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ndervisninga i lokalhistorie på
Helgeland går på sparebluss.
Redaktøren har foretatt ein
uformell stikkprøve og spurd fire rektorar og eit dusin lærarar både i grunnskolen og i vidaregående skole. Svara frå
rektorane er stort sett nedslåande:
Rektorarane kjende ikkje til at det i det
blei arbeidd spesielt med lokalhistorie
på deira skole.
Ingen rektorar i grunnskolen kunne
bekrefte at dette temaet hadde fast
plass på deira lokale læreplan utanom
at kvart klassetrinn skulle på museumsbesøk.
Alle rektorane påpeikte at tidspresset i skolen var stort, og at det var få
kvalifiserte lærarar til å undervise på
dette fagområdet. To rektorar peikte
på at prestrasjonspresset som har kome
etter at nasjonale prøver blei innførde
i grunnskolen, har ført til at kjernefaga
blei sterkare vektlagt.
På spørsmål om skolen i framtida ville
satse meir på lokalhistorie, var svara stort
sett negative. Ingen hadde drøfta dette.
Lærarane i barneskolen var dei som var
mest positive. Eit par lærarar har innan
norskfaget arbeidd mykje med den
lokale dialekten, intervjua eldre folk

om arbeidslivet og hadde dramatiserte
historiske hendingar frå lokalmiljøet.
Lærarane påpeika at dei var spesielt
glade i alt lokalt og gamalt, og det var
ut frå denne genuine interessen dei
laga lokalhistoriske opplegg. Eit par
lærarar i ungdomsskolen påpeikte at det
var vanskeleg å motivere elevane for
lokalhistorie. Dei etterlyste tilgjengelig
læremateriell som lokalhistoriebøker
beregna for ungdom.
Så langt denne vesle og uhøytidlege
stikkprøven.
Det er ikkje tvil om at vi har fleire lærarar på Helgeland som arbeider seriøst
med å vekke interessen for lokalhistorie,
men eg meiner å sjå at dei blir færre
og færre. Ein lærar sa det slik ”det som
elevane ikkje kan få fram på skjermen,
eksisterer knapt for dei. Vi lærarar prioriterer lett det som ei in i tida og som
passar den nye teknologien.”
Reiser denne utsegna spørsmålet om at
vi som arbeider med lokalhistorie må gå
nye vegar for å nå fram til unge folk? Er
det for gamaldags å berre gje ut blad og
bøker? Kanskje må vi ta til å tenke på å
utarbeide dataspel og liknande for å få
undervisninga i lokalhistorie på banen
igjen.

Lokalbanken
gjennom generasjoner!
- E N D R I V K R A F T F O R V E K ST PÅ H E LG E L A N D
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Jeremias Skjefstad

Fiolinmeisteren frå
Helgeland
På radioen P2 i programmet ”Spillerom” har det i det
siste gjennom fleire program vorte sett søkelys på
denne litt gløymde fiolinisten frå Helgeland.
Jeremias Skjefstad var fødd på Tomma i Nesna
i 1871, og døde i USA i 1912, berre 41 år gamal.
Saman med slektningar reiste han til Amerika då
han var 17 år gamal. Hans store talent på fiolinen
førde han etter nokre år tilbake til Europa, då for
å studere ved konservatoriet i Leipzig, den mest
respekterte læreanstalten på den tida.
Jeremias fekk etter kvart eit stort namn i
USA, og fekk m.a. tilbod om å bli konsertmeister
i New York Symfoniorkester.
Vi skal ikkje her røpe så mykje meir om livet
til denne helgelendingen, for Helgeland Historielag gav for nokre år sidan ut eit svert leseverdig hefte om hans liv og kunst. Heftet er skrive
av ein nær slektning av Jeremias, Sam Fossland.
Heftet er på 40 sider og kom ut i serien Helgeland Historielag Småskrifter. Du får kjøpt det ved å henvende deg
til salgsentralen vår på Kulturverkstedet i Mosjøen, telefon
751 72 760.
Olav Håkon Dybvik

16 museer i 16 kommuner

• Grønsvik kystfort
i Lurøy

• Petter Dass-museet

• Nesna museum

• Lensmannsgården
i Hattfjelldal

• Rana museum

• Grane bygdetun

• Hemnes museum

• Velfjord
bygdemuseum

• Nordvika gamle
handelssted på Dønna

• Vevelstad bygdetun

• Herøy bygdesamling

• E-huset på Vega

• Leirfjord museum

• Sømna bygdetun

• Vefsn museum

• Bindal bygdetun
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Ho mor – på Blomsøya
Ja, idag tenker jeg på at denne dagen for 107
år siden kom min mor til verden, og at det er
hele 25 år siden hun døde. Fred være med ditt
kjære minne!

H

un var en veldig god mor og et utrolig snilt
og godt menneske. Foruten å ha opplevd
begge verdenskrigene fikk hun sine prøvelser
gjennom livet hun også. Bare 6 år gammel
fikk hun beinmargsbetennelse i begge bena,
og det før penicillinet ble oppfunnet. Takket
være en tøff og dyktig lege på Søvik sykehus
berget hun begge bena. Hun ble enke bare
knapt 44 år gammel, og jeg da uten far i en
alder av 4 år. Mamma lagde ullsko («Labber»,
som vi sa), og det lenge før den mer kjente
«Nesna-lobben» ble til.

treriver, hvor tørrhøyet ble bært inn på staur
mellom to voksne, eller en voksen og en litt
fremvokst unge (meg).
På låven ble det dradd rundt for en best mulig fordeling og tråkking, slik at det kunne bli
plass til alt. Dersom sommeren ikke ble av det
gamle gode varme slaget måtte gresset hesjes
for å tørkes. Det var mer enn nok å gjøre på
dagtid, og om kveldene og nettene var det
å lage labber, reparere og sy om klær, og å
få halvsålet fottøy når det ble slitt - og før
nytt kunne kjøpes. Likeledes husker jeg som
barn at nytt fottøy gjerne var litt for stort til
å begynne med i og med at man skulle kunne
vokse i det.

Jeg husker også vassbæringen i zinkbøtter,
med og uten bæretre (børtre) - sommer som
vinter, både til oss inne i huset og til dyrene i
fjøset. I bislaget stod det en strompe som vannet ble tømt i, og i fjøset var det et fustasi som
vi kunne fordele fra til dyrene. Sauene ble
klippet for hånd den gang, og
ullen kardet - gjerne først med
grovkarde og deretter håndkarDen 1. september 2013 skrev Jarle
der - rullet for spinning eller beE. Henriksen fra Blomsøy dette om
holdt flate for toving til labber.

Hun drev også et lite gårdsbruk med både
kuer, gjøkalver, sauer og frittgående høns i
mange fine farger. Driften var så vidt tungvint at det nærmest var på middelaldersk vis.
Det var ljåslått, breiing, kåing og raking med

sin mor, og på denne måten hedret
hennes minne i jubileumsåret for at
kvinner fikk full stemmerett i Norge.

Ja, så var det spinning til ulltråd
i forskjellige tykkelser, tvinning,
hesping og nøsting. Noen ganger
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var det også naturfarging av garnet til spesielle
formål. Og det meste skjedde i lyset fra oljelampa (i eldslys). Ofte var det et så svakt lampelys at man knapt så hvem som kom inn døra
på besøk i mørke kvelder. Og tenk at ungene
dengang skulle gjøre alle leksene sine til det
svake lyset fra de helt små oljelampene - for å
spare på kostnader til parafin.
I vår tid kan man ha litt moro av å si at man
«lever av landet»; bær og ville røtter, men den
gang - før atomalder, sputnikalder og dataalderen - var det bare slik at man selvsagt måtte
nyttegjøre seg av de ressursene som naturlig
fantes. Husker også slaktingen, hvor det var
viktig å treffe riktig også med kniven for å
tappe alt blodet av dyret, for også blodet ble
brukt til forskjellig blodmat. Og så skulle slaktet parteres etter at det hadde hengt lenge
nok til mørning - for så i sin tur å lages de mest
velsmakende retter av til gode anledninger.
Og så hadde vi jo havets spiskammer i tillegg
til det gården gav, enten det var fersk sei og
lever, fersk torsk, skrei med lever og rogn,
flyndre, kveithøv (kveitehoder) eller hyse til
å lage fiskemat av - som fiskekaker, fiskeboller
eller fiskepudding. Ja også både kokt og stekt
sild, spekesild og sursild, og for ikke å glemme
den nydelige rødseien, lutefisken og de sprøstekte torsketungene. I vår tid er det også helt
slutt på det å ha en levendefiskbåt, som man
fisket til, og som man kunne forsyne seg fra
ved behov for fersk fisk i kostholdet.

Styremøte
torsdag 16.3. Kulturverkstedet i Mosjøen
Tilstede: Olav Håkon Dybvik, Ester Ødegård,
Gunnar Breimo, Martin Grønås, Rigmor Bosness.
Gjester: Stèn Rino Bonsaksen og Are Andersen
Bind 4 av Helgeland Historielag
Redaktør Sten Rino Bonsaksen orienterte. En
innholdsrik bok med 13 artikler.
Vi engasjerer medlemmene til å komme med
forslag til framsiden. Redaktøren tar avgjørelsen
etter at forslag er kommet inn.
Styret jobber fortsatt med å få bedrifter og
andre til å sponse trykkingen

Blomsøy gård 1961.

Jeg har vel ikke nevnt noe om alle de gode
eggene; hønseggene, to-plommers hønsegg
og de små pineggene. Og om vårene var det
jo rekking av utfugl-egg (utfauvelegg), og
da kanskje mest ærfugl-egg (e’egg), gåsegg,
andegg, tjeldegg, stormåsegg, sengsegg (småmås-egg) og tenn-egg. Og ikke å forglemme
alle de store og små egg man skulle komplettere sin omfattende eggsamling med. I dag
har lovmakere og byråkrater bestemt at vi
som levde og lever nært naturen ikke har lov
til nesten noe som helst lenger, men det finnes også en «alderstidsbruksrettshevd» for oss
som har levd en stund. Også «kystfolket» er et
naturfolk i Norge.
Det var noen tanker og et aldri så lite tilbakeblikk som jeg her og nå kunne dele med dere.
Beste hilsen Jarle

Minnesmerke over Petra Arntsen
Olav Håkon orienterte om status. Bl.a. er ordføreren i Vevelstad orientert om planene. Saka
utsettes til neste møte.
Årboka
Redaktøren for årets årbok, Are Andersen,
orientert om arbeidet med årboka. Hele redaksjonen er i arbeid med å gå gjennom å vurdere
de artiklene som er kommet inn. Stofftilgangen
er god, og mye interessant og spennende lokalhistorisk stoff vil få plass i kommende årbok.
En hovedartikkel i år vil naturligvis omhandle
grunnlovsjubileet sett i et helgelandsperspektiv.
Styret hadde ellers merket seg den sterke
posisjonen Årbok for Helgeland hadde fått i det
lokalhistoriske miljøet utenfor Helgeland.
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Taktekking i Høy
neset. Dessverre er
ikke personene på
bildet identifisert,
men kanskje er det
lesere som kjenner
igjen noen?
Repro Helgeland
Museum avd.
Hemnes

Taktekking
med treshingel

F

ram til utpå 1950-tallet var treshingel mye
brukt til taktekke her i distriktet, vanligvis
på uthus. Målene på shingelen var vanligvis
tre til fire tommers bredde og en alens lengde.
Tykkelsen var en centimeter i den ene enden
og en halv centimeter i den andre, alle cirka
mål. Målene kunne variere noe fra produsent til produsent. Materialet var helst gran
og furu, men hadde man tilgang på rettvokst
selje eller lerketre, fikk man shingel som var
sterkere mot råte.
Det var nok sirkelsagen som gjorde at en begynte å lage shingel i stedet for spon, som var
mye brukt lenger sør.
Shingelen laget man ved å legge en tømmerstokk på sagbenken og skjære av tre baker,
slik at stokken ble like tykk den ene veien
som shingelen skulle være brei. Så kuttet man
stokken opp i lengder på ca. en alen. Disse la
man på ei mindre sirkelsag og skar dem opp i
små kileformede bord.

Tekkingen av taket
Så ble det ordnet med stillas, skaffet til veie
tauverk, rekster og reie (raie kalte noen det),
og nederste rasten ble lagt. Denne bestod av
to eller tre lag shingel lagt oppå hverandre
vekselvis. Nå var det tid for dugnadsgjengen
å komme. Reia, som var et 6 eller 7 tommers
bord, ble lagt med nerkanten jevnt med nerenden av shingelen som var lagt. Neste flo
med shingel ble så lagt med nerenden mot
øverkanten av reia. Når det var gjort, kommanderte basen ”reia går”. Da tok alle i reia
hver på sin plass og flyttet den en bredde
oppover.
Når arbeidet var kommet så langt at det var
vanskelig å nå fra stillaset, var det på tide å
legge opp rekstera. Den bestod gjerne av en
tykk planke, en firtoms boks eller rett og slett
en tynn tømmerstokk. Rekstera var bundet
fast med tauverk som var godt festet på den
andre sida av mønet. Den skulle hindre at
noen glei ned av taket. Den ble flyttet oppover når basen ropte ”rekstera går”.
(Dette har Ester Vilmones Ødegård
lånt fra Hemnes Historielag
sitt medlemsblad.)

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

VEFSN BYGDEBOK
d
SÆRBIND III

Anton Meyer

Per Smørvik
Kaptein

Vefsn
Bygdebok
Særbind

VIIa

VefsnBygdebok
SærbindVIIa

Anton Meyer
Produksjon:

LicentiaForlag
ISBN: 978-82-8258-107-3

www.licentia.no

N-8656 Mosjøen • www.ronnes.no

– en oppdagelsesreisende Norge glemte

De begivenhetsrike 94 år som ligger mellom disse to tidspunkter inneholder også
historien om JOHAN ADRIAN JACOBSEN
- en oppdagelses reisende som Norge glemte -

Johan Adrian Jacobsen

Risøya i Troms med de mange omkring liggende holmer og skjær ligger der fortsatt, 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.

REGISTER TIL
GARDSHIST

E
ORIE FOR GRAN

Personnamnregister

Johan Adrian Jacobsen
– en oppdagelsesreisende Norge glemte

– Stadnamnregister

MOSJØEN 2011

Kaptein

Utgitt

nd (Grane, Hattfjelldal
av Vefsn bygdeboknem

og Vefsn kommuner)

Kirkegata 22,
8656 Mosjøen
Tlf. 75 17 53 00
www.ronnes.no
post@ronnes.no
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Hvor er dette ...... Svar:

Vi har fått svar på ett av bildene vi i forrige
nummer ikke hadde opplysninger om.
Jon Suul skriver dette i en e-post til oss:
Jeg viser til baksiden på siste Helgelendingen.
Ja, dette er ikke på Helgelandskysten. Bildet
er fra Frøya i Sør-Trøndelag, rettere sagt Sau
øya i Froan som er hovedøya i dette arkipelag,
bildets datering ca 1905-10. I vår tid har nok
Sørburøya like sør for Sauøya like stor rett til
den benevnelsen, men i gamle dager var det
Sauøya. Familien Borthen hadde sin aktivi
tet her fra gården ”Gaarden” til venstre på
høyden, proprietær Borthen fikk fredet været
allerede i 1756. Vitenskapsmuseets forsknings

fartøy bærer navnet ”Harry Borthen”, og en
vei på Strinda har samme navn. I 1902 fikk
familien bekostet og bygd kirken(kapellet),
(tegnet av arkitekt Nils Ryjord, Trondheim) til
høyre i bildet, den fikk i gave fra Borthens en
stor Kristusfigur skåret i 1880 av bynesingen
Ole Laulo (1825-1901), en kopi av den be
rømte danske billedhugger Thorvaldsen gjorde
til Domkirken i Trondheim i 1837.
I dag ligger kai med eldre handel og båtanløp
på holmen midt i bildet.
Vi takker Jon Suul så mye for opplysningene.
(Tar vi ikke mye feil er Jon Suul den mangeårige formannen i Norsk Kulturminneråd)

Vi minner om emneregistret vi nå har
over alle artiklene i Årbok for Helgeland
Da Helgeland historielag ble stiftet i 1970, var
en av de viktigste oppgavene for det nye laget
å få gitt ut ei årbok for hele Helgeland. Arbeidet med dette gikk raskt, for allerede samme
året kom den første årboka. Siden har Årbok
for Helgeland kommet årvisst. Årets bok er
dermed den 44. i rekken.
Med så mange artikler og emner er det nesten umulig å finne fram i den store mengden
av stoff. For å gjøre det enklere for leserne å
orientere seg, har Helgeland historielag nå fått

laget et emneregister som omfatter alle bøkene. Det er Torbjørn Uppstad fra Rana som
har stått for arbeidet.
Årbok for Helgeland har også forfatterregister
og et geografisk register, det siste ordna etter
kommuner. Alle registrene er lett å finne på
Helgeland historielags hjemmeside. Med disse
registrene håper historielaget at årbøkene kan
bli et nyttig hjelpemiddel for alle som er interessert i Helgelands lokalhistorie.
Per Smørvik
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Vi presenterer historielag på Helgeland

I serien ”Vi presenterer et historielag på Helgeland”
har denne gang turen kommet til

Alstahaug og Omegn
Slektshistorielag
Àlost –

Alstahaug og omegn slektshistorielag
ble stiftet i 1995 og er en forening for alle som
er interessert i slektsgransking. Her kan man
lære av andre, utveksle erfaringer og bidra
med egen kunnskap. Formålet er å fremme
slekts- og personalhistorisk arbeid og interesse.

Àlost har medlemsmøter siste torsdag i hver
måned unntatt juni, juli, august og desember.
På møtene er det som regel ”foredrag” om
et aktuelt tema, for eksempel hvordan søke
i kirkebøkene og bruk av dataprogram. Laget har også arrangert flere utflukter, de siste
årene til Wangbrygga i Bardal, Dønnesgodset
på Dønna og bygdesamlingen på Tjøtta.
Àlost er medlem av Helgeland historielag og
knyttet til DIS-Norge (Data i Slektsforskning).
Foreningen arrangerer interne kurs for medlemmene og har nettopp avsluttet et kurs i
tyding av gotisk skrift. De siste årene har Àlost
markert slektsforskerdagen på høsten med et
godt besøkt arrangement, som også har gitt
laget flere nye medlemmer. Slektsforskerdagen er DIS-Norges store årlige arrangement.
Pr. i dag har laget 84 medlemmer.
DIS-Norge har satt i gang arbeid med å registrere og å legge ut på nett informasjon om

Betal kun for papiravis
og få resten på kjøpet...
Papiravis • E-avis • Nettavis
fra kr 160,- pr mnd.
(helår m/autogiro)

Tlf. 75 07 03 00

papiravis

e-avis inkl. i abonnementet
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alle gravminner i Norge. I Alstahaug er man
godt i gang med dette i samarbeid med kommunens kirkekontor. Àlost har lagt ut Sandnes
kirkegård og i løpet av året følger de resterende. Gravminnene er avbildet og forsynt med
detaljerte opplysninger for hvert gravsted.
Hvert år siden 2000 har foreningen gitt ut en
kalender med historiske bilder fra det som i
dag er Alstahaug kommune. Denne er svært
populær og opplaget på 500 eksemplarer blir
solgt ut. Prisen er nå kr. 100,- og for samlere av
eldre utgaver selges disse for kr. 20,- så lenge
opplaget varer.
Kalendersalget er lagets største inntektskilde
og midlene settes av på fond til bruk for å
finansiereutgivelsen av et slektshistorisk bokverk for Alstahaug.

Foreningen merket en økende interesse etter NRK-programmene ”Hvem tror du at du
er”. For mange av oss som driver med slektsforskning er det blitt en meget tidkrevende
hobby. En ukjent forfatter beskrev temaet på
følgende måte:
”Slektsforskning begynner ved
en tilfeldighet,
Så blir man interessert.
Slektsforskning fortsetter som en lidenskap,
Utvikler seg til en besettelse
Og ender som en uhelbredelig sykdom.”
Vi er mange som kan skrive under på det.
Likevel anbefaler vi alle å bli med. Laget har
egen hjemmeside på internett, www.Àlost.
no.

Gunnar Breimo.
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Årbok for Helgeland
nå også på
Rikshospitalets
bibliotek
Rigmor Bosness som nylig
var på Rikshospitalet som
pårørende, oppdaget at det
var lite helgelandslitteratur
i pasientbiblioteket. Hun
tok derfor initiativet til at 10
årbøker av ulik årgang ble
sendt til sykehuset og plassert
i biblioteket.
Biblioteket blir naturligvis
besøkt av folk fra hele landet, og årboka vår kan leses
av alle.
Takk til Rigmor for initiativet.
Bilde: Helga S. Battin

Helgeland Historielag får av og til spørsmål fra utflytta
Helelendinger om vi kan hjelpe til å

finne slektninger.

Vi har i det siste kunnet glede flere med å hjelpe til med dette.
Vi fikk nylig et takkebrev fra ei eldre dame i Bergen der det m.a. står: ”- En gang til takk for
hjelpen, nå har jeg fått svar på morfars hemmelighet og kan skryte av at jeg med sikkerhet har
Nordnorsk blod i årene. Jeg vet mer hvem jeg er …”

Gode historier
Bodhild Pedersen hadde innstilt seg på et liv uten
barnebarn, men så dukket Elena og Elian opp i livet hennes.
Nå har Bodhild blitt bestemor i familien Behnan, som har
vært bosatt i Norge siden 2008.
Gode historier leser du i Helgeland Arbeiderblad.

Vi bryr oss om helgelendingene.
Betyr det noe for deg?

beDTEytR

nOe

www.helgeland-arbeiderblad.no

11

Feil bilde i Årboka for 2005
Fra en av Årbokas mange, mange lesere, Odd
P. Olsen på Vevelstad, har vi fått en mail der
han mener at i artikkelen fra 2005 om det
nedlagte Skjelva fyr, har blitt brukt et feil
bilde. På side 64 er det bilde av ei dame i sjukepleieruniform, og i billedteksten står det:
”Jordmor måtte vi hente fra Tro. Det var fru
Signe Halsen …”
Odd P.Olsen mener bildet er av hans mor,
Pauline Olsen (1915- 2013). Hun var utdannet
sykepleier i 1940 og ansatt i Vevelstad kommune fra 1941.

Olsen gir ellers ros til artikkelen som Sverre
Mogård Larsen har skrevet om dette fraflytta
fyret på Helgelandskysten.
Helgelendingen takker den observante leseren for henvendelsen, og oppfordrer andre
lesere som oppdager feil eller unøyaktigheter
i årboka å kontakte Helgeland Historielag. Vi
lover å gjøre det vi kan for å rette opp eventuelle mistak.

Til sommeren kommer
Bind 4 av Helgeland Historie
Hvis alt går som vi har planlagt, kommer fjerde
bindet av Helgeland Historie ut til sommeren.
Redaktøren for bindet, Sten Rino Bonsaksen,
sier til Helgelendingen at alt stoffet nå er på
plass, og nå arbeides det med illustrasjoner og
korrekturlesing. Han forteller også at stoffmengden er så stor at det kommer til å bli litt
vanskelig å få plass til alt i ett bind, men tror
det skal gå.
Historielaget har slitt mye med å skaffe
sponsorer til trykking av bindet. Vi er ikke i
havn, men vi mener vi skal klare å finansiere
utgivelsen. Vi er selvsagt avhengig av et godt
salg, og alt skulle ligge til rettes for det.
Vi har drøftet framsidebilde på den nye
boka, og nå oppfordrer vi medlemmene i
laget vårt til å komme med forslag til framsidebilde. Bildet kan du sende til Olav Håkon
Dybvik, 7980 Terråk (olav.haakon@live.no).
Tidsfristen for å sende inn forslag setter vi til
1.mai. Det er Rønnes Trykk i Mosjøen som skal
trykke boka.
For å fortelle hva vi av innholdet har i vente, presenterer vi her lista over temaer og de
ulike forfatterne.

· Bosetningsutvikling på Helgeland fra omslag 1700 til 1840 – Espen Andresen
· Sentral og lokal verdslig administrasjon ca
1500 – 1830/40 – Espen Andresen
· Bosetningsutviklingen på Helgeland ca
1567 til 1840 – Ragnhild Høgsæt
· Båtbyggertradisjoner på Helgeland – Ann
Kristin Klaussen
· Handel og samferdsel 1700 – 1840 – Svein
Fygle
· Fra årestue til nordlandsstue – Per Smørvik
· Fattigomsorgen – Per Karstensen
· Tro og viten i arv fra slekt til slekt – Per
Karstensen
· Skriftskultur på helgeland 1700 – 1840 –
Øyvind Jenssen
· Sang- og musikklivet – Sverre MogårdLarsen
· Klær skaper folk – noen sider av materielle
kår på Helgeland – Allan Hutchinson
· Kirken og religiøsitet på Helgeland i tidlig
nytid - Allan Hutchinson

Olav Håkon Dybvik
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Helgeland Historielag,
Kjartan Zahl, Haukveien 7, 8651 Mosjøen
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