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Fredrikke 
Tønder 
Olsen
Født på 
Løkta 
i 1865

Se side 12

Bygde-
utvikling  
tuftet på 
historie

Vi presenterer historielag på Helgeland

Bardal lokalhistorie- og 
museumslag (BLM) ble 
stiftet i 1989.
Den gamle melkrampen 
står fortsatt midt i bygda 
som et minne om tider 
som engang var.
Se side 8-9

Korgen Kirke 150 år
Omtale av jubileumsboka på side 4 
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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

–v i lever i ei tid med ei alt-
omfattande sentralisering. 
Utviklinga flyttar ikkje berre 

folk og næringsliv, den tar haldningane, 
tenkemåte og kulturen med seg mot 
tettstader og storbyar.

Eg kan ikkje tru at det norske folk ju-
blar over at vi skal klumpe meiningar, 
institusjonar, folk og maktapparat sa-
man.
 I media ser vi at no skal lensmen-
nene rundt om i småkommunane bort. 
Vi får for lite ”politikraft” ut av lens-
mennene . Vi må lage store kontor der 
fleire politifolk sit samla. Det skal då 
bli  lettare å få godt kvalifiserte politi-
folk til slike store kontor enn ute i små 
kommunar. Det er lenge sidan at det 
var folket i ei bygd som valde sin lens-
mann. Eit barnebarn som fekk i opp-
drag å teikne ein politimann, teikna 
ein bil.

På skrivebordet framom meg ligg ei 
papirbunke som er resultatet av ein 
lang korrespondanse med eit vesen el-
ler verk som kallar seg Statens Kartverk 
og har adresse Hønefoss.

 Tidlegare kunne eg sleppe denne 
korrespondansen, eg berre ringde til 
sorenskrivarkontoret i Brønnøysund og 
fekk fullgodt svar. Truleg er eg både ein 
data- og skjemaidiot, men eg er god 
til å snakke i telefon, men det hjelpte 
meg lite, då kartverkdama berre gjen-
tok at mine spørsmål måtte først på eit 
skjema før ho kunne svare meg. Resul-
tatet blei at eg forbruka tid og forban-
nelse og postverket tjente på porto.

Oppe i utkantkommunen Lierne ligg 
den godt lønsame bedrifta Lierne ba-
keri. For to år selde den lokale eigaren 
foretaket til Rieber i Bergen. For eit år 
sidan selde Riber til Toro, og førre veka 
seier Toro at no må truleg heile Lierne 
bakeri flytte til eit meir sentralt om-
råde, det ville tene Toro.
 
Kva for bakomliggande krefter er det 
som styrer denne sentraliseringa? Sva-
ret på spørsmålet er neppe enkelt, og 
eg skal ikkje gje meg inn på ein politisk 
analyse av svinmakta. Der vil eg  utan 
tvil komme til kort. Men kvifor er det 
så få som protesterer mot at utkantane 
bli førde til skafottet?
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Alstahaug historielag er nå kommet godt i gang med arbeidet. For ei 
ukes tid siden hadde vi et medlemsmøte der enhetsleder for kultur i 
Alstahaug kommune orienterte om de innsatsområdene som kom-
mer inn under kultursektoren i kommunen. Han nevnte bl.a. at han 
hadde foreslått i neste års budsjett at arbeidet med en kulturmin-
neplan blir igangsatt. En slik plan var et følbart savn. Fra historielagets 
side ble det uttrykt full støtte til dette forslaget. Det er vårt håp 
at behandlingen av en slik plan vil bevisstgjøre våre mest sentrale 
politikere på viktigheten av å ta vare på de kulturminnene som ennå 
finnes. Alstahaug kommune er etter vårt syn spesielt rik på dette 
område og det byggepresset som kommunen i dag opplever gjør at 
planarbeidet haster. 
 Et av våre aktive medlemmer er naturlig nok forfatter og multi-
kunstner Ståle Botn, som jo har sine røtter godt plantet i vår kommu-
ne. Sammen med et annet medlem, Frode Nilsen, har han utarbeidet 
et forslag til arbeidsoppgaver for det nye historielaget. Han foreslår 
her bl.a. at det blir nedsatt flere arbeidsgrupper blant medlemmene, 
ut fra hvilke faginteresser den enkelte måtte ha. På denne måten vil 
medlemmene bli direkte engasjert. Styret har vedtatt å legge forsla-
get til grunn for sitt arbeid med handlingsplan for 2014 og tar sikte på 
å legge det fram på medlemsmøte i månedsskiftet nov./des.
 Alstahaug historielag har nå nærmere 30 medlemmer og vi reg-
ner med en økning etter hvert som vårt arbeid blir mer synlig utad.
For Alstahaug historielag, Gunnar Breimo, nestleder.

Kort rapport fra alstahaug historielag...

Foreningens formål har vært, og er: Å samle kvinner og menn med interesse for Nord-Norge 
og å virke for nord-norske interesser og utbre kjennskap til vår nordlige landsdel.
 I forbindelse med foreningens 150 års jubileum ble det utgitt en bok som forteller lagets 
historie. Et viktig dokument på vel 300 sider som er viktig for foreningen her i Oslo, men som 
også har stor verdi i landsdelen som vi opprinnelig hører heime i. Boka er ført i pennen av Stei-
nar Aas som er førsteamanuensis i historie ved Fakultetet for samfunnsvitenskap, Universitetet i 
Nordland, Bodø.

Nordlændingernes Forening har et parti av bøkene for salg, derfor denne mailen til dere. Vi 
vil gjerne selge ut partiet med bøker som vi har, og vi ser på historielagene i nord som mulig 
kunde. Prisen på boka, som heter «Å eg minnest» er 350 kroner, porto kommer i tillegg. (Eg-
ner seg også som julegave!)  
 
Ønsker dere å handle kan bestilling sendes til undertegnede på mail: hsoendre@hotmail.com

Utvandrede nordlændinger i Oslo har i 150 år hatt sin egen forening  
«nORdlændingeRnes FORening».

Hei, historielag i nord!
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Korgen kirke feiret jubileum i år.  Den 2.sep-
tember i 1863 ble kirken vigslet, og det til-
sier at det dreier seg om et 150-årsjubileum.  
Korgen menighetsråd ønsket å markere dette 
med ei jubileumsbok, og den forelå for salg i 
september.

Boka inneholder beskrivelse av prosessen fra 
korgværingenes ønske om egen kirke og fram 
til dagens folkekirke.  Det var lang kirkevei fra 
Røsvatnet til Hemnesberget, og en kirkeferd 
tok flere dager.  Dette tvang fram ønske om 

Korgen kirke 150 år
Bokanmeldelse.... 

kirke i Korgen, og de første sikre spor 
etter krav om dette finnes i en for-
mannskapsprotokall fra 23. januar 1847, 
der det framgår at saken ble utsatt.  

Fra dette tidspunkt og fram til sep-
tember 1863 foregikk det en stadig og 
intens kamp for kirke, mot myndighe-
tene.  Frontene var steile, og det ble 
framsagt trussel om utmeldelse av stats-
kirken.

Boka tar for seg folkets oppslutning 
om sin kirke gjennom årene.  Det var 
levering og kjøring av tømmer, basarer 
og loddsalg, folk som gikk rundt på går-
dene med innsamlingslister, fester der 
inntekten gikk til saken, og det var di-
rekte pengegaver.  Både foreninger og 
private har bidratt med gaver til nytte 
og utsmykning.  Dagens kirkeliv er gan-
ske forskjellig fra 1860-årenes, det kan 
en også finne boka.  Men enkelte si-
der av en levende kirke har vært til 
stede hele tiden, nemlig støy.  Så som 
debatter om orgelmusikk i kirken ville 
overdøve salmesangen, om utsmykning 
ville ta oppmerksomheten bort fra det 
essensielle, innføring av Landstads re-
viderte salmebok.  Dette siste krevde 
flere avstemninger.

Sørsamsiske spor i det lokale kirkeliv, kirkens 
betjening gjennom årene, kirkegårder, lek-
mannsbevegelsen og kirken under krigen har 
fått sin plass i boka, som er på 376 sider.  Det 
er mye billedstoff å finne, både vakre bilder 
og bilder med stor historisk interesse.  Mange 
forfattere har bidratt, og ansvarlig redaktør er 
Per Jomar Hoel.  Boka inngår som en viktig 
del av lokalhistorien i bygda.

Utgiver: Korgen menighetsråd i samarbeid 
med Okstindan Bokforlag.

 Esther Johanne Vilmones Ødegård
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Redaktør Anne Severinsen & co. har fått ei 
ny årbok ut til bokhandlarane. Med lokal-
historie frå heile Helgeland. For alle helge-
lendingar.
 For alle kjenner vel til ein bureisarfa-
milie eller eit bureisingsbruk. Frå 1921 til 
1950 gav staten bureisingsstøtte til 3 156  
slike bruk. Fritz Knapstad gir oss eit glimt 
inn i bureisarlivet, med vekt på bureisings-
feltet på Myran i Alstahaug.  Og alle skal 
feire 200-årsjubileet for grunnlova i åra som 
kjem. Då kan vi ha godt av å få eit innblikk 
i situasjonen på Helgeland før landet vart 
sjølvstendig. Til det har vi fått hjelp av eit 
klagedikt, skrive i 1813, om hungersnøden 
som låg over landet. For våren 1813 var det 
helgelendingar som døydde av sult, heime 
på sin eigen gard. 
 For hundre år sidan fekk kvinnene 
stemmerett på linje med menn. Av land-
kommunane på Helgeland var det i Bindal 
flest kvinner nytta røysteretten. Korleis det 
var i dei andre kommunane, kan du sjå i 
Kåre Hansens artikkel om val og valdelta-
king. Men når kom dei første kvinnene inn 
i kommunestyra, kva for parti valde dei inn 
og kven var desse kvinnene? 
Vi får vite det også. 

I språkåret 2013 høver det godt å sjå på Ivar 
Aasens reise på Helgeland. Helgelandsdia-
lektene var rikare enn han hadde trudd før 
han kom hit. Og Ivar Roger Hansen fortel 
oss kva han fann her.

gled naboen  
din med  
Årbok for Helgeland
til jul!

Framsidebildet «Vår på Bjørnsøya» er måla av Rolf 
Jørgensen.
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Bokanmeldelse.... 

Tredje bind av Brønny bygdebok - 
«Brønnøy – Gård og slekt» - forelå 
trykt ferdig allerede i august. Ut-
givelsen av bindet er dermed i god 
rute etter tidsplanen. Første bind 
av bokverket kom i 2009 og andre 
bind i 2011.

Da Brønnøy kommunestyre i 1986 oppnevnte 
ei nemnd for å få utarbeidet et bok-verk med 
tema gård og slekt i de områder som i dag ut-
gjør nåværende Brønnøy kommune, ble det 
laget en plan for dette arbeidet. Målet var å få 
laget ei bygdebok som skulle «styrke tilhørig-
het og identitet til Brønnøy», slik det er for-
mulert i for- ordet til første bind. Man antok 
at bokverket ville komme til å omfatte mel-
lom 7 og 8 bind. Med det som utgangspunkt 
så man for seg at det kunne bli mulig å utgi ett 
bind annet hvert år.

Underveis har nemnda imidlertid registret 
innvendinger om tidspunktet  slekts-
historien avsluttes på. Det skyldes for det før-
ste at folketellingen fra 1910 ikke var offentlig 
tilgjengelig før 2011. Det andre forholdet er at 
i bygdebøkene for Bindal og Sømna avsluttes 
slektsdelen omkring 1900. For det tredje har 
nemnda lojalt for- holdt seg til at retten til 
innsyn var 80 år tidligere mot 60 år nå. Forteg-
nelsen over brukerne av gårdene er imidlertid 
ført frem til dagens eiere.   

Det tredje bindet er bygget opp på samme 

måte som de to foregående, og som disse om-
fatter også dette historien rundt gårdene og 
slektene som har hatt sitt tilhold der. Bindet 
omfatter i alt 13 gårder fra g.nr. 91  Ut-Torget 
til og med g.nr. 103 Varholmen.
Dermed er omtalen av øyområdet i Brønnøy 
fullført.

I det første bindet ble det presentert en lese-
nøkkel, dvs. hvordan boka bør leses for å få en 
sammenheng i stoffet. Denne bruksanvisnin-
gen gjelder også for bind II og III.

Omtalen av gårdene begynner med en tolk-
ning av gårdsnavnet. Deretter berettes det 
om eiendomsgrensene, areal, bruksdeling 
og utskifting. I enkelte tilfeller kan rekke-
følgen av brukene/gårdene føres helt tilbake 
til 1600-tallet. Men hus kan ha blitt flyttet, 
og utskiftning har som regel ført til en omfor-
deling av inn- og utmark. Dagens gårder kan 
derfor være ganske forskjellige fra det de var f. 
eks. på 1700-tallet.
En del gårder hadde felles tun, og derfor kjen-
ner man ikke til hva brukene het mens de lå 
i tunet.

Ellers kan man lese om hvem som bodde på 
de enkelte gårder og bruk.  Slekts- historien 

BRønnøY
Gård og slekt 

– bind III
Sendes til:
Brønnøysund Libris, Storgata 32, 8900 Brønnøysund, tlf. 750 18 420.

Navn: ....................................................................................................................................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................................................................................

Postnr./sted: .......................................................................................................................................................................................................

Telefon: ................................................................... E-post:........................................................................................................................

Hvis du bestiller på www. librishelgeland.no
blir boka sendt til kr. 59,- pr. bok.
Ellers tilkommer faktureringsgebyr og porto på kr. 105,-

Designtrykk, Namsos • 74 21 21 50

Brønnøy Gård og slekt
BIND 3

BRØNNØY
KOMMUNE

i salg fra 21. mai 2013

Av innholdet:
Forholdet til foreldra var langt fra godt. «De tror at de kan 
skalte og valte med skolen, som de vil. Læreren er bare en 
dansemand i deres haand», skreiv Hareide. (Torget ytre s. 49)

I fogderegnskapet fra 1622/1623 nevnes en utgift på to daler gitt
mestermannen (skarpretter). Det var for «Bastian i Helliøen». 
Han ble «reffst» for sine misgjerninger – trolig halshogget. 
Det han hadde gjort må ha vært svært alvorlig, og dette er den
første henrettelsen vi har kjennskap til i Brønnøy. (Helløya s. 100)

Hans Perså (se h:5) var ei tid forfulgt av ei svært så vakker hørd.
Han gikk alltid med kniv på seg, for da hadde hun ikke noen
makt over han. (Toft s. 162)

En solskinnsdag gikk Albine en tur oppover fjellet. Da kom hun til å trå 
i banvøggå til huldra, og etter den dagen hadde hun vondt i en fot. 
(Nordhus s. 219)

På denne tida ble det oppført ny hovedbygning på Kvaløya 
– «det staseligste møblerte våningshus nordenfor Trondhjem». (Kvaløya s. 251)

Noe av det mest verdifulle i boet var ei dundyne som stod i 11 daler 
– dette i ei tid da kuverdet lå på åtte. (Fjellsøya s. 313)

Litt seinere på året ble Hans valgt og utnevnt til «ForligsKommisarius i 
Nordsemns Fjerding». Han «Lover og sværger at jeg med yderste Kræfter 
skal søge at befordre mindelig Forening imellom Partene, i alle de Sager 
som innkomme for bemelte Kommission». (Saltermarka s. 338)

Nils hadde ikke gjort opp for seg verken på den ene eller andre måten, 
og «execution» ville bli resultatet om det nå ikke skjedde. (Sauren s. 357)

Det fortelles også at på Storøya og «de nærliggende Øer samles i gode Aaringer en ei ubetydelig Deel Multebær.» 
(Rødhylla s. 397)

Våren 1720 kom Ole til lagmannen på Inn-Torget med «et oxe-hoved» vin han hadde funnet. 
Etter at smaksprøver var tatt, ble konklusjonen «udrikkelig». (Bolvær s. 431)

Anne måtte stå offentlig skrifte, og hun var også dømt til «Kaged» (pisking). (Torgnes lille s. 457)

Lørdag 2. februar 1822 ble en trist dag. Flere åttringsbåtlag omkom på nordtur til Lofoten. 
14 mann var fra Brønnøy, og seks kom fra Stor-Torgnes, som dermed ble svært hardt rammet. (Torgnes store s. 496)

Jens lovet å gifte seg med Doret, men det drøyde nærmere 20 år (!) før det ble gjort. (Varholmen s. 565)
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Bokanmeldelse.... 
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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!

VEFSN BYGDEBOK 

SÆRBIND III d 

Per Smørvik 

REGISTER TIL 

GARDSHISTORIE FOR GRANE 

Personnamnregister  –  Stadnamnregister 

MOSJØEN  2011 

Utgitt av Vefsn bygdeboknemnd  (Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommuner) 

Gards-
historie
for
Vefsn

Vefsn
Bygdebok

Særbind

VIIa

Gardshistorie
for
Vefsn

VefsnBygdebok

SærbindVIIa

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

I neste nummer av bladet «Håløygen» vil vi finne en artikkel  
som vil ha stor interesse for oss helgelendinger. 
Det er Oddmund Utskarpen som forteller oss dette.!
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i banvøggå til huldra, og etter den dagen hadde hun vondt i en fot. 
(Nordhus s. 219)

På denne tida ble det oppført ny hovedbygning på Kvaløya 
– «det staseligste møblerte våningshus nordenfor Trondhjem». (Kvaløya s. 251)

Noe av det mest verdifulle i boet var ei dundyne som stod i 11 daler 
– dette i ei tid da kuverdet lå på åtte. (Fjellsøya s. 313)

Litt seinere på året ble Hans valgt og utnevnt til «ForligsKommisarius i 
Nordsemns Fjerding». Han «Lover og sværger at jeg med yderste Kræfter 
skal søge at befordre mindelig Forening imellom Partene, i alle de Sager 
som innkomme for bemelte Kommission». (Saltermarka s. 338)

Nils hadde ikke gjort opp for seg verken på den ene eller andre måten, 
og «execution» ville bli resultatet om det nå ikke skjedde. (Sauren s. 357)

Det fortelles også at på Storøya og «de nærliggende Øer samles i gode Aaringer en ei ubetydelig Deel Multebær.» 
(Rødhylla s. 397)

Våren 1720 kom Ole til lagmannen på Inn-Torget med «et oxe-hoved» vin han hadde funnet. 
Etter at smaksprøver var tatt, ble konklusjonen «udrikkelig». (Bolvær s. 431)

Anne måtte stå offentlig skrifte, og hun var også dømt til «Kaged» (pisking). (Torgnes lille s. 457)

Lørdag 2. februar 1822 ble en trist dag. Flere åttringsbåtlag omkom på nordtur til Lofoten. 
14 mann var fra Brønnøy, og seks kom fra Stor-Torgnes, som dermed ble svært hardt rammet. (Torgnes store s. 496)

Jens lovet å gifte seg med Doret, men det drøyde nærmere 20 år (!) før det ble gjort. (Varholmen s. 565)

kommer som et tillegg til gårdshistorien.
Hovedkilden for slektshistorien er selvfølgelig 
kirkebøkene. For Brønnøy begynte de i 1669, 
men i enkelte perioder senere er kirkebøkene 
mangelfullt ført.

Andre kilder er manntall. Fra 1801 er også fol-
ketellingene benyttet. Videre har
skifter og tingbøker vært benyttet i likhet 
med militære ruller og flere typer skattelister.

Bind III utgjør totalt 591 sider, og i likhet med 
bind I og II imponerer det med en meget høy 
kvalitet. Det gjelder både fremstilling, bilder 
og øvrige illustrasjoner, layout og utstyr. I lik-
het med de to foregående bindene får man 
presentert gårder og slekter i dagens Brønn-
øy kommune på en forbilledlig måte.  Til 
sammen vil de være av uvurderlig betydning 
for alle som ønsker kunnskap om forholdene i 
tidligere tider i kommunen.

Bjarne Myhre
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Da Bardal lokalhistorie- og museumslag 
(BLM) ble stiftet i 1989, skjedde det 
samtidig som man satte i gang restau-
reringen av Wangbrygga (fra ca 1870) 
som igjen var en følge av prosjektet 
«Barn og unge møter sin egen historie». 
Bygdefolket, Bardal skole og Leirfjord 
kommune var samarbeidspartnere.
Av Martin Jøsevold, leder i BLM

nødsarbeid
Slutten av 80-tallet var preget av at kapitalis-
men hadde gått «bananas» gjennom hele tiå-
ret. Noe som hadde ført til en gigantisk bank-
krise og ca 150.000 uten arbeid. For å hjelpe 
de mange arbeidsledige, ble det iverksatt en 
god del godt gammeldags nødsarbeid under 
nye og spenstige navn som for eksempel «Ar-
beid for trygd» og «Retterdøler». Det gikk ut 
oppfordringer om å sette i gang prosjekt som 
kunne sysselsette folk som var arbeidsløse. 
BLM laget prosjektet «Barn og unge møter 
sin egen historie» som blant annet inneholdt 
restaureringen av den gamle handelsbrygga 
ved utløpet av Bardalselva, en reminisens fra 

Bygdeutvikling  
tuftet på historie

det gamle handelsstedet og borgerleiet i Bar-
dal med røtter tilbake til 1600-tallet. På det 
meste var det åtte arbeidsledige som arbeidet 
på brygga parallelt med en kolossal dugnads-
innsats fra bygdefolket. Man regner med at 
dugnadsinnsatsen var verd omlag 1,5 millioner 
kroner. En drivende kraft i lagsbyggingen og 
dugnadinnsatsen var daværende leder i BLM, 
Trygve Berg-Olsen. Kjerna i prosjektet var at 
bygdas framtid skal tuftes på lokal historie og 
kompetanse. Bygdas unge skulle lære å bli så 
stolte av hjemplassen at de så Bardal som et 
aktuelt bosted når framtida skulle planlegges.

Bygdeutvikling
Lokalhistoriearbeidet hadde altså hele tiden 
et bygdeutviklingsperspektiv. Wangbrygga 
ble åpnet i juli 1993 og har i de siste 20 årene 
vært en krumtapp i alle typer miljøskapende 
arbeid. Brygga har nå besøk av mellom 3000-

4000 mennesker i løpet 
av året. Noe som først og 
fremst skyldes vertinnen, 
Helgelands svar på Babet-
te, Åshild B. Blyseth, som 
stadig vekk skaper arran-
gement som gleder og for-
bløffer de besøkende med 
«en smak av Helgeland». Så 
sent som i høst gjenskapte 
hun det berømte «Babettes 
gjestebud» til øredøvende 
hyllest fra gjestene.

Vi presenterer historielag på Helgeland

Den gamle melkrampen står fortsatt midt 
i bygda som et minne om tider som engang 
var.

Wangbrygga har i 20 år vært 
samlingspunktet for bygdefolk til 
alle typer fest og arrangement.
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I 2011 ble Wangbrygga en del av Leirfjords 
bidrag til Helgeland Museum. Et besøk på 
Wangbrygga gir, foruten kulinariske opple-
velser, et møte med billedkunstneren Henry 
Bardal, ettersom «Galleri Bardal» er lokali-
sert til brygga. I tillegg inneholder brygga et 
butikkmuseum, en tro kopi av butikken som 
holdt hus der fram til 1963, og en stor samling 
bilder fra de siste 80 årene i Bardal.

nye prosjektet
Bardal har siden 1988 arrangert «utflytter-
stevner» hvert femte år. Da inviterer bygda 
utflyttede bardalsværinger og alle andre ven-
ner til en liten uke hjemme. BLM har hele 
tiden vært en aktiv medarrangør. Åpningen 
av Wangbrygga var en del av stevnet i 1993. I 
1998 ble «Borgen» og varden på Veten gjen-
åpnet etter initiativ fra BLM. «Borgen» er en 
steinhytte på ca 15-16 kvadratmeter, bygd i 
nesten metertykke steinblokker av bygde-
kunstneren Lars Enga rundt 1930. Hytta har, 
etter at den ble åpnet, vært et kjært mål for 
alle trimmerne. Varden på Veten er en rest fra 
Håkon den Godes tid da det skulle tennes var-
der når fiender og krig truet landet. Varden og 
vardevaktbua har siden den ble gjenoppbygd 
vært et mål for de aller sprekeste trimmerne. 
BLM overtok rundt år 2000 den gamle sko-
len i Bardal (fra 1878) og til Utflytterstevnet 
i 2003 restaurerte vi ett av klasserommene og 
tilbakeførte det til sånn det så ut rundt 1950. 
Mot slutten av 1990-årene restaurerte BLM 
en av de aller siste melkerampene i bygda og 
utstyrte den med melkespann og kasser, sånt 
som den engang huset.

«mastermo-tøbba»
I 1924 ga bardalsværingen Nils Lagli ut boka 
«Eventyr og sagn fra Nordland». Boka inne-
holder blant annet sagnet om «Mastermo-
tøbba», en heks eller altså en klok kvinne fra 
gården Mastermoen i Bardal, som i følge sag-
net ble brent på Bardalsøya. I 1993 etablerte 
Nordland Fylkeskommune en ny serie med 
gamle bøker fra fylket, «Nordlandsbibliote-
ket». Første bok i den serien ble, etter sam-
arbeid med BLM, «Eventyr og sagn fra Nord-
land». I 2013 feiret Norge 100 års-jubileet for 
stemmeretten for damer. BLM tok initiativet 
til at en bauta over «Mastermo-tøbba» burde 
være en høvelig markering i Leirfjord. Det 
er som kjent mange måter å  ta stemmen fra 
en dame. Man kan brenne henne, eller man 
kan lage lover som hindrer henne i å ytre 
seg. Kunstneren Ståle Botn laget en praktfull 
skulptur av «tøbba» som i dag står der som en 
evig påminnelse om hvor ille det kan gå hvis 
dumhet og kunnskapsløshet får rå grunnen. I 
tillegg kan det nevnes at BLM gjennom alle 
årene har gjort både lyd- og bildeopptak av 
alle gamle i bygda, slik at laget i dag sitter på 
50-60 timer med opptak av mennesker som 
nå er borte.

Vi presenterer historielag på Helgeland

Mastermo-
tøbba, skapt 
av kunstneren 
Ståle Botn, 
står midt 
i bygda og 
minner oss om 
hvor galt det 
kan gå når 
dumhet og 
kunnskapsløs-
het får styre 
utviklingen.

Boken «Eventyr og sagn fra Nordland» var første 
utgave av fylkeskommunens «Nordlandsbiblioteket». 
Selvsagt var Petter Dass diktet inn i historien og sørget 
for at «tøbba» ble brent».



10

Fredag 6.september  ble vi ønsket vel-
kommen til Bindal og Horstad Gård av 
varaordfører Britt Helstad.
Skrevet av: Rigmor Bosness

Bindal kommunen ligger helt sør i fylket og 
grenser til Nord-Trøndelag. Den grenser i nord 
mot Sømna og Brønnøy, i øst mot Grane, i øst 
og sørøst mot Namsskogan, i sør mot Høylan-
det og Nærøy, og i vest mot Leka
 Horstad gård er en gård i Åbygda i Bindal. 
Gården, som skriver seg fra jernalderen, eies i 
dag av skipsreder og finansmann Fred. Olsen 
som overtok den etter sin far Thomas Olsen. 
Det totale arealet er på ca. 23 000 dekar. Ei-
endommen, som siden 1959 har vært i fami-
lien Olsens eie, har både jakt (små og storvilt) 
og fiskerettigheter (i Åelva), og leies i dag ut til 
turistformål, kurs, konferanser o.l. Otto Sver-
drup den kjente polfareren og oppdageren, 
ble født på gården 31. oktober 1854. Bygnin-
gene på gården har de siste 5 årene gjennom-
gått oppussing og omjusteringer. Blant an-
net er forpakterboligen helrenovert og bygd 
sammen med det eldste fjøset som skriver seg 
fra 1800-tallet. 
 Historielagets leder Olav Håkon Dybvik 
var svært tilfreds med å ønske så mange av 
historielagets medlemmer velkommen til hans 
kommune.

 Lørdag fikk vi høre to interessante fore-
drag:  
•	 Forsker	og	meteorolog	Lars	Robert	

Hole «Et år i Otto Sverdrups rike» Lars R. 
Hole og hans frue Guldborg Søvik, biolog 
var de norske deltagerne i Otto Sverdrup 
Centennial Expedion 1999-2000, en 
ekspedisjon til Ellesmereøya i det arktiske 
Canada. Drømmen var en reise i polarski-
pet «Fram»’s og den norske polarhelten 
Otto Sverdrups farvann og fotspor. De har 
skrevet bok om turen som vi fikk anled-
ning til å kjøpe «Der isen aldri går».

•	 Polarforsker	Anders	Backe fra Fram-
museet i Oslo holdt foredraget «Otto 
Sverdrups liv og ekspedisjoner. Anders 
Bache er trolig vår fremste Sverdrupsfor-
sker. Han arbeider m.a. med å transkribere 
Otto Sverdrups dagbok fra hans Fram-
ferd. Han arbeider også med en ny bok 
om Otto Sverdrup. Kjent foredragsholder 
om vår polare historie.

I tillegg til årsmøtedeltakerne var mange his-
torieinteresserte fra bygda møtt fram for å 
høre på foredragene.

Tutta Laukholm tok oss med på en interessant 
historie om hvordan det var å være kvinne bak 
båtbyggere i Bindal. Akkompagnert på trekk-
spill av Roger Johansen. Roger er organist i 
Bindalen. Tutta er filolog med erfaring fra 
videregående skole og museumsformidling. 
Hele sommerhalvåret bor hun på «en plass 
der ingen skulle tru», en fraflytta plass i Binda-
len. Gården hennes, Austergården i Reppa, er 
langt mer et museum enn en gård.

Brevene hun leste fra var fra hennes formø-
dre, slik hun så det for seg at de tenkte og 
følte. Tid, navn og sted er autentisk. Forestil-
linga har blitt vist mange steder i landet, m.a. 
på Sjøfartsmuseet i Bergen. Det som er spesielt 
med Tutta, er at hun lever som hun mener er 
rett: Hun ror færing og lever så nært «fisker-

Årsmøtet 2013
H orstad Gård
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bonden (kona)» hun klarer. Tutta er et herlig 
menneske som nå er medlem av Helgeland 
Historielag.

På årsmøte deltok 25 medlemmer. I tillegg til 
vanlige årsmøtesaker skal historielaget arbei-
de med: Årbok for Helgeland 2013, Minnes-
merke over Petra Arntzen, Helgeland historie 
IV. Historielaget jobber for å få flere medlem-
mer og spesielt få flere ungdommer interes-
sert. Vårt yngste medlem Trond Odin Myhre 
Johansen forslo å arrangere et stedsnavnkurs 
der målgruppen var ungdom.

Referat fra styremøte finner du her:
http://www.helgeland-historielag.no/ipub/
media/referat-fra-styremote-18102013-i-
mosjoen.pdf

Under festmiddagen ble Brynhild B. Bing ut 
nemt til æresmedlem. Hun fikk utmerkelsen 
for sitt lange og utrettelig arbeid for historie-
laget. 

God Jul
Godt Nyttårog

Det har ikke lyktes valgkomiteen å få noen til 
å påta seg ledervervet i historielaget.  Styret 
har besluttet å fordele arbeidsoppgavene 
mellom seg. Du finner det nye styret her:
http://www.helgeland-historielag.no/ipub/
media/styret-2013-november.pdf
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I Årbok for Helgeland 1997 skrev 
Astrid Tåvær om høvedskvinnen 
fra Helgeland, men denne kvin-
nen var så uredd og kreativ at vi tar 
henne fram igjen i dette stem-
merettsjubileumsåret. Vi damer 
trenger formødre og Fredrikke 
hadde mange kvaliteter som vi kan 
lære av.

Fredrikke vokste opp på Løkta der foreldrene 
drev handelsstedet Kopardal. I tillegg hadde 

de stor gård og mange folk i arbeid. På 1800 
var det stor oppblomstring langs kysten.
 Hun hadde liten interesse for husarbeid, 
men elsket å være på havet og deltok ofte 
i farens forretninger. Hun viste snart at hun 
hadde talent som selger. Småhandelen heime 
var ikke noe varig virkefelt for ei ung kvinne 
med Fredrikkes pågangsmot. Da forsikrings-
selskapet Norden søkte etter agent for Nord-
Norge, oppfordret en venn av familien, Fre-
drikke til å søke. Hele familien og flere med 
dem, mente at forsikringsyrket ikke egnet seg 
for kvinner. Nordens underdirektør fikk søk-
naden og la veien om Løkta, da han skulle an-
sette sin nye agent i Nord-Norge. Han forsto 
at denne unge søkeren ville bli en god repre-

sentant for Norden. 
 Dermed ble Fredrikke 
landets første forsikringsagent. 
Hun sa mange år senere at denne 
ansettelsen var den største opple-
velsen i hennes liv og at den dan-
net grunnlaget for hennes senere 
selvstendighet og hennes selvhjul-
penhet. Sterk og uforferdet startet 
hun forsikringsvirksomheten og 
satte sine mannlige konkurrenter i 
skyggen.  
 Mange fiskere levde et yt-
terst farlig liv. «Tør du reise på Lo-
foten uten å ha livsforsikring, enn 
om du blir på havet?» Hun fikk de 
til å tegne livsforsikring slik at de 
etterlatte skulle slippe å falle på 
fattigkassen hvis de ble borte på 
havet. «Enn om det brenn – da er 
det godt å ha noe å falle tilbake 
på». Hun hadde denne stillingen i 
7 år, da måtte hun slutte på grunn 
av at synet ble så dårlig. 

Fredrikke Tønder Olsen
Ei dyktig dame fra Løkta

Fredrikke Tønder Olsen  var født 
26.9.1856 på Løkta. Her ser vi et ung-
domsbilde.
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 Hun var deprimert og forvirret, viste ikke 
hvordan hun skulle takle livet videre. For 
henne var økonomisk uavhengighet av man-
nen helt vesentlig, men hvordan skulle hun 
klare dette som bortigmot blind. Etter en stu-
reperiode tente det atter en gnist til innsats 
hos Fredrikke. Nå befinner vi oss på slutten 
av 1800- tallet og hennes livsmotto var: «Er 
du halt er du lam, har du vilje kjæm du fram» 
Hun tar nå fatt på et nytt arbeidsfelt. Hun 
oppdager at det er stor etterspørsel etter ry-
per og ulike typer bær nede i Kristiania. Hun 
kjøper opp vilt fra Nord-Norge og sender det 
nedover til hovedstaden. Dette går bra, og et-
ter en tid var hun økonomisk selvhjulpen med 
denne virksomheten. Hun bygger ut kontakt-
nettet, oppretter avtaler med ulike kunder, 
avtaler leveranser, tidspunkt med videre og får 
til det som mange tror ikke er mulig. Som den 
iakttager som Fredrikke var, oppdaget hun 
forsinkelser med levering i forbindelse med 
viltsalget i hovedstaden. Når varene kommer 
til Kristiania var det alltid problematisk å få 
varene fram til den rette eier – tidsnok.  Hva 
kunne hun så gjøre med dette? 
 Veien fra tanke til handling er kort… 11. 
april 1894 etablerer hun Kristiania visergutt-

kontor. Det er stort behov for slike tjenester, 
Fredrikke var meget nøye når hun velger sine 
folk. Hun gir dem god opplæring, oppretter 
lesesal slik at de kan skaffe seg kunnskaper når 
de ikke er i tjeneste. Gir dem klær med på-
sydd firmamerke og sørger for faste måltider 
under arbeidsdagen. Hun innfører den første 
ferieordningen i norsk arbeidsliv. Visergut-
tene får ei ukes ferie med lønn. Hun gir gifte 
menn høyere lønn enn enslige, familietilleg-
get gir hun til kona, slik at hun skal ha noe 
som virkelig var hennes. Da første verdenskrig 
bryter ut, er Kristiania Viserguttkontor landets 
største transportfirma. 200 medarbeidere, 50 
hester, 100 gutter og 32 kontordamer. Einar 
Gerhardsen jobbet hos Fredrikke.
 Hun blir en formuende dame og kan 
støtte de saker hun brenner for. Hun er driv-
kraften bak stiftelsen av bladet «Norges Kvin-
ner». Hun møter ofte Norges ledende kvin-
nesakskvinner og drøfter viktige spørsmål og 
fremfor alt gir hun dem økonomisk støtte til 
virksomheten. Uten Fredrikkes økonomiske 
hjelp hadde det ikke vært mulig å få «Norges 
Kvinner» til å gå rundt. Det er et uredd tids-
skrift som tar opp kvinnespørsmål og klarer å 
sette kvinnesaken på dagsorden. Ikke bare i 

Kristiania viserguttkontor 1912.
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en liten krets, men blant politikerne på Stortinget, i aviser 
og rundt om i det ganske land.
I 1918 gir Fredrikke foreningen «Kvinnelig Handelsstand» 
et legat på kr 30 000,-. Legatet vokser og rentene blir 
brukt til å støtte kvinner som vil starte egen virksomhet. 
 Hun fikk etter sin innsats for kvinner en rekke æres-
medlemskap i lag og foreninger. Hun blir brukt til fore-
dragsholder og hadde en enorm respekt også utenfor 
kvinnenes rekker.  
På sin 70-årsdag får hun Kongens fortjenestemedalje. Det 
var ikke mange kvinner forunt på denne tiden.
 Fredrikke glemte aldri hvor hun kom fra. Tvert i mot 
framhevet hun stadig at hun kom fra en liten øy på Helge-
landskysten og at hun hadde hatt en usedvanlig rik og god 
barndom. At Helgelandskysten, naturen, fjellene, havet og 
folket hadde gitt henne et rikt liv og gode og spennende 
barne- og ungdomsår.
Hun ga Løkta kirke en vakker altertavle og den henger 
der den dag i dag. 
Til sin slekt på Hov, Wintherfamilien kjøpte hun en stor 
båt. Den brukte hun når hun var på besøk på Løkta.
 Hennes helse blir dårligere. En av hennes venner be-
merket en dag at hennes økonomi var slik at hun kunne få 
den beste hjelp i hennes vanskelige situasjon. Hun svarte 
da: «Vår Herre måtte jo gi meg litt igjen for alt han tok fra 
meg» 
 Fredrikke døde den 30. desember i 1931. Hun ble bi-
satt på vår frelsers gravlund i Oslo. 
 17. mai noen år etter ble det reist en min-

nebauta over den uvanlige og fine 
damen. Her var kremen av kvin-

nesakskvinner tilstede. Det 
ble holdt tale om Fredrikke 

Tønder Olsen liv og virke. 
Hun blir lovprist og rost 
for sitt sterke engasje-
ment og sin jernvilje til 
å klare det umulig og 
sin kamp for kvinnene.  
 Løkta bygdekvin-
nelag jobber for tiden 
med å få reist en min-
nesbauta over denne 
fine uvanlige kvinnen 
fra Løkta. Fredrikke var 

damen som så mulighe-
ter og ikke problemene. 

fredag den 18.10.2013 
på kulturverkstedet  
i mosjøen

Tilstede: Olav Håkon Dybvik,  
Ester Ødegård, Kjartan Zahl og 
Rigmor Bosness.
Fraværende: Martin Grønås og  
Gunnar Breimo.

1. Referatet  fra årsmøte ble tatt 
til etterretning 

2. Fordeling av vervene blant 
styremedlemmene

 Det har ikke lykkes laget å 
få leder måtte vi dele leder-
oppgavene
a) Kjartan Zahl tar oppgaven 

som økonomiansvarlig, an-
svarlig for medlemslista. Alle 
regninger sendes Kjartan som 
attesterer og sender de videre 
til Kulturverkstedet v/Carina.

b) Ester Ødegård jobber videre 
med Korgen som årsmøtested 
2014. Årsmøte skal avholdes 
første helga i september 
2014.

c) Gunnar Breimo jobber videre 
med å få inn midler til tryk-
king av Helgeland historie 
bind 4.

d) Olav Håkon Dybvik tar på 
seg oppgaven med å være 
redaktør for neste nummer 
av «Helgelendingen». Etter 
det følger Rigmor Bosness og 
Ester Ødegård som redaktør 
for påfølgende nummer.

e) Rigmor Bosness tar på seg 
oppgaven som sekretær og er 
også ansvarlig for heimesiden.

f) Martin Grønås får ansvaret 
for annonsesalg i forbindelse 
med utgivelsen av årboka. 

3. Minnesmerke over Petra Arnt-
zen. Bjarne Myhre har frem til 

Referat fra 
styremøte

Fredrikke Tønder Olsen ...

Minnebauta i Oslo.
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i salg fra 21. mai 2013

Av innholdet:
Forholdet til foreldra var langt fra godt. «De tror at de kan 
skalte og valte med skolen, som de vil. Læreren er bare en 
dansemand i deres haand», skreiv Hareide. (Torget ytre s. 49)

I fogderegnskapet fra 1622/1623 nevnes en utgift på to daler gitt
mestermannen (skarpretter). Det var for «Bastian i Helliøen». 
Han ble «reffst» for sine misgjerninger – trolig halshogget. 
Det han hadde gjort må ha vært svært alvorlig, og dette er den
første henrettelsen vi har kjennskap til i Brønnøy. (Helløya s. 100)

Hans Perså (se h:5) var ei tid forfulgt av ei svært så vakker hørd.
Han gikk alltid med kniv på seg, for da hadde hun ikke noen
makt over han. (Toft s. 162)

En solskinnsdag gikk Albine en tur oppover fjellet. Da kom hun til å trå 
i banvøggå til huldra, og etter den dagen hadde hun vondt i en fot. 
(Nordhus s. 219)

På denne tida ble det oppført ny hovedbygning på Kvaløya 
– «det staseligste møblerte våningshus nordenfor Trondhjem». (Kvaløya s. 251)

Noe av det mest verdifulle i boet var ei dundyne som stod i 11 daler 
– dette i ei tid da kuverdet lå på åtte. (Fjellsøya s. 313)

Litt seinere på året ble Hans valgt og utnevnt til «ForligsKommisarius i 
Nordsemns Fjerding». Han «Lover og sværger at jeg med yderste Kræfter 
skal søge at befordre mindelig Forening imellom Partene, i alle de Sager 
som innkomme for bemelte Kommission». (Saltermarka s. 338)

Nils hadde ikke gjort opp for seg verken på den ene eller andre måten, 
og «execution» ville bli resultatet om det nå ikke skjedde. (Sauren s. 357)

Det fortelles også at på Storøya og «de nærliggende Øer samles i gode Aaringer en ei ubetydelig Deel Multebær.» 
(Rødhylla s. 397)

Våren 1720 kom Ole til lagmannen på Inn-Torget med «et oxe-hoved» vin han hadde funnet. 
Etter at smaksprøver var tatt, ble konklusjonen «udrikkelig». (Bolvær s. 431)

Anne måtte stå offentlig skrifte, og hun var også dømt til «Kaged» (pisking). (Torgnes lille s. 457)

Lørdag 2. februar 1822 ble en trist dag. Flere åttringsbåtlag omkom på nordtur til Lofoten. 
14 mann var fra Brønnøy, og seks kom fra Stor-Torgnes, som dermed ble svært hardt rammet. (Torgnes store s. 496)

Jens lovet å gifte seg med Doret, men det drøyde nærmere 20 år (!) før det ble gjort. (Varholmen s. 565)

nå jobbet alene om å få til minnesmerke over Petra. 
Styret satte ned en komitè som skal jobbe videre 
med minnesmerke over Petra. Gruppen fikk samme 
mandat som Bjarne Myhre har fått tidligere. Komite-
en består nå av:  Bjarne Myhre, Tro, Thomas Eliassen, 
Hommelstø og Sølvi Solsem, Høyholm. 
 Styret mener det er mulig å søke økonomisk støtte 
hos  krigsminnefondet, Forsvarsdepartemente og 
Kulturdepartementet.

4. Søknad om penger for trykking og utgivelse av  
Helgeland historie bind 4. 
Bjarne Myhre har, på vegne av styret, skrevet en 
søknad til Nordland fylkeskommune om støtte til 
trykking av Helgeland historie bind 4. Denne ble 
gjennomgått og vi vedtok å sende den videre slik 
som den foreligger.  

5. Økonomi. Vi skal ha en gjennomgang på neste styre-
mørt som blir i Sandnessjøen.  

6.  Eventuelt
a. Æresmedlem – overrekkelse av diplom. 

Brynhild B. Bing fikk overrekt diplom, og leder 
av æresmedlemskomiteen Kjell Jacobsen leste 
begrunnelsen for utnevningen til æresmedlem i 
Helgeland historielag.

b. Årbok for Helgeland 2013. Anne Severinsen la 
fram status for årets årbok. Boka trykkes i 1400 
eksemplarer. Blir markedsført i Brønnøysund avis, 
Rana blad, Helgelands Blad, Helgeland Arbeider-
blad, NRK Nordland og i Helgelendingen. Pakking 
og sending koordineres fra redaksjonsnemda først 
i november. Skal være i salg til farsdagen i alle 
bokhandlere.

c. Helgeland Historie bind 4. Sten Rino Bonsaksen er 
redaktør for Helgeland Historie bind 4, han la fram 
status for jobben med boka. Målet er å ha den 
ferdig og klar til salg 1.5. 2014. Redaktøren ønsker 
forslag til forsidebilde. 

d. En gruppe i Mosjøen jobber med å få laget en 
byste av Kristian Halse og ber om økonomisk 
bistand. Styret er positiv til dette. Størrelsen på 
bidraget vil bli lagt inn i budsjettet og tas opp på 
neste styremøte. 

e. Gaver: Laget har 4240 årbøker på lager. Styret 
vedtok å gi bokpakker med årbøker til: 1) Dønnes 
Gård, 2) Gryteselv  fjellgård, 3) Helgelandssykehu-
sene i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen

f. Helgeland Historielag på Facebook? Sekretæren 
jobber videre med dette.

g. Neste styremøte blir 21.11. kl 16:00 i Helgelands-
gata 1 i Sandnessjøen.

Rigmor Bosness  
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Hvor er dette ......

Dette bildet har vi fått fra Helgeland Museum. Vi vet ikke hvor det er fra. 
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