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Kjære medlemmer!Kjære medlemmer!

Et halvt år senere enn vanlig avholdt 
vi vårt årsmøte på Nybrotsheimen i 

Leirfjord den 17. september. Så mange som 
21 medlemmer var til stede, i det som var 
et lite pustehull i den pågående korona-
pandemien. For å styrke historielagets øko-
nomi ble det enstemmig vedtatt å øke års-
kontingenten med 30 kroner, slik at den fra 
2021 er på 280 kroner. Det ble også vedtatt 
å øke «bladpengene» (dvs. portoutgiftene) 
til livsvarige medlemmer med 30 kroner, slik 
at disse fra 2021 må betale 130 kroner for å 
få tilsendt tre nummer av vårt medlemsblad. 
Det er jo i den historiske Helgelendingen vi 
får kommunisert med alle medlemmene om 
stort og smått gjennom året. 

Årsmøtet ga sin godkjenning og grønne lys 
til bokprosjektet Samisk Helgeland. Dette 
er et samarbeidsprosjekt med Helgeland 
Museum, og Sijti Jarnge – Samisk Kultur- og 
utviklingssenter i Hattfjelldal er også ønsket 
med som prosjektpartner. Undertegnede 
er prosjektleder. Det planlegges et åpent 
møte i mars 2021 på Sijti Jarnge der alle 
er velkomne med innspill og forslag til 
innhold. Prosjektet vil ha en varighet på ca. 
tre år, og det skal søkes eksterne prosjekt-
midler. Den sørsamiske kulturhistorien på 
Helgeland er rik og mangfoldig, men lite 
kjent. Vi ser frem til å samle artikler med 
ulike innfallsvinkler i en praktbok slik at 
kunnskapen når ut til både gammel og ung. 

Styret håper å kunne avholde feiringen av 
historielagets femtiårsjubileum i løpet av 
september 2021. Da er det kanskje mulig 

å leve litt mer normalt igjen og samles i et 
fellesskap over flere dager. Slik det ser ut nå, 
er det lite tenkelig at koronapandemien er 
over allerede til våren. Vi vil komme tilbake 
med mer informasjon i første nummer av 
medlemsbladet i 2021.

Helgeland Historielag er et livskraftig 
historie lag som har gitt ut 51 årbøker gjen-
nom de siste 50 årene. Dette har vi god 
grunn til å være stolte av! Styret gjør nå en 
stor innsats for at flest mulig kjøper jubi-
leumsårboka. Jo flere vi selger, dess bedre 
blir historielagets økonomi. Vi oppfordrer 
derfor alle medlemmene om å gi bort år-
boka i julegave til dine nærmeste. Dersom 
du ikke bor på Helgeland: Ta kontakt med 
din nærmeste bokhandel, eller direkte til 
vår salgssentral Norli i Mosjøen som sender 
årboka til deg der du bor. Mailadressen er 
mosjoen@norli.no. Årboka er som vanlig 
full av interessante artikler, og ikke minst 
er det viktig å bli kjent med historielagets 
egen historie, ført i pennen av historiker 
Oddvar Ulvang. Han fortjener en stor takk 
for sitt imponerende arbeid til glede for oss 
alle og for ettertiden!

På vegne av hele styret ønsker jeg alle en 
gledelig jul, og håper de fleste får feire den 
med sine nærmeste. Så ønsker vi oss alle 
et bedre år i 2021, der livet etter hvert blir 
mer normalt. Kanskje det normale blir mer 
kjærkomment slik at vi i takknemlighet 
inviterer naboen på kaffe.
Kari Sommerseth Jacobsen
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Kari Sommerseth Jacobsen, leder 
915 66 928 – kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com
Esther V. Ødegård, sekretær 
952 49 068 – estherjohanne@hotmail.com
Ellen Svarstad, økonomiansvarlig, 
951 00 365 – ellen.svarstad@online.no
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414 21 601 – jon@suul.no
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911 98 475 – areande3@online.no
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Referat fra årsmøtet i Helgeland Historie-
lag 17.09.20. Nybrotsheimen i Meisfjord.
Til stede: 
 Kari Sommerseth Jacobsen,  
 Jon Suul, Are Andersen, 
 Ellen Svarstad,  
 Esther V. Ødegård,  
 16 medlemmer og  
 en journalist fra Helgelands Blad.
Sak 1.  Åpning
Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.
Sak 2.  Konstituering
Kari valgt til å lede møtet, Esther til å referere, 
Rigmor Bosness og Arne J. Andersen til å under-
tegne protokollen.

Sak 3.  Årsmelding
Årsmeldingen står i medlemsbladet, Kari refe-
rerte enkelte punkter og åpnet for innspill.
Arne: Medlemsaktivitet, hvordan bli attraktiv 
for nye medlemmer?
Leif: Må framsnakke H.H.  Skryte av laget.
Årsmeldingen godkjent.
Sak 4.  Regnskap 2019
Ellen la fram regnskapet.  Hva skyldes negativ 
utvikling av inntekt?  Norli skal ha 50% av bok-
salget.  Folk kjøper mindre bøker. Regnskapet 
godkjent.
Sak 5.  Nytt æresmedlem Rigmor 
Bosness.
Rigmor fikk overrakt diplom, har tidligere fått 
blomster.

Årsmøtet i Helgeland  
Historielag 2020

Nybrotsheimen er et flott ungdomslokale i Meisfjord, her er årsmøteforhandlingene i gang. Foto: Kåre Hansen
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Sak 6.  Innspill til bedre økonomi
• Oppretting av salgsnemnd.
• Samarbeid med Helgeland Museum om 

lagerplass.  Unngå lagerkostnader hos Norli.
• Bruke FB til medlemsverving/pleie.
• Bruke Helgeland Museums forlag til utgi-

velse.  Betenkt på lang avstand Mo-Mosjøen 
for å hente bøker.

• Kvitte seg med kostnadskrevende boklager.
• Må få et mer aggressivt salgsapparat.
• For stort opplag?
• Sponsorer veldig viktig.  Kan økes?
• Klargjøre samarbeidet med museet, mulig-

heter ved alle avdelinger.  Skal klargjøres i 
oppnevnte komite.

• Lokale møter i distriktene artiklene kommer 
fra.

• Hvor selger bøkene?  Hvor har vi kjøpere?
• Styret avgjør de grep som skal tas.  
Sak 7.  Kontingentfastsettelse
Forslag fra salen: Kontingenten økes til 280 
kroner for vanlige medlemmer. Økes til 130 for 
livsvarige medlemmer, kalles porto. Kontin-
gentheving settes i verk 2021.
Dette ble vedtatt.
Sak 8.  Budsjett og årsplan for 
2020
Ellen la fram prognose for 2020.  Pr. dato er 
overskuddet på kroner 19 362, men dette vil 
stige når sponsormidlene kommer inn.  Garan-
tert overskudd 2020.

Sak 9.  Forslag til samarbeids
prosjekt med Helgeland Museum, 
kalt Samisk Helgeland
Målet er bok om tre-fire år.  Må fullfinansieres 
før start.  Helgeland Museum er med.  Forslaget 
vedtatt.
Sak 10.  Profilering av H.H. på 
internett
Are redegjorde for den elektroniske aktivite-
ten.  Ikke helt ajour på grunn av avtalepartner 
ikke har oppfylt avtalen.  Ny avtale på plass.  
1800 følgere på FB.  Are opplyste også om 
søkemuligheter.
11. Valg
Valg dette året har vært komplisert, ettersom 
det ikke kunne holdes årsmøte til fastsatt tid.  
I telefonmøte 3.04.20 besluttet styret å sette 
i verk valgnemndas forslag, og så legge dette 
fram på årsmøtet når dette kunne holdes.  
Oddvar Ulvang la fram valgnemndas forslag.
Leder Kari Sommerseth Jacobsen, gjenvalg
Styremedlem Jon Suul, gjenvalg
Ellen Svarstad, ny
Are Andersen og Esther V. Ødegård  

ikke på valg.
Varamedlemmer Håkon Øyen,  

Unni Marie Sandholm Roddy Olsen  
tar gjenvalg.

Æresmedlemsnemnd
 Harald Monsen, gjenvalg
 Rigmor Bosness, ny
 Arne J. Andersen, ny

Vårt nye æresmedlem Rigmor Bosness får overrakt diplomet fra styrelederen. Foto: Kåre Hansen
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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

18 AVDELINGER i 18 KOMMUNER

Redaksjonsnemnd
 Leder Oddvar Ulvang, ny
 Are Andersen, gjenvalg
 Olaf Nordsjø, gjenvalg
 Astrid Aunøien, gjenvalg
 Magnar Solbakk, gjenvalg
 Villy Nordmo, ny
Valgnemnd
 Leder Leif Elsvatn, gjenvalg
 Brita Vistnes, gjenvalg
 Arne J. Andersen, ny
Årsmøtet tar valgene til etterretning.
Årsmøtet slutt.
Esther V. Ødegård, referent.

Sven Erik Forfang gjennomgikk 
Årbok for Helgeland 2020.
Oddvar Ulvang har skrevet 50-årsberetningen for 
Helgeland Historielag, en betydelig del av boka.  
Han gjennomgikk denne.
Takk til 
avtroppende redaktør av årboka og 
den nye som har tatt på seg oppgaven.
Esther V. Ødegård

Oddvar Ulvang gjennomgår jubileumsberetningen for Helgeland 
Historielags første femti år. Ulvang påtok seg for flere år siden utfor

dringen fra styret om å skrive denne lagshistorien. Han har lagt ned et 
møysommelig arbeid, og resultatet er strålende lesning.

I 1970 sørget fremsynte kvinner og menn for at det ble etablert et 
regionalt historielag som favner hele Helgeland. De bidro også til å 

etablere flere lokale historielag. Alt dette systematiske lokalhistoriske 
arbeidet var med på å legge grunnlaget for at det mange år senere 

kunne etableres et regionalt museum: Helgeland Museum. 
Foto: Kåre Hansen
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Folkets freds-
pris for 2020 
er tildelt: 

Berit Ås kjøpte for mange år siden det gamle 
bedehuset på Lille Vandve i Dønna kommune, 
så hver eneste sommer er hun «helgelending».
Foto: Dagrunn GrønbechFoto: Dagrunn Grønbech
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Berit Ås sto allerede i studie-
tida i 1950-årene, i bresjen 

for at kvinner skulle få amme-
pause ved eksamen og at barna 
skulle sikres barnehageplass. 
Etter studiene arbeidet hun med 
ulykkes-forskning og sikring av 
barns utemiljø og ferdsel i trafik-
ken, da privatbilen begynte å bli 
vanlig. Berit Ås lanserte begrepet 
kvinnekultur for å vise kvinners 
usynliggjorte rolle i familie- og 
samfunnslivet. Hun er også kjent 
for de fem hersketeknikkene 
som utøves av menn overfor 
kvinner, for å holde dem utenfor 
maktposisjoner i politikk og 
arbeidsliv. De fem hersketeknik-
kene er oversatt til flere språk, 
ansett som et internasjonalt 
problem i undertrykkelsen av 
kvinner som det annet kjønn. 

I 1983 sto Berit Ås for etable-
ringen av Kvinneuniversitet 

på Løten, for å styrke kvinners 
utdanningsmuligheter. Etter at 
tilbudet ble nedlagt, gjenreiste 
hun i 2011 Kvinneuniversitetet 
i Norden med administrasjon 
tilknyttet Høgskolen på Nesna. 
Berit Ås har alltid vært opptatt 
av kvinnesolidaritet og fredsar-
beid, og har skrevet boka Kvin-
ner i alle land foren dere. Som 
stifter av Sosialistisk Venstreparti, 
ble hun partiets første leder i 
1973. Som stortingsrepresen-
tant i årene 1973-77, sto det 
internasjonale fredsarbeidet 
sentralt. Inspirert av Womeń s 
International Strike for Peace 
(WISP) i USA, etablerte Berit Ås 
en norsk internasjonal fredsak-
sjon som opprettet Det norske 
nedrustningsutvalget. Hun var 
med å organisere Kvinner for 
fred i Norge, med grupper i 
Sverige og Danmark. Berit Ås til-
deles Folkets fredspris i Sverige, 

Forskeren,  
kvinnesakskvinnen og 
fredsforkjemperen  
BERIT ÅS

Siden 2013 har  
Fredsrörelsen på Orust 
i Sverige utdelt Folkets 
fredspris, som i år går 
til professor emerita i 
sosialpsykologi Berit Ås 
(f. 1928) for sitt livslange 
fredsarbeid.  
Denne fredsprisen er 
tidligere tildelt  
Mahatma Gandhi og 
Johan Galtung.

sammen med Maj Wechsel-
mann og Gudrun Schyman. 
Prisutdelingen var planlagt 
5. desember 2020, men er 
på grunn av koronapande-
mien foreløpig utsatt til i 
mars 2021.  

For styret i Kvinne
universitetet i Norden ved 
Arna Meisfjord og  
Dagrunn Grønbech   
Tekst:  
Samfunnsviter dr. philos. 
Dagrunn Grønbech
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Jeg har under tvil påtatt meg vervet som redaktør 
av Årbok for Helgeland 2021. Om dette blir en 
engangsforeteelse avhenger blant annet av om jeg 
får inn artikler. 
Årboka er et av historielagets viktigste prosjekter, men årbok-
nemnda kan ikke produsere alt stoffet selv. Vi er derfor helt 
avhengige av å få inn lokalhistoriske artikler fra hele Helgeland 
til årbokredaksjonen. Da Helgeland Historielag ble stiftet, var 
årboka vår nesten enerådende i markedet på Helgeland. Nå 
gis det ut flere årbøker på Helgeland, og mange av bidrags-
yterne til disse prioriterer «sine» årbøker. Men er du medlem av 
Helgeland Historielag og ønsker at laget skal gi ut en årbok, må 
du ha to tanker i hodet samtidig. Skriv gjerne artikler for andre 
årbøker, men prioriter gjerne årboka vår.
 Det ideelle for en årboknemnd er å ha flere artikler i «por-
teføljen» enn det er plass til i den kommende årboka, for på 
den måten kan vi i større grad lykkes med å få spredt artiklene 
både geografisk og tematisk. Slik er det dessverre ikke i år. Som 
i 1970 startet også jeg med blanke ark. Den eneste artikkelen 
som lå over til neste årbok var en artikkel jeg sjøl har skrevet. 
Jeg har ideer til flere artikler, men håper ikke jeg må fylle 
årboka med egenprodusert stoff.
 Nå har jeg heldigvis etter hvert fått inn noen artikler, men 
må be historielagsmedlemmene om å gå i seg selv og vurdere 
om man kan bidra med noe i denne sammenheng. Det kan 
være alt fra ideer til ferdige artikler. Kanskje kjenner du noen 
som gjerne vil skrive noe for årboka vår. Hvis ingen bidrar, vil 
årboka dø ut av seg selv, og det er det vel forhåpentligvis ingen 
som ønsker.
 Vi kan nok ikke bidra med betaling for det du skriver, men 
du vil ha gleden av å få artikkelen din på trykk, og samtidig 
vite at du har bidradd til at lokalhistoriske begivenheter eller 
hendelser fra ditt lokalområde ikke går i glemmeboken, men 
bli bevart og lest av kommende slekter. Det eneste frynsegodet 
vi kan lokke med er at du som bidragsyter vil få to årbøker som 
gave.
 Jeg håper å bli bønnhørt om flere bidrag til årboka. Lurer 
du på om det du har i tankene kan være aktuelt for årboka, er 
det bare å kontakte meg på telefon 413 33 665. Har du skrevet 
noe du vil at jeg skal se på, send det til meg på 
e-post:  oddvar.ulvang@roros.net
Kontakt meg eller andre i redaksjonsnemnda snarest, men 
artikler som skal i årboka 2021 må være oss i hende senest 
1. mai neste år. Klarer du ikke å bli ferdig til da, vet du at vi 
for håpentligvis også skal ha ut årbok i 2022 og årene som 
 kommer. – Det er bare å sette i gang!
Med vennlig hilsen 
Oddvar Ulvang, redaktør

Artikler til årboka
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Fram til 1937 var det Sjøgata med elva 
Vefsna som fungerte som havn for 
Mosjøen. Helt sentral for trafikken 
var Jürgensenkaien, men kommunen 
hadde også bygd en kai litt lenger opp 
i elva ved Jacobsenbrygga. Skikkelig 
kai for større båter fikk ikke byen før 
Nordlandsbanen nærmet seg, men da 
ble det også bygd kai med jernbane-
spor helt ut på kaikanten.

Dette var et vanlig syn langs Sjøgata i tidligere tider. Jürgensenkaien midt i bildet fungerte som Mosjøens hoved
kai, så her lå det alltid mange båter. Postkort: Joh. Petersen

Skandferkutteren ”Skarv” fotografert ved Jürgensen kaien 
ca. 191020.  
Foto: Gjertin Svartvassmo /Helgeland Museum

Hovedkai i Sjøgata

Mindre skøyter og sjarker brukte Jürgensenkaien når de 
besøkte Mosjøen. Bildet er kanskje tatt i 1937. 
Foto: Sigvald Johnsen/Helgeland Museum
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Lokalbanken 
gjennom generasjoner!

Kleberstein ved kommunekaien 1907 08. Soldatene står oppstilt inntil det som i dag er Blomsterbua for å bli 
fraktet over til Øyfjellet der de drev skyteøvelse. Til venstre ligger store stabler med kleberstein fra Bjørnådalen 
som skal skipes til Trondheim, til bruk i oppbygginga av Nidarosdomen. Fotografen (baker Anton Schei som var 
ansatt i handelshuset Jacobsen & Elnan) har stått i annen etasje i forretningsgården, nå Kulturverkstedet, og 
foreviget det yrende livet nede på gateplanet. Foto: A. Schei/Helgeland Museum

Hovedkai i Sjøgata  forts.
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Større båter kunne ikke gå opp det grun-
ne farvatnet til kaiene i elva. Slike båter 
måtte lastes og losses enten ved Nesbru-
kets kai, eller så ankret de opp på ”Merra-
holo” like nordom Marsøra, og så ble gods 
og passasjerer fraktet til og fra med fløtt-
båter. Likevel gikk det forholdsvis store 
frakteskuter opp elva. I mange år ble det 
eksportert kleberstein fra Bjørnådalen til 
Nidarosdomen, og lastingen foregikk fra 
kaiene i Sjøgata. I mars 1933 skrev Nord-
lands Avis:

Et stygt uhell som kunde ha forårsaket 
langt farligere følger enn det fikk, 
inntraff forleden på kaien i Mosjøen 
under lasting av stein til domkirken. 
Skipper Mikal Vikdal stod nede på 
dekket og skulde ta imot en stor stein
blokk da kranen vippet overende og 
steinen falt ned på dekket. Den traff 

skipperen over den ene foten, og det så 
ganske stygt ut. Han ble øienblikkelig 
tatt under lægebehandling. Det viste 
seg at intet ben var brukket, men en 
muskel var blitt knust i låret. Det kan 
man kalle et hell i uhellet, for hadde 
den store steinblokk bare truffet aldri 
så lite høiere vilde det nok ha spøkt 
for livet.

Jernbanekai fikk Mosjøen først i 1937, og 
det er interessant å merke seg at det første 
togsettet kom til Mosjøen med båt. Ved 
å ta på land nødvendig utstyr kunne ut-
leggingen av jernbaneskinner også foregå 
sørover fra Mosjøen. Og Nordlandsbanen 
ble som kjent ferdig til Mosjøen slik at 
tyskerne kunne foreta den offisielle åp-
ningen i 1940.
Are Andersen

Godsvogn og annet jernbanemateriell blir ilandført med lekter ved jern
bane kaien mellom 1935 og 1940. Utstyret ble brukt til skinnelegging 
sørover på Nordlandsbanen. Fotograf ukjent/ Norsk Jernbanemuseum



Returadresse: 
Helgeland Historielag,  
Ellen Svarstad
Simsøveien 51, 8890 Leirfjord
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Å hilse er en eldgammel gest for å vise hen-
givenhet og respekt. Fra barnsben lærer en 
å forholde seg til andre gjennom nærhet og 
distanse, med øvelse i grensesetting for an-
dres privatsoner. Som barn lærte jeg å hilse 
og takke med penhanda, som underforstått 
var høyrehanda. Vi jentene skulle neie og 
guttene skulle bukke, for å vise høflighet. 
De voksne mannfolkene hilste ved å løfte 
lua eller hatten i været. Når de voksne 
møttes på butikken eller langs landeveien, 
kunne de også hilse ved å velsigne strevet 
eller vær og vind. Ved spesielle anledninger 
som ved overrekkelse av en gave, måtte 
en takke ved å ta i hånda. I den postmo-
derne tida er det å vise takknemlighet blitt 
mindre vanlig. I koronatida blir en advart 
mot å ta andre i hendene eller vise nærhet 
ved å gi hverandre en klem, slik en også til 
langt på 1960-tallet unngikk på grunn av 
tuberkulosen og smittefaren. 

I koronatida har jeg observert at mange 
strever med å finne nye omgangsformer når 
en møtes og distanse skal understrekes. Jeg 
legger merke til noen som sparker hveran-
dre på leggene, som om de forbereder seg 
på en fotballkamp. Det er også vanlig å se 
voksne benytte spisse albuer mot hverandre 
som en hilsen, selv om spisse albuer vanligvis 
regnes som negativt. Kanskje bør vi gjøre 
som skolebarna i USA, å legge høyrehanda 
på hjertet som en ærbødig gest. Kanskje 
bør vi i koronatida lære oss å hilse med 
hjertet som et bankende underlag i møtet 
med hverandre.    
Samfunnsviter dr. philos.  
Dagrunn Grønbech  
Kvinneuniversitetet i Norden
Foto: Dagrunn Grønbech

Om å hilse pent  
– i koronatida

Magnus Stokbakken bukker 
for Gerd G. Sjåvik

Sara Stokbakken neier 
for Gerd G. Sjåvik


