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Nissen er laget av Kristin Lindseth, Bardal)

Helgeland Historielag
ønsker alle
medlemmer og
venner
ei god jul og
alt godt i 2018!
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Luther og Petter
og oss selv
Ett av de sikreste kulturpolitiske kort
for å få en debatt i gang her på Helgeland er å nevne Petter Dass. Den gamle
presten til Nesna og Alstahaug har en
enestående evne til å dele nesten enhver forsamling i fans og motstandere.
Etter at han i 150 år var geniforklart og
gjort til en av grunnsteinene i byggingen
av den norske nasjonen, har han de
siste årene blitt tildelt en rekke spark,
og stikk og det er åpenbart at hans omdømme i enkelte kretser er for nedadgående og at han vakler på sokkelen.
Høsten har i en rekke sammenhenger
stått i Martin Luthers tegn. Feiringen av
hans 95 teser på kirkedøra i Wittenberg
og reformasjonen i Europa og Norge, har
produsert mange godord og mye ros til
den glade munk fra Eisleben.
Men skraper vi litt i den forgylling som
har dekket Luthers liv og virke i 500 år,
kommer det fram ting som vi sjelden får
høre om. Ja, den danske religionshistorikeren Jens-Andre Herbener slår i sin
bok om Luther fast at reformasjonen
kulminerte i et kristens diktatur.
Det har lenge vært en sannhet at
reformasjonen svekket Norges stilling i
forhold til Danmark, og at Christian III
gjorde oss til et lydrike uten vesentlig
innflytelse på politikk og utvikling. Men
reformasjonen førte også til framveksten av en konfesjonsstat og dermed
tvangstro.
Kongemakten ble stadig mer despotisk og enerådende, noe som kulmi-

nerte med eneveldet i 1660 som gjorde
kongemakten arvelig og ikke valgt. Og
de danske kongene ble den øverste
sjef også for kirken. Som for eksempel
Henrik VIII (han med de seks konene)
ble det i England.
Men går vi Luther etter i sømmene
dukker det altså fram en hatpredikant
av første skuffe. Han var tilhenger av
dødsstraff for «hekser», utro ektefolk,
paver, gjendøpere og folk uten gudstro.
Og på sine gamle dager ble han en rabiat
jødeforfølger.
Disse holdningene smittet selvsagt over
på hans undersåtter, konger, prester og
andre øvrighetspersoner. Dette var de
holdningene og den lære Petter Dass
måtte forholde seg til om han skulle
beholde jobben og makten. Det var en
rabiat tid med heksebrenning og dødsstraff for et utall «forbrytelser».
På denne bakgrunn må en vel si at salig
Her. Petter kom sånn noenlunde fra det
med æren i behold. Det er godt mulig
å tenke seg at et menneske med et noe
svakere intellekt og en svakere moral
ville både skrevet og sagt verre ting enn
Petter Dass gjorde.
Han var et barn av sin tid. Selvsagt var
han det. Hva skulle han ellers være?
Selvsagt kunne vi ønske at han hadde
vært modigere og gått til opprør og
angrep på lutheranismens mest groteske utslag. Men det er vel å forlange
for mye, når vi ser hva det norske folk i
dag finner akseptabelt på den politiske
arena.
Martin Jøsevold
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ÅRSMØTE
2018
Nesna den 13., 14. og 15. april
2018.
Husk å sette av denne helgen til
årsmøtesamling.
Program og påmelding vil bli
kunngjort i nr. 1 /2018

Helgeland Historielag vil bruke årsmøtet på Nesna
13. – 15. april til å markere og feire 100 års jubileet til
Nesna Lærerskole. Institusjonen har i snart 100 år vært
Helgelands viktigste kulturinstitusjon og en forutsetning for
byggingen av den moderne velferdsstaten.
Foto: Mariann Vatne

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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Sjyhåjen

Løkta Museum

Løkta Museum er ei forholdsvis ung bygdesamling. Et vakkert beliggende småbruk
på Løkta som var til salgs gjorde det mulig
for Løkta Museumsforening ( LM ), stiftet
i 2003, å kjøpe deler av eiendommen i
2004. Stedet er ca. 7 mål og består av et
gammelt nordlandshus fra 1800-tallet, et
fjøs fra mellomkrigstiden og et uthus , bygget på 1940-tallet.
Løkta er ei øy der de fleste har og har hatt
sin næring innen landbruk. Folket her hadde
lenge sett det som viktig å ta vare på spesielt den delen av øyas historie som gjenspeiler landbrukets stilling opp gjennom årene.
Museet ble derfor etablert som et landbruksmuseum. LM har som mål å samle og ta vare
på landbruksgjenstander, verktøy og andre
gjenstander av kulturhistorisk verdi, skriftlige
kilder, gamle dokumenter, foto og annet kildemateriale.
Det var mye å ta fatt på i det å skape et
museum. Fjøs og uthus var nærmest falleferdig, våningshuset var i bedre forfatning, men

også det trengte vedlikehold i nær framtid.
Stor var gleden da vi i 2005 fikk kr. 8000,- fra
Norsk Kulturarv, «Ta et tak 2004-2005» - og
kunne skifte tak på fjøset. Det ble skinnende
nytt tak av bølgeblikk til den julen!
Et omfattende restaureringsarbeid måtte
til før vi kunne begynne å tenke på musealt
arbeid. Gjennom flere prosjektsøknader med
påfølgende støtte fra SMIL ( Støtte og miljøtiltak i landbruket ) har vi fram til nå vært i
stand til å restaurere alle 3 bygninger. Låven
og deler av selve fjøsrommene brukes i dag til
utstillinger, og uthuset med kjeller er nå fine
rom med utstillinger av verktøy og redskaper, bilder og historisk informasjon om lokale
håndverkere, bygninger og mennesker som
har satt spor etter seg på Løkta i fjern eller nær
fortid. Våningshuset inneholder utstillinger i 2.
etasje og i stua og brukes aktivt til f.eks. «kafedrift» ved arrangementer og tilstelninger.
Den gamle hagen har fått nytt stakittgjerde,
og bærbusker, gamle rosenbusker og stauder
som har vært i en typisk «nordlandshage» er
plantet og forsøkt gjenskapt slik det var i den
opprinnelige hagen på Sjyhåjen.
Det gamle våningshuset og hagen på
Sjyhåjen er restaurert etter omfattende dugnadsarbeid.
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Løkta Museum
Et utsnitt
av utstillingen
omkring
steinkunstneren
Ernst
Ekman
som på
20-tallet
skaffet
steinen til
Sandnessjøen
Sykehus fra
Løkta.

LM har i overkant av 60 medlemmer. Vi er
ei privat, ideell forening og er ikke tilsluttet
Helgeland Museum. Museet drifter seg selv,

dvs. vi mottar ingen økonomisk støtte til drift
fra Dønna kommune eller andre instanser.
I sommerhalvåret har vi 5-6 arrangementer,

Sommerens mange arrangement på Sjyhåjen samler
mange mennesker. Her er det Arnt Svinøy som
demonstrerer smedens arbeid i gamle dager.
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Løkta Museum
det kan være utstillinger eller foredrag med
et spesielt tema, demonstrasjoner eller kunstutstillinger. Vi har åpent i påsken , og vi feirer
St.Hans på Sjyhåjen. I sommer under heimkommardagene på Løkta hadde 2 kunstnere
utstilling, en fra Sandnessjøen og en som er
bosatt i Bergen, men kommer fra Løkta. Vi
hadde også demonstrasjon av smie, og folk
kunne male mel på kvernstein. Spesielt populært var det å steke sitt eget kvernsteinsbrød.
LM arrangerer hvert år julebord for lagets
medlemmer.
Vi forsøker å spre kunnskaper om Løktas historie ved foredrag, omvisninger og på andre
tjenlige måter. Det er ekstra hyggelig når
grupper av ungdom, som konfirmanter eller
4Here, viser stor interesse og koser seg med
det vi tilbyr av omvisning, demonstrasjoner og
aktiviteter.
For 4. året på rad lager LM kalender,
der bilder og informasjon forteller deler av
Løktas historie. Samtaler om bilder og det å
finne fram informasjon og opplysninger skaper kontakt og felles interesser på tvers av

generasjoner og blant alle lag av befolkningen. Både fastboende og de med tilknytning
til øya bidrar positivt med bilder, fortellinger
og verdifull informasjon. Å lage kalender er et
spennende og interessant arbeid, som vi håper
vi får til videre i årene som kommer.
Siden museet ble etablert har vi mottatt
flere hundre gaver, det være seg ulike gjenstander, bilder, fortellinger, dokumenter,
bøker og annet som er med å dokumentere
historien vår. Vi synes det er flott at så mange
bidrar til bredde og kvalitet ved museet og
gjør at våre utstillinger får et fyldig innhold. Vi
tar godt vare på alle gaver.
Alt arbeid ved museet, fra restaurering til
arrangementer eller registrering av gjenstander, gjøres på dugnad. Vi har mange som blide
og fornøyde stiller opp på dugnadsarbeid, og
ved forespørsel er det bare ja-ord å høre! Det
er fantastisk hyggelig, vi føler alle at vi gjør
noe nyttig og betydningsfullt for øya, og det
er sosialt og skaper samhold. Noen som ikke
har tid eller mulighet å delta, bidrar med f.eks.
pengegaver. Ander bidrar ved å delta på tilstelningene våre eller ved bare å være med-

Uten mat og drikke… Alle dugnader avsluttes med trivelig samvær rundt et alltid velfylt bord.
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lem. Dette gjør at
vi føler vi har befolkningen med
oss i det arbeidet
vi gjør, både fastboende, turister,
utflyttede Løktaværinger og ungdom som inspirerer oss med sin
positivitet.
I framtiden håper
vi å kunne rekruttere flere unge
medlemmer, og
vi håper å kunne
få til et samarbeid
med Løkta skole,
slik at den oppvoksende
slekt
skal lære å kjenne
sin historie. Vi har
også noen foreløpige planer om
å bygge naust, for
bedre å kunne ta
vare på den delen
av Løktas historie
som har med fiske
og fiskerinæring å
gjøre.
Det er imidlertid
viktig å finne en
gylden middelvei
med alt arbeid. Å
ta vare på og samtidig videreutvikle Løkta Museum skal fortsatt
være lystbetont
og inspirerende
for alle som deltar
og bidrar på den
ene eller annen
måten.
Synnøve Staulen
Breivik, leder
Løkta
Museumsforening

Årets julegave til
våre medlemmer!

Billigsalg av bøker fra vårt lager i Sandnessjøen.
Historielaget har hvert år siden 1970 gitt ut årbok for Helgeland. Vi har også gitt ut 4 bind av Helgeland Historie. Vi har
for stort lager, og i den forbindelse selger vi billig ut de eldste
årgangene som er igjen av Årbok for Helgeland. Det samme
gjelder de historiske verkene Helgeland Historie II, III og IV.
Disse 3 bindene tar for seg tiden fra år 1000- fram til 1840.
Pris pr årbok –
alle årganger (ikke 2017) kr 30,Helgeland Historie
ordinær pris kr 400,- nå halv pri: kr. 200,Benytt denne anledningen til en historisk julegave til sterkt
redusert pris til deg selv, familie og venner.
Vi må ha bestillingen før 10.desember på
e-post til post@helgleand-historielag.no
eller på telefon til 48 25 02 70.
Dersom vi må sende bøkene kommer porto i tillegg.
Medlemmer som bor i området kan møte opp og kjøpe bøker
fra vårt lager i Torolv Kveldulvssonsgate 58 i Sandnessjøen. Det er betjent
torsdag 14. og fredag 15. desember
fra kl 13:00 – 19:00.
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Bokanmeldelse....

Far etter fedrane 2017
Atter er ei ny årbok på Helgeland kommet
ut. Denne årboka, «Far etter fedrane», er
nå utgitt for 32. gang av Vefsn museumslag.
Det er ei innholdsrik og fin bok på 144
sider. Årboka sikter på nedslagsfelt i Vefsn,
Grane og Hattfjelldal. Redaksjonen med
Per Sjåvik og Kjell Øksendal i spissen har
lyktes svært godt. Vi lesere - kan glede
oss over lengre og kortere artikler fra alle
kommunene. De er velskrevne og svært
godt illustrerte med gode og aktuelle foto.
Å ha nærhet til fotoavdelingen til Helgeland Museum i Mosjøen er viktig. Ellers så
har forfatterne tatt de største tak med å
skaffe aktuelle bilder.
Årboka har 26 ulike artikler. Emnene dreier
seg om enkeltpersoner, Gythslekta, bygninger, utvandring til Amerika, næringsliv,
kommunen, Grane og Hattfjelldal samt mye
mer.

Biskop Ola Steinholt.

Årboka starter naturlig nok med en meget
solid omtale av Bjarne Svare (1897-1973) som
kom fra Markbygda i Vefsn, som fikk mesteparten av sine levetid på Eidsvold. Han var
svært godt utdannet, og engasjementet hans
var omfattende. Denne solide artikkelen står
Halvard Lundestad for. Ellers så er sogneprest/
biskop Steinholt omtalt av Randolf Brattelie.
Om Åse Floa Steinrud har Rønnaug Tuven laget en god omtale. Åse har vært med på mye!
Så kan nevnes artikkelen om «lufferen» Gudbrand Larsen fra Biri som fikk sitt siste hvilested ved kirka i Hattfjelldal - skrevet av Ingrid
Enkerud Sørdal.
Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane og tidligere ordfører Asgeir Almås i Hattfjeldal har
interessante artikler i årboka om ulike emner.
Lamo tar spesielt for seg prosessen med kommunesammenslåing. Et interessant og viktig
emne. Almås med 40 års fartstid i politikken,
gir en god orientering om den historiske utvikling av Hattfjelldal siden 1862, problemer
og utfordringer. Arealet på kommunen er på
2700 km2, og her er det nå 1400 innbygger.
Ut fra det disse skriver kan en gjøre seg mange
tanker. Jeg tror at det er få ganger at politikere har skrevet slikt stoff i årbøker i Norge.
Dette skal de ha ros for. Flere slike med politiske ombud bør skrive i framtida i historiske
årbøker. Hva rører seg i tida !
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Magnhild Vikhammer og Oddbjørn Johansen
skriver om Røde Kors, « I beredskap i 50 år».
I artikkelen «Jord og frihet i Amerika» får vi
en svært interessant innføring om nybyggerliv
på den andre siden av Atlanteren. I 1868 utvandret 423 helgelendinger og namdalinger.
Turen fra Namsos til Quebec med skip tok to
måneder. Biletten for passasjerene over 14 år
var 14 Spd !! Fint at slikt materiale kommer på
trykk i ei årbok hvor mange hadde sine røtter.
Det ble mange flyttinger i begynnelsen og familiebruk. Nå har industrijordbruket overtatt
der.

Erling og Mathias Sjåvik slakter i Åkervika ved
Røssvatnet.

To av artiklene er fortsettelse fra forrige årbok. Det er svært interessant, jordnært stoff
fra Trygve Nordås og om IR-14 sjefen Oluf
Christian Dietrichson som gikk over Grønland
sammen med Fr. Nansen.
Interssant var det å lese artikkelen om «Dreng
på Øver- Mo under krigen» skrevet av Gunvald Anders Fredheim som nå bor på Hamar.
Et meget interessant tidsbilde.
Jula heime i Åkervika av Arnhild Kjerringnes
er en fin juleartikkel som forteller mye om
forholdene i hennes oppvekst ved Røsvatnet.
Det gledet meg å lese at det er ordnet opp
på Alrunen antikvariat i Mosjøen med faste
åpningstider på fredag og lørdag. Her kan en
sikkert finne mang ei bokperle!

Oddgeir Johansen betjener samabandsutstyret i
hytta på Reinfjell.

Årets «Far etter fedrane» er ei årbok som
mange vil ha glede av å lese og anbefales.
Den vil sikkert gi grunnlag for mang en prat

Ørnulf Kibsgaard

nå framover. Vi må være takknemlig ovenfor
skriftstyret, Vefsn museumslag og forfatterne
for arbeidet som gjøres med å få årboka ut.
Det er mangt som skal gjøres og følges opp i
en slik bokprosess.
Bak klesvasken ser vi Greva-brygga som seinere
ble Baatstøbrygga.
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Bokanmeldelse....

GARDSHISTORIE FOR VEFSN
GNR 33, 86-109 med Austerbygda,
Bjørnådalen, Mo, Dolstad og Hals
Antagelig er årets utgave i serien Vefsn
Bygdebok den mest etterlengtede. Noe
som har sammenheng med at den omhandler de sentrale deler av Vefsn. Innledningsvis finner jeg grunn til å utrykke stor
beundring og begeistring over bygdebokverkene både i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Det er på alle måter forbilledlig og sier
noe om betydningen historisk arbeide har i
disse kommunene.
Så til årets utgave. Forfatteren Knut Skorpen
har også denne gangen levert et solid arbeide
med boken. Her får man en inngående beskrivelse av de ulike bygdelag, gårder og bruk.
Særdeles prisverdig at husmannsplasser er tatt
med og redegjort for.
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Boken presenterer stoffet i
to-spaltede
sider. Dette
gir en svært
god oversikt.
Innledningskapitler
derimot er
siden brukt
i sin helhet. En slik
presentasjon av
stoffet
øker leselysten
og skil-

ler opplysninger og detaljer på en utmerket
måte.
Framstillingen av brukerne, deres opphav og
etterslekt er tilfredsstillende. Der kan forekomme noe små unøyaktigheter i årstall,
men det er uvesentlig og noe som vi som blir
”berørt” lett kan korrigere med en merknad
i boken.
Boken har etter min mening et rikt og godt
bildemateriale og gode illustrasjoner i form av
kart og oversikter. Jeg vil anbefale at de som
ikke kjenner områdene anskaffer oversiktskartet for gardshistorie for Grane, Hattfjelldal
og Vefsn. Det kan vær nyttig.
Når man får mulighet til å kommentere et
så grundig og godt arbeide er det fristende å
trekke fram ønsket om et fullstendig navneregister. Her er det avgrenset til brukerne av
gårdene og brukene. Jeg har ikke problem å
se hvilket enormt arbeide dette ville ha vært,
men som leser må en vel kunne koste på seg
et ønske eller to.
Til forfatter og bygdeboknemd vil jeg rette
en stor takk for at jeg fikk bruke 400 kroner
på dette kvalitetsproduktet. Dæ va værd kvar
kronæ.
Arne J. Andersen

Fra tittelbladet:
”Det gjævaste og mest trivelege er, når ein stanar opp og ser seg tilbake, så å få sjå at det har blitt en pen veg
etter ein”
– sa Krun-Pe´til Trygve Nordås.
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Eit av dei
eldste foto
av Dolstad
kyrkje, tatt
ikkje seinare
en 1892.
Mosjøen første
reguleringsplan, utarbeidet 1876.

Thomas,
Elsa, Ebba
og Gustav
Renberg utenfor kota ved
Skjervvatnet.

Vegvokter
Paul Aas
ved NerRavatnet.
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blir gitt ut av Bygdebok-nemnda,
i samarbeid mellom Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommuner.
Alle bibliotek og bokhandlere bør
kunne skaffe bøkene.
SIST UTGITT VEFSN:
Knut Skorpen (2017):
«Gardshistorie for Vefsn : gnr. 33, 86–109,
med Austerbygda, Bjørnådalen, Mo, Dolstad og Hals».
720 sider, rikt illustrert.
Pris kr 400,ISBN 978-82-690-478-1-3
SIST UTGITT HATTFJELLDAL:
Leif Elsvatn (2016):
«Gardshistorie for Hattfjelldal: Gnr. 48-67»
Rikt illustrert med kart og bilder i farger og s./hv.
416 s. Pris kr 430,ISBN 978-82-690478-0-6
SIST UTGITT GRANE:
Per Smørvik (2011):
«Register til Gardshistorie for Grane».
Fullstendig person- og stadnamnregister
til Gardshistorie for Grane (bind A–C).
Pris kr 140,ISBN 978-82-993989-5-4
Matrikkelgarder i Vefsn,
Grane og Hattfjelldal
Gardsnummer etter 1886-matrikkelen med seinere revisjoner.
Granåsen
Gullmoen
Høglia
Grøftremma
Skjetvika
Sovarneset
Strauman
Stordalen
Bjørkremma
Perjorda
Blåfjelldalen
Steinhaugen
Enget
Gullmoen
Kommerneset
Almåsen
Lamoen
Granmoen
Bergsnevet
Luktvasslia
Håkalia
Luktvatnet
Tverråmoen
Vasshøvet
Elsfjordosen
Trondmoen
Davemoen

Furuhatten
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sfj
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n

Fuglstranda

Ves

Sva
tebe

kkm

Flot
moe
rttjø

nnli

Kilder for grenseløp:
– Vefsn bygdebok : Gardshistorie (der den er utgitt)
– DEK (Digitalt eiendomskart); ufullstendige grenser
– Kart utarbeidd av Nordlandske skoginspektorat ca. 1960 (stiplet rød linje)

Drevvassbukta

Myrvika

Kartgrunnlag: © GEOVEKST
Løyvenummer: GV-K-1824/1825/1826/1832
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Ytter-Langmoen
Engåsen
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Dyrha
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97
98
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Almdalen

70
Tverrberget

65
Sundsåsen

69 Tuven

62
Sundslia

61
Stekkvasselva
60

KART:
Oversikt over Gardshistorie for Grane, Hattfjelldal og
Vefsn – med kart over matrikkelgardene i kommunene.
2. utg., 2. opplag (2017). Pris kr 30,–
ISBN 978-82-993989-9-2

Linvika
68
Tustervatnet

66
Tortenlia

Varntresken
(Nordre)

Hovedkommisjonær er Mosjøen Libris
epost: mosjoen@libris.no
telefon: 75 17 53 33
Bygdebokredaktør: knut.skorpen@vefsn.kommune.no

13

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

For å forstå sin samtid,
må man kjenne historien.
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Bokanmeldelse....

Årboka 2017
– nok ei årbok
å vere stolte av
Så er ho her for 48. gong: Årbok for Helgeland. Denne kvalitetsboka som kanskje
meir enn alt anna som vert skrive om
Helgeland, knyt oss saman som ein region.
Ser ein samla dei mange hundre lokalhistoriske artiklane som er samla gjennom
snart 50 år, kan vi vere stolte av den store
kunnskapsbasen historielaget etterlet til
nye generasjonar. Ein kjenner at det er
godt å vere helgelending når ein får ei ny
årbok mellom hendene.
Årets bok er spennande og vidfemnande,
både i tid og temavalg. Det er i tillegg ei vak-

ker bok der sjøvlaste Torvald Stoltebberg prydar framsida. Ein kan vel knapt kalle denne
personlegdomen for helgelending, men med
godvilje kan vi gjere litt krav på litt av barndomstida hans.
Ei kvar årbok må finne ein ballanse mellom
fagleg tunge artiklar og meir ”lettbeinte” og
lettleste artiklar. Ein kjenner til årbøker frå
lokalhistoriske miljø der årbøkene etter kvart
utvikla seg til å bli så fagleg tunge at dei ble
lesnad for berre nokre få spesielt interesserte.
Dette avveinga har redaksjonskomiteen for
Årbok for Helgeland også i år løyst på ein god
måte. Her er noko å lese for både lek og lerd.
Det er vanskeleg å omtale berre nokre få av
dei 17 artiklane, eg finn stor glede i å lese dei
alle. Vi finn 5 artiklar om helgelendingar som
har fortjent å bli bli huska. Oddvar Ulvang
skriv om den legendariske overlegen i Sandnessjøen, Ragnvald Bakke, Sven Erik Forfang
skriv om livsløpet til landets første kvinnelige pastor, Gerda Karijord frå Brønnøy, Kari
Sommerseth Jakobsen skriv om den sagnomsuste madam Maren Borch til Nord Herøy

Maleri av
Overpositivlege ved
bygger
SandWollert
nesjøen
Jøsevold,
Sykehus
Bardal.
Ragnvald
Malt av
Bakke og
Johan
fru Greta
Anton
Bakke.
Sandnes.
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Madame
Maren
Broch til
Nord-Herøy
gård.

Arbeidsstokken ved Solbakken
Trevarefabrikk i Mosjøen rundt 1920.

gård, Øyvind Jensen forteller om den kjente
”Neppelbergpresten” og Eivind Bråstad Jensen teiknar eit fyldig bilde av Anton Chr.
Bang, seminaristen frå Dønna som ble biskop
Ein ser raskt at bak biografiane i årets årbok,
ligg det ligge mykje grundig og tidkrevande
kjeldearbeid.
Vi finn to grundige artiklar vi kan knyte
til gamalt næringsliv. Are Andersen har
granska historia til Solbakken Trevarefabrikk
i Mosjøen og Magnar Solbakk dokumenterer
grundig den store utvinninga, bearbeidinga
Barnedåp på “Katthåjen” på
Neppelberg i 1917.

og omsettinga av kvernsteinar i Brønnøy.
Martin Jøsevold si solide framstilling av
positivmusikken på Helgeland er berre ein
av fleire artiklar som kastar lys over den rike
kulturtradisjonen vi har på Helgeland. Men
at vi har ei aktiv katolsk kjerke ute i Solvætøyan, er truleg nytt for dei fleste.
Det er ikkje utan grunn at mange lokalhistorikarar gjennom fleire år har merka seg at
Årbok for Helgeland held spesielt høg fagleg
standard.
Årets årbok er verkeleg med på å halde
Olav Håkon Dybvik
nivået oppe.

En gløtt inn
i Helgelands
minste
kirkerom på
Sørsolvær.

Gammel
kvernstein fra
Brønnøy.
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Åsgårdsreia var i gammel folketro en usalig samling av urolige døde sjeler som hjemsøkte folk,
spesielt sånn like før jul. Spesielt utsatt var de som ikke hadde gjort de juleforberedelsene som
var dem pålagt og nødvendige, på en skikkelig måte.
I november ble juleforestillingen «Helgelandsjul – en juleforestilling med sceniske søtsaker
og ulite julsvisker» framført på Wangbruygga i Bardal. Utgangspunktet var tekster fra boken
«Julspell i Ranen» av Nils Lagli. Aktørene på scenen; Sunniva Kildal, Siri Nilsen, Malin
Anna Zetterberg og Gabriella Rhedin ga publikum blant annet en forrykende ballettoppvisning av Åsgårdsreia til tonene av Beethovens Skjebnesymfoni.

