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Ringtun i Bindal kan bli spire til

JERNALDERSENTER

16. mai kom meldingen fra fylkesarkeolog Trine Johnson at det var funnet et
ringtun fra jernalderen like øst for Vassås kirkested i Bindal. Hun har i pressemelding kalt dette hennes største funn som arkeolog, på linje med å få barn
og større enn de nylig oppdagede vikingskipene sørpå.
SE SIDE 4-5

Du kan lese om:
Side 3:
Klemetspelet

Foto: Odd Walter Bakksjø.

Side 7
Båtstøa

Side 8-9
Festskrift for
Birgitta Berglund

Foto: Asbjørg Sande

2

Kjære medlemmer!

A

ller først må jeg takke for tilliten over
å bli valgt til ny leder i Helgeland
Historielag! Jeg har bare vært styremedlem i et år, og tenkte jeg skulle fortsette
som det også i det kommende året. Men
slik ble det ikke. Da valgkomiteen tok
kontakt i god tid før årsmøtet i Sømna,
behøvde jeg ikke lange tenketiden. Nå
er det min tur å være med å lede skuta
videre. For skuta er solid og resultatet
av at mange har tatt ansvar før meg.
Sammen med et godt styre gleder jeg
meg til å ta fatt på oppgavene som ligger
foran oss. For de er jo mange.

lagets egen historie som føres i pennen av
Oddvar Ulvang. I tillegg blir det plass for
flere andre utvalgte artikler. Vi har også
bestemt at alle historielagsmedlemmene
skal få denne jubileumsårboka gratis.
En eventuell frakt må betales av den
enkelte.

Det aller første og viktigste er femtiårsjubileet til neste år. Tenk at Helgeland
Historielag snart er femti år! Det skal vi
feire til gangs. Styret har allerede vedtatt
at jubileet skal feires på årsmøtet i 2020
som blir avholdt i Hattfjelldal fra
24.-26. april. Alle dere som har lyst til å
delta på denne begivenheten må merke
dere datoen med en gang. Vi håper og
tror at ekstra mange finner veien til Hattfjelldal denne siste helgen i april til neste
år. Vi har gode lokale samarbeidspartnere, og sammen med dem skal vi lage et
godt og innholdsrikt program.

Med ønske om en god sommer!

Styret har hatt et eget møte med årbokkomiteen, og bestemt at årboka 2020
skal foreligge til årsmøtet i april. Her vil
vi kunne lese beretningen om historie

Så vil jeg som nyvalgt leder oppfordre
alle medlemmer hvor dere enn bor, til å
ta kontakt hvis det er noe dere mener vi
bør engasjere oss i. Det kan være stort og
smått, vi blir glade for kontakt med alle
som har noe på hjertet.
Beste hilsen
Kari Sommerseth Jacobsen

………

Ps.

Selv om jeg høres ut som en søring,
er jeg født i Sandnessjøen i 1953.
Alle sommerferiene i barndommen ble
tilbrakt på Helgeland med familien.
Av utdannelse har jeg en magistergrad
i etnologi fra Universitetet i Oslo 1984
med tema Bygningsvern på Finnskogen.
Fra 1978-2015 arbeidet jeg med å bygge
opp museene i Kongsvinger, deriblant
Kvinnemuseet fra 1995. Siden 2016 er
jeg avdelingsleder i Helgeland Museum
avdeling Vefsn. Bor på Seløy og uke
pendler til Mosjøen.
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KLEMETSPELET 2019
23. til 25. august i år framføres Klemetspelet på Jamtjord i Leirskardalen i
Korgen. Det er samen og fjellmannen
Klemet Pärssons liv historien er spunnet
rundt. Dette er en utendørs forestilling, fjellmassivet Okstindan danner
kulisse og bidrar til en spektakulær
opplevelse.

omtrent 30 andre aktører med, både voksne
og barn. Ada Einmo har regien, og lyd og lys
ivaretas av profesjonelle.

Rundt forrige århundreskifte bodde Klemet
med familie under en steinheller i Krokan
øverst i Leirskardalen. På syttitallet ble
Klemethelleren restaurert og var i mange år
et yndet turistmål, inntil vandaler sprengte
den i 1994.

Helgeland Historielag vil arrangere tur til
Klemetspelet 24. aug. Billetten koster 450
kroner, det er ingen honnør- eller grupperabatt. Det er reservert 40 billetter. Bussbilletten vil komme på ca 100 kroner, gitt 40
deltakere. Forestillingen begynner kl. 21.00,
men bussen kommer til å gå i god tid slik at
en kan se seg
om og handle på
martnan.

Stig Bang har laget manus til Klemetspelet.
Historien som fortelles er ikke absolutt i tråd
med virkeligheten, men de fleste mytene
som går om hovedpersonen, er med. Det var
sagt at han kunne ganne, og at han kunne
helbrede ved hjelp av urter og magi, hvilket
førte til at folk opplevde ham både som
skremmende og fascinerende.
Både profesjonelle og lokale aktører er med,
og dette var også intensjonen da Kjell Joar
Petersen Øverleir fikk ideen til en musikal
om Klemet. I år er det Simon Issat Marainen
som framstiller Klemet, Marja Lisa Thomasson
gir liv til Anna, hans kone. Lars Sivert Larsen
fra Hemnesberget spiller Stor Nila. I tillegg er

I området rundt spelet kan en oppleve Jamtjordmartnan med gammeldags martnasstemning. Gammelfjøsen og Eivindstua er tatt i
bruk, og der kan både syns- og smakssanser gi
opplevelser.

Følg med på
facebooksiden
til Helgeland
Historielag for
nærmere opplysninger.

Familien Klemet
i en tidligere frem
førelse.
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Ringtun i Bindal kan bli spire til

JERNALDERSENTER
Nå er fornminner fra jernalderen såpass
vanlig i Bindal, at lokalbefolkningen
hever ingen øyenbryn over gravhauger, fangstgroper eller andre ting som
man faktisk rusler rundt til daglig både
i kulturløyper, hogstfelt og langs fjæra.
Men dette er av en annen kaliber.
De nærmeste ringtunene er på Mo i
Brønnøy og Værem i Grong, og før Bindal sitt tun ble oppdaget, kjente man
bare til 22 slike anlegg i Norge. Bindal
sitt er nr. 23.

om det. Selve Mulingen reiser seg 322 bratte
meter rett opp av havet, men på sørsida er det
slettelandskap og myrer. Dette er bare noen
hundre meter fra Vassås kirke, som i seg selv
ligger på en gårdshaug hvor det har vært beboelse fra 500-tallet e.Kr. Fra kirka kan man
gå ei kulturminneløype som tar deg gjennom
et relativt stort og sammenhengende gravfelt,
med båtgraver på over 30 meters lengde, samt
gravhauger av anseelig størrelse og mengde.
Arkeologer mener ringtun var anlagt for å
bare bebos i korte perioder av gangen, mens
man holdt ting – altså tidlige politiske forsamlinger. Det er spennende!

Anlegget ligger ved foten av Mulingen, et
populært turmål i Bindals fjelltrim. Lokalbefolkningen har gått rett forbi dette uten å vite

Når man ser på LIDAR-bildet som har fulgt artiklene i media, er det lettest å se den massive
gravhaugen like ved oppkjørselen til Mulin-

Husveggene, som sikkert var av torv i stor grad, vises bare som langsgående forhøyninger i terrenget.
Mer eller mindre tydelig kan du se slike ligge mot hverandre i en ellipse, med et tun i midten ca
25x35 meter. Men her på bildet, bare ett hus. Men det ville da ha vært 11-12 slike hus vegg i vegg
med åpning mot midten. Foto: Odd Walter Bakksjø.

5

gen. Vest for denne igjen, ser man husveggene
som små streker som danner en ellipse – vi ser
at husene har hatt åpning inn mot et tun på
ca 25x35 meter, og at veggene har vært 10-15
meter lange, og til sammen utgjort 11-12 hus.
I terrenget er dette ikke så tydelig.
Gravhaugen er diger selv i Bindalsk sammenheng, og grei å finne. Bare plyndringsgropa
er 1,5 meter dyp og minst like vid. Fra dette
stedet ville man ha hatt god utsikt ut Bindalsfjorden, inn Sørfjorden, og godt oppsyn
med alt som seilte ut og inn av Tosenfjorden.
I tillegg er Bindalsfjorden og Åbjøra gammel
ferdselsvei for å komme seg østover i landet,
sannsynligvis brukt av lokale småkonger som
krevde finneskatt og handlet med samene.
Vassås ligger sånn sett svært strategisk godt til.
Selve hustuftene ser vi som avlange forhøyninger i terrenget. For 12-1800 år siden ville
de ha vært vegger, sannsynligvis av torv, som
nå har seget utover og blitt ganske breie. For
et utrent øye er det nesten umulig å skille
dette fra naturlige variasjoner i bakken, men
nå som vi vet at det er der, går det an å finne.
Johnson ønsker å gjøre nærmere undersøkelser for å datere dette helt nøyaktig, men
om dette betyr en fullskala utgraving er nok
tvilsomt.
Hva kan så dette bety for Bindal? Jeg lanserer
med dette en visjon – et luftslott av dimensjoner, men likevel. Et kjapt blikk på www.
kulturminnesok.no viser at Leka, Bindal, Sømna og ytre Brønnøy er spekket med kultur-

minner fra denne perioden. Nå er de samme
kommunene blitt del av Geopark Trollfjell,
et UNESCO-område. Jeg lanserer med dette «Jernalderkysten» som begrep, en ny ting
som binder disse kommunene sammen, og
ønsker bygd et JERNALDERSENTER i Vassås-
Mulingen-området. Her skal det være:
• et opplevelsessenter med formidling, turer
og drift fra midten av mai til i september.
• deler av eller hele tunet rekonstruert for
opplevelse
• guiding og totalopplevelser i tidsriktige
klær og med tidsriktig mat og drikke.
• fokus på opplevelser for barn, unge og
familier
• bussturer med guiding i jernalderminnene
i indre Bindal – oppstart på Fuglstad, via
Gautmoen (hvor Johnson i fjor registrerte
11 rundhauger, 5 langhauger, ei hustuft og
en bautastein etter tips fra undertegnede),
så om Skarstad tilbake til Mulingen-Vassås.
• andre turer som dekker gravminnene på
Storheil-Lilleheil-Holm-Solstad, altså ytre
Bindal. Her ligger fergeleiet i umiddelbar
nærhet, og med planer om nytt oppstillingsområde med servicefunksjoner kunne
Jernaldersenteret hatt en satellitt der i
sommermånedene.
Øksningøya i Bindalsfjorden trer også fram
som et mulig mål for guidede turer, med de
funnene som er registrert der de siste åra.
Utenom turistsesong skal Jernaldersenteret
være et sted for forskning. Her skal arkeolo-

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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ger, antropologer, historikere og andre kunne
komme og skrive, diskutere, forelese, studere
– ja kanskje bo i perioder som man foretar utgravninger. Man bør ha et utstrakt samarbeid
med grunneiere for å holde fornminner merket og fri for stor vegetasjon, og utgravninger
må ikke belastes dem, men bekostes av forskningsmidler.
Det er i skrivende stund planer om å få bygd
et Nordlandsbåtsenter på Terråk, vis-a-vis
Helgeland Museums avdeling her. Ett av våre
formidlingsområder er Nordlandsbåten/Bindalsfæringen. Vi har båtgraver fra 500-tallet
her hvor man har funnet nagler. Man kan
derfor enkelt trekke naturlige linjer mellom
jernalderen, båtbyggingstradisjonen og vårt
museum i dag. Et trekantsamarbeid mellom
Helgeland Museum, et Jernaldersenter og et
Nordlandsbåtsenter vil generere arbeidsplas-

ser, en kobling mellom akademia og tradisjonshåndverk, og ikke minst et turisttilbud
som virkelig ville fått folk til å ta den lille avstikkeren fra Kystriksveien og til Terråk.
Det ville også styrke lokal identitet og gitt
bolyst og etableringslyst. Man ville fått kompetanse ut i distriktene, et gode for hele SørHelgeland i disse tider hvor sentraliseringsvinden blåser så kraftig. For bare noen år siden
kunne man til og med sett på mulighetene for
å etablere et studium her – i jernalder, innføring i arkeologi, lokalhistorie e.l. – men neppe
nå.
Inntil videre drar nå ikke fornminnene noen
steder! Det er bare å komme til Bindal og
spørre om å få se.
Odd Walter Bakksjø
Avdelingsleder Helgeland Museum
avdeling Bindal

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
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Båtstøa
Den tiden fiskerbonden drev sjøen med
åpen færing og det var lite med havner
og moloer, så var det vanlig å sette båten
i et naust eller dra den på land. Da var
båtstøa god å ha, en meget gammel type
anlegg der man ryddet vekk store stein
og la dem på hver side for så å feste runde
barkede tømmerstokker som man kunne
dra inn båten på.
En gang var det mengder av dem langs
kysten, og metoden var også i bruk i
ferskvatn. Den dagligdagse båtstøas tid er
nå stort sett forbi og mange er blitt borte
pga manglende vedlikehold, utvasking,
overgroing, fjerning, utfylling og nedbygging. Flere vil forsvinne. Båtstøa er en
type kulturminne som det snakkes lite om
i kulturminnevernet. Kanskje man skulle Båtstø på Hamarøy.
sikre noen før alle er borte?
Jon Suul

Denne intakte båtstøa er å finne i Bindalen.
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Ny bok ...

«Arkeologi og kulturhistorie fra
norskekysten til Østersjøen»
Gode kollegaer av professor emerita
Birgitta Berglund ved NTNU Vitenskapsmuseet har utgitt et festskrift til
ære for hennes store innsats i løpet av
40 år som arkeolog ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.
Tittelen er «Arkeologi og kulturhistorie
fra norskekysten til Østersjøen». Birgitta
Berglund fylte 70 år 8. februar 2018, og er
i dag pensjonist. Hun er mest kjent for sin
forskning på sentrumsdannelser, bosetning
og ressursutnyttelse på Helgelandskysten og i
Midt-Norge i jernalder og middelalder.

På tross av at Helgeland etter sagalitteraturen synes å spille en stor rolle i forbindelse
med bl. a. samlingen av Norge til ett rike,
har området i liten grad sysselsatt arkeologer
og historikere. Det finnes derfor relativt lite
litteratur om samfunnsorganisasjonen på
Helgeland i jernalder og middelalder, skriver
Birgitta i 1995 i sin doktorgradsavhandling
om Tjøttariket.
Takket være hennes store og imponerende
arbeid på Tjøtta, Alstahaug og i Vefsn vet vi
nå mye mer om Helgelands historie. I årbok
for Helgeland har hun i alle år vært en flittig
bidragsyter, og hun var både redaktør og artikkelforfatter i Helgeland Historie bind
2 som historielaget utga i 1994. Helgeland Historielag og alle helgelendinger
har mye å takke Birgitta Berglund for!
Den siste store utgravningen hun
ledet, var på Myrmoen i Drevja der
det kom sensasjonelle funn for dagen:
Nord-Norges eldste kjente åker som
er ca. fire tusen år gammel. Dette
formidlet hun i en artikkel i fjorårets
årbok.
Festskriftet som er utgitt på Museumsforlaget, inneholder kollegaers
hyllest til en kjær professor i form
av fjorten artikler med tema som
Berglund har arbeidet med gjennom sitt lange yrkesliv. Vi anbefaler
festskriftet på det varmeste! Og vi
ønsker Birgitta Berglund mange
gode år som artikkelforfatter og
formidler av nye og ukjente sider av
Helgelands historie som bygger på
hennes lange forskningsreise.
Kari Sommerseth Jacobsen
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Professor emerita Birgitta Berglund fotografert på åkerlappen på Myrmoen i Vefsn høsten 2018 der
de for noen år siden gravde frem ca. 4000 år gamle spor av Nord-Norges eldste åker.
Foto: Kari Sommerseth Jacobsen.
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Årsmøte i
Helgeland
Historielag
2019
Foto: Kari Sommerseth Jacobsen

23. og 24. mars
på Sømna Kro og Gjestegård
Dag 1.
Samlingen startet med lunsj.
Kl. 14.00 åpnet leder i Helgeland Historielag
møtet og ønsket velkommen.
Ordfører Andrine Solli Oppegaard var til
stede og ga i sin tale anerkjennelse til historielagene for det frivillige arbeid som legges
ned.
Gammel tallerken på Sømna bygdetun.
Foto: Kari Sommerseth Jacobsen.

Jon-Erik Rørmark i Sømna Historielag presenterte lagets virksomhet og ga en orientering
om Sømna kommune.
Det ble servert både sagn og sang, om gullskatten på Sømnes og Sømnesvisa. Vakker
sang av unge Arild Frilstad.
Tor Qvale Mathisen fortalte om arbeidet
med Gårds-og slektshistorie for Brønnøy og
Sømna.
Bind III og IV av Helgeland Historie ble
delt ut og leder Arne J. Andersen anbefalte
forsamlingen om å ”lese seg opp” til neste
årsmøte i Hattfjelldal.
Kl. 17.00 var det besøk på Bygdetunet. Tove
Rørmark ga en interessant orientering om
Bygdetunets historie, bygninger og folk. Det
ble servert kaffe og kanelboller av beste sort.
Besøk i de andre husene på Bygdetunet ble
noe amputert på grunn av værforholdene.
Tilbake i møtelokalet fortalte Jon Suul om
bruksgjenstander, bl.a. slikt som var kommet
til landet med pomorhandelen.
Dagen ble avsluttet med middag og sosialt
samvær.
Dag 2.
Kl. 9.15 ble det holdt fellesmøte med styret i
Helgeland Historielag og Årboknemnda. Se
eget referat.
Kl. 10.30 startet årsmøtet med 25 deltakere.
Leder ønsket velkommen og tente lys for de
to som gikk bort siste året, Kristian Halse og
Arvid Sveli.

Årsmøte 2019
Sakliste kunngjort i medlemsbladet Helgelendingen. Saksliste og innkalling godkjent.
Sak 1. Konstituering.
Leder Arne J Andersen valgt til møteleder.
Esther V. Ødegård valgt til sekretær.
Harald Brygfjell og Kåre Ødegård valgt til å
underskrive protokollen.
Sak 2. Årsmelding.
Leder gjennomgikk årsmeldingen, og den ble
kommentert:

• Nedgang på 20 i medlemstallet, nå 293 medlemmer.
• Kontingenten skal fortsatt være 250 kroner.
Medlemmer som ikke betaler, blir strøket.
• Forandringer i Landslaget for lokalhistorie, nytt
styre. Helgeland Historielag vil delta på årssamlingen i Alta med en utsending.
• Helgeland Historie videreføres ikke inntil videre.
Stort restlager.
• tf-grafisk trykker årboka, redusert kostnad mot
tidligere Prinfo Rønnes.
• Nedgang i sponsorstøtte.
• Stopp i prosjektet Stedsnavnkurs. Mange deltakere i starten, samisk kultursenter trakk seg ut pga.
mangel på folk, frafall av interesse.
• Avtalen med avisa Helgelendingen endt.
• Avvikle medlemsbladet? Digitale plattformer
løsenet?
• Redusere til 2 utgivelser i året, utvide sidetallet?
• Trenges aktiv operatør av heimesida.

Årsmeldingen godkjent.
Sak 3. Regnskap for regnskapsåret 2018.
Rigmor gjennomgikk regnskapet, som er det
siste fra Regnskapshuset. Fra og med 2019
overtar Fjeco AS regnskapsførselen.
Beholdningsendringen relativt stor, består
kun av Årbok for Helgeland 2017 og 2018.
Store deler av boklageret er sanert eller gitt
bort. Sum eiendeler 404 767. Ordinært
resultat 133 026. Regnskapet godkjent.
Sak 4. Budsjett 2019.
Budsjettframlegget ble kommentert og
endte på 490 000. Godkjent.
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Sak 5. Kontingent 2020.
Ingen økning.
Sak 6 Innkomne saker.
Ingen.
Sak 7. Årsmøte 2020.
Hattfjelldal er foreslått av styret som årsmøtested. Styret gis fullmakt til å planlegge årsmøtet i april 2020. Dersom det blir vanskelig
å gjennomføre et årsmøte i Hattfjelldal kan
styret velge en annen løsning. Vedtatt.
Sak 8. Valg.

Det nye styret:
Kari Sommerseth Jacobsen, leder 1 år,
tidligere styremedlem
Esther V. Ødegård , gjenvalg, 2 år
Are Andersen, ny, 2 år
Jon Suul, ikke på valg
Arne J. Andersen, tidligere leder,
ny som styremedlem, 1 år.
Varamedlemmer, alle gjenvalgt for 1 år:
Håkon Øyen, Unni Marie, Roddy Olsen
Redaksjonskomité, alle gjenvalgt for 1 år:
Sven Erik Forfang
Olav Nordsjø
Magnar Solbakk
Are Andersen
Oddvar Ulvang
Astrid Aunøien
Æresmedlemskomité, alle gjenvalgt for 1 år:
Kjell Jacobsen
Harald Monsen
Rita Johansen.
Valgkomité:
Oddvar Ulvang, leder
Brita Vistnes
Leif Elsvatn.

Alle valg i tråd med valgkomitéens forslag.
Arne takket av som leder og ønsket ny leder,
Kari, velkommen som etterfølger.
Kari avsluttet årsmøtet og foretok overrekkelser til Arne og Rigmor.
Rigmor overrakte gave til Arne.
Møtet slutt.
Esther V. Ødegård, ref.

Avdelingsleder i Helgeland Museum avdeling Sømna Tove Rørmark
forteller om museet. Foto: Kari Sommerseth Jacobsen

Returadresse:
Helgeland Historielag,
Arne J. Andersen, Hermann Wildenveys gt.44
8802 Sandnessjøen

HISTORIELAGET PÅ NETT
Det nye styret har et sterkt ønske om
å gjøre historielaget enda bedre kjent
og forhåpentligvis rekruttere flere
medlemmer. Et virkemiddel er å øke
satsingen på elektroniske medier.
Vi styrer aktiviteten mot to nettsider. Faktainformasjon om laget vil bli lagt ut på lagets
egen hjemmeside: www. helgeland-historielag.no. Her ligger også register til lagets

årbøker. Men av praktiske grunner blir man
nå linket til Per Smørviks hjemmeside. Det er
han som hele tiden oppdaterer registeret.
Løpende informasjon og debatt blir styrt
til lagets Facebook-side. Dette er ei lukket gruppe. Styret håper at alle medlemmer
registrerer seg og bidrar med debatt. I tillegg
er det flott om medlemmene deler saker på
andre Facebook-sider. Det bidrar til å gjøre
historielaget kjent.
Are Andersen

Fra venstre: Håkon, Kari, Jon, Are, Esther og Arne.
Foto: Rigmor Bosness.
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