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Den historiske

Helgeland Historielag ønsker vel møtt 
til årsmøtesamling på Nesna 13.-15. april.
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Både februar og mars er spekket 
med merkedager både for guder og 

mennesker. Dager som mer og mer er 
gått i glemmeboken. Vi moderne men-
nesker har mer enn nok med å holde oss 
oppdatert på Facebook eller sørge for at 
vi får med oss de rette seriene på TV. Og 
med et mediebilde som går 24/7, blir det 
ikke tid til så mye annet. Iallfall ikke om 
vi i tillegg er nødt til å gå på jobb.

Derfor kan det kanskje av og til være 
både interessant og riktig å finne ut 
hvordan våre formødre og forfedre holdt 
orden på dagene og året. Ettersom 
dette skrives den 15. februar, kan det jo 
være riktig å huske på at den 15. februar 
399 før vår tidsregning ble filosofen 
Sokrates dømt til døden, til å tømme 
giftbegret. Anklagene gikk ut på at han 
fordervet ungdommen og ikke aktet 
statens guder. I følge Platon sa han i sin 
forsvarstale at atheneren burde skamme 
seg for å søke å skaffe seg gods og gull og 
ære uten tanke på å foredle sin sjel.

Den 24. februar ble i gamle dager kalt 
mattismesse eller lauparmesse. For i 
den gamle kalenderen ble laupårdagen 
(skuddårsdagen) stukket inn i kalende-
ren som en ekstra dag uten noen egen 
dato, eller av og til som en ekstra 
24. februar. Poenget med den  
29. februar er av forholdsvis ny dato, 
bare ca 300 år. Men begrepet mattis-
messe stammer fra Apostlenes gjerninger 
da man skulle finne erstatning for Judas 
i apostelflokken. Flokken skulle jo ha 12 
medlemmer, en for hver av de 12 stam-
mene. To menn ble «nominert» Josef 

Barsabbas og Mattias. Så ba de Herren 
om å peke på den rette, og valget falt 
altså på Mattias.

Den 25. februar feirer for eksempel 
egypterne himmelgudinnen Nut. Hen-
nes foreldre var Shu og Tefnut, guddom-
mer for vind og fuktighet. Hennes bror 
og mann, Geb, var personifikasjonen 
av jorden. I mange forskjellige klassiske 
mytologier er Himmel og Jord for ekte-
folk å regne. Så også med Nut og Geb. 
Går vi til 1. mars, kan vi jo huske på at 
måneden mars var oppkalt etter guden 
med samme navn og var i følge den 
gamle kalenderen den første måneden 
i året. Guden Mars var både en krigsgud 
og en gud som vernet om avlingene. Det 
store Romerriket var avhengig av både 
krigersk makt og mat. Og dette måtte 
og skulle markeres ved årets begynnelse. 
At mars var årets første måned ser vi 
blant annet på månedsnavnene sep-
tember (syvende) og oktober (åttende). 
Og «nyttårsdagen» ble feiret med store 
opptog og mye festivitas.

Årsmøtet i Helgeland Historielag blir 
neppe preget av så voldsom festivitas. 
Men trivelig og interessant skal vi ha 
det. Vær derfor hjertelig velkommen til 
Nesna 13.-15. april. 

Påmelding skjer til Rigmor Bosness; 
rbosness@online.no eller 
telefon 482 50 270. 
Påmeldingsfrist er lørdag 24. mars. 
Vær ute i god tid.
Martin Jøsevold

So seier soga
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-  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!

Medlemskontingenten
er nå sendt ut. Forfall 15.2.
MEDLEMMER
Helgeland Historielag har nå 310 medlemmer. 
Fint om du verver naboen-
POSTADRESSE
Det er viktig at vi har din rette adresse. Alle bor nå i en vei, som 
har fått navn, og huset ditt har et nummer. Flott om du sender 
noen ord til meg. Er det ikke rett adresse på medlemsbladet får 
jeg det i retur. Det koste laget ny porto med kr 23,-.
ÅRBOK FOR HELGELAND
Fremdeles får du kjøpt eldre årganger for en billig penge. Send 
undertegnede noen ord så ordner vi med sending.
Hilsen Rigmor Bosness, Økonomiansvarlig
e-post: rbosness@online.no
mobil: 482 50 270

Viktige opplysninger
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Årsmøte 2018

Helgeland Historielag kan i år ønske sine 
medlemmer velkommen til årsmøtesamling 
på Nesna i helga 13. til 15. april. Samlingen 
er lagt til Havblikk Camping som i januar ble 
kåret til «Årets bedrift» av Rana og omegn 
næringsforening. Nina Rødahl Friis som er 
daglig leder av bedriften har gjennom mange 
år gjort en formidabel innsats, og bygd stein 
på stein sånn at Havblikk i dag framstår som en 
av landsdelens flotteste campingplasser.

Overnattingen skjer i flotte hytter som hver 
inneholde to soverom - pluss hems. Så ingen 
skal behøve å ligge trangt eller bli forstyrret 
av urolige årsmøtevenner. Prisen for opphol-
det blir 2.700 kroner per person, som dekker 
alle måltider fra fredag kveld til og med lun-
sjen på søndag, samt to overnattinger. Selve 
møtelokalene og spisesalen er i nyoppussede 
lokaler som tidligere var administrasjonsbygg 
for Helgeland Kraft.

Samling på Havblikk 
Camping
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Årsmøte 2018

Årsmøte 2018
Helgeland  
Historielag
Saksliste:
1. Konstituering
2. Årsmelding 2017 
3. Regnskap for regnskapsåret 2017
4. Budsjett 2018
5. Innkomne saker
6. Årsmøte 2019, stedsvalg
7. Valg

Nina Rødahl Friis
Daglig leder av Havblikk, Nina Rødahl Friis 
tar imot oss i nyrenoverte lokaler.

Havblikk Camping
Havblikk Camping ligger vakkert til 
ved fjorden og her vi bare heldig med 
været kan vi ha håp om å oppleve 
sånne dager på Nesna.

Påmelding skjer til 
Rigmor Bosness;
E-post:  rbosness@online.no eller
telefon 482 50 270.
Påmeldingsfrist er lørdag 24. mars.
Vær ute i god tid.

Prisen for oppholdet
blir 2.700 kroner per person, som dekker
alle måltider fra fredag kveld til og med lunsjen
på søndag, samt to overnattinger
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Årsmøte 2018

Samlingen på Nesna vil ved siden av de 
ordinære årsmøtesakene ha fokus på det 
faktum at Nesna Lærerskole, nå en del 
av Nord Universitet, fyller hundre år i 
år. Lærerskolen på Nesna har gjennom 
sitt virke vært en av landsdelens viktig-
ste kulturinstitusjoner. Da nyankomne 
sogneprest Ivar Hjellvik i januar 1918 
oppdaget at amtstinget i Nordland, to 
år tidligere, hadde ytret ønske om at det 
burde opprettes en lærerskole i fylket, 
tok han saken i egne hender og et halvt 
år senere kunne han ønske 50 studenter 
velkommen til Nesna Lærerskole. Ett av 
de aller største «mirakel» i norsk utdan-
ningshistorie.

Lærermangelen i landsdelen var på den-
ne tiden voldsom, og tilbudet i landsde-
lens mange folkeskoler var ofte preget av 
det som sies i «Vett og Uvett»: «I gamle 
dager var det vanlig at de som av en eller 
annen besynderlig grunn følte seg kallet 
til det, tok seg til å være lærer for un-

Lærerskolen  
fyller 100 år
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Årsmøte 2018

gene i bygda.» På denne måten ble kunnska-
pens tre lite fristet til å gro røtter i steinrøysa, 
og tilfeldighetene fikk dominere utdannelsen. 
Nesna Lærerskoles betydning for Helgeland, 
ja for mange deler av landet, er helt uvurder-
lig. Den sørget i alle år for at andelen erstat-
ningslærere ble mindre og mindre, og at de 
aller fleste skoler på Helgeland, også de mest 
avsidesliggende, fikk utdannede lærere.

Årsmøtedeltakerne vil få anledning til å bli 
bedre kjent med lærerskolens stolte historie 
gjennom omvisning og foredrag. Det er nok 
en ganske så sann sannhet at ganske mange, 
ja kanskje et flertall av medlemmene i Histo-
rielaget, har vært studenter ved skolen. De vil 
selvsagt få en unik sjanse til et gjensyn med en 
av sin ungdoms store opplevelser. 

Nesna Lærerskole
Det var et praktbygg, rene Soria Moria, som møtte entusiastiske ungdommer fra hele landet på 
Nesna fra tidlig 20-tall.
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Årsmøte 2018

Bli kjent med  
«bummans» historie
Nesnalobben. Daglig leder av Helgeland Museums avdeling på Nesna, Ann Kristin Klausen, 
 vil presentere utstillingen som forteller historien om Nesnalobben.
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Lørdag formiddag vil årsmøtedeltakerne bli kjent 
med historien til Nesnalobben – eller bumman 
- som den tradisjonsrike ullskoen het på folke-
munne. Det er daglig leder av Helgeland Muse-
ums avdeling på Nesna, Ann Kristin Klausen, som 
tar imot oss på Nesna Museum og lar oss få inn-
sikt i den artige historien om et suksessrikt pro-
sjekt som skaffet arbeid og inntekter rundt om 
på bygdene på Helgeland på 50 – og 60-tallet. 
Spesielt mange netthendte husmødre skaffet seg 
kjærkomne kroner med å sy «bummæ» for Nesna 
Lobbfabrikk.
I tillegg vil daglig leder av Dønna Museum på 
Nordvika, Åshild Kittelsen, presentere en utstil-
ling som for tiden står på Nesna «På tokt med 
Zahl», historien om den siste Zahl, Hans Martinus, 
på handelsstedet Nordvika på Dønna, og om hans 
bror Rasmus Zahl som havnet på Kjerringøy, og 
ble en inspirasjon til Knut Hamsuns Mack.

Daglig leder av -
Nesna Museum Ann Kristin Klausen

Årsmøte 2018

Nesna museum.
Nesna museum har i dag lokaler i den tradi-
sjonsrike butikken til Handelshuset Zahl. Nes-
nas Zahl var en fjern slektning av de zahlene 
som handlet på Nordvika og på Kjerringøy.
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For å forstå sin samtid,
må man kjenne historien.

2. april 2017

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 gjen-
nom 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 rede-
gjorde 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.

Protokoll fra årsmøtet  
på Vega Havhotell, Viksås 
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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

18 museer i 18 kommuner

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.
Styremedlem/økonomiansvarlig  

Rigmor Bosness – valgt for 2 år.
Styremedlem  

Martin Jøsevold – ikke på valg.
Styremedlem  

Oddvar Ulvang – ikke på valg.
 Det betyr at Arne J. Andersen,  
 Oddvar Ulvang og Martin Jøsevold  
 er på valg i år.
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 regnskaps-
førsel og revisortjeneste gjennom Bluecon 
AS. Så lenge dette er virksomt velger ikke 
årsmøtet interne revisorer.

Vega, 2. april 2017
Oddvar Ulvang, sekretær

Kjell Grimsø
Brita Vistnes



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: Håkon Øyen, Unni Marie Sandholm, Britt Bosness

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

Redaktør: Martin Jøsevold
Utgitt av Helgeland Historielag
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Avtalen omfatter årene 1970 til 
2000. Digitaliseringen innebæ-
rer at årbøkene for de nevnte 
år kan leses på nett. I tillegg 
har Nasjonalbiblioteket en 
søkefunksjon som gjør at man 
kan søke opp stoff fra bøkene. 
Det er snakk om en betydelig 
mengde lokalhistorisk materiale 
som nå gjøres tilgjengelig for 
mange. Kunnskap om Helge-
land vil dermed bli spredt ytter-
ligere. Kunnskap om fortiden er 
viktig for å forstå nåtiden og for 
å kunne skape framtiden. Det 
er ikke for ingenting at Helge-
land Historielag har slagordet 
«et folk uten kunnskap om 
sin fortid, har ingen framtid». 
Avtalen er signert av lederen 
for Helgeland Historielag, Arne 
J. Andersen og direktør Johnny 
Edvardsen ved Nasjonalbiblio-
teket.

Årbøkene fra 1970 til 2000 blir 
nå digitalisert og kan dermed 
leses på nett.

Nå kommer årbøkene på nett
Helgeland Historielag har inngått en avtale med 

Nasjonalbiblioteket om digitalisering av årbøkene. 


