
Årgang 38 - Nr.3-2019 www.helgeland-historielag.no

Side 2-3:  
Kjell Jacobsen  
til minne

Side 5  
Ny bok om Fredrikke 
Tønder-Olsen 

Side 8-9  
Program for femtiårs-
feiringen i april 2020

Den historiskeDen historiske
elgelendingenelgelendingen

Du kan lese om:Du kan lese om:

HH
Helgeland Historielags Medlemsblad  Helgeland Historielags Medlemsblad  

ledelig Julledelig Jul    
     og     og
Godt Godt Nytt År!Nytt År!

Syv søstre og en halv måne...
Foto: Kari Sommerseth Jacobsen
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Kjære medlemmer!

Når desember nå senker sitt mørke over 
oss her på Helgeland, er det med sorg 

å meddele at historielagets æresmedlem 
Kjell Jacobsen døde den 14. november. 
Med ham er den siste av stifterne av Helge-
land Historielag for femti år siden nå borte. 
Vi hadde så inderlig håpet at Kjell ville bli 
med oss på jubileumsfeiringen i Hattfjelldal 
i april 2020, men slik ble det ikke. 

Kjell Jacobsen var født på Fosen i 1941, og 
vokste opp i Mosjøen.  Etter studier ved 
Universitetet i Oslo, kom den nyutdannede 
historikeren tilbake til hjembyen i 1970 for 
å ta fatt på sitt lange virke som bygdebo-
kredaktør. Dette holdt han på med i nesten 
37 år, til han ble pensjo nist i 2007. Samme 
året han begynte med bygdebokarbeidet 
i Mosjøen, ble han med å stifte Helgeland 
Historielag. I historielaget har han vært 
interimstyremedlem og styremedlem, og 
redaktør og redaksjonsmedlem for årboka. 
Hans siste verv for historielaget var som 
leder æresmedlemsnemda siden oppret-
telsen i 1982. 

Kjell Jacobsen kom tilbake til barndoms-
byen i rett tid til å være med å redde den 

gamle trehusbebyggelsen i Sjøgata. Han ble 
den første lederen i Sjøgata Vel, og fortalte 
at det var som David mot Goliat å kjempe 
mot kommunen som ville rive førti bygnin-
ger midt i hjertet av Sjøgata til fordel for 
parkerings plasser for Samvirkelaget. Men 
fornuften seiret og Sjøgata ble reddet.

Mosjøen har vist å sette pris på sin bygde-
bokredaktør. Han fikk både Kongens 
fortjenestemedalje i gull og en byste inne 
på Kulturverkstedet i Sjøgata.

Vi minnes en solid bygdebokredaktør som 
var god på kildegransking og god til å for-
midle kunnskap både skriftlig og muntlig. Vi 
 minnes en historiker som var raus til å dele 
med andre det han selv visste noe om. Vi 
minnes et medmenneske som var stillferdig 
på egne vegne. Vi minnes en venn som var 
en snill og interessant samtalepartner.

For alle oss som er opptatt av kulturhistorie 
på Helgeland, vil Kjell Jacobsen bli dypt 
savnet. Fred med hans gode minne.

Kari Sommerseth Jacobsen
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Sponplatebiten på bildet ble produsert 
i Hattfjelldal natt til 27. august 1974. Ei 
av platene ble skåret i små biter, som 
alle tilstedeværende signerte. Terje 
Madsen, Mosjøen, var økonomisjef og 
har tatt vare på sin bit.

Når historielaget møtes til jubileumsmarke-
ring i Hattfjelldal utpå våren, bør alle vite 
at Arbor er en livsviktig hjørnesteinsbedrift i 
kommunen.  Bedriften ble etablert i en gam-
mel flyhangar av Ragnar Siegel i 1957. Natta 
mellom 2. og 3. november 1971 brant bedrif-
ten ned til grunnen. 

Da startet en lang diskusjon om oppbygging 
andre steder. Sentralt i debatten sto Namsos 
og Mosjøen.  Ragnar Siegel viste seg som en 
ihuga lokalpatriot, og ny sponplatefabrikk 

Hjørnestein  
i Hattfjelldal

ble bygd på branntomta midt i Hattfjelldal 
sentrum. De første platene i nyfabrikken ble 
høytidelig signert 27. august 1974. 

Som en kuriositet bør nevnes at den aller før-
ste plata ble døpt ARBI etter ARbor og BIson, 
den tyske maskinleverandøren.

Arbor er Nordens eldste sponplatefabrikk 
med vel 60 ansatte.  Den er modernisert flere 
ganger etter 1974 og ny malingsavdeling sto 
ferdig våren 2015. Selskapet har egen avde-
ling i Kragerø for produksjon av MDF-plater. 
Fabrikken i Hattfjelldal omsetter for ca. 225 
millioner kroner, og bedriften i Kragerø for ca. 
75 millioner kroner.
Are Andersen
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NY BOK FRA HELGELAND MUSEUM

200,-

F
redrikke Tønder-Olsen 
(1857-1931) var en av hov-
edstadens mest suksess-
rike forretnings kvinner. I 
1894 opprettet hun landets 

første transportbyrå, Kristiania Viser-
gutkontor, som på det meste hadde 200 
ansatte, derav 60 visergutter. I adminis-
trasjonen ansatte hun bare kvinner som 
betjente firmaets 30 tele foner fordelt 
på flere filialer i Kristiania i tillegg til 

eget kontor i Hamburg. Femti hester 
besørget den lokale transporten, disse 
ble etter hvert skiftet ut med lastebiler. 
Fredrikke Tønder-Olsen var en mod-
erne bedriftsleder som sørget godt for 
sine ansattes ve og vel. Hun var også 
aktiv i Oslo Kvinnelige Handelsstands 
 Forening. Takket være økonomisk støtte 
fra Fredrikke Tønder-Olsen, ble  landets 
første kvinneavis – Norges Kvinder – 
etablert i hennes  for retningsgård i Piles-

tredet 1 i 1921. Den ble utgitt av hennes 
gode venninne  Martha Weberg frem til 
1942, og fortsatte frem til 1969.

Dette er historien om en særegen 
kvinne fra øya Løkta på Helgeland som 
i sin ungdom leste Amtmandens Døtre 
og bestemte seg for at hun aldri ville 
gifte seg, men skape sitt eget liv fullt og 
helt. Hennes motto var: «Er du halt, er 
du lam, har du vilje, kjem du fram».

Er du halt, er du lam,  
har du vilje, kjem du fram
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• Grønsvik kystfort  
i Lurøy

• Nesna Museum 
• Rana Museum 
• Hemnes Museum 
• Dønna Museum 
• Herøy bygdesamling 
• Leirfjord Museum
• Vefsn Museum
• Petter Dass-museet

• Fjellfolkets hus  
i Hattfjelldal

• Grane bygdetun
• Velfjord  

bygdemuseum
• Vevelstad bygdetun
• E-huset på Vega
• Sømna bygdetun
• Bindal bygdetun
• Rødøy Museum
• Træna Museum

18 museer i 18 kommuner

Titt og ofte blir jeg spurt om hvorfor Seløy eller Seløya heter akkurat det.  
Og titt og ofte har jeg diskutert saken med ulike seløykarer opp gjennom årene  
(en «seløykar» er både menn og kvinner fra Seløy). Den mest nærliggende 
forklaringen er at det fra gammelt av har vært mye sel her, altså pattedyret sel. 
Men før i tiden har jo navnet på selen mest vært kobbe, og da er vi jo like langt. 
Øya heter jo ikke Kobbeøya. 

Hvorfor heter det Seløy?Hvorfor heter det Seløy?
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Og hvorfor skulle det være så mange sel ak-
kurat her på og rundt denne øya? Det har vel 
krydd av sel i hele det store øyriket, på store 
og små øyer og i havet imellom.

Vi er flere som har vært inne på at navnet 
kan ha noe med selehus å gjøre som var et 
slags herberge for pilegrimer. Men hvorfor 
skulle det ha stått et selehus her all den tid 
kirken i Herøy ligger på en annen og større 
øy litt lenger mot sørøst?

For en tid tilbake kom jeg i prat med et par 
som besøkte Vefsn Museum/Jacobsenbrygga 
der jeg jobber. Vi snakket om historien både 
i Vefsn og på Helgeland, og jeg spurt henne 
om hvorfor heter det Seløy. Hun sa at det må 
jo komme av ordet «sel» som betyr noe som 
er stille. Hun forklarte det nærmere: I elven 
Røssåga som er i nærheten av der hun vokste 
opp, heter det «sel» mange steder: Kroksel-
moen, Bjurselmoen og Sjyselen. 

Det er der elva går i bukt og renner stille – et 
område som lokalt blir kalt «sel».

Jeg gjorde store øyne og sa: «Wow, det er jo 
noe som heter Seløy-stilla!!» Det har jeg lært 
meg etter å ha overvintret på øya nå på fem-
te året. Det kan blåse kraftig rundt omkring 
på alle kanter, men på Seløy er det stille. 
Dette har jeg selv opplevd mange ganger, og 
kjentfolk nikker og sier: ja det er Seløy-stilla. 
Dønna mannen som ruver like ved, skjermer 
øya utenfor til glede og velsignelse for oss 
som bor her året rundt.

Så kanskje dette er en riktig forklaring på 
 navnet på øya? Leserne av Helgelendingen 
oppfordres herved til å komme med innspill.

Tekst og foto:  
Kari Sommerseth Jacobsen
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Velkommen til  
femtiårsfeiringen 

1970 - 50år - 2020

I nært samarbeid med avdelingsleder Ansgar Kleven i Helge-
land Museum avdeling Hattfjelldal, har styret utarbeidet 
følgende program for femtiårsjubileet. 
 Vi setter stor pris på at leder for Lokalhistorisk institutt 
i Oslo, historiker Dag Hundstad, har sagt ja til å delta.  Det 
samme gjelder professor emerita Birgitta Berglund fra 
Trondheim som mange i historielaget kjenner fra før. 
 I det første nummeret av Helgelendingen i 2020 kom-
mer det informasjon om påmelding og priser. Vi håper 
at  riktig mange av historielagets medlemmer blir med på 
denne  markeringen av Helgeland Historielags femti år. 
 Årboka 2020 vil foreligge til jubileet.

Hattfjelldal kirke.Foto: Arne Johan Andersen.

Vi har sendt ut brev om kontingent-innbetaling for 2019 til alle og purring. Men ...
HAR DU IKKE MOTTATT DENNE vennligst si fra til vår økonomiansvarlig:  
Arne J. Andersen, tlf 481 50 710 epost: aj.and@signalbox.no
Ord. medlemmer kr 250,- og de som har gammelt medlemskap kr 100,-. 

KONTINGENT - HELGELAND HISTORIELAG
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FREDAG 24. APRIL:
Kl. 12-13 Fremmøte, innsjekk i Fjellfolkets 

Hus, (Sameskolen)/Sørsamisk 
Kunnskapspark 

Kl. 13.00  Lunsj i Fjellfolkets Hus
Kl. 14.00 Velkommen  

v/ordfører i Hattfjelldal
Kl. 14.15 Presentasjon av jubileumsårboka 

v/Sven Erik Forfang og  
Oddvar Ulvang

Kl. 15.00 Leder for Lokalhistorisk institutt  
i Oslo Dag Hundstad:  
«Lokalhistorie som folkebevegelse 
og grasrotforskning»

Kl. 15.45 Kaffe og kake
Kl. 16.15 Avdelingsleder i Helgeland 

 Museum Ansgar Kleven:  
«Fjell folkets Hus – og fjellkulturen  
i vår landsdel»

Kl. 17.00 Besøk på Sitji Jarnge  
v/ Josefina Skerk

Kl. 19.00 Middag i Fjellfolkets Hus

LØRDAG 25. APRIL:
Kl. 8.00 Frokost i Fjellfolkets Hus
Kl.  9.00 Avreise med buss til Røssvatnet og 

det nye Røssvasshuset  
Guide: Ansgar Kleven

Kl. 12.00 Lunsj i Fjellfolkets Hus
Kl. 13.30 Professor emerita  

Birgitta Berglund:  
«Vitenskapsmuseets samiske 
 samlinger og hvordan den er 
 kommet til»

Kl. 14.30 Bygdebokforfatter Leif Elsvatn:  
«Fra Lappekodisill - Samenes 
Magna Charta - til fornorsknings-
periode»

Kl. 15.30 Kaffe og kake
Kl. 16.00 Konsert i Hattfjelldal kirke
Kl. 19.00 Jubileumsmiddag på (Same skolen)/

Sørsamisk Kunnskapspark
SØNDAG 26. APRIL:
Kl. 9.00  Frokost i Fjellfolkets Hus
Kl. 10.00  Årsmøte 
Kl. 12.00  Lunsj 
Kl. 13.00  Avreise

Velkommen til  
femtiårsfeiringen 

Hattfjelldal 24.-26. april 2020 Hattfjelldal 24.-26. april 2020 

Hattfjelldal kirke.Foto: Arne Johan Andersen.

Vi har sendt ut brev om kontingent-innbetaling for 2019 til alle og purring. Men ...
HAR DU IKKE MOTTATT DENNE vennligst si fra til vår økonomiansvarlig:  
Arne J. Andersen, tlf 481 50 710 epost: aj.and@signalbox.no
Ord. medlemmer kr 250,- og de som har gammelt medlemskap kr 100,-. 

KONTINGENT - HELGELAND HISTORIELAG Årbok 2020
Rett over nyttår vil brev om kontingent for 2020 bli sendt ut. 
De som er i rute og betaler sin kontingent da - vil få 
TILDELT GRATIS ÅRBOK FOR 2020. 
Jubileumsboka blir utvidet med en lengre artikkel om lagets virke i 50 år.
Kontakt: Arne J. Andersen, tlf 481 50 710, e-post: aj.and@signalbox.no
Eller vanlig brev: postboks 1017, Lyngåsen, 8809 Sandnessjøen. 
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Den som kjøret R 17 fra/til ferjeleiet på 
Holm har på strekningen Årsandøy/av-
kjørselen til Terråk og Foldereid sikkert 
registrert den fine klassiske nordlandlå-
na som ligger mot sjøen like ved veien 
omtrent midtveis i mellom nevnte 
steder. Det er en bygning fra første 
del av 1800-tallet der den nordligste 
delen er tilbygd. Et lite tilbygg i sør er 
fra 1900-tallets første del. Bygningen 
framstår temmelig autentisk selv om 
mindre endringer har skjedd. I gamle 
dager ble det bygget bindalsfæringer i 
gården.

Nordlandslåna på Forneset i Bindal

Eieren, Hermod Pettersen på Høylandet, har 
planer om å få bygningen restaurert utvendig 
og innvendig. Han har fått tilskudd fra Norsk 
Kulturminnefond og Norsk Kulturarv til det 
ut fra det grunnlag at dette blir et kultur-
minneprosjekt. Planen er å kunne benytte 
nordlandslåna i forbindelse med kurs i byg-
ging tradisjonelle bindalsfæringer som skal 
foregå i driftsbygningen. Begge deler et me-
get spennende! Arbeidet har startet. Fra før 
har driftsbygningen blitt reparert og ombygd 
innvendig til båtbyggerverksted med tilskudd 
fra Bindal kommune.

Ingen kjenner bestanden av nordlandslåner. 
Bestanden av uherpede nordlandslåner er 
kraftig redusert de siste 50 år. Her blir en red-
det! Det er grunn til å gratulere eieren!
Tekst og foto: Jon Suul

Forneslåna ved R 17 i Bindalen. Se på den når du kjører 
forbi. Bildet er tatt før restaureringen startet.



11

      

-  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
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