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Å tenke seg om ...

Av og til burde man ta seg litt tid til 
å tenke seg om. Som for eksempel 
hvilket arbeide som ligger til grunn 

for utgivelse og utforming av artikler om 
ulike emner. Noen er bedre rustet til å 
forme sin viten og kunnskaper i forståelig 
lesestoff. Jeg synes bokhøsten var utrolig 
fruktbar i fjor. Særlig for historieinntreserte 
har tilfanget vært stort.

Bak disse forfatterskap finner man kunn-
skapsrike personer som har lagt utrolig 
mye arbeide ned i å frambringe historisk 
materiale. Og gode evner til å viderefor-
midle dette til oss lesere.

I 2018 mistet vi på Helgeland to av våre 
store formidlere av slik kunnskap. Velfjor-
dingen Arvid Sveli gikk bort i høst. Hans 
viten om en rekke emner var formidabel. 

Noe som resulterte i et stor forfatterskap. 
Han har betydd mye både for hjembygda 
og hele Helgeland. Han beholdt evnen til 
å skive til det siste. Vi sitter igjen med en 
enorm kunnskapsskatt.

Senhøstes gikk Kristian Halse bort. 
Skolemannen og politikeren som tilførte 
Helgeland så mye. Historie og kultur var 
emner som opptok ham og som kom ut i 
bøker. Lyriker var han også. Vi møter ofte 
hans dikt og vers. I 2017 ble han utnevnt 
til æredsmedlem i historielaget. 

Disse to, som fikk et langt og rikt liv, er nå 
borte. I avisene ble det skrevet nekrologer 
og minneord som nådde langt flere enn 
denne skrivelsen evner å nå. Det føles 
riktig å nevne Sveli og Halse før vi haster 
videre i vår travle hverdag.

Vårt medlemsblad vil fra nå av komme ut i 3 nummer i året. 
 Den første utgivelsen blir i januar/februar. Vi kaller inn til 
årsmøte med alt dette medfører. 
 Den andre utgivelsen blir etter årsmøte i mars/april. Der infor-
masjon om vedtak og valg (referat) inngår som viktig informasjon. 
 Den tredje utgivelsen blir høstnummeret. Det vil være naturlig 
at Årboka her omtales og får sin plass.
 I denne vesle trykksaken har dere alle en mulighet til å få ut-
gitt små artikler eller etterlyse saker som kan finnes blant de øvrige 
medlemmer. Oppfordring om å sende inn stoff gjentas herved.

”Den historiske Helgelendingen”

I forbindelse med Historielagets 50-års 
markering i 2020 er Oddvar Ulvang i gang 
med et arbeide for å beskrive virksomheten 
disse årene. En viktig kilde i denne sammen-
heng er lagets årsmeldinger. Det viser seg at 
arkivene er noe mangelfulle. 

ETTERLYSNING Derfor etterlyser vi årsmeldinger fra årene i 
denne oversikten. Det kan være at noen har 
disse i sine gjemmer.
• 1979/80
• 1982/83
• 1983/84
• 1984/85
• 1997/98

Om man ikke har alle, så 
vil det være svært nyttig 
om man har bare en.  
Ta bilde av eller kopiere 
disse og send leder. 
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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

NYE ELLER
ELDRE BØKER
FRA HELGELAND  
HISTORIELAG
Kontakt:

Tlf. 75 17 53 33
E-post: mosjoen@libris.no

www.helgeland-historielag.no
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Som vedtatt på årsmøte i 2018 ble 
Sømna valgt for dette året. Samling-
en er redusert til en overnatting, 
lørdag til søndag.

Sømna Kro og Gjestegård er vel kjent for 
mange og byr på de fasiliteter som er nødven-
dig. Likeledes er stedet tilpasset bevegelses-
hemmede, alt på ett plan. Like ved finner en 
Sømna bygdesamling som også er lagt inn i 
programmet.
 Som programmet viser er det lagt opp til 
foredrag og orienteringer om det vi tror kan gi 
oss kjennskap til det historiske Sømna.
 Redaktøren for gårds- og slekts historie-
verkene i Sømna og Brønnøy, Tor Qvale 
 Mathisen vil gi oss et innblikk i arbeidene med 
dette historiearbeidet.
 Deretter rusler vi bort til Helgeland Muse-
ums avdeling på Sømna, Sømna Bygdetun. Vi 
blir møtt av avdelingsleder Tove Rørmark. Her 
blir det omvisning og orientering om museet. 
Det blir servert kaffe og spesiell bakkelse.
 I denne koselige settingen på bygdetunet 
vil vårt styremedlem Jon Suul gi oss informa-
sjon om gjenstander og framstilling av disse.
 Så er det kvelden med festmiddag på gjes-
tegården. Denne spanderer Historielaget på 

Invitasjon til årsmøtesamling 
Sømna Kro og Gjestegård
23. og 24. mars 2019

Påmelding innen 10. mars til:
Rigmor Bosness: 
rbosness@online.no / tlf. 482 50 270
Arne J. Andersen: 
aj.and@signalbox.no / tlf. 481 50 710

de frammøtte. Likeledes lunsj både lørdag og 
søndag.
 Søndag formiddag er satt av til årsmøte-
forhandlinger.
 Se det utfyllende programmet samt pris-
oversikt for overnatting.

PROGAM
Lørdag 23. mars 
Kl 12 - 13 Frammøte, innsjekk Sømna Kro & 

Gjestegård, Vik
Kl 13 LUNSJ
Kl 14 Foredrag: Arbeidene med Gårds- 

og slektshistorie for Brønnøy og 
Sømna v/Tor Qvale Mathisen 
Holdes på møterom i Kro & 
Gjeste gården

Kl 16 Besøk Sømna Bygdetun 
omvisning og orientering 
v / Tove Rørmark

Kl. 17 Kaffeservering på Bygdetunet 
Foredrag: Bruksgjenstander og 
løsøre v/Jon Suul

Kl 20 Festmiddag, Kro & Gjestegård 
Sosialt samvær.

Søndag 24. mars
Kl 08 -10 Frokost 
Kl 10.30 Årsmøte, Sømna Kro & Gjestegård
Kl 13 Lunsj. Avreise
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Priser årsmøtesamlingen  
Sømna Kro og Gjestegård
• Dobbeltrom m/frokost: kr 995,- pr person 

(for to voksne kr 1990,-)
• Enkeltrom m/frokost: kr 755,-
• To lunsjer, en middag og øvrig servering 

dekkes av laget.

      

-  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!

SAKSLISTE
1. Konstituering
2. Årsmelding 2018
3. Regnskap for regnskapsåret 2018
4. Budsjett 2019
5. Kontingent 2020
6. Innkomne saker
7. Årsmøte 2020, stedsvalg
8. Valg
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må 
være mottatt i styret innen 10. mars.
Sendes leder Arne J. Andersen på 
epost: aj.and@signalbox.no

Styret har etter årsmøte på Nesna 15. april 2018 bestått av:
Leder Arne J. Andersen, Sandnessjøen
Sekretær Esther Villmones Ødegård, Korgen
Økonomiansvarlig Rigmor Bosness, Tjøtta
Styremedlem Kari Sommerseth Jacobsen, Herøy
Styremedlem Jon Suul, Vega
Varamedlemme: Håkon Øyen fast møtende til styremøter, Unni 

Marie Sandholm og Roddy Olsen. 
Redaksjon av Årbok for Helgeland 2018: Leder Sven Erik 

 Forfang, Nesna. Medlemmer: Astrid Aunøien, Are Ander-
sen, Olav Nordsjø, Magnar Solbakk og Oddvar Ulvang.

Årsmelding  
Helgeland  
Historielag 2018
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Årsmelding 2018

Revisorer: Helgeland Historielag kjøper sin regnskaps- og 
revisortjeneste hos SpareBank 1), Regnskapshuset (tidligere 
Bluecon AS), og årsmøtet valgte derfor ikke interne reviso-
rer. Det vil aktualiseres om regnskapet føres i egen regi.

Valgkomite: Leder Inger Brita Vistnes, Leif Elsvatn og Oddvar 
Ulvang.

Æresmedlemsutvalg: Leder Kjell Jacobsen, Rita Johansen og 
Harald Monsen

Medlemstall og kontingent
Medlemstallet har stort sett vært stabilt de siste årene. Ved ut-
gangen av året har vi registrert 293 medlemmer. En nedgang på 
nesten 20 fra året før. Det merkes nå en reduksjon i form av at 
medlemmer ikke fornyer sitt medlemskap ved innbetaling av 
medlemsavgifter. En slik utvikling er ikke bærekraftig over tid. 
Det finnes nok er rekke forklaringer og grunner til dette. Laget 
har en betydelig ”senior” gruppe. Aktiviteten kan også forklare 
noe av nedgangen.
 Styret har de senere år pekt på at fortsetter denne utvik-
lingen vil laget få en utfordring. Det har ikke lykkes å iverksette 
tiltak mot dette. Selv ikke oppfordringer i vårt medlemsblad 
”Helgelendingen” om å fremme forslag til å utvikle laget har gitt 
respons. 
 Kontingenten har for 2018 vært på 250 kroner. Den ble 
ikke vedtatt endret for 2019. Tidligere tegnet vi livsvarige med-
lemskap, men dette er det etter årsmøtevedtak gjort slutt på. 
De som fra tidligere står som livsvarige medlemmer, betaler årlig 
100 kroner som dekker utgiften for å få medlemsbladet. Disse 
får tilsendt faktura med krav om medlemsbladpenger. Det re-
gistreres at en del av disse medlemmer ikke betaler inn denne 
avgiften.
 Dersom det blir fremmet forslag om endringer i kontingen-
ten, vil dette få virkning først fra året 2020.
Styremøter 
Styret har siden årsmøtet hatt 4 ordinære styremøter. Møteste-
der har vært Korgen, Mosjøen og Sandnessjøen. Styret har jevn-
lig og god kontakt ved bruk av e-post. Samarbeidet i styret har 
vært godt, og alle vedtak har vært enstemmige. Første varamann 
til styret, Håkon Øyen, har møtt på styremøtene i den grad 
dette har vært mulig.
 Etter årsskiftet har det ikke vært felles møte mellom sty-
ret og redaksjonskomitéen for årboka. Kontakten har vært god 
underveis i produksjonen av Årbok for Helgeland 2018. Styret 
deltok sammen med boknemnda i pakking og utsending av 
årboka. Likeledes i fordeling av ”gavebøker” til bidragsytere og 
støttespillere.
Samarbeid med organisasjoner
Her vil styret trekke fram utviklingen i Landslaget for historielag 
det siste året. Det framkom etter årsskiftet at det var på gang 
dramatiske endringer i Landslaget. Etter hvert kom det fram at 

man etablerte seg utenfor sin tidligere base og at sentrale perso-
ner og styret var skiftet ut.
 Ved bruk av vår interne kompetanse utarbeidet styret en 
uttalelse overfor Landslaget der man la vekt på hvilke forvent-
ninger og støttefunksjoner man forventet fra en slik samlende 
overbygning for historielagsvirksomheten. Det kom raskt svar 
fra den nye ledelsen i organisasjonen. Søknaden om refusjon av 
MVA ble sendt og laget har mottatt tilbakeføringen av momsut-
gifter.
Medlemsbladet  ”Den historiske Helgelendingen”
Bladet har kommet ut etter planen med 3 numre det siste året. 
Leder Arne J. Andersen har vært redaktør. Stoffet har variert, 
men stofftilfanget fra medlemmene ikke har vært skremmende 
stort. Det er krevende å redigere et godt medlemsblad. Bladet 
har kommet ut med 12-16 sider. Utgivelseskostnadene pr. num-
mer ligger på ca. 15.000 kroner. Annonseinntektene har man 
klart å opprettholde på et forsvarlig nivå. Dekningsgraden 
kunne godt vært større, men laget klarer å forsvare utgivelses-
kostnadene. Det vil si, man har bestemt seg for 3 utgivelser i året.
 Første nummer i januar, slik at årsmøtet kan kunngjøres på 
forsvarlig måte. Samt at opplysninger om årsmøtesamlingen kan 
ble best mulig. Nummer to kommer ut etter årsmøtet og vil da 
redegjøre for forhandlingene og styresammensetning. Det tredje 
bladet kommer ut på høsten. Forhåpentligvis gir dette en mulig-
het til å samle verdifullt stoff og øke leseverdien. 
Heimesida og Facebook 
www.helgeland-historielag.no
Det kom melding om at plattformen hjemmesida var publisert 
på ville inngå. Det framkom tilbud om ny leverandør. Således er 
laget fortsatt i besittelse av hjemmeside. Den er mangelfull og 
langt fra ferdigutviklet. Her mangler laget noen som kunne påta 
seg ansvaret for å redigere og holde denne oppdatert.
 Det er kontakt med leverandøren for å få en bedre løsning 
på plass.
www.facebook.com/groups/360464490776439
Facebook-siden til Helgeland Historielag administreres av Trond 
Johansen. Det er forsøkt å få tilgang til flere administratorer til 
siden. Likeså at den endres fra lukket til åpen gruppe. Styret 
oppfordrer medlemmene om å bruke den, slik at siden kan bidra 
til enda bedre kontakt med medlemmene. Her har vi et medium 
som laget bør kunne utnytte bedre.
Salg av bøker og småskrifter.
Fra og med 2016 har salgsaktivitet for laget vært utført av Mosjø-
en Libris. Etter disse årene har det vel blitt avklart hvilket salgs-
potensial som ligger i våre bokutgivelser. Årbok 2017 og 2018 
hadde et opplag på 1300 eksemplarer. Det ser ut til at 2018 ut-
gaven selger litt dårligere enn de to foregående år. Restbehold-
ningen er minimal, noe som er helt avgjørende. Omsetningsav-
talen er endret slik at økt omsetning, også av eldre utgivelser, gir 
bedre fortjeneste for Mosjøen Libris. 
 Når det gjelder tidligere utgivelser utgjør dette salgsmes-
sig lite. Den store beholdningen av boktitler blir det ikke betalt 
lagerleie for.  Styret vedtok å flytte dette overskuddslageret fra 
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Mosjøen til Sandnessjøen. Her leies det et lokale, som foruten 
lager og salgssentral også brukes til kontor, arkiv og møteaktivi-
tet. 
 Mosjøen Libris distribuerer for videresalg i butikker og an-
dre bokhandlere. Det synes å virke helt etter hensikten. I tillegg 
har laget fra den nye basen i Sandnessjøen forsynt butikker i dis-
triktene med årbøker, noe som gir oss alle inntekter. Slik omset-
ning foretas for å tette hullene på steder som bokhandlerkjeden 
ikke når.
Årbok for Helgeland
Årboka er lagets merkevare. Faglig sett er årboka av god kvali-
tet. Innholdet er variert og ikke bundet opp i noen tematikk. 
Artikler har det vært greit å få på plass. Boknemnda klart å 
fylle årbøkene med variert godt stoff. Man legger da vekt på å 
 produsere et godt bokverk. 
 Årboka 2018 kom ut noe tidligere enn før. Sam arbeidet 
med tf-grafisk har vært utmerket. Bak denne virksomheten står 
Torolv Forfang. Han tilrettelegger også vårt medlemsblad.
 Sponsorer til Årboka er av stor betydning for økonomien i 
prosjektet. Denne gangen satte vi et medlem i laget på denne 
salgsoppgaven. Dette har gitt den ønskede effekt. Bedre opp-
slutning av sponsorer. Eventuelle utgifter betaler seg selv ved 
økte inntekter.
 Til slutt vil styret trekke fram det gode arbeidet boknemn-
da gjør med årboka. Måtte denne fortsatt være en god salgsvare 
for Helgeland Historielag.
Helgeland Historie bind V og VI
Styret har sett på muligheten for å utgi to bind til av Helgeland 
Historie og på denne måte få sluttført dette store bokprosjek-
tet. Det har vel ikke framkommet så veldig mye nytt i denne 
sammenheng.
 Restopplaget av bindene II, III og IV er formidable. Selv 
med sterk redusert pris har det ikke lykkes å etablere interesse 
for bokverket.
 Alle forhold tatt i betraktning vil ikke styret anbefale at 
prosjektet videreføres. Ikke med mindre det dukker opp fak-
torer som peker i retning av stor interesse for å få det sluttført 
eller at det inntreffer økonomiske muligheter for å gjennomføre 
dette.
Stedsnavnskurs og stedsnavnsarbeid
Det samarbeide som var innledet med Arkiv i Nordland steds-
navnsregistrering, gikk i stå allerede i 2017. Deltagerne i prosjek-
tet manglet vel noe motivasjon og ble fanget inn av at de også 
hadde mange andre oppgaver de var opptatt av. Prosjektet var 
målbart og avdekket fort om man leverte inn til databasen.
 Både Arkiv i Nordland og Historielaget brukte ressurser på, 
men fikk heller liten uttelling.
 Arkiv i Nordland var også ansvarlig for et prosjektet med 
innsamling av sørsamiske stedsnavn. Her deltok Helgeland 
Historie lag som partner. Prosjektet var avgrenset til grenseområ-
dene i det sørlige Nordland/Helgeland. I januar 2018 ble det gitt 
melding om stopp i prosjektet.

Helgeland Historielags arkiv
Arkivet er nå samlet i lagets lokaler i Sandnessjøen. Det som fan-
tes av arkiv på Svenskloftet i Kulturverkstedet synes å være man-
gelfullt, og mye tyder på at noen protokoller mangler. Arkivert 
regnskap blir gjennomgått. Nye krav til billagsoppbevaring gjør 
at det som er eldre enn 5 år kan kasseres. Her må det imidlertid 
søkes etter billag som kan være verdifulle for ettertiden. Alle 
regnskapsoppsett blir tatt vare på. Arkivet er nå en av kildene 
for Oddvar Ulvang som er i gang med å skrive en artikkel om 
Historielaget til 50-årslubileet i 2020.   
Avtalen med avisa ”Helgelendingen”
2018 markerer slutten på kompensasjonen for ”tyveriet” av va-
remerket Helgelendingen. Tidligere år har styret redegjort for en 
del praktiske problemer med å hente ut ytelser fra avtalen vår. 
Det blir fakturert og mot-fakturert for på den måten å nulle ut 
en mottatt tjeneste. Dette har ført til regnskapsutfordringer hos 
Historielaget. Styret vil oversende et brev til avishuset der vi tak-
ker for det samarbeide som avtalen har vært basert på. Samtidig 
vil vi takke for alt vi har lært oss om ”Barter-fakturaer”.
 Historielaget konstaterer at avishuset har oppfylt sine for-
pliktelser i henhold til avtalen.
Regnskapsførsel 
Leveransen av årsregnskapet fra selskapet SpareBank 1), Regn-
skapshuset er tilfredsstillende mottatt…... Også som tidligere år 
har lagets ansvarlige for økonomi, Rigmor Bosness, lagt ned et 
betydelig arbeide med å betjene regnskapssystemene. I tillegg 
må det manuelt føres medlemsoversikter, da systemene ikke 
produserer slike oversikter i et format vi trenger. Selv om vi nå er 
sikre på at regnskapet er ført etter forskriftene, samt at vi er sik-
ret refusjoner av MVA og lignende, er dette en arbeidskrevende 
oppgave for den som laget har satt på oppgaven. 
 Avtalen med denne leverandøren av regnskapstjenester er 
nå sagt opp og ny leverandør på plass. Denne gang går vi sammen 
med en del andre historielag på Helgeland over til Fjeco Regn-
skap AS, Korgen. Med dette grepet går kostnadene ned betyde-
lig. Dette er i seg selv av stor betydning.
S tyret legger fram et regnskap for 2018 med et overskudd/
underskudd på kr xxxxx. Også i 2018 tar man grep på varebe-
holdningen (gamle bøker). Nå er alle bokutgivelser eldre enn 
2017 nedskrevet til kr 0. Dette grepet fører til ……..
Til slutt
Også i 2018 har styret vært opptatt av å skape struktur og øko-
nomisk oversikt. Likeledes å stramme opp avtaler og økono-
miske bindinger. Tiltak for å sikre laget økonomisk handlefrihet 
framover vil være et hovedfokus. Selv i en beskjeden organisa-
sjon som vårt historielag forbrukes menneskelige resurser. Det er 
viktig å etterfylle slik at slagkraften og evnen til å overleve som 
organisasjon kan bevares. 
 Styret vil takke alle, medlemmer og samarbeidspartnere, 
som har bidratt til at Helgeland Historielag framstår som en viktig 
organisasjon i kulturlivet på Helgeland.

Hattfjelldal 18. januar 2019.



Dette er den 49. utgaven av Årbok for Helge-
land.  I denne kan du gjennom 17 artikler få 
innsikt og opplysning om liv og virke på Helge-
land, næringsvirksomhet, musikk, mat, sykdom, 
husflid, arkeologiske undersøkelser og politikk.
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Årbok for  
Helgeland 2018

Bokanmeldelse.... 

Omslagsbildet er særdeles vakkert, 
ei lita jente i nordlandsbunad. I før-
ste  artikkel kan vi lese om nordlands-
bunaden og historien om original broderiet. 
 Artikkelen er kanskje spesielt interes-
sant for folk i Hemnes, ettersom Astrid 
Langjord, som var sentral i den første 
bunadsnemnda, stammet fra Inderdalen.                                                                                              
100 år med lærerutdanning på Nesna er 
historien fra etableringen som privat lærer-
skole, fra starten da den kaltes Haalogaland 
lærarskule Nesna og fram til Nord Universi-
tet Nesna, som den nå heter.

Enkeltpersoner løftes også fram, kultur-
personligheten Emelius i Kvalholmen, lens-
mannen Julius Heitmann Jacobsen, prelaten 
Geble Pederssøn og fotografen Barbara Baard-
sen. Personer som på hvert sitt felt satte spor. 
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Bokanmeldelse.... 

Arkeologiske utgravninger har avdekket 
den til nå eldste åkeren i Nord Norge, 
på  Myrmoen i Drevja.  En arkeolog og en 
 botaniker har samarbeidet om å tolke spor 
etter mennesker.

Årboka er å finne i bokhandelen.
Den koster 380 kroner.  
Den kan også bestilles  
på nett:
mosjoen@libris.no.
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Øyvind Jenssen, anerkjent bygde-
bokforfatter og æresmedlem i 
Helgeland Historielag, har skrevet 
en vakker bok om Husby gods med 
mye nytt stoff og interessante bilder 
og fortellinger.  

Bokanmeldelse.... 

Handelssted og jordegods 
Vi får høre historien om Husby både som han-
delssted og jordegods for det var en enhet, 
selv om handelsstedet kom før jordegodset. 
Handelsstedet ble etablert på 1500-tallet av 
bergensborgere som drev handel i distriktet, 
senere overtok lokale krefter, og det ble også 
gjestgiveri. Bondesønnen Anders Christensen 
den eldre fra Meløy giftet seg enken etter 
siste eier i 1786. Han var en dyktig forretnings-
mann og utvidet jektefarten og tok til å kjøpe 
opp gårder. 

Dette fortsatte under de neste generasjo-
nene. Under Anders Christensen den yn-
gre (1840-1901) var Husby-godset på sitt 
 mektigste med nærmere 200 gårder fordelt 
på Dønna, Nesna, Meløy, Rødøy, Træna og 
Lurøy. 67 av disse gårdene kom fra Dønnes-
godset gjennom arv da Anders Christensen 
d. y.  giftet seg med Joanna Coldevin. I deres 
tid ble nåværende hovedbygning bygd. Etter 
at hans kone døde, giftet Anders Christensen 
d.y. seg med Nathalie Finchenghagen (1873-
1955) fra Kristiania som hadde vært huslærer 
ved handelshuset Strand i Nesna.

Ny bok om 
Husby gods
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Øyvind Jenssen

Husby- godset på Tomma
Nord-Norges siste jordegods

H
usbygodset på Tom

m
a

Selhornet forlag - Helgeland Museum

Ny bok 

Selhornet
FORLAG

I denne boka tar Øyvind Jenssen oss med på en reise gjennom godsets  historie.  

Nathalie og Gidtske
Anders Christensen d.y. døde etter bare to 
års ekteskap og Nathalie satt alene tilbake. 
 Øyvind Jenssen tegner et rikt og levende bil-
de av Nathalie – «Mor Husby» som hun ble 
kalt. Hun hadde et mildt og humant sinne-
lag, og bekjente seg til en glad kristendom. 
Hun solgte over 20 gårder til lav pris. Hun drev 
søndagsskole, kristent foreningsliv, leseforen-
ing og ungdomsforening mv. Hun ga bygda 
kirkehus og kirkegård. Nathalie Gidtske fikk 
Kongens fortjenestemedalje i gull i 1954 for 
sosialt og kulturelt arbeid.

Nathalie giftet seg i 1910 med Karl Gidtske 
(1865-1948) fra Giskeøya utenfor Ålesund. 
Han overtok styringen av godset, og med 
ham kom en mer stridbar mann som godseier. 
Han solgte nødig gårder, og i hvert fall ikke til 
underpris. Øyvind Jenssen tar Gidtske i forsvar 
og sier at han først og fremst var nøyaktig og 
grundig i sin forretningsførsel. Han må ha hatt 
en viss tillit blant folk for han var ordfører i til 
sammen 10 år.

Sønnen Kaare Gidtske (1912-1995) over 
 ledelsen av godset i 1946. Han var mer prak-
tisk anlagt enn faren og gikk inn i rollen som 
arbeidsom storbonde. Gårdsdriften ble mo-
dernisert ved at ny teknologi ble tatt i bruk. 
Han ble imidlertid etter hvert tvunget til å 
selge unna gårdene fordi myndighetene ikke 
lenger aksepterte godssamlinger. Mens de 
 andre godsene på Helgeland gikk konkurs, 
fikk Husby en styrt avvikling. I 1972 solgte 
Kaare og kona Kirsten hovedgården og flyttet 
til Gjøvik. Øvrige eiendommer forble i fami-
lien. Noen er senere solgt. Andre fins fortsatt 
i familien.
Sven Erik Forfang
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I forrige nummer av Helgelendin-
gen hører vi om romkaggens reise fra 
Murmansk til Mindland på 1800- tallet. 
Mange ting kom fra Kvitsjøen til 
Norge i perioden ca 1750-1917, før 
den  russiske revolusjonen stoppet det 
meste, mye gjennom pomorhandelen, 
men også på annet vis.

Under den engelske blokaden av norske-
kysten under krigen 1807-1814 var det store 
problem å få handlet livsnødvendigheter som 
korn. Dette er historien som Torbjørn Tilrem 
på Tilrem fortalte meg (2014) om sin for fader 
Tørris Stefensen og brødrene. De seilte fra 
Skille i Brønnøy til Murmansk i 1809 for å få 
tak i korn (rug). Før reisen starten ble det sam-

let inn sølvtøy (sølvskjeer) som skulle benyt-
tes som byttemiddel. Dette var for øvrig bare 
noen få år før sølvskatten 1813 ble inndrevet. 

De seilte til Murmansk og ble ikke bordet 
av engelskmenn. Der fikk de effektuert sine 
handelsbehov og vendte hjem. Den farefulle 
reisen gikk bra, og kornet kom velberget fram, 
sikkert til glede for mange.

Med på returen var også et praktfullt skrin, et 
«pergamentskrin» kallet, muligens for kirke-
lige bruk. Det var en del av handelen. Dette 
skrinet er et sydtysk skrin fra ca 1580-1620 i 
tre og marmor (!) som av ukjente grunner har 
havnet i Murmansk. Ting vandret da liksom 
ting gjør i vår tid.

Dette skrinet er identisk med et som under-
tegnede har i sine hjemmer, et skrin som kom 
med en av de første tyske bergmenn fra Sch-
wartwald til kobberverket på Kvikne da det 
startet i 1631. Undertegnede har også sett et 
tilsvarende i Stjørdal museum sine samlinger. 
 

Det sydtyske skrinet som ble med på en handel i 
Murmansk og havnet på Skille i Brønnøy 1809. 

Skrinet som kom  
fra Murmansk  
til Skille i 1809

Husk adresseendring. Bladet sendes ut bare èn gang.

Tekst og foto: Jon Suul.


