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Det 60 fots lange vikingskipet «Roald Amundsen» 
var bygd i Olderneset av Johan Petersen, Jakob 
Johnsen og Ivar Øverleir. Skipet ble satt på elva 
våren 1929. 
Oppdragsgiver var kaptein Gerhard Folgerø fra 
Sandnessjøen, som med 10 manns besetning seilte 
skipet over Atlanterhavet fra Spania til Karibien et-
ter samme rute som Colombus. 
Senere førte kaptein Folgerø skipet, som også 
hadde en 10 hk motor, opp elva Mississippi.  Slik 
gikk det til at det første havgående fartøy som kom 
til Minneapolis, faktisk var bygd i Korgen.

«Roald Amundsen»
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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

16 museer i 16 kommuner

«U ndervisninga i lokalhistorie 
på Helgeland går på spare-
bluss» skriver Olav Håkon 

Dybvik i forrige Helgelendingen. 
  Ja, men kanskje det ikke er verre nå 
enn om vi går noen år tilbake.  I sin tid 
gikk undertegnede på det som da het 
Steinkjer Landsgymnas.  Der vi befant oss, 
på historisk grunn hvor en enn satte foten 
ned, leste vi «Epokelesnad» på gam-
meldags nynorsk, uten å høre et pip om 
lokalhistorien.  Hvis det ikke var for den 
gamle historieboka fra folkeskolen, «Vi 
ere en nasjon», hadde vi neppe hørt om 
Olve på Egge.  Den gang var vi dessverre 
ikke reflektert nok til å ta tak i saken.  
Først på klassejubileer i ettertid har vi 
snakket om det.
 Historielag er stødige greier.  Godt 
voksne, og for det meste gråhårede, er 
det som driver med det.  Hvor fikk vi vår 

kunnskap fra som små? Jo, fra fortellingen, 
den muntlige overleveringen.  Den er 
dessverre nedprioritert både i media og i 
de tusen hjem.  
 For historie er så mangt.  Den omfat-
ter ikke bare slike som fikk en bauta etter 
seg.  Den inneholder også bestemor som 
rodde for livet med bjørnen etter seg.  
Og Marja som hadde slåttlandet sitt høgt 
oppe i lia og som fraktet høyet ned i en 
sekk på skareføret.  Med andre ord folks 
dagligliv.

Mange vet mye, uten å forstå at det er 
viktig. Det er ikke bare skolen som har 
et formidlingsansvar, selv om det er stort 
nok.  Det er en stor oppgave for historie-
lag overalt å få folk til å fortelle.  Ikke alle 
synes de er i stand til å skrive, men det blir 
det alltids ei råd med.  Fortellingen er det 
viktigste.  Slå et slag for den.

Årsmøtet vil finne sted 
6. og 7. september 2014 
på fru Haugans hotell i mosjøen

Påmelding  skjer på telefon 482 50 270, 
helst på sms, innen 20. august.  
 Program for årsmøtet blir etter-
hvert å finne på Helgeland Historielags 
heimeside. Deltakere må selv stå for 
reservering av hotellrom.

Årsmøte i Helgeland Historielag
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Hvor er dette ...... Svar:

På baksida av Helge-
lendingen nr.1 stod et 
bilde som det trengtes 
hjelp til å identifisere.  
Astrid Tåvær i Sandnes-
sjøen kunne fortelle 
både hvor og hvem.
 Bildet er fra Holmvi-
ka i Meisfjord i Leirfjord 
kommune.  Det er tatt i 
1918 i forbindelse med 
begravelsen til Nils Mørk 
Nilsen.  Han var født 6. 
februar 1901 og ble altså 
bare vel 17 år gammel.  
Han var sønn av Nils 
Mørk Nilsen fra Simsø i 
Leirfjord og Alette Marie 
Aas Nilsen fra Meisfjord.  
Paret hadde 13 barn, 
men mistet både sønnen 
Nils og ett år senere 
datteren Nilsine. Begge 
døde av tuberkulose.
 Astrid Tåvær har fått 
sine opplysninger fra 
Grete Skjelstad, en av 
etterkommerne etter 
Nilsenfamilien.  Samme 
familie har for øvrig 
fortsatt gården på bildet.
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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!

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

Det er ikke alltid ting går som 
planlagt. Det neste bindet i 
Helgeland Historie blir noe 
forsinket. Artiklene er på 
plass, men det gjenstår noen 
avklaringer i forhold til to av 
artiklene samt noe redak-

sjonelt arbeid før bind 4 kan 
gå i trykken. Regner med at 
det meste kommer på plass 
i løpet av august og at boka 
kan ferdigstilles før jul 2014.
Sten Rino Bonsaksen, 
redaktør 

Bind 4 av Helgeland Historie
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9. januar  2014 startet  TV seien ” I fot-
sporene til Jan Baalsrud” i fem episoder. 
Det var svært interessant å følge i spore-
ne til denne kjente personen som klarte 
å komme unna tyskerne i Toftefjorden 
30.03.1943 nord for Tromsø  og videre til 
Sverige.  En bragd uten like. 
 Boka ”NI liv ” som kom ut i 1955 ble 
lest av svært mange - også av meg. Siden 
kom filmen som er av de få norske filmer 
som vakte internasjonal oppmerksomhet 
med Jack Fjellstad i hovedrollen. Filmen 
er sendt på TV en rekke ganger.
 For 3-4 år siden fikk jeg boka ”We 
die alone ” i engelsk utgave fra en 
engelsk soldat som var i Mosjøen i 1940. 
Jeg leste denne boka vinteren 2012. Så 
leste jeg ”Ni liv” på norsk. Jeg slo så opp 
på ”nettet” for å finne ut hvem lederen  
for denne operasjonen var. Dette var lt 
Sigurd Eskeland født i Gjerstad i Aust-
Agder i 1902. Sommeren 2012 gikk jeg 
inn på bokhandelen i Risør og kom i prat 
med Carl Rudolf Lindstøl. Jeg spurte om 
Eskeland. Han fortalte da at hans søster 
Martha hadde eid dette huset vi nå var 
i. I huset hang Krigskorset med sverd og 
diplomen . Vi kjøpte huset  i 1968 og 
drev senere bokhandel . Lindstøl Libris er 
kjent for sin spesielt rikholdige litteratur 
om skip og skipsfart.
 Sigurd Eskeland hadde utvandret til 
Obera, Argentina i 1925. Her bygden 
han opp  en teplantasje sammen med 
Henry O. Kleiven fra Mosjøen ute 
i skogen. Det tok tre år etter planting 
før høsting kunne skje. Sommeren 1933 
reiste de til Norge på besøk.
 Da krigen kom til Norge i 1940 
reiste han nordover og kom til England 
sist i mai. Han ville være med å frigjøre 
landet. Der gikk han inn som sersjant 
i den nye norske brigaden i Skottland 
som var under opprettelse. Senere i mai 

1941 ble han rekruttert til Kp Linge, og 
gitt ei omfattende trening og skolering. 
Eskeland ble sjef for ”Martin Red” ope-
rasjonen som ble sendt til Troms 23. mars 
1943 med tre andre agenter om bord på 
fiskeskøyta Brattholm.
 Vi vet videre hva som skjedde. 
Sammen med båtmannskapet på Bratt-
holm ble han henrettet i sin uniform 2. 
april 1943. Kun fenrik Jan Baalsrud over-
levde etter en utrolig flukt godt hjulpet 
av sivilbefolkningen i Nord-Troms. Si-
gurd Eskeland ble tildelt Krigskorset med 
sverd post mortem den 3. mars 1944 for 
sin heltemodige innsats.
 Etter krigens slutt ble ofrene for de 
tyske kuler gravd opp og kremert. Urne-
ne ble sendt til heimstedene. I Risør var 
det Jan Baalsrud som bar urna opp Krags 
gate til kirkegården hvor den ble satt 
ned på moras grav. Så går årene. I 2010 
er det ingen slekt igjen i byen, og de 
bor langt borte finner ikke å ville feste 
gravstedet lenger. Gravstein fjernes og 
grava slettes. Nok en skjebne til ei norsk 
krigsgrav. Hadde han vært utlending 
ville grava vært automatisk fredet. Dette 
ble bestemt av Genferkonvensjonen i 
1947. Forholdet med norske krigsgraver 
er tatt opp i Stortinget flere ganger uten 
noen skikkelige avklaringer. På nettet 
kan man lese om dette på ”spørsmål 25”. 
For meg gir statsråden et merkelig svar. 
På svært mange steder er alle norske 
krigsgraver fredet. På Dolstad i Vefsn 
er det slik. Det er å håpe at folk følger 
med og at det kommer et klart pålegg 
fra Stortinget at alle norske krigsgraver 
er fredet. Stell og vedlikehold må det 
sørges for.
 De som ligger her hadde sine drøm-
mer og mål. Det kjæreste de eide , livet, 
betalte de for vår frihet.

ei soldatgrav!
Ørnulf Kibsgaard
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Vi presenterer historielag på Helgeland

I Helgelendingen har vi satt oss som mål å pre-
sentere historielagene på Helgeland, og her er 
Hemnes Historielag.
 Laget ble stiftet 1. oktober 2001 og er en 
frivillig forening for personer med lokalhisto-
risk interesse. Formålet er
a) Samle lokalhistorisk materiale i form av 

skriftlig framstilling, bilder, lydopptak, 
film.

b) Arbeide for å gjøre dette materialet 
tilgjengelig for publikum.

I samarbeid med kulturetaten i kommunen 
skal laget bidra til oppbygging av kommune-
nes lokalhistoriske arkiv.  Det betyr også at la-
get fritt kan benytte materiale herfra, såfremt 
det ikke er klausulbelagt.

Laget gir ut medlemsbladet «ROTFESTE».   
Det kommer to ganger i året og går til alle re-
gistrerte medlemmer.  Medlemskontingenten 
er 200 kroner pr. år, og den skal dekke utgi-
velse og utsendelse av bladet.  I likhet med 

andre lags innbetalinger har det til tider vært 
problematisk å identifisere avsenderen, men 
nå skal KID-systemet være på plass.  Bladet 
har 16 sider i A4 størrelse, og det er populært 
blant medlemmene.  

Så langt har laget gitt ut tre årbøker, 2007, 
2009 og 2011.  I disse dager leveres 2014-boka 
til trykkeriet, og den vil foreligge i november 
d.å. En observant leser vil se at det burde kom-
met ut bok i 2013 hvis en skulle følge toårsin-
tervallet.  Men i 2013 kom jubileumsboka for 
Korgen kirke ut, og for ikke å ødelegge mar-
kedet for hverandre, besluttet historielaget 
å utsette utgivelsen til 2914.  Bøkene selges 
gjennom bokhandlerne på Helgeland og på 
salgsmesser, så lenge opplaget på 700 rekker.

For å følge med i tiden er laget nå på Face-
book. 
Leder er Ørnulf Skjæran.

Hemnes Historielag
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Sivert hadde en rekke tillitsverv, men her er det 
stortingsmannen som skal trekkes fram.  Han kom 

inn på Stortinget i 1859.  I 1872 ble Oscar II konge, 
og da hadde Sivert Nielsen allerede 14 års erfaring i 
Stortinget.  Kongen var 6 år yngre enn Sivert.  Disse 
to skulle få mye med hverandre å gjøre i mange av de 
vanskelige situasjoner som oppstod i unionsforholdet 
med Sverige.

I 1883 ble statsholderembetet avskaffet, og lederen 
av den norske statsholderavdelingen fikk tittelen 
statsminister.  Men unionskongen forsøkte fremdeles 
å forsvare sine rettigheter mot den framrykkende 
parlamentarismen. I striden om statsrådenes rett til å 
møte i Stortinget, noe som krevde grunnlovsendring, 
og som Stortinget hadde vedtatt for tredje gang i 
1880, nektet kongen sanksjon.  Her kommer Nielsens 

Gjetarglunten fra Lund 
og kong Oscar II

I jubileumsåret 2014 kan det være betimelig å trekke 
fram personer fra Helgeland, som har satt spor etter 
seg i nasjonal sammenheng. En av dem er Sivert Niel-
sen, født i Brønnøy i 1823.  I likhet med mange andre 
landsens unger fikk han ta sin tørn i gjeterskog, men 
det er ikke det han er mest kjent for.

      

-  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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kløkt til sin rett.  Sverdrup hadde tatt til 
orde for folkeviljen, men en tvilrådig konge 
var fremdeles ikke villig til sanksjon. Kongen 
skriver i sine memoarer: «… varpå S.Nielsen 
yttrade några lojala tankar, slutade han med 
att han bad mig sanktionera, i vilket fall jag 
skulle bliva  Norges allra populäraste konung, 
samt herre över ställningen før all min 
tid.»  Stormaktene la også merke til denne 
hendelsen, og Sivert Nielsen ble gjengitt i 
Londonavisene, som «one of the peasants, 
a man named Nilsen, took upon himself to 
assure the king …»

Han gjorde seg bemerket også da han avslo 
økt apanasje til kronprinsen i 1881.  Kong-
en skriver. «Den förnämsta av Nordlandenes 
stortingsmän, en ‘skenhelig’ räv, som otvivel-
aktigt hade ganska betydande egenskapar 
på huvudets vägner, motsatte sig kronprinsa-
panage  like ivrig som trots någon.  Med 
honom føljde hans kamerater.  Politiken 
fordrade detta, så sades det».

Den gang, enda mer enn nå, ble det foretatt 
merkverdige ansettelser, og i 1891 nevner 
kongen at statsråd Konow var uenig i en 
ansettelse i Postdepartementet, han ville 
favorisere «något av sine kreatur, men det 
lyckades icke.  Av någon mig obekant orsak 
fick jag här even hjälp av den gamle Sivert 
Nielsen, och hans ord gällde naturligtvis 
vida mera än mitt, ty mig ansågo de som en 
hederssak at føra emot».

Som stortingspresident opplevde Sivert 
Nielsen å ha sin sønn Christen under seg som 
stortingsrepresentant.  Disse to hadde ikke 
alltid sammenfallende synspunkt på saker.  
Det sies at far av og til ignorerte at sønnen 
bad om ordet.  En gang gikk det over styr 
for Christen, han trampet i stortingssalens 
ærverdige golv og gav klar beskjed om at nå 
skulle han ha ordet.

Nielsens forsiktighet og klokskap som for-
handlingsmann gjorde ham til en betydelig 
faktor i tidens politikk.  Det finaste hovud i 
Stortinget, sa biskop Essendrop.  Nielsen selv 
fikk ikke oppleve unionsoppløsningen i 1905.  
Han døde 1904, knapt 80 år gammel. Per 
Sivle skrev i Dagbladet 1890:

Til stortingsrepresentant Sivert Nielsen, 
ein bonde på Norges høgste stol som 
Stortingets president.
Det kunne vel henda dei flaksa og gol 
den fyrste gong det var hendt.
Byråkratiets hønsegårdskrins fikk nebbi 
upp i ein fart og kakla Skandale, å jau 
eg minns fyr eit lurveleven det vart.
Men gamle Sivert satt lugn og trygg og 
såg yver brilla si hit … (utdrag).

Kilde: Torbjørn Tilrem, Drømmen om frihet.
Drømmen om frihet er et emnehefte på 
44 sider som Torbjørn Tilrem laget til bruk 
i skolen.  Skriftet er opprinnelig større, men 
det måtte kuttes ned for å være aktuelt for 
skolen.  Det kom ut i 2006.

Foto: nrk.no
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Svaret på spørsmålet kommer etter 
hvert.  Men det dreier seg om en 
brygfjelldaling, «yngste sonen i Otten 
Andersens huslyd på Innerdal, Jon 
Ottesen, født 3.januar 1818, og hans 
kone, Maren Hass Johansdotter frå 
Almdal, født15.juli 1819.»

Ordene er hentet fra en slektshistorie laget av 
Erik Ottesen, den var ferdig og trykt i 1938. 
Jon og Maren giftet seg 1843.  Jon var som 
nevnt yngst i søskenflokken og hadde ingen 
rett til garden.  Han måtte søke levebrødet 

sitt annet sted. I 1845/46 tok han opp og ryd-
det garden Sundslia (gnr. 62).  Sundslia var 
opprinnelig betraktet som en del av Steikvass-
elv, eller Stekvasselv, som det da het. Maren 
og Jon fikk ti barn.  De to førstefødte var tvil-
linger og døde som små. Erik, som nedtegnet 
Innerdal slektshistorie var født i 1858, og var 
nummer åtte i barneflokken som ble født i 
Sundslia.

Jon sin skolegang var ganske komprimert, den 
bestod av 8 dager hos Nils Myhre på den faste 
barneskolen på Hemnesberget.  Dette var i 
forbindelse med konfirmasjonen.  Ungdom-
mer fra hele prestegjeldet ble samlet der for å 
forberede seg til den viktige prøven som kon-

 Visste du det  ?
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firmasjon var.  Men Jon var all sin dag interes-
sert i å lære.  Han leste og gransket alt han 
kom over, og det var bibelhistorie og historie 
han var mest interessert i. På grunn av hans 
væremåte, og på grunn av hans kunnskap, 
kom han med i ulike kommunale og offent-
lige utvalg.  Mens familien bodde i Sundslia 
var han forlikskommisær i Hattfjelldal i fire år. 

I 1868 ble Jon Ottesen tilsatt som skogvokter 
for «De Angelske Stiftelser» i Vefsn.  Familien 
flyttet til Vefsn og bosatte seg på skogvokter-
garden Myrnes ved Fustvatnet. Jon var hau-
gianer, grundtvigianer og tok sin religion svært 
alvorlig. Han ble en førende person i kristen-
livet i bygda, kom tidlig med i avholdsbeve-
gelsen og gav allerede i 1845 ut et skrift mot 
brennevinsbruken.  I tillegg til sitt religiøse 
engasjement, var han også politisk interessert. 
I Vefsn slo Søren Jaabæks bondevennstanker 
igjennom i 1860-årene, og det ble startet 
bondevennsforening her i 1869. Den hadde 
ikke så lang levetid, men Jon Ottesen var for-
mann så lenge den bestod.  Senere ble han 
leder for Venstre og satt som ordfører i Vefsn 
i 1871 – 1876.

Dette var «Engelskbruk-tida», og folk strøm-
met til Mosjøen for å arbeide i skogen eller 
på sagbruket.  Det ble oppblomstring av han-
del, håndverk og restauratørvirksomhet.  Folk 
tjente penger, og brukte dem.  Men velstan-
den hadde også en annen side.  Det var mye 
fyll og spetakkel, mye slåssing, og mange un-
ger ble født uten en far som tok ansvar.  Jon 
Ottesen, ordfører og streng puritaner, skrev i 
1872 at det ikke lenger kunne forsvares å la 
«dette Samlingssted vedblive at være en Plan-
teskole for all slags Raahed, Vildskap og Lov-
løshet». Det var ikke mye lensmannen kunne 
makte av politioppsyn på stedet, så ordføre-
ren fikk neppe bukt med uvesenet. 

Olaus var den eldste i barneflokken, egentlig 
nummer tre, men de to første var, som nevnt 
ovenfor, døde.  Han var født i 1846, og han 
kom etter hvert til å ta Myrnes som etter-
navn. Han var en «framifrå evnerik» kar, men 
av hans historie skal bare tas med at han gif-
tet seg med Beret Danielsdotter fra Langjord.  
De ble foreldre til fire barn, og blant dem var 
Astrid Myrnes.  Hun giftet seg med Harald 
Langjord og ble den kjente kulturpersonen 

Innerdal i nåtid. Garden er 300 år gammel, og mye er selvsagt forandret i tidens løp.  Men et besøk der oppe tar 
deg tilbake til en svunnen tid.
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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?

Astrid Langjord.  Med andre ord var hun bar-
nebarn av Jon Ottesen og Maren Hass Johans-
dotter.  Hun var aktiv i mållag og ungdomslag, 
hun skrev dikt og noveller, og i 1926 – 1928 
var hun formann i ei nemd som utarbeidet 
forslag til Nordlandsbunaden, som egentlig 
var tenkt til å hete Vefsnbunad.  Dette fordi 
plagget var inspirert av gammelt snitt og gam-
melt broderi funnet i Vefsn.  Heldigvis ble 
resultatet hetende Nordlandsbunad.

nå er vi omsider kommet til 
svaret på overskriften....
Visste du at i kommunestyresalen i Mosjøen 
henger et portrett av han som med åtte da-
gers skolegang ble ordfører i Vefsn?  Historien 
ble kjent for undertegnede sommeren 2013 
da det var gårdskafe i Innerdalen, og vertin-
nen berettet om Jon Ottesen for de som satt 
ved bordet, blant annet ordføreren i Hemnes.  
Konklusjonen var at det skal ikke mye skole-
gang til for å bli ordfører. (Gjengitt  med hen-
nes tillatelse). Jon Ottesen døde i 1904.
Esther V. Ødegård.

Kilder:
Vefsn Bygdebok
Erik Ottesen
Ann Synnøve Albertsen.
Artikkelen har stått i Hemnes historielags 
publikasjon «Rotfeste».  

Historikk og sagn
I tidligere tider ble fallosen og gravhau-
gen den står på betraktet som en hel-
ligdom. Det sies at kvinner ble fruktbare 
hvis de danset nakne rundt fallosen midt-
sommerstid. Men på 1800-tallet ble det 
gravd litt i haugen i forbindelse med vei-
arbeid.
 Det har imidlertid vært knyttet en 
del overtro til fallosen i nyere tid. På 
1800-tallet ble fallosen overlatt til en 
nordlending som seilte nordover. Det ble 
tåke og motvind som førte han tilbake til 
Gleinsvågen. Nordlendingen trodde at 
det var steinen som var skyld i uhellet og 
kastet den på stranden. Der ble den lig-
gende i mange år inntil Historisk museum 
i Bergen kjøpte den i 1831 og førte den 
til Bergen.
 «Sagnet forteller at en konge eller 
høvding, ved navn Glein eller Glenus 
i oldtiden skal ha hersket over Dønna. 
Han bodde på Glein som er oppkalt etter 
han. Han kom i strid med en nabo-konge 
eller høvding. En gang ble Glein og hans 
menn overfalt av denne nabokongen 
med anseelig makt. Glein og hans menn 
forsvarte seg tappert, overvant og drepte 
de fleste av fiendene, samt tvang deres 

FAlloSen     på Glein i dønna



11

papiravis e-avis inkl. i abonnementet

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

FAlloSen     på Glein i dønna
anfører med de få overlevende til å flykte. 
Dette slaget skal være holdt på Sigerstad, som 
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 Freden varte imidlertid ikke lenge. Den 
beseirede søkte hjelp hos andre høvdinger, og 
med stor makt kom han neste år tilbake for 
å hevne seg. Glein og hans menn stred man-
digen, men de måtte bukke under for over-
makten, og ble etter hvert liggende døde på 
Valplassen, Glein aller sist. Han ble lagt i en 
haug, og på toppen av denne ble hans bilde 
reist, uthugget av hvit marmorstein».(Major 
Lorentz D. Klüver i « Norske Mindesmerker 
1824»).

Fakta om fallosen
Størrelse: 89 cm høg og 42-50 cm i tverrmål. 

Den største som er funnet i Norge.
Plassering: Valhåjen på Glein,  

 toppen av en gravhaug.
Materiale: Hvit marmorstein.
Historie: Ble slengt i fjæra på begynnelsen 

av 1800-tallet. Folk fra Historisk Museum 
i Bergen fant den og kjøpte den i 1831. 
Fallosen har stått på historisk museum i 
Bergen fra 1831-1993 og ble tilbakeført til 
Glein på Dønna kommune 29.mai 1993. 
Offisielle avduking 23.juni 1993 under 
Fruktbarhetsfestivalen. Avdukinga ble foretatt av Rita Westvik.

Martin Grønås
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Hvor er dette ...... 

Dette bildet har vi fått låne av Helgeland Museum. De vet ikke hvor de er fra, og vi spør leserne 
våre om hjelp. Har du peiling, så send ei melding til estherjohanne@hotmail.com


