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Kjære medlemmer!

S

iden sist har koronapandemien satt
mye på vent, og vi har vært gjennom en usedvanlig tid de fleste av oss.
Jubileumsfeiringen i Hattfjelldal i april
måtte avlyses som så mye annet, og den
store femtiårsfeiringen av Helgeland
Historielag får vi ta på etterskudd i 2021.
Styret foretok et skifte av et styremedlem
ut fra valgkomiteens innstilling på et
telefonisk «årsmøte» den 3. april, under
forutsetning av endelig godkjenning
av årsmøtet. Vi ønsker Ellen Svarstad
velkommen i styret, hun etterfølger
Arne Johan Andersen som ikke ønsket
gjenvalg. I skrivende stund har vi bestemt
at vi avholder årets årsmøte i Leirfjord,
nærmere bestemt i ungdomslokalet
«Nybrotsheimen» i Meisfjord torsdag 17.
september kl. 13.
Vi håper mange av dere har anledning
til å delta på årsmøtet, og samtidig motta
et gratiseksemplar av årets årbok.
Styrets årsmelding for 2019 ble vedtatt
på samme telefoniske styremøte den
3. april, og ligger vedlagt. I løpet av de
to siste årene har historielaget gått med
store underskudd. Slik kan vi ikke fortsette, og derfor ber styret årsmøtet om
innspill for å komme på pluss-siden igjen.
Årsakene til underskuddene er flere. Et
synkende årboksalg bekymrer oss, dette
er jo flaggskipet vårt gjennom femti år.

Helgelendingen
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Helgeland Historielags Medlemsblad
Redaktør:
Kari Sommerseth Jacobsen
Helgeland Historielag
epost: post@helgeland-historielag.no

Vi tror ikke dette betyr at årboka ikke
holder den samme høye faglige kvaliteten som før, men vi må nå ut med den via
flere k analer. Styret og medlemmer må
sammen arbeide for å selge flere årbøker.
Vi må gå mer aktivt inn for å være vår
egen salgssentral. Styret imøteser gode
innspill fra årsmøtedeltakerne.
Helgeland Historielag har fått et nytt
æresmedlem: Rigmor Bosness fra Tjøtta.
Noe av det siste lederen av æresmedlemsnemda siden opprettelsen i 1982,
Kjell Jacobsen, var med på noen uker før
han døde sist høst, var å foreslå henne
som nytt æresmedlem. «I perioder drev
hun jo historielaget alene», husker jeg
Kjell fortalte da dette kom på tale.
Ettersom situasjonen fremdeles var
veldig uvisst i april, bestemte styret å
utnevne henne på bakgrunn av innstillingen fra æresmedlemsnemnda. Da styret
møttes på et styremøte den 19. mai på
Jacobsenbrygga, inviterte vi Rigmor Bosness på lunch sammen med oss. Hun fikk
blomster og også opplest begrunnelsen
fra nemnda. Tusen takk kjære Rigmor for
alt du har gjort for Helgeland Historielag
gjennom de siste ti årene!
Vi ønsker alle medlemmer en riktig god
og varm sommer!
Kari Sommerseth Jacobsen

Helgeland Historielag:
Kari Sommerseth Jacobsen, leder
915 66 928 – kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com
Esther V. Ødegård, sekretær
952 49 068 – estherjohanne@hotmail.com
Vararepresentanter:
Ellen Svarstad, økonomiansvarlig,
Håkon Øyen
951 00 365 – ellen.svarstad@online.no
481 38 850 – torehov@online.no
Jon Suul, styremedlem
Unni Marie Sandholm
414 21 601 – jon@suul.no
482 72 515 – usandhol@outlook.com
Are Andersen, styremedlem
Roddy Olsen
911 98 475 – areande3@online.no
451 81 399 –
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Nytt æresmedlem

Rigmor
Bosness
Foto:
Are Andersen
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Årsmelding fra styret
i Helgeland Historielag 2019
Styret har etter årsmøte på
Sømna 24. mars 2019 bestått av:
Leder: Kari Sommerseth Jacobsen, Herøy
Sekretær: Esther Villmones Ødegård, Korgen
Økonomiansvarlig: Arne J. Andersen, S.sjøen
Styremedlemer: Jon Suul, Vega og
Are Andersen, Mosjøen
Varamedlemmer: Håkon Øyen,
Unni Marie Sandholm og Roddy Olsen
Redaksjon av Årbok for Helgeland 2019:
Redaktør Sven Erik Forfang, Nesna
Medlemmer: Astrid Aunøien, Are Andersen,
Olav Nordsjø, Magnar Solbakk og
Oddvar Ulvang
Revisorer: Helgeland Historielag kjøper sin
regnskaps- og revisortjeneste hos Fjeco
i Korgen
Valgkomite: Leder Oddvar Ulvang,
Inger Brita Vistnes og Leif Elsvatn
Æresmedlemsutvalg: Leder Kjell Jacobsen,
Rita Johansen og Harald Monsen

Medlemstall og kontingent

Medlemstallet har vært ganske stabilt de siste
årene. Ved utgangen av året har vi registrert 293
medlemmer. Det er oppløftende at historielaget
fikk 25 nye medlemmer etter en vervekampanje i
høst. Nye medlemmer skulle få fem eldre årbøker
gratis tilsendt etter at de hadde betalt årskontingenten for 2019. Styret ønsker å øke medlemstallet, og ber alle medlemmer om å bidra til dette.
Laget har en betydelig seniorgruppe, så vi trenger
en kontinuerlig fornyelse.
Kontingenten har for 2019 vært på 250
kroner. Den ble ikke vedtatt endret for 2020.
Tidligere tegnet vi livsvarige medlemskap, men
dette er det etter årsmøtevedtak i 2012 gjort
slutt på. De som fra tidligere står som livsvarige
medlemmer, får tilsendt en faktura på 100 kroner
som skal dekke portoen for å få tilsendt medlemsbladet. Det registreres dessverre at en del av disse
medlemmene ikke betaler inn denne avgiften.

Styremøter

Styret har i løpet av 2019 hatt seks ordinære
styremøter. Møtesteder har vært Hattfjelldal,
Sømna, Mosjøen, Bleikvassli og Sandnessjøen.
Styret har jevnlig og god kontakt pr. e-post.
Samarbeidet i styret har vært godt, og alle vedtak
har vært enstemmige. På siste styremøte den 11.

desember var det et felles møte mellom styret og
redaksjonskomitéen for årboka på Fru Haugans
hotel. Kontakten har vært god underveis i produksjonen av årboka. Styret deltok sammen med
boknemnda i pakking og utsending av årboka,
likeledes i fordeling av bøker til bidragsytere og
støttespillere.

Planlegging av femtiårsjubileet

Styret har vært opptatt av at femtiårsjubileet
i Hattfjelldal 24. – 26. april 2020, skulle bli en
verdig markering. Tidlig ble det innledet et samarbeid med lokale venner av historielaget, Ansgar
Kleven og Leif Elsvatn, og det ble utarbeidet
et godt program for de tre dagene. Vi tok tidlig
kontakt med leder av Lokalhistorisk institutt i
Oslo, historiker Dag Hundstad, som til vår store
glede sa ja til å delta. Også historielagets gamle,
gode samarbeidspartner professor emerita Birgitta
Berglund i Trondheim, sa ja til å komme. Styret
søkte i november Sparebank 1 Nord-Norge om
støtte fra samfunnsløfte-midlene om støtte til å
gjennomføre jubileumskonferansen. I februar kom
beskjeden om at den er avslått.
Korona-epidemien har i skrivende stund satt
en stopper for å avholde årsmøtet. Styret vedtok
den 25. mars 2020 at det utsettes på ubestemt
tid. Styret vil senere ta stilling til om det er mulig
å avvikle årsmøtet og markere jubileet før året er
omme.

Støtte til bokutgivelser

Styret har vedtatt å støtte to lokale bokprosjekter. Det ene er 15 000 kroner til Jon Suuls store
planlagte verk om møbler og håndverkere i det
nordenfjeldske, bind III om Helgeland. Det andre
er 5000 kroner i støtte til en oversettelse av tjekkiske Vaclav Marek dagbøker i Hattfjelldal ved Tor
Erik Bolstad.

Samarbeid med organisasjoner

Helgeland Historielag har god kontakt med Landslaget for lokalhistorie. Arne J. Andersen deltok
på årsmøtet i Alta 24.-26- mai.

Medlemsbladet
«Den historiske Helgelendingen»
Bladet har kommet ut etter planen med tre
numre det siste året. Leder Kari Sommerseth
Jacobsen har vært redaktør etter årsmøtet på
Sømna. Bladet kommer ut med 12-16 sider.
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Utgivelseskostnadene pr. nummer ligger på
ca. 15.000 kroner. Annonseinntektene har man
klart å opprettholde på et forsvarlig nivå. Første
nummer kommer ut i januar/februar, slik at årsmøtet kan kunngjøres på forsvarlig måte. Nummer to
kommer ut etter årsmøtet og før sommeren, og vil
da redegjøre for forhandlingene og styresammensetningen. Det tredje bladet kommer ut før jul.

Heimesida og Facebook

Historielaget har valgt å informere elektronisk på
to måter. På lagets heimeside (www.helgelandhistorielag.no) legger vi ut fakta om oss selv,
som eksempel: Vedtekter, årsmeldinger, styrets
sammensetning, omtale av årbøkene, kopi av
medlemsbladet Helgelendingen, etc.
I tillegg prøver vi å være aktiv på vår Facebook-side. Her er det både løpende informasjon
og debatt. Et sentralt ønske er å skape interesse
for lokalhistorie blant så mange helgelendinger
som mulig. Et viktig virkemiddel har vært å publisere gamle bilder, som alltid resulterer i både viktig
informasjon og gode debatter. Antall følgere til
Facebook-gruppen har økt kraftig siste året og har
nå passert 1300. Styret håper at flere medlemmer
vil dele sine gamle bilder i denne gruppen.

Salg av bøker og småskrifter

Fra og med 2016 har salgsaktiviteten for laget
vært utført av Mosjøen Libris, nå Norli. Etter disse
årene har det blitt avklart hvilket salgspotensial
som ligger i båre bokutgivelser. Årbok 2018 og
2019 hadde et opplag på 1300 eksemplarer. Det
ser ut til at 2019 utgaven selger dårligere enn de
to foregående år. Omsetningsavtalen er endret
slik at økt omsetning, også av eldre utgivelser, gir
bedre fortjeneste for Mosjøen Norli.
Når det gjelder tidligere utgivelser utgjør

dette salgsmessig lite. Den store beholdningen
av boktitler, blir det ikke betalt lagerleie for.
Styret vedtok å flytte dette overskuddslageret fra
Mosjøen til Sandnessjøen. Her leies det et lokale,
som foruten lager og salgssentral også brukes til
kontor, arkiv og møteaktivitet. Styret vedtok å
avslutte dette leieforholdet med virkning fra 1.
januar 2020.
Mosjøen Norli distribuerer for videresalg i
butikker og andre bokhandlere. Det synes å virke
helt etter hensikten.

Årbok for Helgeland

Årboka er lagets merkevare. Faglig sett er årboka
av god kvalitet. Innholdet er variert og ikke
bundet opp i noen tematikk. Artikler har det
vært greit å få på plass. Boknemnda har klart å
fylle med variert godt stoff. Man legger vekt på å
produsere et godt bokverk.
Årboka 2019 kom ut til ut noe tidligere enn
før. Samarbeidet 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. Harry Martinsen som
er medlem i laget, har påtatt seg denne salgsoppgaven mot en godtgjørelse. Dette har gitt
den ønskede effekt med bedre oppslutning av
sponsorer. Til slutt vil styret trekke fram det gode
arbeidet boknemnda gjør med årboka. Måtte
denne fortsatt være en god salgsvare for Helgeland Historielag.

Helgeland Historielags arkiv

Arkivet har vært samlet i lagets lokaler i Sandnessjøen. Det som fantes av arkiv på Svenskloftet i
Kulturverkstedet synes å være mangelfullt, og mye
tyder på at noen protokoller mangler. Arkivert

18 AVDELINGER i 18 KOMMUNER
Falch Gamle Handelssted (Rødøy)
Træna Museum
Grønsvik kystfort (Lurøy)
Rana Museum
Nesna Museum
Norvika Gamle Handelssted (Dønna)
Herøy bygdesamling
Bergh brygga, Leirfjord
Bygdetunet på Bjerka

Petter Dass-museet (Alstahaug)
Vefsn Museum
Vevelstad bygdetun
Grane bygdetun
Fjellfolkets hus i Hattfjelldal
Velfjord bygdemuseum
Sømna bygdetun
Bindal Museum
Vega

Årsmelding 2019 –
regnskap blir gjennomgått. Nye krav til billagsoppbevaring gjør at det som er eldre enn fem 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 har skrevet
en artikkel om Historielaget til femtiårsjubileet i
2020.

Økonomi og regnskapsførsel

Historielaget har sitt første år med ny leverandør
av regnskaps-tjenester. Fjeco AS i Korgen har
levert tjenester vi er godt fornøyde med. I forhold
til tidligere leverandør, er dette totalt sett billigere og med god kvalitet. Økonomiansvarlig har
vært Arne J. Andersen. Underveis i 2019 har det
framkommet bekymringer om lagets økonomi
med fokus på sviktende inntekter i forhold til
kostnader. Lav fortjeneste på bokomsetningen gir
svekket likviditet. Dette vises da også tydelig på
det regnskap som legges fram.
Det er tatt grep ved at boklageret i Sandnessjøen er avviklet. Dette gir effekt først i 2020.
Omsetningstallene for boksalget via Norli bokhandel er ikke oppløftende. Styret ser på det som
en utfordring å skape balanse i forlagsvirksomheten samt å gjenskape dette som en inntektskilde
for annen virksomhet i laget.
Styret legger fram et regnskap for 2019 med
et underskudd på kr 130.760. Dette er et litt
mindre underskudd enn året før. Underskuddet
dekkes inn ved å redusere egenkapitalen. Likvide
midler ved årsskiftet er på kun kr 52.768 mot kr
193.130 året før. Kundefordringene i 2019 var kr
147.428 mot kr 180.133 året før.
Regnskapsfører, som også ivaretar revisjon,
uttrykker følgende: «Dersom dere fortsetter med
det samme underskuddet vil dere i løpet av få
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måneder ha alvorlige likviditetsproblemer.»
Styret vil måtte ta flere grep i 2020 for at historielaget igjen kommer på pluss-siden økonomisk.

Sluttord

Etter at det forrige styret fikk gjort en avtale med
en ny regnskapsfører, har det vært enklere å holde
orden på medlemmenes innbetalinger. Med kidnummer på alle giroene, vet vi til enhver tid hvem
som har betalt og hvem som ikke har betalt sine
kontingenter. Før var dette et tidkrevende arbeid
å holde rede på når medlemmer glemte å oppgi
navnet sitt på giroen. Noen få innbetalinger kommer fremdeles uten påført navn, så helt ute av
verden er problemet ikke.
Styret er opptatt av er å skaffe mailadresser til medlemmene. Her gjenstår det et stykke
arbeid som styret vil ta fatt på i 2020. Ved å ha
mailadresser tilgjengelig, blir det enklere å kommunisere med alle medlemmene. De som ikke har
mailadresser, vil få informasjon via brev.
Styret ønsker å bruke femtiårsfeiringen i 2020
til å knytte bedre kontakt med alle de lokale
historielagene på Helgeland. Det er også viktig å
fortsette det faglige samarbeidet med Helgeland
Museum. Sammen vil vi forsøke å utvikle nye
samarbeidsprosjekter til beste for kulturhistorien
på Helgeland. Hva disse kan bestå av, vil vi bruke
jubileumsåret til å meisle ut.
Styret vil takke alle, medlemmer og samarbeidspartnere, som har bidratt til at Helgeland
Historielag framstår som en viktig organisasjon på
Helgeland.
Helgeland den 3. april 2020
Kari Sommerseth Jacobsen
Esther Villmones Ødegård Arne J. Andersen
Are Andersen Jon Suul
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ÅRSMØTE
i Leirfjord
Ny invitasjon

SAK SLISTE FOR
ÅR SMØTE 2020

STED: Nybrotsheimen i Meisfjord
DATO: torsdag 17. sept. kl. 13 – ca. 15

Styret inviterer på nytt til årsmøte
i ungdomslokalet «Nybrotsheimen»
i Meisfjord.
Det vil bli en enkel servering ved ankomst.
Påmelding innen 10. september til:
Esther Johanne Vilmones Ødegård:
tlf 952 49 068/
estherjohanne@hotmail.com
eller
Kari Sommerseth Jacobsen:
tlf. 915 66 928/
kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com

ÅRBOK FOR HELGELAND 2020

Alle medlemmer av historielaget vil få et
gratis eksemplar av jubileumsårboka.
De som kommer til årsmøtet i Meisfjord den
17. september, kan selv få med sitt eksemplar.
De som ønsker årboka tilsendt, må betale for
portoen. Prosedyren er følgende:
Send beskjed til Kari eller Esther på mail eller
mobil som står overfor om du vil ha årboka
tilsendt. Alle må oppgi navn og adresse, så får
dere en faktura i posten fra vårt regnskapskontor Fjeco. Det er viktig at det gjøres slik
for da blir innbetalingen registrert med et
kid-nummer slik at vi unngår å lure på hvem
som har sendt pengene. Først når betalingen
er registrert, vil årboka bli sendt. Vi håper på
forståelse for at vi må gjøre det slik.
Dersom noen ønsker å betale for en ekstra
årbok for å kunne gi bort i gave til noen, er
dere hjertelig velkommen til å gjøre dette.
Bare gi beskjed så ordner vi resten.
Prisen på årets årbok er 380 kroner.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning
Konstituering
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Nyt t æresmedlem: Rigmor Bosness
Innspill til bedre økonomi
Kontingentfastsettelse
Budsjett og årsplan 2020
Forslag til samarbeidsprosjekt med
Helgeland Museum: Samisk Helgeland
10. Profilering av historielaget på inte
rnett og sosiale media
11. Valg

Utfyllende saksliste og saksfremlegg
med innstillinger til de enkelte saker
legges frem i årsmøtet.
Når selve årsmøteforhandlingene er
ferdige, blir det en presentasjon av
jubileumsårboka
ved redaktør Sven Erik Forfang og
forfatter av femtiårsberetningen
Oddvar Ulvang.

Ellers er det en mulighet å ta kontakt med et
av styremedlemmene som bor i nærheten av
deg for å få årboka direkte av dem.

70
19

50år - 20

20

Velkommen
til årsmøte!

50 år
8

Helgeland Historielag
er i år
og kan samtidig presentere årbok 51...
Årboka har kommet ut hvert år siden
1970. For mange har årboka vært en
god leseropplevelse, som har gitt økt
kunnskap om liv og virke på Helgeland
i tidligere tider. Samtidig har boka vært
med på å sikre at kunnskap om fortiden
ikke har gått tapt.

Årets bok inneholder 16 artikler og har et
opplag på 1200. Aller først en omtale av
bygdebokredaktør Kjell Jacobsen, som gikk
bort i 2019. Han var med å etablere historielaget, var æresmedlem i laget, og tidligere
redaktør av årboka. Artikkelen gir et kort,
men levende bilde av Jacobsen som historiker, tradisjonalist og diskusjonspartner. En
bibliografi over Jacobsens arbeider blir også
presentert.

Hovedartikkelen i denne årboka er naturlig
nok viet 50-årsjubileet til Helgeland Historielag. Oddvar Ulvang gir både en kronologisk og en tematisk oversikt over historielagets virksomhet. Vi får høre om etableringen
i 1970; om 18 menn og 1 kvinne som deltok
på det konstituerende møtet, om arbeidet
med vedtekter og formål, om årbokas etablering og utvikling, om flerbindverket Helgeland Historie, om særskrifter, om medlemsbladet «Den historiske helgelendingen» og
om diverse personer, prosjekter og seminarer.
Helgeland Historielag kan se tilbake på en

Brudeferd i Meisfjorden fra Funtland til Stamnes ca.
1909. På andre siden av Meisfjorden ser vi Krokvika,
som hadde butikk og anløp av lokalbåten.
Foto: Kornelius Myrvang - Helgeland Museum.
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Hans Rue Døsen (senior) og Axel Meyer foran opphengt tørrfisk, fiskehjell i Åsvær 1920-1922.
Arkiv: Helgeland Museum.

Tidligere ordfører i Alstahaug, Torvald Kibsgaard, satt i japansk krigsfangenskap under 2.
verdenskrig, og opplevelsene derfra preget
hans senere virke. Bjørn Magne Aakre har
fulgt i hans fotspor og forteller i en artikkel
hans historie, og gir samtidig en innføring i
japansk krigshistorie og mentalitet.
Are Andersen reiser i artikkelen «Torbjørn
Vikdal – erstatningslærer, fisker, landmåler
og nybygger» - et minnesmerke over en
særpreget personlighet, en mann av folket,
en familiefar som evnet å skaffe seg inntekt
og utkomme selv om tidene var vanskelige,
og som samtidig gjorde mye bra for andre.
Artikkelen gir en interessant beskrivelse av
andre kår og en annen tid, som faktisk ikke
er så veldig lenge siden.
Ann Kristin Klausen tar oss i sin artikkel med
til Åsvær i Døsens tid. Hans Johan Døsen drev
stort som handelsmann i Åsvær på 1920- og
1930-tallet, var svært innovativ i sin drift,
og strakte seg langt for å finne fram til gode
produkter og løsninger. Artikkelen gir en

detaljert innføring i handelsmannens forretningsvirksomhet og i liv og virke i det gamle
fiskeværet.
I årboka kan du også lese om skogplanting
på Helgeland, skjellgraving, skattegraving,
sommerfjøsdrift, snøtruger, bureising, båtreise
og samiske tegninger. Vi får også høre om
herøyfjerdingen som ble rådmann og borgermester i Bergen, nynorskens skolehistorie på
Helgeland og om sognepresten som ble den
første ordfører i Vefsn.
I årboka finner du også årsmeldingen for
historielaget for 2019, en oversikt over lokal
litteratur for 2019 og forfatterveiledning for
den som vil levere artikler til årboka.
Redaktør Sven Erik Forfang

Foto: Nord universitet

stolt historie med å øke og spre kunnskap om
Helgelands fortid, med å ta vare på tradisjon
og kulturminner, ja, kort sagt stimulere til
lokalhistorisk virksomhet i bygd og by.
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Helgeland Historielag
ble stiftet for 50 år siden og har hvert år gitt ut

Årbok for Helgeland

70
19

50år - 20

20

Boka bringer lokalhistorisk stoff av enhver
art, herunder også folkeminnestoff og muntlig
tradisjon. Som medlem kan vi tilby deg gratis
eksemplarer av tidligere årbøker. Eventuell
porto må bekostes av hver enkelt.

Historielagets formål

er å øke og formidle kunnskap om Helgelands
fortid. Like viktig er det å berge den muntlige
tradisjon som ennå finnes om liv og arbeid i
eldre tider.

Historielaget prøver å forene

det lokalhistoriske arbeidet i alle kommuner
på Helgeland. Dette gjør vi ved å samle enkeltmedlemmer og andre til seminarer, konferanser
og møter med tanke på å styrke fellesskapet og
utveksle informasjon om felles saker og arbeid.

Laget gir ut eget medlemsblad

tre ganger i året og informerer fortløpende på
internett – både på egen hjemmeside og på
Facebook.

Vi håper du vil
støtte dette
arbeidet ved å
melde deg inn
som medlem.
Kontingenten er
250 kroner i året.
Vennligst oppgi ditt
Navn, adresse,
fødselsår,
e-postadresse,
telefonnummer.

Send din innmelding til: post@helgeland-historielag.no

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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Det nye styret
samlet på styremøte i Jacobsenbrygga 19. mai. Æresmedlem Rigmor Bosness i hedersstolen omringet av fra venstre: Kari Sommerseth Jacobsen, Jon Suul, Arne Johan Andersen som ble takket av med blomster for sin innsats i
styret, Esther Johanne V. Ødegård, Are Andersen og Ellen Svarstad. Foto: Katrine Remmen Wiken.

Returadresse:
Helgeland Historielag,
Ellen Svarstad
Simsøveien 51, 8890 Leirfjord

De helgelandske ølfuglene

De går under mange navn –
ølhøne, ølgås, ølorre mfl. Disse
kunne bli brukt som «flytere»,
dvs at de fløt i store ølbolle
og ble benyttet til å skjenke
over i mindre. Det finnes også
doble ølhøner som gjerne var
benyttet ved bryllup. De hadde
et hull i veggen mellom de

to delene, og det var da slik
at bruden drakk fra den ene
siden hvorpå ølet kunne renne
over i en andre delen hvorfra
brudgommen drakk.
Ølfuglene kunne være skåret
i korpus og/eller malt, en finner dem i Sør-Norge nord til
Trondheim der det åpenbart
ble gjort fine byutgaver i det
minste i 1600-tallet som trolig
har vært forbilde for senere
bygdeutgaver liksom rosemalte ølboller. De er mer kjent
fra dalførene sør om byen. I
Nord-Trøndelag har jeg bare
sett noen få og enkle trehvite
utgaver.

Helgelandsk ølfugl ca 1800-1850. Hovedtype to. Innkjøpt Blomqvist kunsthandel nettauksjon 2019.Typen kjennes bla fra Grane og Herøy.
Ølfugl fra Hemnes, Helgeland fra 1800-1840.

At de også har inngått i
drikkekulturen på Helgeland i 17/1800-årene var en
overraskelse for meg den
første gang jeg så en her
(Bjerka i Hemnes). Senere
har jeg sett flere i det meste
av Helgeland nord til Rana,
men ikke nord for Saltfjellet
(så langt). I tillegg har jeg
sett en fra Balstad I Lofoten,
men det var en utgave fra
nyere av tid, mer å regne
som et husflidsprodukt
(ca 1920).
De helgelandske ølfuglene
er en godt skjult hemmelighet for søringer med interesse for disse gjenstander da
folk sørpå ikke kjenner dem.
De helgelandske ølfuglene
forekommer i to hovedutgaver, den ene hovedtypen
minner om tilsvarende
sørpå, men er aldri skåret i
korpus. De er oftest malt,
ensfarget og ikke påført
navn eller årstall. Den andre
hovedtypen er ganske
«flate». Vi ser her et par
eksempler.
Dersom den interesserte
leser skulle kjenne til slike
eller ha en selv ville undertegnede bli veldig glad
for å motta et bilde med
tilhørende informasjon om
opprinnelse!
jon@suul.no 41421601

Grafisk produksjon: tf-grafisk as, 8890 Leirfjord • Tlf. 91 17 96 31

I Sør-Norge er det blant
det gamle drikkestellet
med ølboller og ølskåler,
stor og små, skjenkekanner,
drikkekrus mv en gruppe
gjenstander som har hatt
og har særlig høy status,
nemlig ølfuglene.

