
Bindal 7. september 2013
Fredag 6. september
18.00
Oppmøte og innkvartering. Kaffe.
19.00
Velkommen til Otto Sverdrups barndomsheim ved ordfører Petter Bjørnli.
Historie og omvising på gården. Musikalsk innslag
20.30
Sosialt samvær
Lørdag 7. september
Frukost
09.00
I Otto Sverdrups fotspor. Foredrag med lysbilder ved Lars R. Hole.

11.30
12.30

16.00
20.00

Hole er seniorforsker ved Meteorologisk institutt i Bergen. Han var i 1999-2000 med
på Otto Sverdrup Centennial Expedition til det nordlige Canada. Har bodd 4 år på
Svalbard og var med på ekspedisjon til Antarktis i 2011-2012

Lunsj
Otto Sverdrups liv og ekspedisjoner. Foredrag ved forsker Anders Bache

Anders Bache er trolig vår fremste Sverdrupsforsker. Han er polarhistoriker knytt til
Frammuseet i Oslo. Arbeider m.a. med å transkribere Otto Sverdrups dagbok fra hans
første Fram-ferd. Han arbeider også med en ny bok om Otto Sverdrup. Kjent foredragsholder om vår polare historie. Han har flere reiser i polareområder

Åpning av årsmøtet. Drøfting av saker. Se sakslista
Festmiddag

Søndag 8.september
Frukost
09.00
Fortsetter med årsmøtesaker. Se sakslista.
12.00
Vi takker hverandre for laget og forlater vakre Bindal.
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Hvordan komme til *
Horstad Gård i Bindalen?
Horstad ligger midt i Åbygda, den største
jordbruksgrenda i kommunen.
Den enkleste måten å komme til Horstad
på er med bil. Riksveg 17 går gjennom
Bindal, og ved Årsandøy tar en av mot Terråk. Fra Terråk følger en bare skiltet veg til
Åbygda,- ei strekning på vel 2 mil.
Ellers kan en både nordfra og sørfra ta
toget til Grong stasjon. Derfra går det buss
til Terråk i Bindal.

Hva med overnatting
under årsmøtet?
På Horstad gård har de soveplass til
20 gjester. Prisen er 900 kr døgnet med
frukost. Ellers har vi reservert rom på nabogården Fuglstad (4 km unna).
Her er prisen 150 kr døgnet uten frukost.
Matserveringa får vi på Horstad.
For de som vi forberede seg litt ekstra til
seminaret, kan vi anbefale:
Per Egil Hegge si bok om Otto Sverdrup:
Aldri rådløs. Den er en biografisk
g jennomgang av skipperen og vitenskapsmannen sitt allsidige liv og virke.
Ellers finnes det mye relevant stoff på nettet under frammuseet.no

Påmelding til Årsmøtet
bør vi ha innen 3. september, og du kan gi
melding på ulike måter:
Ringe Olav Håkon Dybvik,
telefon 750 32 447 eller 47 40 98 41
Sende e-post til olav.haakon@live .no
Sende brev/kort til Olav Håkon Dybvik,
Helstadsjøen 51, 7980 Terråk
Når du melder deg på, ønsker vi at du sier
noe om hvilke overnattingsalternativ du
ønsker. Matserveingsalternativer ordner vi
når dere kommer til Bindalen.

”

Helge Ingstad:
«Otto Sverdrup
er av vårt lands
fremste polfarere,
på linje med
Fritjof Nansen og Roald Amundsen. Det er
skammelig egentlig hvordan hans bedrifter
har blitt oversett. Nå er det på tide å gjøre
hans bragder kjent i vårt land.»

Saksliste
Åpning v/leder
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av sakslista
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 personer til å underskrive
protokollen
Årsmeldingen 2012/2013
Regnskapet 2012/2013
Budsjett for Helgeland Historielag
2013/-2014
Valg
Årsmøtested i 2014
Orienteringssaker
Årboka 2013
Minnesmerke Petra Arntsen
Helgeland historie IV
Satsinger 2013/2014
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Bokanmeldelse....

Med kjærlighet og åpenhet ...
Sissel Aanes har skrevet bok fra
slektsgården Olderneset i Korgen
Dette er ei minnebok, men det er også
gårdshistorie på en litt annen måte. Sissel
vokste opp i Olderneset, og gårdshistoria er sett med Sissel sine øyne. Det er ei
personlig bok, opprinnelig skrevet for at etterslekta skulle få kjennskap til forfedrene
og gården som hadde vært i slektas sitt eie
i mange generasjoner. Forfatteren legger
ikke skjul på subjektiviteten og kjærligheten hun har til slekts gården og folkene
som har lagt sine arbeidsliv igjen der.
Etter litt generell gårdshistorie, får vi
beskrivelse av de mange husene på gården
og aktiviteten knytt til dem. En stor del av
boka omhandler de folka som har bodd
på gården eller har sine røtter derfra. Ofte
varm omtale av mennesker som også kunne
streve for å lykkes med sine liv.

Vi får vite mye om arbeidsoppgavene som
skifter etter årstidene. Vi hører om slitet og
tunge dager, men også og lyse tider og ikke
minst stolthet over hva en hadde utrettet.
Arbeidsgleda var nok ei større drivkraft
i det gamle bondesamfunnet enn i det
moderne industrisamfunnet.
Mor til Sissel var fra Rydså-gården, og
også folket og livet på denne gården blir
beskrevet.
Både Olderneset og Rydså var storgårder i Korgensamfunnet, og driverne har
nok gjennom flere generasjoner hatt en
bevissthet om dette. Mange har gjennom
tidene deltatt aktivt i samfunnslivet utenfor gård og bygd. Kunnskap og tradisjonsbæring har hatt relativt stor plass i gårdskulturen.
Forfatteren har også flere interessante
avsnitt om det sosiale og kulturelle livet i
bygda slik hun minnes det fra sin barndom.
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Bokanmeldelse....
Mye er sett med barneøyne, og
Sissel viser at hun har vært en
våken iakttaker alt fra barneår
av.
Boka er spekket med bilder,
mest av personene som omtales,
men og fra arbeidsliv og sosiale
aktiviteter.
En leser får lett følelsen av
at det ligger litt vemod og litt
lengsel over Sissel Aanes sine
minner. Forfatteren har ikke
bevisst prøvd å romantisere
barndommen og det nærsamfunnet hun vokste opp i, men er
det menneskelig å kjenne på at
svunnen tid for alltid er tapt tid.
Selv om boka primært et
beregnet på de som kjenner
Olderneset og Korgensamfunnet, vil alle som har interesse for
folkeminne og lokalhistorie ha
stor glede av å lese boka.

Hvem vet noe om
kirkebygger
Andreas Grendstad
og hans virke
på Helgeland?

Olav Håkon

Sissel Aanes:
Olderneset.
Gården-slekta-minnene.
223 sider. Maribo Forlag.

Ørnulf Kibsgård har fattet interesse for denne
mannen fra Klæbu som var aktiv kirkebygger på
Helgeland. Det er få opplysninger om hans virke
her. Etterkommerne emigrerte til USA. Et barnebarn av kirkebyggeren var i Norge i 1965 og
fortalte at han visste at bestefaren hadde vært
med på bygginga av kirkene i Rødøy, Nesna,
Sandnessjøen, Korgen, Grane, Drevja og Nevernes. Men i alt skulle han ha vært men på bygginga av 11 kirker på Helgeland. Grendstad var
født i Klæbu i 1821 og døde på Indre Langmoen
i Fusvassbygda i1895.
Ørnulf mener at noen bør sette seg ned og samle stoff om denne kirkebyggeren, og vi må etter
hvert få en artikkel i årboka vår.
Spesielt artig hadde det vært om noen kunne ha framskaffet et bilde av mannen.
Herved går utfordringa til våre lesere.

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

Særbind

VIIa

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
2
drakt og klede
Solveig Utgard
3
Susendalen
Venke Ivarrud

8
17. maifeiringa i Mosjøen
Kristian Halse
9
Ordsamling frå Vefsn (utg.2)
Halvard Lundestad
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

VefsnBygdebok

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

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

Historiens høst

– Leinesgutten som ble Herre på Austrått-borgen i Trøndelag

Stedet ved havet

Anton Meyer

Søren Dass
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Kirkegata 22,
8656 Mosjøen
Tlf. 75 17 53 00
www.ronnes.no
post@ronnes.no
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Har du tippoldemor
som engasjerte seg i kampen
for stemmerett?

Rigmor Bosness

Nå kan du finne ut om tipp
oldemoren din engasjerte
seg for stemmeretten på de
originale underskriftslistene
fra 1905.
Kvinnenes kamp for full stemmerett var for
alvor i gang da Norge i 1905 fikk sin uavhengighet fra Sverige. Det skulle holdes
folkeavstemning over unionsoppløsningen
i august 1905. Men i denne ”mandfolkav-

stemningen” fikk ikke kvinner delta. Kampanjen som samlet inn nærmere 300 000
kvinneunderskrifter ble et viktig steg i retning full stemmerett.
Et kraftfullt initiativ fra flere kvinneforeninger gjorde at kvinnenes støtte til et
uavhengig Norge ble hørt. En omfattende
kampanje samlet inn nærmere 300 000
kvinners underskrifter. Dette var et viktig
steg i kampen for full stemmerett for kvinner. Endelig fikk de vist at de kunne og ville
benytte seg av demokratiske rettigheter.
Da det ble vedtatt at det skulle
holdes en folkeavstemning over unionsoppløsningen, anmodet Landskvinnestemmeretsforeningen (LKSF), ved
Fredrikke Marie Qvam, og Norsk Kvinnesaksforening, ved Randi Blehr, regjeringen om at kvinner skulle få delta.
Foreningens krav ble ikke møtt. Kvinnenes svar ble et omfattende og krevende arbeid med å samle inn kvinners
underskrifter til støtte for unionsoppløsningen. Arbeidet ble gjort av LKSF,
Norske Kvinners Sanitetsforening og
Norsk Kvinnesaksforening.
Underskriftskampanjen til støtte
for unionsoppløsningen ble kvinnenes
måte å støtte Norges uavhengighet,
og samtidig vise at de var verdige fulle
politiske rettigheter. Kampanjen overleverte nærmere 280 000 underskrifter til statsminister Jørgen Løvland og

Else og Bernt Lukkassen Far og mor til morfar
Einar (1)
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stortingspresident Carl Berner kort tid etter
folkeavstemmingen.
Aksjonen ble et viktig skritt på vei mot
full stemmerett for kvinner. Statsminister
Løvland uttalte at ”Norske kvinners holdning i by og bygd i disse dager er et smukt
blad i Norges historie og vil mektig bidra
til å skaffe dem den rett de forlanger”. Da
Stortinget behandlet spørsmålet om full
stemmerett for kvinner i 1910/11, het det
i innstillingen at kvinnene i 1905 viste ”en
fædrelandskjærlighet, politisk interesse og
politisk takt, som fortjener at pekes paa
i denne forbindelse”. Argumenter om at
kvinner ikke var modne for politiske rettigheter ble mindre troverdige etter dette.
Stortingets innstilling understreker at kvinnenes aksjon vakte oppmerksomhet i hele
landet, ”og den gav anledning til en livligere
diskusjon om statsborgerlig stemmeret for
kvinder”
Det var Landskvindestemmerettsforeningen
(LKF) som i august 1905 gjennomførte en
storstilt underskriftskampanje blant norske kvinner som resulterte i 4-5000 lister
med underskrifter som i dag ligger lagret i
Stortingsarkivet. Nærmere 300.000 kvinner skrev under, og nå kan man se listene på
Stortingsarkivets hjemmesider. Der omtaler
de underskrfitskampanjen for et vendepunkt i kampen for stemmerett for alle.
Les mer her: http://stemmerettsjubileet.no/
underskriftskampanjen-1905

Det var en glede for meg å oppdage at min
oldemor Else Lukkassen var med i kampen
for stemmerett for alle i Norge. Vet lite om
hennes liv og levnet, men desto hyggeligere
var det å finne hennes navn på lista over
kvinner fra Tjøtta som hadde skrevet seg på
denne lista.
Les mer her: http://www.stortinget.no/
Global/pdf/Stortingsarkivet/Kvinnestemmerett_1905_aksjonen/Nordlands%20
amt/Tjoetta.pdf
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Emneregisteret på plass
Sidan Årbok for Helgeland første gongen kom ut i 1970, er det i alt blitt 42 bøker med ei svært rik og verdfull samling av
lokalhistorisk stoff frå Helgeland. I fleire år
har vi hatt eit geografisk register ordna etter
kommunane på Helgeland, og i tillegg eit
personregister. Dette har vore til ei viss hjelp
når ein skulle finne fram til stoff frå bøkene.
Men desse registra har ikkje vore noka fullgod løysing, for det er berre eit emneregister
som på ein lettvint og sikker måte kan føre
ein fram til det stoffet ein er på leiting etter.
Eit så stort og krevande arbeid har ingen
i laget sett likt å ta fatt på. Når det så vart
vedtatt å engasjere ein fagperson til å ta
oppgåva, er det berre å takke styret for at
det prioriterte dette arbeidet.

Det er Torbjørn Uppstad frå Mo som har
laga registeret. Han har bl.a. bibliotekfagleg
bakgrunn. Frå før har han laga register til Årbok for Rana og hadde slik dei beste forutsetningane for å gjere jobben.
Registeret er sett inn på nettsida (heimesida) til Helgeland historielag. Uppstad fortel
i innleiinga korleis han har ordna registeret
og gir også andre nyttige opplysningar om
bruken. Fordelen med å ha registeret på
nett, er bl.a. at det er søkbart. Så då er det
berre å ta registeret i bruk. For som Uppstad
seier: ”Dette grundige og detaljerte emneregistret vil sikkert være en god hjelp til dem
som skal forske i, eller ha interesse for fagområdet ’Helgelands historie’.”
Per Smørvik
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Fin helgelandsreklame
Fra en utflyttet Helgelending har vi fått dette utklippet fra Bergens Tidende.
Den utflytta, Sigrid Solberg, forteller at oldefaren hennes, Per Johan Hestnes, fra
Hemnes, hadde 52 jekteturer til Bergen med tørrfisk.
Det var stor stas i Bergen da ”Gjertrud av Ranen” stevnet inne på Bergen havn.

Returadresse:
Helgeland Historielag,
Kjartan Zahl, Haukveien 7, 8651 Mosjøen

Politi på Bjørnsmartnan
Politi på Bjørnsmartnan
Er det noen som kjenner disse karene? Og når er dette bildet tatt?
Kjenner igjen min farfar John Bosness som sitter fremst.
Hilsen Rigmor Bosness

Er det noen som kjenner disse karene? Og når er dette bildet tatt? Kjenner igjen min
farfar John Bosness som sitter fremst.
Hilsen Rigmor Bosness



Du støtter lokalhistorisk arbeide
når du blir medlem i Helgeland Historielag
Styret Helgeland Historielag:
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