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Den historiske

Susendal i Hattfjelldal har to kirkebygg ved siden av hverandre.  
Nykirka fra 2001 – og her den vakre røde kirken fra 1916. 
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Vår tids hendelser og begivenheter 
skal knas og eltes over tid før de blir 

historie. Denne prosessen har da mulig-
het for å tilsette alle detaljene vil da 
utgjøre et helhetsbilde. Det er tilløp til 
å foregripe denne prosessen. Noen har 
jo ikke tid til å vente på historiens dom, 
men er allerede ute med sine egne 
biografier og historiefortellinger. Faren 
er da tilstede for at disse beskrivelsene 
av egen fortreffelighet blir stående som 
fundamentet i historien og ikke tilsatt 
alle detaljer og opplysninger som kan gi 
et riktigere bilde.

Fra begivenhetene knyttet til andre 
verdenskrig og den tyske okkupasjon, 
er det spøkefullt sagt at noen satt i skjul 
i skog og mark og skrev krigshistorien. I 
dag vet vi at historikere har undersøkt 
de rikholdige arkiver som alle parter 
hadde etterlatt seg fra denne tiden. Da 
ser en at bildet blir noe annerledes og 
ikke alltid i overenstemmelse med den 
første versjonen. Den var vel et forsøk 
på å fargelegge historien.

Fotografiet ble den unike dokumen-
tasjonen av utviklingen fra slutten av 
1800-tallet fram til vår tid. Ufattelige 
verdier i så måte. De seneste tiår har 
store deler av dette materialet gått 
tapt. Etterslekt og instanser har ikke 
sett verdien av all denne dokumen-
tasjonen. Selvsagt er mye verdifullt 
berget. Aldri før har verden vært så 
godt utrustet med fotoinnretninger som 
i dag. Men blir dette noe som tider og 
slekter etter oss kan gjøre seg nytte av. 
Dette kommer nok til å forsvinne i den 

datatekniske revolusjon. Papirbilder og 
fotografier er nesten utdødd.

Ser vi i dag at historieframstilling er blitt 
en øvelse i å gjengi tidligere utgitte 
verker i ny drakt? Det å trenge ned i 
historien ved å gå til kildene, som fak-
tisk finnes, sitter langt inne. Selvsagt er 
dette et møysommelig arbeide selv om 
kildene ligger godt bevart i våre arkiver. 
Her er utfordringen at man må kunne 
finne fram og ikke minst kunne lese de 
skriftlige kilder. At dette er så arbeid-
somt og tidkrevende kan være årsaken 
til at slike kilder så lite anvendes av 
historikere i vår tid.

Helgeland Historielag har i en årrekke 
utgitt historiske skrifter om mye og 
mangt. Disse har vært forfattet av folk 
med en levende interesse for histo-
rien. Det er bidrag som minner oss om 
begivenheter som de færreste ikke ville 
vist om dersom de ikke var nedtegnet. 
Mulig at noen faktaopplysninger kunne 
vært mer nøyaktig. Laget har maktet å 
gi ut fire bind av det ambisiøse verket 
Helgeland Historie. Det gjenstår minst 
to bind før man er tilbake i vår tid. 
Styret og årsmøtet har ønske om at 
dette skal sluttføres. Utfordringen er 
økonomi.

Det gjenstående er perioden 1840 
fram mot våre dager. Et slikt prosjekt er 
avhengig av kilder. Gode og sikre kilder. 
Ikke minst De offentlige institusjo-
nenes arkiver vil være sentrale. Her 
har man en utfordring. Håndteringen 
og disponeringen av slike er så ulike. 

Historie og historie fru Blom
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Dette innebærer et kostbart 
arbeide. Selvsagt kan man på 
forhånd definere elementer 
som allerede helt eller delvis er 
beskrevet tidligere. For så å sette 
det sammen til vår historie. Dette 
blir det nødvendigvis ingen god 
historie av. 

150 år av vår historie på Helge-
land skal beskrives. Dette er en 
tidsepoke med svært mange 
begivenheter. En utvikling i stor 
og rask vekst. Nye samfunnsstruk-
turer. Etablering av tettsteder og 
bymiljøer. Framvekst av industri 
og nye næringer. Om noen der 
ute blant våre medlemmer har 
ideer og synspunkter på hvordan 
denne gjenstående delen av 
Helgeland Historie skal gripes 
an, så er det åpne kanaler. Dere 
er alle sikret spalteplass i dette 
bladet. Om nødvendig utvider 
vi sidetallet for å få med alle 
innspill.

Leder vil på vegne av styret ønske 
dere alle en riktig god sommer!
Arne J. Andersen

Dikterpresten vår var nok et svært sammensatt 
menneske. Som prest ser man litt av hans forkyn-
ning i diktningen hans.

I Katekismesanger, første gang utgitt i København 
1715, gir han utfyllende fortolkning av Luthers 
Katekisme. 

Det fjerde bud, ”Hedre din far og din Mor”, 
omtaler han slik i et par vers. Hans egen signatur 
er gjengitt under.

23
Din Præst du derfor ingen Meen
Og ey Fortræd  maa giøre, 
Agt det, hand er Guds Øyesteen,
Og hvo vil hannem røre?

39
Et lydigt Sind, en ærlig Mund, 
Og beredvillig Hænder 
Du pligtig hver Tid og Stund 
Din Øvrighed og Stænder.

Petter Dass 2018 
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Vi har gleden av å 
presentere historien 
om familien som 
levde i Flæsen, ei 
øygruppe ytterst på 
Helgelandskysten.

Her vest i havgapet med 
Atlanterhavet tett på, 
finnes ingen fjellvegger 
eller bergknauser som 
gir ly for vinden.  På 
øya Heimlandet der 
familien bodde fram 
til 1942, måtte husene 
barduneres for å sikre 
at ikke vinterstormen 
tok dem med til havs.  
Landet hever seg så 
vidt over havflaten.  
De fire litt større øyene 
og de mange mindre 
skjærene, består mest 
av fjellgrunn.  På et 
minimalt jordsmonn 
kunne de likevel 
dyrke poteter, og her 
fantes nok gress til 
vinterfòr for familiens 
sauer og ku. 
 
Hvordan var det å 
leve et helt liv her 
ute?  Hvordan var 
det å leve i flere 
generasjoner på et 
så krevende og av-
grenset sted på jord, 

milevis fra naboer og med lang sjøvei 
til butikk, skole og doktor.  Dette 
er noen av spørsmålene Dagrunn 
Grønbech omhandler i sin bok.  I 
boka blir beretningene om livet på 
disse øyene koblet sammen med 
hennes egen forskning på kystkvin-
ners liv.
Utsalgspris:  kr 299,-

Med vennlig hilsen
SELHORNET AS

Lang til havs på Helgelandskysten ligger Flæsen som 

var bebodd av en og samme familie i drøye hundre år. 

Boka er en levende skildring av havfolkets livstilpasning  

der det gjaldt å ha mange nok bein å stå på for å overleve. 

Selv om Flæsen ble fraflyttet under krigen, fortsatte 

familien å passe på ærfuglen og tok vare på  

egg- og dunproduksjonen helt fram til 1984. 

I dag tilhører øygruppen Vegaøyan verdensarvområde, 

og Flæsen-familiens fembøring «Opreisningen» 

står nå på Norsk Maritimt  Museum i Oslo.

Selhornet
FORLAG

Livet i FlæsenLivet i Flæsen
– en øygruppe på Helgelandskysten

Beretninger fra første halvdel av 1900-tallet

Dagrunn Grønbech

NY BOK FRA
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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!

Har du glemt å betale  
medlemskontingenten?
Faktura på medlemskontingent for 2018 ble sendt 
ut i januar og påminnelse sendt ut i mars.
Pr i dag gjenstår medlemsinnbetaling fra 35 ordi-
nære medlemmer og 24 livsvarige medlemmer.
Vi minner om at prisen for ordinære med-
lemmer er kr 250,-. 
Livsvarige medlemmer betaler kr 100,-, som er 
et beløp som går til dekning av våre utgifter til 
medlemsbladet. Dette ble vedtatt på årsmøtet i 
Velfjord 3. september 2011.
 Skulle noen etternølere ønske å foreta beta-
ling, men ikke er i stand til å finne vår korrespon-
danse er det mulig å betale over nettbank til:
 Bankkonto nr.: 4532.08.00262

 Dere må føre inn deres navn i merknadsfeltet 
(KID felt). Dette letter registrering av betaleren.
 Konsekvensen av ikke å betale 250/100 er 
at tilsending av vårt medlemsblad vil opphøre fra 
1.september for de som ikke har betalt for inne-
værende år.
 Har noen spørsmål om dette, ta kontakt med 
Rigmor Bosness (se baksiden av bladet)
 Hold oss informert om postadressen

Fortsatt er vi på leting etter medlemmer som flyt-
ter på seg og som Posten returnerer medlemsbla-
det som blir sendt ut. Dette fordyrer utsendelsen 
og øker arbeidsmengden. Husk at alle nå bor i en 
veiadresse med nummer på huset.
 Meld fra til: Rigmor Bosness, Nordsjøveien 4, 
8860 Tjøtta, epost: rbosness@online.no

Medlemskapet i Helgeland Historielag

Denne praktfulle låvebygningen 
finner man på Storvollen i Rana. 
Også omtalt som Hjartåsen.
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Årsmøte 2018

Årsmøtesamlingen 
Nesna 2018
Årsmøtesamlingen var i år lagt til HAVBLIKK & AURORA 
Restaurant og Livescene, Nesna dagene fredag 13. til søndag 
15. april. Dette stedet er en utvikling av det som tidligere er 
kjent som Nesna Camping. De kunne tilby brukbare lokali-
teter til både møter og overnatting. Det viste seg også at de 
hadde et godt kjøkken med utmerket mat.

Foranledning at årsmøtesamlingen var lagt til Nesna var at 
Nesna Lærerskole i år har sitt 100års jubileum. Dette mente 
man var på sin plass at også Helgeland Historielag iakttok. 

Fredagen ble benyttet til sosial sammenkomst og kulturelt 
innslag. Således rigget ekteparet Mariann og Snorre Sivert-
sen til på senen og gå oss en flott konsert. Ikke minst fordi 
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Årsmøte 2018

”låtene” var tidsriktig for kveldens publikum. Ekteparet 
har tilknytning til lærerskolen og er opphavet til artis-
ten Ida Maria. Det ble en fin opplevelse.

Lørdagen var satt av til kunnskapsinnhenting. Først med 
besøk ved Høgskolen, som nå er en del Nord Universi-
tet, med god veiledning fra Svein Erik  Forfang. Han tok 
oss gjennom de hundrede år og ga oss en oppsumme-
ring av historien til Nesna Lærerskole,  senere Lærer-
høgskole og nå Universitet. Så fulgte en omvisning i 
både nye og eldre deler av dette ærverdige lærested. 
Deltagerne uttrykte stor tilfredshet med omvisningen 
som helhet.

Deretter vandret man den smale sti ned til havnen på 
Nesna. Der ligger det som en gang var Zahĺ s butikk, 
nå overtatt av kommune. Det huser Nesna Museum 
som driftes av Helgeland Museum. Her ble vi møtt av 
Ann Kristin Klausen og Åshild Kittelsen. Museet har en 
rikholdig samling. Ryddig organisert i temautstillinger. 
Godt merket og framstår svært informativ.

Leder for Nesna-avdelingen Klausen ønsket velkom-
men og orienterte om temautstillingen Jektefarten. 
Utgangspunktet var handelsfamilien Zahl og deres 
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Årsmøte 2018

nøyaktige førte frakteprotokoller som har gitt 
museet innsikt i hva som ble utført og inn-
ført med jekter fra og til landsdelen. Denne 
informasjonen bidro Å. Kittelsen til. Vann-
kringle ble servert for at vi skulle få en smak 
av fordums godsaker. Klausen førte oss inn i 
Nesnalobbens historie. Også dette av stor in-
teresse.

Så var det kveld og festmiddag. Her skulle 
jo arrangementet toppes med tildelingen av 

årets æresmedlemskap. Men den utnevnte 
befant seg på sørlige breddegrader så årsmø-
tedeltagerne ba styret overlevere utnevnelse 
på et senere tidspunkt. Se egen omtale av 
mottakeren. Martin Jøsevold og Oddvar Ul-
vang går ut av styret og ble behørig takket av 
med blomster og varme klemmer.

Søndagen var satt av til årsmøteforhandlin-
gene og hjemreise. Et vel gjennomført arran-
gement.
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Årsmøte 2018
Referat fra årmøte-
forhandlingene.
24 av lagets medlemmer deltok i årsmøtet. 
Disse forhandlingene avsluttet samlingen 
på HAVBLIKK & AURORA Restaurant 
og Livescene, Nesna. Lagets leder Arne J. 
Andersen ønsket deltageren velkommen til 
årsmøte 2018.
 Det var en enkel saksliste med de viktig-
ste saker og valg. Møtet ble konstituert med 
Arne J. Andersen som møteleder og Ester V. 
Ødegård som sekretær.
Årsmeldingen fra styret
Det var intet ønske om at årsmelding skulle 
refereres da den var tilsendt de påmeldte 
deltagere i forkant. Leder valgte å dra ut 
noen hovedpunkter og ga utfyllende infor-
masjon om dette:
• Avtaleforhold til samarbeidspartnere. 

Bl.annet  Libris Mosjøen og avisen Helge-
lelendingen. Særlig dette siste forholdet 
ble utdypet og redegjort for. Det gjelder 
vansker regnskapsmessig ved å motta 
erstatningen i form av fri annonsering for 
kr 100.000 i året fram til og med 2018. 

• Flytting og nedskriving av bok-lager. Alt 
som ikke Libris Mosjøen skal selge og 
distribuere for historielaget er flyttet til 
lokale i Sandnessjøen. Verdien av bok-
utgivelsene er kraftig nedskrevet i verdi. 
Dette har ikke vært handtert riktig over 
lang tid. Derfor tar styret et grep ved årets 
regnskapsavslutting. Selve flyttingen har 
blitt foretatt av ”Tordenskjolds soldater”

• Arbeidet med stedsnavnregistrering har 
stoppet litt opp. Entusiasmen er vanskelig 
å holde på topp selv om man mottar god 
og verdifull støtte fra Arkiv i Nordland. 
Leif Elsvatn tok til orde for et økt samar-
beide med Samisk Kultursenter i Hattfell-
dal. Dette tilkjennega årsmøtet støtte til.

• Feilregistrering i Brønnøyregistrene har 
ført til avslag på søknaden om MVA refu-
sjon. Dette ble rettet opp umiddelbart 
etter at det ble anmerket og er en feil som 

det samme register innrømmer ikke skulle 
vært

 Årsmeldingen ble vedtatt med noen kor-
rigeringer på navn i valgte posisjoner.
Regnskapet 2017
Kasserer Rigmor Bosness foretok en grundig 
gjennomgang av tallene, suplert av leder 
Arne J. Andersen. Man har i flere år benyt-
tet seg av regnskapsselskaper, de siste år 
Bluecon. Det blir formeldt riktig, men en 
smule komplisert å ettergå. Styret vurderer nå 
å produsere regnskapet på egen hånd. Dette 
vil gi betydelig innsparinger.
 Grunnet den nevnte nedskriving av lagets 
verdier i form av bøker, vil dette i regnskapet 
føre til tap av verdier. Noe som fører til en 
utgiftsføring av tapet. Således ble resultatet 
negativt med kr 429 325. Laget har penger 
i banken så det er ikke et bilde på økono-
miske vansker.
 Regnskapet enstemmig godkjent.
Budsjett 2018
Styret la fram et forslag til budsjett. Årsmøtet 
ble invitert til å drøfte dette og etter ulike 
innspill og synspunkter endte man opp med 
forventede inntekter på kr 462 000 og en 
utgiftsside på kr 432 000.
 Budsjettet godkjent.
Øvrige saker
Styret mottar en sel saker og henvendelser 
om økonomisk støtte til formål som klart 
ligger innenfor laget arbeidsfelt. Normalt 
behandles dette som bevilgningssaker på 
årsmøter. Fram til nå har dette vært å anse 
som en sak for styret å handtere. Styret ber 
årsmøtet om fullmakt til å bevilge penger 
til prosjekter, eller å imøtekomme søknader 
som har i sitt formål tiltak og målsetninger 
som klart ligger innenfor historielagets for-
målsparagraf.  Det forutsettes at bevilgningen 
ligger innenfor de 
økonomiske ram-
mer som er gitt i 
budsjett eller i lagets 
økonomi for øvrig. 
Dette ble enstem-
mig vedtatt.
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Redaksjonskomite årbok:
Leder Svein Erik Forfang, 1 år
Olav Nordsjø, 1 år
Magnar Solbakk, 1 år
Are Andersen, 1 år
Oddvar Ulvang, 1 år
Astrid Aunøien, 1 år

Æredsmedlemskomite:
Kjell Jacobsen, 1 år
Harald Monsen, 1 år
Rita Johansen, 1 år

Valgkomite 2019:
Leder Brita Vistnes, 1 år
Leif Elsvatn, 1 år
Oddvar Ulvang, 1 år

Revisorer:
Styret gis fullmakt til å velge revisor og vara-
revisor om forholdet med Bluecon opphører 
og regnskapet føres av person uten autorisa-
sjon.

Årsmøte 2019
Styret har bestemt at årsmøtesamlingen i 2019 
blir på Sømna, lørdag 30. til søndag 31. mars.
Det blir en samling med kun en overnatting. 

Leder takket for fornyet tillit og håpet på et 
godt samarbeide i det kommende år. Man 
ønsket hverandre god tur hjem og vel møtt 
på Sømna neste år.

Valg
På vegne av valgkomiteen la Brita Vistnes 
fram innstillingen for valgene i 2018. I tillegg 
ble det fremmet forslag i møte på valgkomite 
og behandling av revisorvalg. Alle valg var 
enstemmige og uten motkandidater.

Styret:
Leder Arne J. Andersen, 1 år
Ester V. Ødegård
Rigmor Bosness
Jon Suul, 2 år
Kari Sommerseth Jacobsen, 2 år
Varamedlemmer:
Håkon Øyen, 1 år
Unni Marie Sandholm, 1 år
Roddy Olsen, 1 år

Årsmøte 2018
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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

Nemnda for vurdering av æresmedlemskap la 
fram en innstilling for styret i forkant av års-
møte. En innstilling som styret helt og fullt 
stilte seg bak:
 Øyvind Jensen, Nesna  
 tildeles æresmedlemskap i 2018.

Jensen har et bredt arbeide bak seg på en 
rekke områder. Ikke minst som bygdebok-
forfatter og en rekke andre historiske publi-

kasjoner. Selv om Jensen ikke betegnes som 
historiker har hans kunnskaper og evne til 
formidling gitt et stort bidrag til Helgelands 
historie skriving. 

Helgeland Historielag ønsker å gratulere 
 Øyvind Jensen med æresmedlemskapet og 
velkommen i den eksklusive gruppen av æres-
medlemmer.

Æresmedlem

Foto. Sven Erik Forfang

Årsmøte 2018



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: Kari Sommerseth Jacobsen, 8850 Herøy 
 epost: kari.jacobsen@helgelandmuseum.no
Styremedlem: Jon Suul, 8980 Vega 
 epost: jon@suul.no
Varamedlemmer: Håkon Øyen, Unni Marie Sandholm, Roddy Olsen

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

Redaktør: Arne J. Andersen
Utgitt av Helgeland Historielag

  

www.helgeland-historielag.no
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Velfjord Museum på Strøm som nå inngår i Helgeland Museums virksomhet er verd et besøk. 
Enten man deltar på organisert omvisning eller man bare på egen hånd rusler rundt og ser. 

Fra bygdesamlingen  
på Strøm i Velfjord


