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Det nye styret i Helgeland Historielag valgt 
på årsmøte i september 2012
Martin Grønås fra Dønna, Gunnar Breimo fra 
Alstahaug (1. vara), Olav Håkon Dybvik  
fra Terråk, Rigmor Bosness fra Alstahaug og  
Kjartan Zahl fra Mosjøen.
Ann Kristin Klausen fra Nesna er med i styret, 
men var ikke tilstede da styret var samlet i 
Mosjøen. Britt Bosness og Ingvild Dahl er også 
varamedlemmer. - Se meir på side 7. 

Bilder fra tiden omkring 
1940 – 1945

På Politimestergår-
den i Mosjøen fant 
vi  mange bilder. 
Mange av bildene 
mangler identitet.  
Er det noen av 
leserne av Helgelen-
dingen som vet? 
SE OGSÅ SIDE 4-5.
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: Så sit du med eit nytt nummer av 
«Helgelendingen» framom deg. Det 

er ei trykksak som verken er prangande 
eller omfangsrik, og som ikkje vil selje 
deg noko anna enn gode og kanskje 
nyttige opplevingar. Vi som no har 
overtatt stafettpinnen i historielaget og 
har tatt på oss å gje ut bladet, gjer det 
ikkje for å bli rike eller berømte, men 
rett og slett fordi vi trur at det arbeid-
et som Helgeland Historielag driv, er 
direkte samfunnsnyttig og er med på å 
gje oss helgelendingar sterkare identitet 
og større bevissthet omkring røtene våre 
og den jorda dei har vakse i. 
 Folk fl yttar oftare enn før. Ein 
gjennomsnittsfamilie i Noreg etablerar 
ny heim rundt to gongar gjennom sin 
yrkesaktive perioden. For den oppvek-
sande slekta blir det stadig vanskeligare 
å seie kor ein er frå, - kor ein kan 
knytte barndomens naturopplevingar 
til, eller fi nne stier der ein gjekk tur 
med bestefar eller bestemor.    
 Namdalingen Olav Duun sa ein 
gong at «Menneskje treng ein stad å 
vere ifrå». Å bli trygg på seg sjølv og 
like seg slik ein er, heng saman med 
å bli kjent med og å akseptere røtene 
sine. Denne sida av skolegangen og 
oppdragelsen er det ikkje mange i dag 
som står opp og fl aggar for.Det er mest 

berre snakk om kunnskapsløft og fl eire 
timar i «kjernefag». Vi ser samstundes 
at stadig fl eire urolege ungdomar søker 
identitet gjennom fellesskap rundt 
meir eller mindre aparta tankegods og 
vidare at kapitalsterke foretak som har 
som einaste mål å auke forbruket i ei 
tid der overfl oden er eit problem, gnir 
seg i hendene. Dette er lett å forstå dei 
unge, men det er ei utvikling som eg 
meiner spesielt lokalsamfunna våre bør 
utfordre. Ein skulle tru at i oversiktlege 
lokalsamfunn skulle det vere lettare å 
skape historisk og lokal identitet enn i 
store befolkningseiningar. Dette fortrin-
net skulle ha blitt utnytta serleg i skol-
en. Det er synd å måtte seie det, men 
dei nye læreplanane i både grunnsko-
len og den vidaregåande skolen gir ikkje 
mykje rom for lokal identitetsbygging. 
Det er kjernefaga som storsamfunnet 
etterspør som blir prioriterte og verd-
sette. Kven har sett ein nasjonal prøve i 
lokalhistorie?
 Eg er overtydd om at det arbeidet 
som lokalhistorielaga driv er viktigare 
i dag enn nokon gong tidlegare. Det 
høyrest paradoksalt, men å sjå attover 
er svert framtidsretta. Vi helgelendingar 
skal vere stolte av den rike buketten av 
historielag vi har i distriktet vårt. 

Om å gå tur med bestefar
og nasjonale prøver

Historielaget har mange årganger av Årbok for Helgeland på lager. 
Vi vet det er en viss interesse for disse bøkene, men det er vanskelig å nå fram til interesserte kjøpere. 
Vi henvender oss derfor til leserne av Helgelendingen og spør om det er noen som kan tenke seg å 
formidle salg av eldre årganger av årboka –? Vi har også et restlager av Helgeland Historie I, II. og III.
KoNtAKt oSS PÅ W.W.W.HeLgeLANd-HiStoRieLAg.No

Aktiv
salgs-
hjelp
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I 2013 er det 100 år siden 
kvinnene fi kk stemmerett 
i landet vårt. Det er en 
stor demokratisk og kvin-
nepolitisk begivenhet 
som skal feires over hele 
landet.
 Regjeringa opp-
fordrer både kommunale 
myndigheter og frivillige 

organisasjoner til å bidra slik at jubileet blir 
vellykket.
 Det er naturlig at også Helgeland Histo-
rielag bidrar. Våre medlemmer sitter inne med 
store mengder lokalhistorisk stoff som vil være 
relevant å leite fram i jubileumsåret. Vi håper 
mellom annet at neste års årbokredaksjon vil 
ha tilgang til mange  artikler med lokalhisto-
risk stoff der kvinner har en sentral plass.
 Det skal i alle kommuner opprettes en ju-
bileumskommitee, og vi vet at det blir spørs-
mål om lokalhistorisk stoff. Det skulle være en 

fi n anledning for de mange historelagene på 
Helgeland til å løfte fram lokalhistorien til et 
stort publikum. Vi vet at et par historielag på 
Helgeland allerede er i gang med å planlegge 
jubileet sammen med kommunen.
 «Helgelendingen» skulle i denne sammen-
hengen gjerne  vite hvem som var Helgelands 
første kvinnelige kommunestyrerepresentant 
og Helgelands første kvinnelige ordfører. Vi 
har fått spørsmålet, og bringer det videre til 
våre lesere.
 Den som kan skaffe slike opplysninger, kan 
kontakte Olav Håkon Dybvik, 7980  Terråk, 
telefon 750 32 447 eller e-post:
olav.haakon@live.no

årbok for
Helgeland 
er «årets bok»
Utan tvil, årets «Årbok for Helgeland» for-
tener denne karakteristikken.
 Det er samla utruleg mykje lokalhistorie  
frå Helgeland på dei 192 sidene. Redaksjonen 
har lagt ned mykje arbeid i å skaffe fram stoff 
fra heile Helgeland. Temamessig spenner boka 
også vidt, frå Anne Severinsen sin artikkel om 
gårdbrukaren og treskjeraren Anna Andersen 
på Grubbli til Dagfi nn Grønbeck sin omtale av 
kvinnesaksforkjemparen og helgelandspatrio-
ten Arna Meisfjord.
 Kan kort nemne at Magnar Solbakk for-
tel om  intressante møte med forfattaren Dag 
Skogheim,  Tor Jacobsen serverer minne frå 
Toraneset på Mo, Arnold Forbergskog fortel 
om tømmerfl øyting på fjordane på Helge-
land og Einar Beck har vandra i Svenskbyen på 
Hemnesberget.
 Dei 17 artiklane er rikt illustrerte. 
 Prisen for boka er 300 kroner, og ho er å 
få kjøpt i alle bokhandlane på Helgeland.

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 fl ere bøker:
– over kr 1000,-  gis 5% rabatt
– over kr 2500,-  gis 10% rabatt
– over kr 5000,-  gis 15% rabatt

Hundre år siden kvinnene fi kk 
almenn stemmerett i Norge

Helgeland 
er «årets bok»
Utan tvil, årets «Årbok for Helgeland» for-
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På Politimes-
tergården i 
Mosjøen har 
Helgeland 
Historielag 
hatt lagret 
en konvolutt 
med bilder fra 
tiden omkring 
1940 – 1945.
Det viste seg å 
være 95 bilder 
som nå er 
skannet.

Det sto 
tekst bak på 
mange av 
bildene, men 
flere mangler 
identitet. Er 
det noen av 
leserne av 
Helgelen-
dingen som 
vet noe om 
de bildene vi 
trykker her, 
så ta kontakt 
med Rigmor 
Bosness.

Rigmor

Bilder fra tiden omkring 
1940 – 1945
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Utgitt 2011:
Per Smørvik:
Register til Gardshistorie 
for Grane (særbind III d)
176 s., pris kr 140 
ISBN 978-82-993989-5-4

Utgitt 2009:
Kjell Jacobsen og Leif Elsvatn:
Gardshistorie for  
Hattfjelldal : gnr. 68–79, 
83–87 (særbind VI b) 
378 s., innb., pris kr 400 
ISBN 978-82-993989-4-7

Ny i 2012:  
Knut Skorpen: 
Gardshistorie for Vefsn  
gnr. 1–32 : med fjordbygdene, 
Vefsndalen og Eiterådalen
Boka tar for seg den vestre delen av Vefsn, frå 
Hundåla via Sørvassdalen, Øya og Rossvoll til Eite-
rådalen. Vi ser på den eldste busettingshistoria, vi 
drøftar gardsnamnet og andre lokale stadnamn og 
vi følgjer garden og folket som har henta livsgrunn-
lag på kvart enkelt bruk frå tidleg 1600-tal. 
Boka har person- og bustadregister. 608 s., innb.  
Pris kr 430,- ISBN: 978-82-993989-6-1

Spør din lokale bokhandel eller hos 
MosjøEN LIBRIs, Strandgt.20, 8656 Mosjøen 
tlf. 75 17 53 33 epost: mosjoen@libris.no
VEfsN ByGDEBokkoNtoR, pb 88, 8651 
Mosjøen – post@vefsn.kommune.no 

I så fall har du nå en glimrende mulighet, 
for 9.-12 november arrangerer Universi-
tetet iTromsø et seminar om temaet. 
 Grunnen til at temaet taes opp i år, 
er at det nå er 250 år siden vigslinga av 
den første samiske presten i Norge, An-
ders Porsanger.
 Anders Porsanger var den første same 
som tok universitetsutdanning. I 1762 ble 
han ordinert til prest av biskop Gunnerus 
i Trondheim.
 Seminaret tar utgangspunkt i denne 
første samiske presten i Norge og tar der-
etter for seg en rekke temaer som berø-
rer kirken og det samiske.
 Spørsmål om seminaret kan rettes til 
Einar-Arne Drivenes (einar-arne.drive-
nes@uit.no), Universitetet i Tromsø

Har du interesse av  
samisk kirkehistorie?
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I samband med årsmøtet på Mo i Rana var 
medlemmene på omvisining i vakre Mo kirke. 
Vi stoppet også opp ved bysten av Thomas 
von Vesten som står rett  ved inngangen til 
kirka. Kjell  Jakobsen holdt da et lite fore-
drag om bakgrunnen for bysten. Vi kommer 
tilbake til foredraget i neste nummer av 
Helgelendingen.

Hvem var  
thomas von Westen,  
og hvorfor står det 
en byste av han  
utenfor Mo kirke?

For at medlemmene skal bli bedre kjent med 
det nye styret, har vi her laget en kort omtale av 
styremedlemmene.
 De to nye styremedlemmene et Kjartan 
Zahl, Mosjøen og Martin Grønås, Dønna.
kjartan Zahl er egentlig fra Husøy i Herøy, 
men bor nå i Mosjøen. Han er den yngste i 
styret, født 1980. Er utdanna sjøkaptein og har 
mellom annetvært skipper på hurtigbåtene på 
Helgeland. Nylig ble han driftsleder i Boreal 
Transport Nord (Tidligere Helgelandske). Har er 
intressert i lokalhistorie, spesielt den delen som 
har med kysten å gjøre. Siden at Kjartan også 
holder på med en masteroppgave i økonomi, 
har han fått oppgaven som økonomiansvarlig og 
den som skal holde oversikten over medlem-
mene i historielaget.
Martim Grønås er fra Dønna, født i 1949 og 
utdanna lærer fra Nesna. Han har været både 
lærer og rektor på Dønna, og er nå konsulent i 
kommunen. Martin har vært aktiv i kultur-og 
organisasjonslivet på Dønna og sier at interessen 
for lokalhistorie har fulgt han hele livet.
Rigmor Bosness er fra Tjøtta men bor i 
Sandnessjøen. Hun starter nå på sitt andre 
år som sekretør i Historielaget. Hun har en 
alsidig yrkesbakgrunn mellom annet mane år i 
Televerket. Hun har også drevet eget datafirma 
og er nå pensjonist. Hun har i mange år vært 

aktiv medlem av Tjøtta Historielag. Hun sier at  
hun alltid har hatt interesse for historie, og har 
undret seg over at lokalhistorie ikke har hatt 
større plass i skolen.
Ann kristin klausen er født i 1967 og opp-
rinnelig fra Båtsfjord i Finnmark, men har  bodd 
på Nesna siden 1996. Hun er lektor med  ho-
vedfag i historie. Hun er nå ansatt i Helgeland 
Museum som bestyrer av avdelinga på Nesna. 
Hun har delvis drevet som frilance- skribent, og 
har mellom annet leveret bidrag til Helgeland 
Historie, Dette er hennes andre år i styret, og 
hun er nå nestleder.
olav Håkon Dybvik er født i 1941 i Bindal. 
Han har vært lærer på Toppen, i Korgen og  
senere i Bindalen. Har skrevet en del lokalhisto-
riosk litteratur fra heimkommunen, og engagert 
seg i det lokale kulturlivet. Dette er hans andre 
år i styret for historielaget og ble på årsmøtet 
valgt som leder.
Vi presenterer også 1. varamann til styret. Det er 
Gunnar Breimo fra Sandnessjøen. Han er født 
i 1939 og i 9 år vært ordfører i Alstadhaug og 
har i 8 år hatt plass på Stortinget for Arbei-
derpartiet. Han har brei og allsidig samfunns-
erfaring, og har stor interesse av lokalhistorisk 
arbeid.Har vært aktiv medlem i historielaget 
Alost og sentral i oppbygginga av Petter Dass-
museet.

DET NyE STyRET I HElGElAND HISTORIE



8

Den 12. oktober feiret foreninga jubileet ved å samles på Vestre 
Gravlund ved støtta/grava til foreningas far, Ole Tobias Olsen.
 Han var som kjent fra Dunderlandsdalen, og det var han som 
for 150 siden  samlet en håndfull nordlendinger på hybelen sin for 
å stifte en forening.
 Foreninga  skulle arbeide til det beste for «Nordlandene». De 
hadde visjoner om Nordlandsbanen, om stor veiutbygging, om tu-
risme i nord og ambulansefly.
 Stortinget vedtok bygginga av Nordlandsbanen i 1923.
 Helgelendingen gratulerer foreninga med jubileet.

Under årsmøtet i Helgeland Historielag i 
Mo i Rana i år ble det fremmet forslag om 

å få reist et minnesmerke over Petra Arntzen 
for hennes omfattende og beundringsverdige 
innsats i motstandsarbeidet på Helgeland un-
der 2. verdenskrig. Forslaget fikk positiv mot-
tagelse, og årsmøtet vedtok enstemmig å gi 
det nyvalgte styret fullmakt til å arbeide vi-
dere med saken.
 Bakgrunnen for forslaget var at det i år 
er 70 år siden okkupasjonsmakten med hjelp 
av norske nazister startet opprullingen av 
motstandsarbeidet på Helgeland generelt og 
våpentransporten fra Shetland spesielt. Men 
både da og senere gikk Petra Arntzen og 
hennes familie i Forvik fri for mistanke. Etter 
den første avsløringen ble det imidlertid nød-
vendig for Arntzen-familien og de ansatte på 
Forvik-gården å være ytterst forsiktige. Etter 
opprullingen i 1942 – da blant annet flere fra 
Visten ble arrestert og seks menn skutt på Fal-
stad – gikk flere i dekning eller rømte fra land-
et. En av dem var Petra Arntzens eldste sønn. 
Grunnen var naturligvis at dersom Forvik ble 
avslørt som stasjon for motstandsfolk, ville sik-
kert hele Arntzen-familien, tjenere og naboer 
bli tatt.

 Men som kjent, klarte ingen å avsløre 
Arntzen-familiens deltagelse i motstandsar-
beidet, selv om både Rinnans spioner og andre 
naziagenter søkte å finne noe som kunne tyde 
på en slik virksomhet. Petra Arntzen tok selv 
imot disse fremmede som oppsøkte Forvik, og 
det skjedde på en slik måte at hun aldri fikk 
mistanke rettet mot seg eller familien. Det 
fremgår av de mange historier som ennå for-
telles om forskjellige opptrinn i disse årene.
 Det er derfor ikke uten grunn at en rekke 
forfattere – fra dr. philos. Axel Coldevin i bo-
ken «Jordegods og storgårder i Nord-Norge» 
til lillian Krokan, Norsk Telemuseum, i boken 
«De gjorde sin plikt – og mer enn det!» gir en 
respektfull omtale av Petra Arntzens viktige 
og krevende innsats under krigen.
 I historielagets styremøte i Mosjøen fre-
dag 25. september ble det vedtatt å be Bjarne 
Myhre, Tro, undersøke mulighetene for å få 
realisert årsmøtets forslag før det blir tatt en 
endelig avgjørelse.
Bj. M.  

Nordlændingernes forening 
i oslo  
runder 
150 år

Minnesmerke over 

Petra Arntzen
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• 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

Helgeland Museum – 16 museer i 16 kommuner

Anton Meyer

Søren Dass
1684 - 1757

Leinesgutten som ble Herre 
på Austrått-borgen i Trøndelag

A
nton M

eyer      S
ø
ren

 D
a

ss    1684-1757   –  Leinesgutten som
 ble H

erre p
å A

ustrått-b
orgen i Trøndelag

Stedet ved havet
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 
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

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

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!

ass

Vefsn Museumslag

Elisabeth Tverå

TVERÅGÅRDEN
– Stedsnavn –

Vefsn Museumslag
ser det som si oppgåve å få gitt ut stoff  

frå Vefsn-regionen i artikkel- og bokform.

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.

SmåSkrift:

1 
Melkstell 

Per Smørvik

2 
drakt og klede 
Solveig Utgard

3 
Susendalen 

Venke Ivarrud

4 
røsvassholmen 

Kjell Arne Skoglund

5 
Ordsamling frå Vefsn 

Halvard Lundestad

6 
Mosjøen Mannskor 1913–1993 

Kristian Halse

7 
namn langs veg og sti 

Per Smørvik

8 
17. maifeiringa i Mosjøen 

Kristian Halse

9 
Ordsamling frå Vefsn (utg.2)

Halvard Lundestad

10 
Lisetra og Stavassdalen 

Kolbjørn Eriksen

11 
Skandfer

Klausen, Utnes, Øksendal

12 
Makjen  -  Badstuer  -  Kokhus 

Små hus med lang historie 
Per Smørvik

13 
tverågården – Stedsnavn 

Elisabeth Tverå

Mosjøen 2011

ISBN: 978 82 90775 365

T
v
e
r
å
g
å
r
d
e
n

 – S
ted

sn
avn
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å
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r
ift
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Gards-
historie
for
Vefsn

Vefsn
Bygdebok

Særbind

VIIa

Gardshistorie
for
Vefsn

VefsnBygdebok

SærbindVIIa

Vårt samarbeid med de forskjellige historielag og redaktører 
har vært en fornøyelse. Det skal vi fortsette med!

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

384 sider • Rikt illustrert
Redaktør: Sten Rino Bonsaksen

Forfattere:
Ann Kristin Klausen

Kåre Hansen
leif Elsvatn

Helgelands historie 
fra 1537 til ca. 1840 

Utgitt av

Helgeland
Historielag

www.helgeland-historielag.no

kr. 400,-

Også bind 1 og 2 er
fortsatt til salgsfortsatt til salgs

Bestilling!
Bestilling av Helgeland Historie Bind III skjer til 
KUlTURVERKSTEDET; tlf 75 17 27 60.
Email; post@kulturverkstedet.net     Spør også i din lokale bokhandel!
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Navn Leder Adresse telefon Web
Vevelstad historielag Kjell Martinsen Høyholm  

8976 Vevelstad
917 20 791 /  
75 03 75 31

leirfjord folkeminne lag Kåre Olav 
Breivik

8890 leirfjord 994 27 185

Bardal lokal Historielag Martin Jøsevold 8897 Bardal 75 04 88 24 /  
482 48 468

Nesna historielag
svmogaar@online.no

Sverre Mogård 
larsen

Moveien 1, 
8700 Nesna

75 05 60 78

Hemnes historielag
oerskjo1@online.no

Ørnulf Skjæran 8640 Hemnes-berget 992 38 523

Rana historielag
ryssdal@online.no

Ketil Ryssdal Postboks 1130, 8602 
Mo i Rana

415 42 306 www. 
ranahistorielag.no

Rana slekts Historielag
leder@rshl.no

Sigbert Fryxell Postboks 1136, 8602 
Mo i Rana

75 16 46 83 /  
456 32 205

www.rshl.no

Øvre Dunderlandsdalen  
historielag

v/ Sandra  
Thomassen

Fingerdalsveien 27c, 
8630 Storforshei

958 05 728

ytra Rana historielag
bygdekvinne@hotmail.com

Oliva Bratteng Nesnavn. 1350, 
8725 Utskarpen

414 68 806

Vefsn slekts Historielag
leder@vefsnslektshistorielag.com

Sissel lindseth 906 50 036

Herøy historielag Arnhild Thoresen 8850 Herøy 928 59 357 /  
75 05 85 43

lurøy historielag
r-ban@online.no.

Rune Bang 8752 Konsvikosen 911 86 633

Hattfjelldal historielag
bjornmussen@live.no

Bjørn Rasmussen Ol Johans vei 4, 8690 
Hattfjelldal

909 47 964

Tjøtta historielag Guri Bosness 75 04 38 05 www.tjotta.net/ 
historielag.htm

Brønnøy historielag
post@bronnoyhistorielag.org

Ole Krokvik boks 371 8901 Brønn-
øysund

75 02 06 74 /  
920 162 32

www.bronnoy 
historielag.org

Sømna historielag Vik, 8920 Sømna 

Rødøy historielag 8186 Tjongsfjorden

Alost slektshistorielag 8800 Sandnessjøen www.alost.no

Meløy Historielag

Arbeiderbevegelsens  
historielag, avdeling Rana.

Norsk Telemuseum 
Sandnessjøen

Trond Solfjeld
tron-so@online.no

Torolv Kv. Gt 79
8800 Sandnessjøen

478 06 374

Helgelandskraft museum Odd larsen

Velfjord Historielag Åsmuind Granås 8960 Hommelstø 750 24 121

Vi har prøvd å samle en oversikt over lagene 
på Helgeland som driver lokalhistorisk arbeid.
Oversikten er neppe komplett,men vi håper 
at den kan være til hjelp for å knyttekontakt 
mellem historieintresserte i distriktet. For at 
oversikten skal bli mest mulig oppdatert og 

rett, tar vi gjerne imot tilbakemeldinger på 
denne oversikten.
 Vi har tatt en telefonrunde til de de fleste 
lagene, og de aller fleste kan fortelle om stor 
aktivitet og mange spennende oppgaver de 
står foran.  
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192 sider 
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Pris
kr. 300,-

Tilsalgs i alle bokhandlere 
på Helgeland!
Bestilling av tidligere årbøker
og skrifter m.m.– skjer til
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tlf. 75 17 27 60
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ÅRETS BOK!

Tor Jacobsen Tor i Neset minnes Toraneset
Ingvar Andersen En fryktelig dag
Arnold Forbergskog Tømmersleping i fjordene på Sør-Helgeland
Kristian Halse Korleis den første folkehøgskolen i Nord-Noreg vart til
Einar Bech Svenskbyen på Hemnes
Erna Hennie Øvergård Våren ved storhavet
Anne Severinsen Anna Andersen i Grubblia – gardbrukar og treskjerer
Per Smørvik Då krigen kom til Dønna – Samtale med Håkon Johansen (1913-1997)
Dagrunn Grønbech Arna Meisfjord – kvinnesakskvinne og helgelandspatriot
Leif-Arne Ljøkjell Drevjamoen leir – 100 år
Magnar Solbakk Møter med Dag Skogheim
Are Halse Nordlandshesten – en liten hest med lange tradisjoner
Svein Erik Forfang Erlend Langset – skogens sønn og plantenes venn
Hans Henrik Strøm Sykehusenes historie på Ytre Helgeland
Ove Pettersen Sameskolen i Vefsn 1728-1733 – Undervisning, språk og bøker
Jon Klæbo Borte frå heimen (dikt) og  Ei rispe frå Nordland
Hans H. Skei Av godtfolk vera fødd – Jon Klæbos biografi 
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StyRet HeLgeLANd HiStoRieLAg:

Under siste årsmøte på Mo i Rana ble en av 
de mest sentrale skikkelsene i historielaget 
gjennom mange år, Ørnulf utnevnt til æres-
medlem. Under overrekkelsen av diplomet  
understreket Rigmor Bosnes den lange og en-
tusiastiske  innsatsen han hadde gjort for det 
lokalhistoriske arbeidet på Helgeland.
 Ørnulf sine interesser spenner vidt og hans 
historiske kunnskaper har imponert mange. 
Spesielt har han arbeidet med skogbrukets 
historie og motstansdskampen under siste 
krig. Han har vært formann i Helgeland His-
torielag, redaktør av Årbok for Helgeland og 
vært en av drivkreftene bak utgivelsene av 
verket Helgelands Historie. Rigmor dro også 
fram hans store kontaktnett, som ikke minst 
Helgeland Historielag har dratt nytte av gjen-
nom mange år. Han har lett for å si «ja», og når 
han tar på seg ei oppgave kan en være sikker 
på at den blir utført.
 Ørnulf Kibsgaard er født i Korgen. Han 
har befalsutdanning  og skogutdanning fra Ås. 
Arbeisdagen hans har vært knytt til skogen. 
Har har mellom annet vært herredskogmester 
i Rana, og sin yrkeskariere avsluttet han som 
mangeårig fylkesskogmester i Nordland.
 Helgelendingen gratulere Ørnulf med 
æresmedlemskapet, - dette har du fortjent!

Ørnulf Kibsgaard har blitt æres-
medlem i Helgeland Historielag


