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Dette bildet finner du i årboka. Sandnessjøen først  
på 1900 tallet. Fartøyer fra Helgeland Dampsikpsselskap. Ny årbok med

maritimt 
tilsnitt
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For litt sidan 
blei eg på to-

get sittande ved 
sidan eg ein godt 
vaksen framand 

mann. Brått spurde han kven eg var for 
ein kar. Eg sa eg var både fødd og opp-
vaksen i Bindalen, og kunne også små-
skryte av at eg flytta heim i godt vaksen 
alder. Den framande spurde vidare om 
eg ikkje heller kalla meg helgelending 
eller kanskje nordlending.
 Vi fekk ein lang og meiningsfull 
samtale om kva vi oppfatta oss som. 
Den framande fortalde at han var frå 
ei bygd på Senja, men hadde budd i 
Trondheim det meste av sitt yrkesak-
tive liv. Har for det meste ”trødd” i 
universitetsmiljøet,  fortalde han noko 
motvillig. ” Men eg e og bi Senja- væ-
ring,” sa han på tydeleg senjamål.
 ”Vi godt vaksne er ein heldig 
generasjon som enno kan identifisere 
oss med røtene våre, med naturen 
og det nære miljøet vi vaks opp i”, 
slo den framande fast. ”Barnebarna 

mine i Trondheim har ikkje den lokale 
identiteten vi har. Unge generasjonar 
sin identitet er oppkjøpt av krefter som 
vil tjene pengar på dei. Eit 12 åring bar-
nebarn er slik Rosenborg-tilhengar at 
han knapt kan ha på seg klær som ikkje 
har rosenborgfargar. Han er Rosenborg 
framom alt anna. Heilt utan meining 
er det også at stadig fleire unge bygger 
store delar av sin identitet knytt til 
oppreklamerte og dyre klesmerke. 
Kven er det som styrer dei unge inn i 
denne meiningslause verda?”  
 Etter fleire eksemplar på at unge 
folk har seld sin identitet til meinings-
lause idol, konkluderte den framande 
på denne måten: ”Den naturlege og 
trygge vegen inn til å finne ut av seg 
sjølv og ikkje minst til å skaffe seg 
historiekunnskap, er å kjenne på sine 
eigne røter, tørre å spørre: Kven er eg? 
Kva for kulturell arv er det eg bærer 
på? ”
 Så gjekk den framande av toget på 
Fauske.

• 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

16 museer i 16 kommuner

– om å finne  
identitet sin
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håvard J. 
Nilsen
Som styremedlem i Helgeland Histo-
rielag har Håvard ikke mulighet til å 
ivareta dette vervet på fullgod måte. 
Han slutter i stilling som avdelingsle-
der ved Helgeland Museum i Mosjøen 
for å  tiltre i stilling ved Drammen 
Bibliotek. Håvard har studert ved 
NTNU og Universität Rostock.  Han 
kom til Mosjøen etter å ha vært 
konservator ved Nordlandsmuseet i 
Meløy noen år. Vi kjenner ham som 
spaltist i Helgelendingen, Helgeland 
Arbeiderblad og for noen også kjent 
for sine dikt i en rekke tidsskrifter.
 Han er styremedlem ut sin valgte 
perioden, men vil nok i stor grad 
måtte erstattes av vararepresentant. 
I denne anledning er det grunn til 
å takke ham for sitt bidrag i styret. 
Kunnskapsrik, ungdommelig og ikke 
minst konstruktiv i oppgaven som 
styrets sekretær. Historielaget ønsker 
ham lykke til med nye utfordringer i 
Drammen.

Bokpakke 1
Helgeland Historie bind 2 - 4 : kr 500,-

Bokpakke 2
Helgeland Historie bind 4:  kr 400,-

løp og kJøp.
Bøkene selges gjennom vår salgssentral 
ved kultursenteret i Mosjøen 

eller ved å gå inn på 
http://www.helgeland-historielag.no/
ipub/pages/salg-og-bestilling.php
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I vel hundre år har det vært planer om og blitt 
gjennomført utbygging av elektrisk kraft fra 
Forslandsvassdraget i Leirfjord. Det hele star-
tet med oppkjøp av rettigheter og tidlige pla-
ner allerede i 1913. Sentralt i dette var ord-
fører i Stamnes, Leirfjordingen Fisknæs som 
sammen med fem andre kjøpte opp betyde-
lige rettigheter i vassdraget.
 Det var ikke før på 1930 tallet at planene 
ble gjennomført. Da fikk elektrisitetsverket 
i Sandnessjøen kjøpe rettighetene og kunne 
starte den første utbyggingen. Den første 
kraften ble levert i 1939 fra Sjøfossen kraft-
verk.
 Den tyske okkupasjonsmakten hadde 
behov for kraft langt utover det den første 
utbyggingen kunne levere. De beordret ut-
bygging av damanleggene for å øke kraftma-
gasinene og gi en stabil leveranse av strøm på 
helårsbasis.
 Etter krigen ble Storfossen kraftverk byg-
get og stod ferdig i 1949. Det lokale elektrisi-
tetsverket ble senere kjøpt opp av det vi i dag 
kjenner som Helgeland Kraft.

De to første kraftverkene ble etter hvert er-
stattet av et nytt kraftverk, Forsland kraft-
verk. Dette stod ferdig i 2003.
 Så nå i år, stod Øvre Forsland kraftverk 
ferdig. Det er utført, både når det gjelder inn-
grep og i arkitektur, på en måte som betegner 
det som Norges fineste kraftverk. Dette var da 
siste kapittel i 100 års kraftverkshistorie.
 Helgeland Kraft har latt utarbeide et bo-
kverk i anledningen åpningen av Øvre Fors-
land kraftverk. Forfatter og historiker Kåre 
Hansen fra Sandnessjøen har skrevet boken 
”Drømmen om strømmen” med undertittel 
”Elektrisitetens betydning i lys av Sandnes-
sjøen Elektrisitetsverk og utbyggingen av For-
slandsvassdraget i Leirfjord”
 Boken er velskrevet, innholdsrik og med 
en historisk bredde som ikke bare gir oss inn-
sikt i utbygging av elektrisk kraft, men like 
mye hva som var behovet for den og de virk-
ninger en slik utbygging hadde. 335 sider som 
burde fått sin engen bokomtale. Rikt illustrert 
og godt innenfor betegnelsen historisk verk.
Arne Johan Andersen

kraftutbygging i leirfjord 
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Bokanmeldelse.... 

Rundt 25. oktober vil 46. årgang av Årbok for 
Helgeland være i salg. Årets bok har flere ar-
tikler med et maritimt tilsnitt, og derfor har vi 
valgt ei storskøyte til illustrasjon på forsiden.
 Eksempler på de maritime innslag er Terje 
Bodøgaards artikkel om leisystemer og båt-
bruk på Helgelandskysten, Tore Gleinsvågs 
artikkel om gründeren Hjortdahl på Dønna 
og Are Andersens artikkel om den gamle byg-
derutebåten på Vefsnfjorden.
 Mange helgelendinger har klatret helt 
til topps i ulike stillinger og verv i samfun-
net. Bjarne Mørk Eidem fra Vega er en av 
dem. I tillegg til flere perioder på Stortinget 
var han også aktiv i Nordisk Råd, fiskeriminis-
ter og riksrevisor. Magnar Solbakk har tegnet 
et spennende portrett av denne veteranen i 
samfunnsengasjement. Mørk Eidem er også 
veteran i historielaget og bidra med selvskre-
vet artikkel i årets bok.

 På portrettsida har årets bok også fyldige 
artikler om Nordlandsbanens far Ole Tobias 
Olsen (av Eivind Bråstad Jensen) og keramiker 
Laila Baadstø (av Berit Slåttum) – og mange, 
mange flere.
 Årboknemnda er svært glad for alle til-
bud om ulike artikler. De innrømmer glatt at 
ideene favner langt videre enn en håndfull 
nemndsmedlemmer klarer å tenke. Eksem-
pelvis har Ann Kristin Klausen skrevet en in-
teressant artikkel om kioskens historie – disse 
små salgsbodene som kom og forsvant. Et an-
net eksempel er elektrisiteten som de fleste i 
dag tar for gitt. Anders Hegge tar oss med på 
ei spennende historie om de mange grende- 
og gårdskraftverk som etter hvert ble til Hel-
geland Kraft. Et tredje eksempel er pynten vi 
alle tar fram når det stunder til jul. Selvfølge-
lig er også jeletrepynt god kulturhistorie, og 
det viser Anne Severinsen oss. Og når vi først 
nevner jul: Per Smørvik har dukket ned i de 
fleste årganger av det populære heftet Jul på 
Helgeland.
 I løpet av 2015 har både krigsutbruddet i 
1940 og freden i 1945 blitt markert. De fem 
krigsårene er grundig omtalt i en rekke ar-
tikler i tidligere årbøker. Vårt lille bidrag til 
frigjøringsmarkeringen er Ludvig Fagerviks 
artikkel om Sandnes-brødrene under krigen.
 Årets bok er på 200 sider fordelt på 19 
ulike artikler. 

Ny årbok med
maritimt tilsnitt

Gamle ”Vefsna” anløper kai. Bildet er trolig tatt 
på Sørnes. Foto utlåne av Rande Vikdal.
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For å forstå sin samtid,
må man kjenne historien.

I 2015 er det 70 år siden annen verdenskrig 
tok slutt, og 75 år siden det tyske overfallet 
på Norge. Fortellingene om og fra krigen er 
blitt en av de moderne grunnfortellingene i 
Norge, og i forbindelse med jubileet inviterer 
Helgeland Historielag til seminar i Mosjøen 
4.-5. november. Vi har invitert et knippe fore-
lesere som skal belyse ulike sider av annen ver-
denskrig og hvordan vi forholder oss til den:
 professor Steinar aas fra Universitetet 
i Nordland skal ta for seg det større bildet: 
krigen på Helgeland sett i sammenheng med 
det som skjedde lenger nord og lenger sør i 
landet. Hvordan henger krigen på Helgeland 
sammen med det som skjedde lenger nord i 
Nordland og i Trøndelag?
 oskar Fagervik er leder for Oladalens 

Venner, som jobber med å dokumentere den 
lokale og regionale krigshistorien, spesielt 
knyttet til motstandsarbeidet og våpenfrak-
ten over Visten. Han kommer for å snakke om 
dette og se det i et større perspektiv.
 arne langås er konservator på Falstad-
senteret og ekspert på minnesteder. Hvordan 
bruker vi sporene og stedene fra krigen, og 
hvilke deler av krigen er det vi velger å huske? 
Hvordan formes vårt bilde av historien gjen-
nom årene? Dette er spørsmål som Langås skal 
ta for seg i sitt foredrag.
 Baard herman Borge er førsteama-
nuensis ved Høgskolen i Harstad og skrev sin 
doktoravhandling om det norske rettsopp-
gjøret etter krigen. Hvordan ble det gjen-
nomført og hvordan står det seg for etterti-

Seminar i regi av  
helgeland historielag

annen verdenskrig på helgeland

Konvoi med Tirpitz på tur inn Ranfjorden fotografert av Birger Sandnes, Nesna. Fra  Årbok for Helgeland 2015.
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Historielaget har som mål å samle alt  historisk materiale 
fra gamle Hemnes prestegjeld i bøker som blir tilgjengelige for allmennheten. 

Laget ble gjenoppstartet i  2001 etter et seminar på Hemnesberget der en rekke 
interesserte deltok både fra Hemnesberget, Korgen og  Elsfjord.

Produksjon:

8656 Mosjøen • www.ronnestrykk.no

Å
rbok for H
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nes   20

14

2014
Årbok  

for Hemnes

Utgitt av

man må kjenne sin fortid  –  for å skjønne sin nåtid
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   Johan A
drian Jacobsen    –  en  oppdagelsesreisende  N

orge  glem
te

Anton Meyer

Kaptein

Johan Adrian Jacobsen
 –  en oppdagelsesreisende Norge glemte

Risøya i Troms med de mange omkring liggende holmer og skjær ligger der fort-
satt, akkurat som den var da Jacobsen familien startet sitt virke der i 1846.

Det var på Risøya at denne Siste Viking av en mann – ble født, og hans første blikk 
ble rettet ut over det enorme Nordishavet. Fra Risøya og ut over det samme hav 

kom også hans siste skue, før han vandret hen en stormfull vinterdag i 1947.

De begivenhetsrike 94 år som ligger mellom disse to tidspunkter inneholder også 
historien om  JOHAN ADRIAN JACOBSEN 

 - en oppdagelses reisende som Norge glemte -

Anton Meyer

ISBN: 978-82-8258-107-3

Produksjon: 

N-8656 Mosjøen • www.ronnes.no

LicentiaForlag
www.licentia.no

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!

Produksjon:

8656 Mosjøen • www.ronnestrykk.no
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Gruvedrift i 55 år

John Brattli

F
ra tidlig på 1940-tallet foregikk det uttak av malm 

i Bleikvasslia. Malmforekomsten ble funnet mange 

år tidligere, men lå urørt til Malmundersøkelser AS 

startet undersøkelsesdrift i 1941.

Driftsformen gikk fra at alt arbeid ble utført manuelt via 

boring med trykkluft og opplasting av malmen med små 

spesiallastere, til full maskinell drift med moderne hydrau-

liske borerigger og transportmateriell.

På det meste ble det drevet ut ca. 130 00 tonn råmalm pr. 

år. Bedriften hadde en periode rundt 130 ansatte, og var da 

den største privat bedriften i Hemnes kommune.  

Dyktig ledelse og samarbeid på det internasjonale plan 

åpnet muligheter for en nesten eventyrlig utvikling. Gruve-

driften ga et enormt oppsving for bygda og kommunen.

Men ikke noe tre vokser inn i himmelen. Den 25. september 

1997 startet det lekkasje i fjellet, og gruva ble etter en tid 

fylt med vatn. Det er ulike teorier om årsaken til lekkasjen, 

men etter mye arbeid og nøye vurderinger besluttet styret 

den 22. august 1998 at det var slutt på gruvedriften.

Boka gjør et forsøk på å gi leseren innsyn i den tekniske 

utviklingen gjennom nesten 50 år. Den forteller om etabler-

ing av gruvebyen og litt om livet rundt dette.  Det fortelles 

også om konflikter og streik på arbeidsplassen.

Gards - 

historie  
for

Vefsn

GNR. 149–150,  

186–201

Vefsn  

Bygdebok

Særbind 
VII b

GardShIStorIe  

for VefSn

gnr. 149 - 150, 186 - 201

MED NEr-DrEvja, SøftiNg og SkalaND

Vefsn BygdeBok – særBind Vii b

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

Produksjon:

8656 Mosjøen • www.ronnestrykk.no
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Helgeland Historielag
Stiftet 1970

Utgitt av

Lokalt julehefte

Møtes på kiosken

Gammel juletrepynt

Nordlandsbanens far

Jækteleia på Helgeland

Foregangskvinne fra Løkta

Han bygde telefonlinjene

Madagaskarmisjonæren

Politiker og riksrevisor

Gründer på Dønna

Gårdskraftverk

Av innholdet: 

Årbok for 
Helgeland 2015

andre verdenskrig på helgeland
Seminar i regi av Helgeland Historielag og Helgeland Museum 4.-5. november 2015

Påmelding til seminar: 
Send e-post, SMS eller ring: 
olav håkon dybvik
E-post: olav.haakon@live.no /  
el.: o-haady@online.no
Mobil: 474 09 841
Pris: Medlemmer gratis /  
ikke medlemmer kr 300,-
Bevertning må bestilles ved påmelding.

4. NovemBer 
11:30: Lunch og oppstart i Mosjøen
12:30-13:30: Baard Herman Borge,  
 førsteam. ved Høgsk. i Harstad: 
 Rettsoppgjøret etter krigen

14:00-15:30 Steinar Aas, professor ved 
 Universitetet i Nordland: 
 Krigen på Helgeland  
 i et større perspektiv
18:00 Middag på Vikgården eller 
 Fru Haugans
5. NovemBer
09:00-10:15 Arne Langås, konservator ved 
 Falstadsenteret: 
 Krigens spor som minnesteder:  
 hvordan forholder vi oss til den 
 vanskelige fortiden?
10:30-12:00 Oskar Fagervik, leder i  
 Oladalens Venner:
 Motstandsbevegelsen på  
 Helgeland og våpen- 
 transporten over Visten
 Lunch og avslutning

annen verdenskrig på helgeland

den? I foredraget sitt skal Borge belyse disse 
og flere spørsmål knyttet til tiden umiddelbart 
etter at krigen var over.

Seminaravgiften er kr. 300, men medlemmer 
deltar gratis. Seminaret arrangeres i Vefsn Mu-

seums lokaler i Jacobsenbrygga, Sjøgata.
For spørsmål og påmelding,  
send en e-post til o-haady@online.no eller
ring oss på telefon 474 09 841.
For Helgeland Historielag  
Håvard J. Nilsen, sekretær
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Midt under 1. verdenskrig ble Leirfjord 
kommune opprettet. I 1915 var de byg-
dene som ble utskilt fra Stamnes kom-
mune størstedelene av arealet og om lag 
2/3 av folketallet. Den nye kommunen 
hadde vel 2000 innbyggere og den nye 
Sandnessjøen kommune noe i under-
kant av 1100 innbyggere. Ved kom-
munereguleringen i 1964 fikk Leirfjord 
tilført bygder og områder fra Nesna og 
Tjøtta.
 Hva gjør man i en kommune som 
vil markere sitt 100-årige virke. Jo, man 
setter ned en komité. Under ledelse 
av tidligere rådmann i kommune Turid 
Nordnes, ble det utarbeidet et ganske 
omfattende jubileumsprogram. Her er 
en oversikt over noe av aktivitetene fra 
jubileumsåret:
•	 Jubileumsbok.	Leirfjord	kommune	

100 år.  Ført i pennen av John Hau-
gen. Dette er beretninger fra Leir-
fjord hvor kildetilfanget har vært 
begrenset til tidligere bokutgivelser, 

leirfjord kommunes  
100 års – jubileum 2015
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særemner, årbøker, bygdebøker og avis-
stoff.  Savner nok en mer dyptpløyende 
historisk framstilling av denne tidsepoken.

•	 Slektsforskerkafe	på	Leland	i	mars	mar-
kerte åpningen av jubileet.

•	 I	juni	åpnet	en	foto-	og	maleriutstilling.	
Her ble gamle bilder/fotografier fra far og 
sønn Myrvang presentert. Lokale malere, 
noen ukjente, fikk sine bilder fram i lyset. 
Et utvalg arbeider av treskjæreren Køl-
lersen kom også til sin rett på utstillingen 
på Leland.

•	 Sommerkafe	og	loppemarked	preget	
feiringen i Levansbygda.

•	 Tunnelmarsjen	fra	Drevja	til	Leirfjord	i	
begynnelsen av august.

•	 Hovedmarkering	med	underholdning,	
konserter, gudstjeneste og kraftverksåp-
ning fant sted i august. Her må det 

spesielt nevnes den fine åpningen av Øvre 
Forsland Kraftverk med minister og fylkes-
mann i spissen. Litt av glansen ble tatt av 
regn og vind, men det er jo nettopp dette 
som symboliserer fornybar energi.

•	 I	høstmånedene	har	det	vært	gjen-
nomført aktiviteter i de lokale bygdelag. 
Eldredag med jubileumsfeiring på Leland 
og kåseri/foredragskvelder i Ulvangen.

Det er vel grunn til å si vel blåst Leirfjord for 
den første 100 års feiringen.
 Til slutt skal jeg ta med en liten godbit fra 
jubileet. Lanseringen av Jubileumsakevitten 
"Leirfjord i 100" som ble sluppet blant Vinmo-
nopolets nyheter 3.juli. Den er en del av polets 
bestillingsutvalg. Asbjørg Otting har utformet 
den fine etiketten.
Arne Johan Andersen
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Bokpakke 3
Vi har lagersalg av årbøker eldre enn 
2013. 4 stk for kr 200,-

Bokpakke 4
Helgeland Historie bind 3 og 4: kr 450,-

løp og kJøp.
Bøkene selges gjennom vår salgssentral 
ved kultursenteret i Mosjøen 

eller ved å gå inn på 
http://www.helgeland-historielag.no/
ipub/pages/salg-og-bestilling.php

      

-  E N  D R I V K R A F T  F O R  V E K S T  P Å  H E L G E L A N D

Lokalbanken 
gjennom generasjoner!
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Når man ferdes på kirkegårder 
rundt om det ganske land så ser 
man minnesmerker og gravmin-
ner  i saneringsfasen. Enten fordi 
de er i dårlig forfatning eller at 
de forretningsmessige potensialer 
ikke er godt nok utnyttet. Det får  
meg til å tenke på diktet Per Sivle 
skrev om kong Olav Haraldsons 
merkemann, Tord Foleson. der en 
linje er mye brukt: ”Men merket 
det stend, um mannen han stupa”
 Jeg kom over et gravminne 
som stod lent mot kiregårds-
muren  på Stamnes i Alstahaug. 
Det viste seg å være over Karen 
Norum TJONGSFJORD. Hun var 
født Andersen Reines. Her følger 
en kort historie om denne kvin-
nen som ble kun 29 år.
 Hennes navn var Karen Mar-
grethe Bek Andersdatter. Født på 
Reines i Leirfjord 25. Juli 1879 av 
foreldrene Johanne Marie Vin-
ding Zakariasdatter og Anders 
Christian Andreassen. 
 Karen gifter seg sommeren 
1902 med Sigvart H. Pedersen 
Klæboe fra Fagervika. De er bo-
satt på Angarsnes i Leirfjord da 
sønnen Sverre blir født i 1903. 
Som så mange unge bestemte de 
seg for å emigrere til Amerika. 27. 
Juli 1904 ankommer de Atwater, 
Kandiyohi, Minnesota. Her tar 
Sigvart seg skogsarbeide i Two 
Harbors, Lake, Minnesota hvor 
han også dør 28 år gammel i 1906.
 Der står den 27 år gamle en-
ken med en sønn på 3 år. Hun 
pakker sammen og reiser tilbake 
til Norge. Sommeren 1908 blir 
hun gift i Rødøy med Johan Kris-
tian Olsen Norum.  De fikk en 
datter den 8. september 1908. 
Karen ble syk etter fødselen og 
døde i barselfeber 23. september 
1908. 

minnesmerker – gravminner

 Johan Norum døper sin datter i hjemmedåp og stad-
fester dåpen i Rødøy kirke den 11. juli 1909 og kaller hen-
ne: Karen Sigvarda Johanna.
 Karen Norum ble gravlagt på Stamnes kirkegård, 
Sandnessjøen den 2. oktober 1908. Vågaholmen i Rødøy, 
der hun ble gift, ligger på nordsida av Tjongsfjorden. Derav 
navnebruken på gravminnet.
 Karen og Sigvart har etterkommer på Helgeland. Nå 
107 år etter hennes død er det ikke lenger noe minnes-
merke som står oppreist.
Arne Johan Andersen
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hvem er dette?

passasjerer på en 
av helgelandskes 
dampbåter...

Er det noen som  
har opplysninger, kontakt:  
arne.j.andersen@signalbox.no


