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Årsmøtet i Helgeland Historielag på Vega bød på mange glimt av kysthistorien. Her står f.v Brita
Vistnes og Margaret Nyrud i samtale med en av de mange ildsjeler på øya, Sturla Sævik
Referat fra årsmøte: side 6-11

Du kan også lese om:

Side 4:
Tok utfordringen med 100-årsjubileet
for Nesna Lærerskole

Siste side:
Besøk i Vega Kirke
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Nye
utfordringer?
Helgeland Historielag har gjennomført
et meget vellykket årsmøte på Vega.
Vertskapet sørget for et interessant
program, og årsmøtet fikk også «reparert» en mangeårig unnlatelsessynd,
ved endelig å utnevne Kristian Halse til
æresmedlem i laget. Og ikke minst fikk
vi tatt initiativet til en sterk markering
av 100 års-jubileet til Nesna Lærerskole
i 2018.
Selv om 90-åringene Kristian Halse, Per
Brock Blomsø og Åse Floa Steinrud (snart
90) på en fortreffelig måte var med på
å løfte kvaliteten på årsmøtet gjennom
aktiv deltakelse, må det være lov å reise
spørsmålet: hvordan rekrutterer vi yngre
medlemmer?
Nå er det selvsagt ikke noe i veien med
pensjonister, (jeg har selv tilhørt standen
en god stund) men med tanke på at
både laget og all slags lokalhistorisk
arbeid skal ha ei framtid, må vi antagelig
sette nyrekruttering på dagsordenen.
Jeg har ingen oppskrift på hvordan vi
skal gå fram for å sikre nye medlemmer. Jeg er bare generelt opptatt av at
Helgeland Historielag både skal vokse
og oppleves relevant for stadig nye
generasjoner. Det betyr at vi i tillegg til
de mange oppgaver og prosjekter som
medlemmene arbeider med i dag, kanskje må søke nye utfordringer som gjør
Helgeland Historielag mer interessant og
relevant.
Det er et faktum at kunst og kultur og
kompetansebygging i alle former opptar
oss mer og mer. Og i dag er det meste

av det vi måtte ønske og søke «bare et
tastetrykk unna». Men det var en gang,
at tilgangen til kultur og utdanning var
forbeholdt de få, at (bygde)ungdom
over hele landet måtte se at ønskene om
kunnskap forsvant bak veggen av hardt
arbeid for å berge livet.
Skoleverket var som det står i «Vett og
Uvett» preget av: «… at de som av en
eller annen besynderlig grunn følte seg
kallet til det, tok seg til å være lærer for
ungene i bygda.» Kunnskapens tre fikk
derfor gro som det ville og kunne. Med
de rareste konsekvenser.
Men i 1918 skjedde det et mirakel på
Nesna. Sogneprest Ivar Hjellvik maktet
i løpet av noen få måneder å overvinne
både stat og amt, og kunne i august 1918
ønske ca 50 lærerstudenter velkommen
til Nesna. Omtrent halvparten av dem
var kvinner.
Dette var starten på utviklingen av velferdsstaten på Helgeland, der kunnskap
var bærebjelken. Dette er en historie,
en arv, som har betydning langt utenfor
Helgeland, for en verden der kunnskapsløshet holder stadig nye generasjoner
nede i fattigdom og trelldom. Derfor må
miraklet fra Nesna bli allment kjent.
I fjor ble det tatt et initiativ for å søke
verdensarv-status for historien til Nesna
Lærerskole. Nesna Lærerskole har vært
den store kulturbyggeren for hele Helgeland. Hva om Helgeland gikk sammen
for å spre denne kunnskapen til hele
verden?
Martin Jøsevold
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Minneord over
Tone Britt
Korsvold
Grimsø
Så kom den triste meldingen om at Tone
Britt hadde sovnet stille inn. Hun hadde
kjempet tappert mot sykdom i mange år.
Historielaget sender varme tanker til hennes ektemann Kjell Grimsø som har vært
en støtte gjennom lang tid med sykdom.
Likeledes til alle hennes nærmeste. Tone
Britt Korsvold Grimsø var født 17.4.1946
og døde 21.5.2017.
Tone Britt hadde mange og svært aktive
år som medlem i Helgeland Historielag.
Hun hadde ulike tillitsverv og høstet
stor respekt. Hun ble valgt inn i styret
for historielaget i 2007 og i 2011 ble hun
nestleder, men gikk ut av styret i 2012.
Både Tone og Kjell var faste deltagere
på lagets årsmøtesamlinger. Sist nå i april,
på Vega, deltok hun på utflukter og alle
arrangementer på tross av sykdom. Vi husker hennes lune smil og kvikke replikker.
Historielaget takker henne for sine mange
år med innsats i laget. Hun vil bli savnet.
Vi lyser fred over hennes minne.

18 museer i 18 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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Helgeland Museum tok utfordringen fra historielaget
Helgeland Museum har tatt utfordringen fra Helgeland Historielag og
2018 vil derfor bli viet feiringen av
Nesna Lærerskole som fyller 100 år
neste år.
Enstemmig vedtak
I et enstemmig vedtak fra årsmøtet i Helgeland Historielag på Vega heter det blant
annet: «I samband med hundreårsjubileet
for Nesna lærarskule/Høgskolen i Nesna, vil
Helgeland Historielag oppfordre heile Helgeland til å markere jubileet og løfte fram den
stolte historia som Nesna lærarskole har skapt,
og synleggjere den innsats som institusjonen
har gjort for Helgeland og for lærerutdanning
både lokalt og nasjonalt.
Helgeland Historielag vil særleg oppmode
Helgeland Museum til å gjere ein innsats i
denne samanhengen. Dei fleste lærerane på
Helgeland er utdanna frå Nesna. Det hadde
difor vore flott om Helgeland Museum til dømes kunne bidra til at det vart laga ei utstilling
om historia til Nesna lærarskule/Høgskolen i
Nesna som kunne gjeste alle kommunane på
Helgeland i jubileumsåret 2018.

Direktør ved Helgeland Museum, Sten Rino
Bonsaksen, har allerede svart på utfordringen
fra historielaget, og er i gang med å planlegge
markeringen av 100 års jubileet til Nesna
Lærerskole.

Tok utfordringen
Direktør ved Helgeland Museum, Sten Rino
Bonsaksen kan nå fortelle at institusjonen
umiddelbart tok imot utfordringen og er allerede i gang med å planlegge markeringen.
– Vi har allerede hatt ett møte for å drøfte
saken og vil ha et nytt møte i juni, sier han.
Selv tok han kontakt med en rekke sentrale
personer for å få dem med i arbeidet og så vidt
vi forstår var interessen stor for å bidra.
-Vi vil blant annet satse på en stor peda-
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Nesna Lærerskole ble etablert i 1918 men er i dag en del av Nord universitet. Institusjonen på Nesna
er truet av sentralisering og nedlegging. Foto: Campus Helgeland. Helgelands Blad.

gogisk konferanse på Nesna neste år ved månedsskifte august/september. Det skal være
en «topptung» konferanse med mange sentrale foredragsholdere, slår Bonsaksen fast. – I
tillegg satser vi på å gi ut en eller muligens to
bøker i anledningen, En bok om den stolte
historien til skolen og en som inneholder de
foredragene som blir holdt under den store
konferansen, forteller han. I tillegg opplyser

han at det vil bli skapt en stor utstilling, der
Helgeland Museums representant i Nesna
kommune, Ann Kristin Klausen, vil være sentral i arbeidet.
Helgeland Historielag vil også drøfte
hvordan vi skal markere jubileet ved Nesna
Lærerskole/Høgskolen i Nesna/Nord universitet. Årsmøtet neste år er jo vedtatt lagt til
Nesna.
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Årsmøte 2017 - Vega

Ved Øverstua: Et knippe av deltakerne foran det nyrestaurerte bygget som Vegaøyans venner står bak.

Ei strålende helg på Vega
Årets årsmøtehelg på Vega må karakteriseres som fantastisk givende.
Når mye «godt folk» med felles
interesser samles, blir det som regel
vellykket.

Men i dette tilfellet fikk det «gode folket» solid støtte og bistand av vertskapet på Vega.;
Vegaøyans venner og Vega kystlag som gjorde
en formidabel jobb på alle måter. At årsmøtet
i tillegg var lagt til Vega Havhotell der ekteparet Anna og Jon Aga med gode hjelpere sørget

Leder av Vegaøyans venner,
Einar Moen (t.v.),
sammen med to
av historielagets
«grand old men»,
Per Brock Blomsø
og Kristian Halse.
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Årsmøte 2017 - Vega
Nyslått æresmedlem i Helgeland
Historielag, Kristian Halse (t.v.), i
samtale med tidligere leder Olav
Håkon Dybvik og
nåværende leder
Arne J. Andersen
på butikkmuseet
på Nes.

for en rekke minnerike matopplevelser, svekket ikke akkurat suksessen.
Vega og de mange små øyene omkring har
ei lang og rik historie både når det gjelder natur og kultur. Og kommunen huser i dag en
rekke ildsjeler som står på for å synliggjøre
dette, både for seg selv men også for folk som
kommer på besøk. Framveksten av ideen om
Verdensarven bygger nok på lange og solide
tradisjoner i lokalhistorisk arbeid.
Årsmøtedeltakerne fikk en rekke interessante glimt av denne historien. Selv om være
godt kunne vært litt mer gjestmildt, fikk vi
alle være med på rike opplevelser. Ikke minst
var turen utover til Tåvær fin, der vi fikk være
Det ble en strålende
festmiddag for deltakerne.
Vega Havhotell overgikk
seg selv med en usøkt
meny. Det ble derfor god
anledning til å «feste». Fra
venstre Rigmor Bosness,
Arne J. Andersen og Ørnulf
Kibsgaard.

med inn i «Øverstua» der Vegaøyans venner
bokstavelig talt har skapt gull av gråstein, og
gitt framtida en mulighet til å vite om sine formødre og forfedres liv.
Men også det rike museumstilbudet som er
bygd opp av Vega kystlag og i forbindelse med
Verdensarven, ga deltakerne kunnskapsmettet informasjon. Over alt møtte vi kunnskapsrike talspersoner som visste om sin historie og
evnet å formidle kunnskapen. Vega skal derfor ha stor takk for at de tok mot Helgeland
Historielag på en sånn fremragende måte.
Takk for oss, og lykke til videre med det lokalhistoriske arbeidet.
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Protokoll fra årsmøtet på Vega Havhotell

Arne J. Andersen ble med akklamasjon gjenvalgt som leder av
Helgeland Historielag.

1. Konstituering
Leder Arne J. Andersen ønsket velkommen
og gikk deretter over til konstituering:
- Innkalling: Enstemmig godkjent.
- Møteleder: Arne J. Andersen enstemmig
valgt.
- Sekretær: Oddvar Ulvang enstemmig
valgt.
- Saksliste: Enstemmig godkjent.
- Underskrivere av protokollen: Kjell Grimsø
og Brita Vistnes enstemmig valgt.
- Til sammen 28 medlemmer deltok i forhandlingene.
2. Årsmelding 2016
Årsmelding 2016 var omdelt før møtet. Leder
knyttet kommentarer og merknader til de
enkelte avsnitt i meldingen.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
3. Regnskap for regnskapsåret 2016
Regnskapsansvarlig Rigmor Bosness gikk gjennom regnskapet for 2016. Likeså knyttet hun
kommentarer til enkelte detaljer og viste til
det dokument som var framlagt i forkant av
møtet.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
4. Budsjett 2017
Regnskapsansvarlig Rigmor Bosness redegjorde for budsjettforslaget for 2017.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5. Historielagets arkiv og eiendeler
Leder Arne J. Andersen redegjorde for
arkivproblematikken og regnskapsansvarlig
Rigmor Bosness redegjorde for historielagets
eiendeler.
Leder fremmet slikt forslag:
”Styret får i oppdrag å sikre lagets arkiv og
eiendeler på en forsvarlig måte. Likeledes å
sannere de deler som ikke anses av verdi for
ettertiden.”
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
6. Årsmøte 2018 – stedsvalg
Martin Jøsevold foreslo, på vegne av styret, at
neste års årsmøte blir lagt til Nesna den 13.,
14. og 15. april 2018.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
I denne sammenheng ble det referert en
uttalelse fra årsmøte som bl.annet tar opp i
seg en anmodning til viktige institusjoner om
å delta i markeringen av Nesna Lærerskoles
100årsjubileum i 2018.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
7. Valg
Brita Vistnes redegjorde for valgkomitéens
forslag for valg 2017.
Styret 2017:
Leder Arne J. Andersen – valgt for 1 år.
Styremedlem/sekretær Esther V. Ødegård –
valgt for 2 år.
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Styremedlem/økonomiansvarlig Rigmor
Bosness – valgt for 2 år.
Styremedlem Martin Jøsevold – ikke på valg.
Styremedlem Oddvar Ulvang – ikke på valg.
Varamedlemmer – valgt for 1 år:
1. Håkon Øyen
2. Unni Marie Sandholm
3. Britt Bosness
Redaksjonskomité - valgt for 1 år: (årbokutgivelsen 2017 og 2018)
1. Sven Erik Forfang, leder
2. Olav Nordsjø
3. Magnar Solbakk
4. Are Andersen
5. Oddvar Ulvang
6. Rønnaug Tuven

Æresmedlemskomité – valgt for 1 år:
1. Kjell Jakobsen
2. Harald Monsen
3. Rita Johansen
Styret foreslo slik valgkomité – valgt for 1 år:
1. Inger Okstad
2. Per Kristian Steinmo
3. Brita Vistnes
Alle valg var enstemmige.
Helgeland Historielag kjøper i dag regnskapsførsel og revisortjeneste gjennom Bluecon
AS. Så lenge dette er virksomt velger ikke
årsmøtet interne revisorer

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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Æresmedlem
i Helgeland Historielag
Kristian Halse ble under årsmøtet i Helgeland
Historielag på Vega utnevnt til æresmedlem.
Det var en ydmyk men sprudlende 90-åring

som under årsmøtet ble utnevnt til æresmedlem i laget. Kristian Halse har vært en støttespiller og en drivkraft i laget helt siden laget
ble stiftet for 47 år siden.
Det var derfor en nesten beskjemmet leder av
æresmedlemskomiteen, Harald Monsen, som
innledningsvis påpekte unnlatelsessynden:
Det er med en viss beklagelse at denne påskjønnelsen ikke tidligere har blitt tildelt Kristian Halse. Vi er derfor svært tilfreds med at vi
denne gang får rettet opp tidligere unnlatelse
og foreslår han som nytt æresmedlem, det 13.
i rekken av Historielagets æresmedlemmer.

Aktiv deltaker

Kristian Halse holdt en sprudlende takketale før
han leste ett av sine mange formfullendte dikt.

I begrunnelsen for utnevnelsen heter det
blant annet: I Helgeland Historielag har han
vært medlem siden starten i 1970/71. Han har
vært til stede på de fleste årsmøtesamlinger
og han har vært forfatter av 14 lange og gode
artikler i Årbok for Helgeland. Som medlem
av Årbok for Helgelands redaksjonsnemnd fra
2001 til 2012 har han lagt ned et formidabelt
arbeid. Alltid var han på hugget med gode
kunnskaper om lokalhistorisk emner samt en
utrolig evne til å knytte kontakter med for-

Viharhattansvaretfordesignogproduksjonavdefleste Kirkegata 22,
historiske bokproduksjoner på Helgeland i over 30 år. 8656 Mosjøen
Tlf. 75 17 53 00
Vårtsamarbeidmeddeforskjelligehistorielagogredaktører www.ronnes.no
har vært en fornøyelse. Det skal vi fortsette med! post@ronnes.no
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Harald Monsen overrakte Kristian Halse diplomet som viser at Halse endelig er blitt æresmedlem i
Helgeland Historielag.

fattere av årbokartikler. Årboka har i mer enn
40 år spilt en viktig rolle i Helgeland Historielag. De mange lesere og gode tilbakemeldinger boka har fått, har Kristian Halse en stor del
av æren for.

Er blitt rikere

han aldri har følt at arbeidet for Helgeland
Historielag var en belastning. – Jeg har tvert
imot følt at jeg har fått, og blitt rikere gjennom samværet med lagets medlemmer. Han
avsluttet talen med å lese en av sine mange
formfullendte prologer og høstet lang og velfortjent applaus både for innsats og dikt.

I sin takketale understreket Kristian Halse at

For å forstå sin samtid,
må man kjenne historien.

Returadresse:
Helgeland Historielag,
Rigmor Bosness, Nordsjøveien 4, 8860 Tjøtta

Besøk
i Vega kirke

.no
historielag

Redaktør: Martin Jøsevold
Utgitt av Helgeland Historielag

kirke med to tårn i 1858, men den tok stormen, så det ble ingen ny kirke før i 1864.
Jon Suul som opprinnelig kommer fra
Trondheim har blant annet bakgrunn som direktør for Statens Kulturminnefond. Han har
mange år bak seg i Statens Naturforvaltning.
Hans omfattende kunnskaper ga deltakerne
en interessant stund i Vega kirke.

Leder: Arne J. Andersen, Herman Wildenveysgate 44, 8802 Sandnessjøen
epost: aj.and48@gmail.com
Sekretær: Esther Johanne Villmones Ødegård, 8646 Korgen
epost: estherjohanne@hotmail.com
Økonomiansvarlig: Rigmor Bosness, Nordsjøveien 4, 8860 Tjøtta
epost: rbosness@online.no
Styremedlem: Martin Jøsevold, 8897 Bardal
epost: joese@online.no
Styremedlem: Oddvar Ulvang, 8800 Sandnessjøen
epost: oddvar.ulvang@roros.net
Varamedlemmer: Gunnar Breimo, Ingvild Dahl, Britt Bosness

Produksjon: Prinfo Rønnes, Mosjøen
• 75 17 53 00 • www.ronnes.no

elandw w w.helg

Styret Helgeland Historielag:

Ett av de mange tilbudene til deltakerne på
årsmøtet i Helgeland Historielag, var et besøk
i Vega kirke hvor Jon Suul ga de besøkende et
omfattende riss av historien til det flotte bygget fra 1864.
Vegværingene må jo ha vært et kristelig
folkeferd opp gjennom historien, fordi den
første kirken på øya ble bygd i 1652, så kom
det en i 1734. Så begynte man på en ny stor

