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Gammelbutikken i Kroken

Gammelbutikken i Kroken ligger øverst
i Susendalen, ca 40 km fra sentrum mot
grensen til Sverige. Lars Estensen (1875-1972)
var en sagnomsust handelsmann i Susendalskroken. Lars sto bak disken til langt over
passerte 90 år. I Kroken er det bildeutstilling
og gjenstander som forteller den spesielle

Du kan også lese om:
Side 6-7:
Svalbard evakueres i 1941

historien om handelstrafikk og samkvem over
grensefjellene mellom de to lands beboere.
Dette gamle butikkstedet var lenge en møteplass i Tre kulturers landskap – mellom samer,
nordmenn og svensker.
Fra Helgeland Museums informasjon.

Side 8-9:
Rom-kaggens reise fra Murmansk
til Mindland
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På vei mot et jubileum

H

elgeland Historielag som ble stiftet i
1970 er nå på vei inn mot sitt 50-årsjubileum. I denne sammenheng er det satt
på en forfatter som skal beskrive lagets
viktigste begivenheter og drivkrefter i disse
50 år. Årboken om to år vil ta inn denne
historien. Den som har fått oppdraget
er Oddvar Ulvang som er trygt passert i
årboknemnda.
Selvsagt skal vi feire oss selv i denne sammenheng. Hva vil være et passende arrangement i denne sammenheng, er det nok
mange som har meninger om. Nå har det
allerede kommet noen innspill og dette
skal styret bearbeide for å finne ut hva som
er mulig å få til. Blant våre flere hundre
medlemmer må det vel være mange gode
ideer og forslag i så henseende.

ØKONOMI

Hvem er så «vi» som utgjør Historielaget?
Det er jo en kjensgjerning at flesteparten
er godt voksne kvinner og menn. Påfyllet
av yngre voksne er ikke generende stort.
Dette kan ha mange årsaker. Skyldes vel
først og fremst at organisasjoner ikke er i
samspill med vår tid. De er for ordentlige,
regulert og statiske. De opererer ikke på
de moderne plattformer. Man kan ikke
klikke «Like» som utrykk for sin deltagelse.

Om knappe to år skal «vi» markere vårt
jubileum. Hvem «vi» da er kan bli spennende. Hvor står jubileums-kraft vil man
være i stand til å mobilisere? Dersom noen
allerede nå har klart å lese mellom linjene
at lagets leder er bekymret for den nære
framtiden så er vel det faktisk tilfelle.
Skuta er gammel. Det samme er mannskapet. Godt at byssa er i drift og i stand til
å servere de reisende god mat. Da tenker
jeg selvfølgelig på vårt kvalitetsprodukt,
Årboka. I år er den allerede ferdig og i salg.
På veien inn mot jubileet kan vi snart sette
oss med og fordype oss i mangt og meget
som kommer på trykk nå i høst. Dette
for å fylle på vår historiske godterihunger.
Og endelig måke vår snø. Glede oss over
en mindre bolig. Tenke på hvor enkel vår
hverdag er blitt. Prise oss lykkelig over alle
hjelpemidler som gjør våre liv lettere å
leve. Kose oss med venner, familie og de
nye generasjoner. Gå på tilstelninger og
arrangementer som passer for oss. Ja, jeg
hadde så nær sagt, slippe å selv bidra, for
det har vi jo måttet hele vårt voksne liv.
Gled dere over bokhøsten, førjulstiden
og vinteren. Det er ikke så alt for mange
dager til sola snur og vi får lysere dager.
Det blir vår før vi aner det.

Helgeland Historielag har i dag 305 medlemmer.
106 er livsvarige medlemmer og disse betaler kr
100,- pr år. Dette skal dekke litt av utgiftene til det
medlemsbladet du nå leser. 185 ordinære medlemmer betaler kr 250,- i kontingent pr år. I tillegg har
vi 14 Æresmedlemmer.
Ved siste økonomioversikt viser det seg at det
er 23 ordinære medlemmer som ikke har betalt sin
kontingent på kr 250,- og 14 livsvarige medlemmer
som står i rest med kr 100.
På siste styremøte vedtok vi at etter 2. gangs purring på medlemskontingenten fra ordinære medlemmer, vil de som da ikke betaler bli strøket.

E-post adresse.
Det er god økonomi å fakturere medlemmene elektronisk. Vi mangler fremdeles
e-post adressen ti flere av
medlemmene. Flott om du
sender meg en e-post. Slik
sparer vi papir, konvolutt og
frimerke.
Økonomiansvarlig
Rigmor Bosness:
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Det gamle sommerfjøset
Sommerfjøset var i lang tid en viktig bygning i
husdyrholdet og i landbrukets kulturlandskap,
men er nå for lengst en saga blott. Endringene i landbruket har gjort dem overflødig i
løpet tiårene som er gått etter siste krig. Nå
er bestanden av sommerfjøs kraftig redusert,
og skulle det være et ønske, som det burde, å
bevare noen for ettertiden så begynner det å
bli vanskelig å finne kandidater. Sommerfjøsene har som mange andre kulturminner ingen
verneplan.
Undertegnede har særs gode minner om
sommerfjøs fra fjellgårder i Jämtland. Der var
det både sidet trønderfe, geit og sau som hadde ly for natten. Melking av ku og geit foregikk på morgenen før dyrene ble sluppet til

skogs igjen. Dyrene var medgjørlige vant som
de var med folk, og folket var arbeidsomt med
karakter og integritet. Slik var det vel også på
Helgeland.
På Vega har man på Vallsjøen stående et
flott lite sommerfjøs. Det er bygget for noen
få kyr av en størrelse som ikke var NRF. Dette
lille sommerfjøset er en perle blant de fortsatt
gjenværende sommerfjøsene på kysten. Det
ville være ualminnelig trist om det ble borte.
Det representerer en annen tid med andre
typer folk og fe. Og det står det som et minnesmerke over en tid da forutsetningene var
annerledes enn nå. Her kan man stoppe opp
å dvele ved det forgagne og det som en tapte
på veien.
Sommerfjøset på
Vallsjøen, Vega. En
del av verdensarven.
Foto: Jon Suul.
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Redaksjonsnemnda på Helgeland Museum, Nesna. Fra venstre: Are Andersen, Astrid Aunøien,
Olav Nordsjø, Sven Erik Forfang og Oddvar Ulvang. Magnar Solbakk hadde forfall.

Ny årbok
Redaksjonsnemnda for Årbok for Helgeland ferdigstilte manuskriptet til Årboka
2018 på møte på Nesna 25. august. Det
blir i alt 17 artikler i årets årbok som blir
den 49. i rekken. Artiklene har et stort
tematisk spenn fra hus og hjem, skole og
kultur, helse og næring til spor i jord og
kald krig.
I årboka blir det presentert helt nytt
stoff om nordlandsbunaden. Det har lenge
vært hevdet at til grunn for bunadsbroderiet lå to tøystykker kalt «bringeklut» og
«lomme» fra «kona i Røyten». I artikkelen
som er skrevet av Kari Sommerseth Jacobsen, slås det fast at det verken er snakk
er snakk om «lomme» eller «bringeklut»,
men om to deler av en brodert kvinnelue.
Jacobsen identifiserer også «kona i Røyten», og kommer med forslag til hvordan
broderiet har blitt til.
I en annen artikkel av Birgitta
Berglund og Thyra Solem får vi nye

opplysninger som dokumenterer at den
eldste kjente åkeren i Nord-Norge, lå
på Myrmoen i Drevja. Artikkelen gir også
en interessant innføring i hvordan en
arkeolog og en botaniker samarbeider om
å tolke spor etter mennesker.
Flere enkeltpersoner fra regionen
løftes fram i andre artikler; kulturpersonligheten Emelius Kvalholm, lensmannen
Julius H. Jacobsen, prelaten Geble Pederssøn og fotografen Barbara Baardsen.
Tre hundreårsminner markeres gjennom artikler om spanskesyken, lærerutdanningen på Nesna og Hornmusikken
«Fram» i Mosjøen.
Årboka er å finne i bokhandelen.
Prisen er fastsatt til kr. 380.
Redaksjonsnemnda besøkte både
Helgeland Museum, Nesna og Nord universitet, Nesna under sitt møte på Nesna,
og fikk orienteringer om virksomhetene.
På museet fikk redaksjonen orientering av
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avd. leder Ann Kristin Klaussen om
museets utstillinger, bl.a. om utstillingene «Nesna-lobben» og «100
år med lærerutdanning på Nesna».
Avd. leder Ann Kristin Klausen
fortalte bl.a. historien om filtskoen
«Nesna-lobben».

Våre sponsorer
Helgeland Historielag har helt fra stiftelsen i 1970, nå i
48 år, gitt ut Årbok for Helgeland.
For å finansiere dette årlige bokprosjektet, har historielaget alltid henvendt seg til særlig næringslivet og
kommuner på hele Helgeland og spurt om støtte.
De første årene gikk det ut på å selge annonser
i forskjellige størrelser og priser, som så ble trykket i
boka. Senere gikk en over til et enklere system, med
å spørre om et fast minstebeløp. De som bidrar blir så i
boka ramset opp kommunevis. Minstebeløpet er nå satt
til 900 kroner, og noen gir mer enn det. Noen større
selskaper bidrar også med opptil flere tusen kroner. All
innsamling skjer fra tidlig på sommeren, og alle som
støtter oss får ei bok når den kommer utpå høsten.
Innsamlingen av støttemidler har med få unntak,
styremedlemmer hatt ansvaret for.

Antallet i år det høyeste – 176
Så med et antall fra 120-130 og oppover, hvorav noen
sier nei, så sier det seg selv at det er adskillig flere bedriftsledere en må spørre om penger fra. Enten det skjer
med bedriftsbesøk eller pr telefon, så må noen ganger
stadig ringing eller besøk gjentas, før en får sjefen i tale.
Flere bedrifter ønsker også forespørsel på e-post.
Et annet fenomen er at mange butikker nå er med i
kjeder, og derfor ikke selv rår over sponsormidler. Dette
gjelder særlig i kjøpesenter i byene på Helgeland.
Bedrifter i Rana har aldri vært noen stor sponsorstøtte og er nå omtrent helt borte.
Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund, bidrar i år
med støtte fra til sammen 83 bedrifter, etter at det ble
gjort et skippertak mot Brønnøysund og Mosjøen, hvor
støtten var i stor tilbakegang noen år.
Vår henvendelse ble omtrent hundre prosent møtt
med positiv forståelse for historielagets arbeid. Ellers var
det i distriktskommunene mye trivelig kontakt og ren
plankekjøring med mange positive støttespillere over
mange år.
Undertegnende har på oppdrag fra styret i historielaget samlet inn 138.600 kroner fra 128 sponsorer i 14
små og store kommuner. Ved siden av er det også blitt
samlet inn 20.000 kroner til utgivelsen av medlemsheftet du nå leser i.
Vi må ikke glemme at vi har fem personer til som
også i år, lik mange tidligere år, har samlet støtte til
årboka. Det er Harry Nilssen, som har hatt Herøy
Kommune og Astrid Hvitsten som har samlet sponsorer
i Dønna Kommune. Kjell Grimsø har gjort sin årlige
innsats i Vega og Vevelstad og det har også Øystein Kibsgård og Ester Villmones Ødegård gjort i Hemnes.
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Bildet gjengis med tillatelse fra Svalbard Museum.

SVALBARD EVAKUERES 1941
av Oddvar Ulvang

Sommeren 1941 ble de britiske krysserne "Nigeria" og "Aurora", samt
destroyerne "Tartar" og "Punjabi"
sendt til Spitsbergen. Den norske
marineløytnanten Ragnvald Tamber var
beordret med på toktet. Den 31. juli
ble det landsatt en væpnet styrke ved
Kapp Linné, med ordre om å hindre at
radiostasjonen skulle informere tyskerne om at en britisk styrke var på vei
inn fjorden. Man regnet nemlig med at
det kunne være tyske styrker i Longyearbyen.

Da britene stormet Isfjord Radio, kom en av
telegrafistene ut på trappen. Tamber kjente
ham fra krigshandlingene i Bodø i 1940 og
gjensynsgleden var stor. Besetningen på Isfjord Radio fikk nå instrukser om bruk av
radiostasjonen, og Tamber fikk en viktig informasjon om at det ikke var tyskere på Spitsbergen. "Tartar" gikk nå til Longyearbyen, der
de besatte Svalbard Radio.
Britene hadde nå kontroll over radiosambandet til Norge, og da de forlot Spitsbergen,
lot de Tamber være igjen i Longyearbyen som
midlertidig militærguvernør. Med seg hadde
han en norsk marinegast. På folkemunne
ble disse to kalt "hæren". Tamber skulle føre
kontroll med radioforbindelsen til Norge, slik
at militæraksjonen kunne holdes hemme-
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lig lengst mulig. Det ble gitt direktiver
for radiosambandet til Norge. Både Isfjord Radio og Svalbard Radio gikk inn
for oppgaven, og fikk senere anerkjennelse for det. 15. august kom et tysk fly
inn Isfjorden, og Isfjord Radio ga beskjed
til Svalbard Radio. Heldigvis snudde flyet før det kom så langt inn at flygeren
kunne se de lastede kullskipene som ble
holdt tilbake i Advent Bay.
Den norske regjering i London diskuterte med regjeringene i Storbritannia og Sovjetunionen om hva de skulle
gjøre med befolkningen på Spitsbergen,
og det endte med en beslutning
om evakuering. Den 24. august kom det
21.000 tonn store passasjerskipet "Empress of Canada" til Spitsbergen, eskortert av en styrke på åtte krigsskip. Isfjord
Radio ble besatt av ni soldater om morgenen den 25. august. Av disse var fire
norske. Det ble nå jobbet intenst for å
samle folkene fra de forskjellige gruvesamfunnene, og i tillegg måtte man dra
rundt og hente 17 norske fangstmenn
som oppholdt seg på øygruppen.
Samme dag styrken kom til Spitsbergen, ble 1955 russere tatt ombord i "Empress of Canada" og ført til Arkhangelsk.
Av disse kom 1218 fra Barentsburg, 638
fra Grumant og 99 fra Pyramiden. Reisen
tok mer enn tre døgn. I mellomtiden ble
folkene i Svea og Ny-Ålesund hentet til
Longyearbyen.
I den tiden evakueringen foregikk,

var det av stor betydning at radiosambandet til Norge gikk som før. Isfjord
Radio sendte sine værobservasjoner,
men istedenfor å melde om det fine
været som var på Spitsbergen, ble det
meldt om tett tåke. Derfor var det ingen tyske fly som besøkte Spitsbergen i
denne perioden. Før man forlot Spitsbergen, ble radiostasjonene gjort ubrukelige. Når alle skulle evakueres, også
radiotelegrafistene, måtte man finne på
noe som ikke alarmerte tyskerne om det
ble opphold i radiosendingene. Natt til
3. september fikk derfor radiostasjonen
i Tromsø beskjed om at Svalbard Radio
ville være ute av drift til kl.2000 samme
dag, p.g.a. reparasjoner på kraftstasjonen.
765 nordmenn ble tatt ombord i
"Empress of Canada". Av disse var 570
menn, 140 kvinner og 55 barn. Under
overfarten til Storbritannia høre man
radiostasjonen i Tromsø anrope Svalbard
Radio med jevne mellomrom. Natt til 8.
september kom skipene inn til Greenock
i Skottland. Evakueringen hadde foregått uten store problemer, men det skulle gå fire år før de evakuerte kunne flytte
tilbake til Svalbard igjen.
KILDE:
Thoralv Lund: ”Kalde krigsår. Svalbard
1940-1945” (Bergen 1990).
Kåre M. Brattlien: ”Isfjord Fyr og Radio 55
år” i Polarboken 1987/88.

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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Romkaggens reise
fra Murmansk
til Mindland
på 1800-tallet
På gården Mindnes på Mindland har
det i mange år stått en romkagge.
Denne har barnebarna til John Blix
Johnsen nå gitt til Tjøtta Bygdesamling.
Kaggen er en gave fra barnebarna til John:
Oddrun, Jon og Eivind.

John Blix Johnsen født 1858 på Hjelmsøy i
Herøy. og døde i 1941.
Han ble gift i 1884 med Anne Petrine
Grønbech (født 1864) fra Mindnes på Mindland.
Faren til Anne Petrine, Ole Christian
Grønbech delte gården (gnr. 82 bnr 1)
Mindnes mellom Anne Petrine og broren
Helmer.
John var fisker og drev gården Bergsmoen
(gnr. 82 bnr 3) på Mindland i lag med sin
kone Anne Petrine. De fikk fire barn og Ole
Grønbech Johnsen drev gården videre til
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Fembøring
En fembøring er en åpen klinkbygd
trebåt av Nordlands-type. Fembøringen
har seil, typisk råseil med toppseil, og
gjerne seks eller sju rorom.
Fembøring: 41-48 fot eller 45-52 fot
hans sønn Eivind overtok. Nå drives gården
av Eivinds sønn Ole Per.
John f. 1858 drev fiske i Lofoten og på
Finnmark. Under Finnmarkfisket på slutten
av 1800-tallet dro John og båtmannskapet
fra Vardø til Murmansk på pomorhandel.
Pomorhandelen var en byttehandel mellom
folk i nordområdene, og foregikk fra 1740

Bildet viser John Johnsen født i 1858 og barnebarnet Jon født i 1928.

og fram til den russiske revolusjon i 1917
med kornprodukter fra Russland mot fisk fra
Nord-Norge.
På en tur med fembøringen fra Vardø til
Murmansk kjøpte John en kagge med rom.
Rommen kostet da 17 øre pr liter.Denne
kaggen har stått på Mindnes i alle år etterpå.
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Gammelbrua
over
Unkerelva
Denne brua over
Unkerelva ligger
på Susendalsveien. Brua er fra
1902 og betegnes
som «Hvelvbru
av brudsten.» Et
nydelig steiarbeide
som i sin tid kostet
17.715 kroner.

Årsmøte
2019 –
Sømna
Tidspunktet for
årsmøtet i 2019
er endret.
Lørdag 23.
til søndag
24.mars!
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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

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

Václav Marek 1908-1994

.no
historielag

Redaktør: Arne J. Andersen
Utgitt av Helgeland Historielag

laget tegninger og skisser. I ettertiden har
dette vært grunnlaget for bokutgivelser. Det
er omlag to tusen bilder i arkiv etter Marek.
En kulturhistorisk skatt som få bygder har
maken til.

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

Produksjon: tf-grafisk as, 8890 Leirfjord • Tlf. 91 17 96 31
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Styret Helgeland Historielag:

En tsjekker kom gående over fjellet fra Sverige til Susendal i 1923. Han fant seg til rette
og slo seg til der i hele 15 år. Han var levende
interessert i fjellet folk og deres livsvilkår. Sine
mange inntrykk og intervjuer med folk skrev
han ned. I tillegg tok han er masse bilder,

