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Kjære medlemmer!

Foran den store femtiårsfeiringen for 
Helgeland Historielag, er det mange 

tanker jeg gjør meg som styreleder på 
første året.  De som møttes i Sandnes-
sjøen for å stifte Helgeland Historielag 
en sur marsdag i 1970, så på Helgeland 
som en enhet og en helhet. Formålet 
var å øke og spre kunnskap om Hel-
gelands fortid, ta vare på og verne om 
«dei materielle kulturminna i distriktet 
og berge den munnlege tradisjonen 
som enno finst om liv og arbeid i eldre 
tider.»  

Allerede på stiftelsesmøte ble det 
vedtatt å gi ut et tidsskrift som de kalte 
det: Årbok for Helgeland. Og jam-
men kom de ikke ut med aller første 
utgave i selve stiftelsesåret i 1970. Dette 
vedtaket er til fulle oppfylt når vi ser 
på rekken med årbøker som laget har 
gitt ut i alle disse femti årene. Litt av en 
bragd, og mange er de enkeltpersoner 
som har deltatt i denne dugnaden. 
Årboka er Helgeland Historielags store 
merkevare.

Men det er så mye mer: Fire flott bind 
med Helgelands Historie er også utgitt 
med de beste fagfolkene som forfat-
tere. I Hattfjelldal 24.-26. april skal vi 
hedre alle som har drevet historielaget 
fremover fra 1970 og frem til i dag. 

Vi skal se bakover i takknemlighet og 
stolthet. Og vi skal se fremover på 
hvilke oppgaver som venter oss. 

Det kulturhistoriske landskapet har 
endre seg mye på disse femti årene. 
Nå er det mange lokale historielag 
rundt omkring på Helgeland som 
bidrar til økt historiekunnskap om sine 
lokalsamfunn, og Helgeland Museum 
har avdelinger og virksomheter i alle 
de atten kommunene på Helgeland. 
Man kan spørre seg om det er liv laga å 
opprettholde Helgeland Historielag for 
fremtiden. Noen vil kanskje si at laget 
har utspilt sin rolle - for hvem vil være 
med i et regionalt historielag når man 
kan være med i et lokalt? 

I en tid med mye intern splittelse hva 
gjelder flyplass, sykehus og utdan-
nelsesinstitusjoner, er det kanskje 
viktigere enn noen gang å flagge hele 
Helgeland? Hele Helgeland som favner 
den smale kyststripen fra Bindal i sør 
til Rødøy i nord med sine innenforlig-
gende fjellområder og grense til Sve-
rige. Hva binder oss sammen om ikke 
geografien og vår felles kulturhistorie? 

Dette og mer til skal vi diskutere i 
jubileums året. Vel møtt i Hattfjelldal!
Kari Sommerseth Jacobsen
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De fleste av oss har et grunnleggende 
ønske om å få vite mer om hvordan 
våre forfedre levde, og det er viktig å ha 
kunnskap om fortiden når vi skal møte 
framtiden. Det var kanskje slik de 18 his-
torieinteresserte helgelendinger tenkte, 
da de møttes i Sandnessjøen våren 1970 
for å dra i gang et historielag for hele 
Helgeland. Helgeland Historielag er i dag 
en livsfrisk 50-åring, som stadig er opp-
tatt av å ta vare på vår kultur og historie.
 I den kommende årboka for 2020, skriver 
jeg litt om historielagets 50-årige historie. Da 
denne artikkelen ikke kommer før til høsten, er 
jeg bedt om å referere litt fra artikkelen min her 
i Den historiske Helgelendingen. Det var Arnt O. 
Åsvang fra Forvik i Vevelstad som tok initiativet 
til å stifte Helgeland Historielag. Han så Helge-
land som en helhet, og tok kontakt med mange 
historieinteresserte han kjente rundt om i lands-
delen. Den 14. mars 1970 møttes så 17 menn og 
en kvinne i Sandnessjøen med det formål å dra i 
gang et historielag. Før møtet var Åsvang spent, 
og han sier selv:

«De fleste ser frem til en fødsel med spenning. I 
dette tilfellet var den ytre rammen kulde, isdek-
kede veier og snø i luften. Det var en sur dag i 
gatene i Sandnessjøen. Min første reaksjon om 
morgenen var spørrende – hvem tar ut i dette 
været? Selv valgte jeg å ta bussen. Ville det bli 
møte eller ikke?»

Øyvind Finnson Skaldespiller
Jeg hopper nå frem til årsmøtet på Nesna 5. ok-
tober 1973, da Petter J. Liland tok til orde for 
at laget skulle forsøke å få reist et minnesmerke 
over skalden Øyvind Finnson Skaldespiller, og 
det ble overlatt til styret å arbeide videre med 
saken. 

Minne-
steinen over 
Øyvind 
Finnson 
Skalde-
spillar på 
Tjøtta. 
(Eget foto)

Helgeland  
Historielag  
50 år

 Styret fikk deretter kontakt med et firma 
som kunne lage en plate med tekst til minne-
steinen, som ble avduket på Tjøtta 4. juli 1976 
under stor oppslutning. Det var ca. 350 perso-
ner til stede. Birger Jåstad foretok avdukingen 
og Arnt O. Åsvang mottok steinen på vegne av 
historielaget. Ordfører Andreas Grimsø la ned 
krans på vegne av Alstahaug kommune. Videre 
medvirket Tjøtta sangkor og Tjøtta skolemusikk. 
Petter J. Liland holdt hovedtalen, der han bl.a. 
kom inn på at den sterke og storslåtte naturen 
i Nord-Norge til alle tider hadde inspirert dik-
tere. Landskapet var en fantasiverden, som folk 
også tok med seg i sin hverdag. 

«[…] I denne fantasiverden – håløygenes gamle 
rike – vokste Øyvind Finnsson opp. Her drømte 
han sine drømmer som enhver ungdom på Helge-
land har gjort både før og etter han. Han var av 
eldgammel håløygsk ætt. I sitt store dikt Håløyga-
tal rekner han ætta tilbake i 27 ledd. […] Han 
kom ut og ble berømt som ingen samtidig skald. 
Han kom med i storhendinger - i kamp og strid. 
Han diktet for konger og fyrster – ble hoffskald. 
Men hans berømmelse hindret ikke at de folke-
lige og nære ting fikk relativt brei plass i hans 
diktning. Både i Øyvinds storkvad og i de såkalte 
lausviser merker vi hans høge kulturelle nivå og 
hans omfattende kunnskaper. Ingen av de gamle 
skalder sto høgere i lærdom enn Øyvind Finnsson. 
Han ble storskalden i norrøn litteratur. […] Vi har 
reist Øyvind Finnsson en minnestein,[…] men vi 
ønsker at denne steinen ikke bare skal stå som 
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V elkommen til Tjøtta, kvar 
mann og møy,

velkommen hit til høvdingøy.
Velkommen frå fjord og frå fjære.
Her står vi no på historisk grunn
og prøver med tonar og ord i 

munn
å gjere ein stor mann ære.

Til Tjøtta gjekk ferda så ofte før,
og hit dei siglde frå nord og sør,
hit førde Norvégr fram.
For Norvégr, det var vegen mot 

nord.
Her rådde håløygane øyer og 

fjord,
og her vart Hålogaland..

Så kvad Øyvind, son av Finn:
«Sumaŕ n kjem seint her nord.
Djupt ligg snøen heilt fram til 

jonsok.
I fjøset må féet stå bunden.»

Så kvad Øyvind for tusen år sidan.
Tunge tider, han hadde.
På øyene kring var det uår,
og kulde og bunød her var.

Tung lagnad leid skalden.
Lite han likte styret i landet
etter at Håkon fall.
Tung lagnad lyt skalden lida
om han skal verta skald.

Øyvind med den tunge lagnad.
Tungt han sleit og rudde garden.
Men han vart den første store
skald fra Helgeland.

Sidan kom her andre skaldar.
Helgeland har fostra mange.
Eitt han har som ikkje nokon
av dei andre kan ta frå han:
-Han var først.

Son av Finn og son av Gunhild,
kongeætting, fyrsteskald,
minnest skal han millom skaldar
i Hålogaland.

Først han var, vår nybrottsmann.
Føre gjekk han, rudde vegen.
Difor vil vi lang tid etter
Minnest han og reisa steinen,
rissa runer på ein bauta over 

Øyvind
første av dei store skaldar
frå Hålogaland.

Her står vi som Øyvind stod her
ein gong i dei farne tider.
Og frå her som steinen står,
kan vi vidt ikring oss skoda.

Her stod skalden då han kvad,
og vi ser det same landet
-vakrare enn Øyvind såg det
då han streid med snø og uår,
for i dag ligg bøar grøne.
Lauv her er i lange lier.

Øyvind, med den tunge lagnad,
han laut fóra féet inne.
Men gjennom tunge tider
skreiv han navnet sitt i soga
som den første store skalden
frå Hålogaland.

Middelalderhistorie  
på Helgeland 
Det ble arrangert et seminar 
på Vik i Sømna 23. - 25. 
februar 1996. Emnet var 
middelalderhistoria på Hel-
geland. Kursopplegget var et 
samarbeid mellom Helgeland 
Historielag og Nordnorsk 
Pensjonistskole. Forele-
sere var arkeolog Birgitta 
Berglund, som sammen med 
bygdebokforfatter og his-
toriker Kjell Jacobsen holdt 
interessante innlegg.  Del-
takelsen var god (rundt 20), 
og forholda ble lagt særdeles 
godt til rette av Nordnorsk 
Pensjonistskole.

Sømna 1996: Deltakere på seminaret «Middelalderhistoria på 
Helgeland». (Foto: Per Smørvik)

Aud Halsen Myhre leste en prolog hun hadde skrevet for anledningen:

JubileumsÅrbok 2020JubileumsÅrbok 2020
minne over en dikter som levde for tusen år siden. 
Vi ønsker den skal minne oss alle om at vi bør 
gjøre historien mer levende i vår samtid,  

så kommende slekter kan lære og forstå at vår 
framtid er uløselig knyttet til det som en gang 
var.»
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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

Birgitta Berglund vinklet stoffet slik at hun fikk 
gitt deltakerne innsyn i det materialet hun la 
fram i doktoravhandlingen sin. Her var det ytre 
Helgeland som sto i fokus. Hun gjorde stoffet le-
vende gjennom bruk av lysbilder. Kjell Jacobsen 
la hovedvekten på forholdene på indre Helge-
land i middelalderen, mellom annet administra-
tiv inndeling, eiendomsforhold, samt folketallet 
før og etter svartedauden. Begge foreleserne 
gjorde grundig greie for hvilke kilder vi hadde 
fra denne perioden og hvordan de hadde brukt 
disse kildene. Slik fikk deltakerne en innføring i 
hvordan arkeologer og historikere arbeider.

Åsvær og Sandsundvær
Under årsmøtet på Dønna i 2007, fikk årsmø-
tedeltakerne en flott tur til Åsvær og Sandsun-
dvær. Været hadde vært nydelig, og turen ble 
etter sigende helt fantastisk. Årsmøtedeltakerne 
vandret rundt på Åsvær med Svein Bjørnvik som 
guide. Så fortsatte turen til Sandsundvær, der 
man spiste medbrakt lunsj på moloen. 

Oddvar Ulvang

Sandsundvær ca. 1910.  
(Foto: Kornelius Myrvang - Helgeland Museum)

JubileumsÅrbok 2020JubileumsÅrbok 2020
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Historielaget har et sterkt ønske om 
å øke interessen for lokalhistorie. Et 
av virkemidlene er ei egen gruppe på 
Facebook, der vi prøver å legge ut så 
mange bilder og historier som mulig. 
Gruppa har blitt populær og har noe 
over 1000 faste følgere.

Sandsundvær:
Under stormflo 22. januar 1901 omkom 34 mennesker i 
Sandsundvær i Herøy. Året etter begynte staten å bygge en 
etterlengtet molo. Den sto ferdig i 1907. Under byggepe-
rioden har Havnedirektoratets folk vært på befaring og tatt 
flere bilder. 

Værstasjon:
Edvard Bendiksen Hunnålvatn registrerer nedbøren ved 

Hundålvatn i 1925. Bildet er tatt av Meteorologisk institutt.

En stor del av bildene har 
sitt opphav i Helgeland 
Arbeiderblad. Dette er 
negativer og kopier som 
skulle kastes da avisa flyttet 
til nye lokaler i 2006. Men 
jeg tok vare på eskene og 
bruker nå pensjonistårene 
til å sortere bilder. Datasøk 
i Nasjonalbiblioteket er 
det viktigste hjelpemidde-
let i identifiseringen. Men 
det er også utrolig effektivt 
å be publikum om hjelp. 
Det er alltid noen som 
gjenkjenner stedet, situa-
sjonen, personene, etc. 

Populær gruppe 
på Facebook
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Etter hvert som mo-
tivene blir identifisert 
(og debattert) blir 
bildene levert foto-
avdelinga til Helge-
land Museum. Slik blir 
de forsvarlig arkivert 
og tatt vare på for et-
tertiden. Museet gjør 
også de fleste bildene 
tilgjengelig på nettet 
via sin database.

Noen bilder på fb-
gruppa er hentet fra 
private foto album. Og 
her ligger en utfor-
dring til alle medlem-
mer av historiel aget; 
bruk gjerne lagets 
fb-side til å dele 
private bilder som 
kan har interesse 
for flere. Private 
fotoalbum er nemlig 
en større skattkiste 
enn de  fleste tenker 
over. Ofte blir slike 
skattkister makulert 
i forbindelse med 
dødsbo/arveoppgjør. 

Vi tar med noen 
smakebiter på bilder 
som er publisert og 
diskutert på fb-grup-
pa i vinter. Forhå-
pentligvis kan gruppa 
også bidra til at noen 
flere melder seg inn i 
historielaget.
Are Andersen

Gårdssag:
Pauline (83 år) og Jakob (84 år) var i fullt arbeid da HA besøkte den vass-
drevne gårdssaga i Brattlia i Drevja i 1975. 

Nesnakroken:
Bildet av Mk «Nesna-

kroken» er tatt i Låvang i 
Leirfjord juni 1965. Silda 
håves om bord fra nota.
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FREDAG 24. APRIL:
Kl. 12-13.00 Fremmøte, innsjekk i Fjellfolkets 

Hus, (Sameskolen)/Sørsamisk Kunn-
skapspark 

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:  
«Fjellfolkets 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: «Vitenskaps-
museets samiske samlinger 
og hvordan den er kommet til»

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

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

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

 Årsmøte og  
jubileumsfeiring 

1970 - 50år - 2020

Årets årsmøte og vår jubileumskonferanse 
er lagt til Hattfjelldal, nærmere bestemt til 
Fjellfolkets Hus. Alle møter og foredrag blir 
i Fjellfolkets Hus. Her er det også mulig å 
overnatte for noen av deltagerne.  
I tillegg er det overnatting på den gamle 
Same skolen som nå heter Sørsamisk Kunn-
skapspark som ligger i gåavstand  
(400-500 meter) fra Fjellfolkets Hus.  
For de som ønsker det vil det også bli  
overnatting på Gryteselv Fjellgård som  
ligger 9,5 km fra sentrum.

PÅMELDING innen 1. april til:
Kari Sommerseth Jacobsen: 
kajo@helgelandmuseum.no tlf: 915 66 928
Esther Johanne Villmones Ødegård: 
estherjohanne@hotmail.com tlf: 952 49 068
OVERNATTING:
Fjellfolkets Hus: 
Enk.rom m/frokost kr. 1180 pr. natt
Dobb.rom m/frokost kr. 1380 pr. natt
Brakkerigg: (gåavstand 700-800 m)
Enk.rom m/frokost kr. 750 pr. natt
Sørsamisk Kunnskapspark 
(den gamle Sameskolen):
Enk.rom u/frokost kr. 600 pr. natt  
Dobb.rom u/frokost kr. 800 pr. natt
Frokost på Fjellfolkets Hus tillegg pr.pers kr.150.
Gryteselv Fjellgård:
Enk.rom m/frokost kr. 520
Dobb.rom m/frokost kr.760
(Kapasitet 4 dobbeltrom + 1 enk.rom)

MAT OG SERVERING:
Alle lunsjer og middager dekkes av Historielaget
Busstur og utflukt dekkes av Historielaget
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 Årsmøte og  
jubileumsfeiring 

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

Omtale av foredragsholderne:

Dag Hundstad (født i 1975) er 
historiker med doktorgrad fra 
Universitetet i Bergen. Han har 
tidligere arbeidet som forsker og 
førsteamanuensis, og har siden 2018 
vært leder for Norsk lokalhistorisk 
institutt ved Nasjonalbiblioteket. 
Hundstad har blant annet arbeidet 
med lokal- og regionalhistorie, og 
skrev i 2015 100-årsberetningen til 
Agder Historielag.

Oddvar Ulvang, født i Bergen 
i 1941, og hadde sine barne- og 
ungdomsår der. Han har imidlertid 
tilbragt 57 år i landsdelen, 52 av 
disse på Helgeland, der han føler seg 
hjemme og hittil har sporet slekta 
tilbake til 1600-tallet på farssiden. 
Han startet sin yrkeskarriere som ra-
diotelegrafist i marine, handelsflåte, 
samt kystradiostasjoner for sjøfart og 
bakkeradiostasjoner for luftfarten. 
Oddvar kom til Sandnessjøen i 1968 
som daglig leder for flysikringstjenes-
ten ved den nye Stokka flyplass, men 
i 1986 flyttet han til Stamnesøra som 
avdelingsleder ved Sandnessjøen 
teleområde. De siste 13 år av sin 
yrkeskarriere, arbeidet Oddvar ved 
Sandnessjøen videregående skole, 
der han underviste i fagene historie, 
norsk, engelsk, mediekunnskap og 
samfunnslære. Oddvar er utdannet 
cand. philol. med hovedfag i historie 
ved Universitetet i Tromsø, og han 
har også en mastergrad i språk der-
fra. Han har vært styremedlem i his-
torielaget og leder årets valgnemnd. 
Han har skrevet ni artikler i «Årbok 
for Helgeland», der han de siste seks 
årene har vært i redaksjonsnemnda.
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SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 2020
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Kontingentfastsettelse
6. Budsjett

7. Forslag til prosjekt: Samisk Helgeland
8. Profilering av historielaget på internett 

og sosiale media
9. Valg
Utfyllende saksliste og saksfremlegg med innstillinger 
til de enkelte saker legges frem i årsmøtet.

Birgitta Berglund (født i 1948) har 
vært arkeolog ved NTNU Vitenskaps-
museet, eller Museet som man sa tid-
ligere, i nesten hele sitt yrkesaktive liv. 
Helgelands arkeologi har hele tiden 
vært sentral for henne helt siden de 
første utgravingene på Sund i Sømna 
og Mo i Brønnøy i 1972. Der ble hun 
helt betatt av de spennende kultur-
minnene, den fantastiske naturen og 
de åpne og trivelige menneskene. 
Denne kjærligheten har holdt i seg. 
Opprinnelig er Birgitta fra Delsbo i 
Hälsingland, Sverige – et sted hun 
fortsatt har mye kontakt med. 
 Hver sommer har Birgitta gjen-
nomført utgravinger og registreringer 
av kulturminner, mest på Helgeland, 
som siden er brukt i bøker, artikler og 
foredrag for både forskersamfunnet og 
andre interesserte. Hun har vært spesi-
elt opptatt av samfunnet i jernalder og 
middelalder, men også av 1700-tallet. 
Hun har vært forfatter og redaktør 
av de første bindene av Helgeland 
Historie, og har gitt ut publikasjoner 
om bl.a. ringtunet på Tjøtta, Tjøtta-
riket og Alstahaug på Helgeland. Hun 
har skrevet flere artikler i Årbok for 
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Helgeland og i Spor, et populær-
vitenskapelig magasin som gis ut 
av Vitenskapsmuseet. Hun er også 
opptatt av Museets samlinger, 
spesielt den tidligste innsamlingen, 
bl.a. av samiske gjenstander. 

1970 - 50år - 2020
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Ansgar Kleven, født i Nord-Trøn-
delag i 1947. Han kom til Hattfjelldal 
som lærer og rektor i grunnskolen. 
Har lærerutdanning samt tillegg i 
norsk, spesialpedagogikk, skoleutvik-

Leif Elsvatn, født 1946. Han tok 
4-årig lærerskole på Nesna i 1975, og 
har arbeidet i skolen (Grubben skole 
og Sameskolen) fra 1975 fram til 1992. 
Han hadde en prosjektstilling i Nord-
landsforskning, ved sida av læreryrket 
fra 1986 til 1991. Var leder ved Samisk 
Kultursenter fra 1992-2001. Satt som 
representant for Arbeiderpartiet i 
Sametinget fra 1997-2001. Tok mas-
tergrad i historie fra 2005-7 (Etnisitet 
og agrarnæring) ved UiTø. Elsvatn har 
vært bygdebokforfatter fra 2007 fram 
til 2019. Han har hatt flere verv som har 
vært knytta til samisk kultur fra 1990 
fram til 2010. Leder av Samisk nemnd i 
Nordland fylke fra 1990-94.
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1970 - 50år - 2020

Velkommen til årsmøte 
og jubileumsfeiring 

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

Sven Erik Forfang, født 1954 i 
Mosjøen, skolemann og prest, redaktør 
for Årbok for Helgeland.
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ling, økologi samt sørsamisk språk 
og kulturhistorie. Gjennom årene 
ganske jevnlige prosjektoppgaver 
innen bygdeutvikling, næringssektor 
og nors-svensk kultursamarbeid. 
Styreverv blant annet i museumslag 
og bygdeboknemnd. Opptatt av å 
registrere ulike typer kulturminner 
i fjellomådenes bygder og utmark. 
Avdelingsleder i Helgeland Museum 
siden etableringen i 2004 – med 
innlandskommunen Hattfjelldal som 
ansvarsområde. Museet i Hattfjelldal 
har «fjellfolket» som sin merkevare og 
dermed fjellsamfunn og fjellkultur i 
landsdelen som profil. Museumsarbei-
det drives etter økomuseal modell. 
Kulturminner settes i sin sammen-
heng. Naturressurser, ferdselsveger 
og klima danner grunnlag for folket 
som bygger og bor. Samlingenes gjen-
stander og foto krydrer og utfyller 
forståelsen. Museet har derfor basert 
mye av virksomheten på kulturhis-
toriske turer og landskapsmessige 
tolkninger der hele den vidstrakte 
kommunen kan være arena. Siden 
Fjellfolkets Hus sto ferdig i 2017, har 
museet hatt denne bygningen som sin 
hovedbase. Bestyrer ellers samlings-
huset lensmannsgården i Hattfjelldal 
sentrum, samt andre bygninger og 
utstillinger på forskjellige steder i 
kommunen.
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Lokalbanken 
gjennom generasjoner!
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Returadresse:
Helgeland Historielag,  
Arne J. Andersen
Postboks 1017, Lyngåsen
8809 Sandnessjøen
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Helgeland Historielag har de siste årene ikke 
arbeidet videre med å få utgitt en femte bok i 
serien Helgeland historie. Gitt de store lagrene 
som finnes av nr. 3 og 4, tenker jeg som ny leder 
at tiden er moden for å tenke nytt. Foran den 
store femtiårsfeiringen har derfor styret gitt grønt 
lys til at det arbeides med å sette i gang et nytt 
samarbeidprosjekt med arbeidstittel: SAMISK 
HELGELAND.
 Dette er et forsømt og underkommunisert tema. 
Dersom vi alle enes om at det er viktig å øke den 
allmenne kunnskapen om sørsamenes historie på Helge-
land, tror jeg det er mulig både å få med seg samarbeids-
partnere og å skaffe prosjektmidler. Hvis vi ser for oss en 
treårig prosjektperiode med en egen prosjektledelse, 
kan det hele munne ut i en praktbok med artikler som 
belyser ulike sider ved den sørsamiske kulturen på Hel-
geland gjennom tidene. Jeg har  allerede hatt en samtale 
om denne ideen med den nye direktøren i Helgeland 
Museum, Janicke Kernland, og for museet er dette et 
kjærkomment prosjekt å delta i som en samarbeids-
partner med Helgeland Historielag. Temaet favner alle 
avdelingene i Helgeland Museum og alle kommunene, 
og er et viktig tema å gjøre noe med, sier hun.

SAMISK HELGELAND

Nytt samarbeidsprosjekt  
for Helgeland Historielag

 Jeg ser ved gjennomlesing av gamle årsmøterefera-
ter at Helgeland Historielag alltid har ønsket et tettere 
samarbeid med de lokale historielagene rundt omkring 
på Helgeland. Kanskje et samisk tema kan være noe 
som interesser flere av disse, og som kan tenkes å ville 
delta i en slik dugnad som dette prosjektet må bli. Også 
slektshistorielag bør inviteres med. Og selvfølgelig Sijti 
Jarnge i Hattfjelldal og Saemien Sijte - Sørsamisk muse-
um på Snåsa, samt universitetsmiljøer både i Trondheim 
og i nord. Vi har vi jo allerede Birgitta Berglund med på 
laget. Her er noen stikkord for ulike innfallsvinkler:

• Hva finnes av fysiske spor etter sørsamene på Hel-
geland? Samiske kulturminner på Helgeland er ikke 
systematisk registrert.

• Hva finnes av gjenstander og foto i privat og 
musealt eie?

• Hva finnes av drakt og tekstil?

• Hva finnes av kunst med samisk motiv?  
(Even Ulving, Hans Fr. Berg fra Løkta mfl)

• Arkivstudier: hva finnes her om sørsamene?

• Hva finnes av samiske stedsnavn?

• Hva finnes i litteraturen? Allerede Petter Dass skrev 
om samene 

• Hva finnes av immaterielle minner?

Forslaget vil bli behandlet 
av årsmøtet i Hattfjelldal i 
april. Der håper vi at mange 
av de lokale historielagene 
deltar med sine represen-
tanter, slik at flest mulig av 
dem er med fra begyn-
nelsen av.
Kari Sommerseth 
Jacobsen

Foto: Louise Fontain


