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Vår på Ytre Helgeland
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Kjære medlemmer!

V

i i styret gjør et nytt forsøk på å avholde
den lenge planlagte femtiårsfeiringen
for Helgeland Historielag. Vi håper de fleste
smitterestriksjoner er et tilbakelagt stadium
når vi kommer til september, nærmere bestemt til fredag 10. og lørdag 11. september.
Stedet er Hattfjelldal og Fjellfolkets Hus.
Pr. skrivende stund i slutten av april, håper
vi alle medlemmer innen september er
vaksinerte og klare for å møtes igjen. Begge
våre foredragsholdere som kommer utenfra,
Birgitta Berglund og Dag Hunstad, har sagt
ja med forbehold om at det er mulig for
dem å reise til Helgeland fra henholdsvis
Trondheim og Odalen/Oslo. Påmelding ser
dere lenger inn i bladet.
Selv om alt fremdeles er uvisst i koronaens
tid, inviterer vi også til en sommertur til
Tjøtta lørdag 12. juni. Der tar våre venner i
Tjøtta Historielag med leder Rigmor Bosness
i spissen, godt imot oss på en utendørs
vandring i Steinstia som er på ca. 3 km.
Se mer om dette på siste side, og husk
påmelding.
2020 ble et stille år også for oss i Helgeland
Historielag. Ingen jubileumsfeiring, ingen
sommertur og en heller treg begynnelse
for samarbeidsprosjektet Samisk Helgeland
der undertegnede er prosjektleder. Styret
har valgt følgende to personer til å være
i prosjektgruppen: Leif Elsvatn fra Hatt-
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fjelldal og Inger Pedersen Toppen fra Vega.
Helgeland Museum skal også utpeke to
personer, og Sijti Jarnge dersom de sier ja til
å bli med.
Av gledelig nyheter fra 2020 er at vi gikk
ut av året med en omsetning på 321 347
kroner og et overskudd på 40 988 kroner.
Den negative trenden fra de to foregående
årene er dermed snudd, og vi holder stø
kurs videre slik at vi ikke kommer i samme
knipe. Det er viktig å ha en økonomisk
buffer, men målet er ikke å legge seg opp
en stor kapitalbeholdning. Målet er å
balansere inntekter og utgifter, fortsette
med flaggskipet Årbok for Helgeland, og
dra i gang andre prosjekter som belyser hele
Helgelands Historie. Slik Samisk Helgeland
er planlagt å være.
Kjente personer i Helgeland Historielag er
gått bort i løpet av det siste året: Æresmedlemmene Brynhild Baadstø Bing og
Bjarne Myhre, og trofast medlem Per Broch
Blomsø. Vi takker for alt de har bidratt
med.
Så gjenstår det å ønske alle en fin og litt
mer normal sommer! Jeg håper å se mange
av dere både på sommerturen i juni og i
Hattfjelldal i september.
Kari Sommerseth Jacobsen

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

STOLER Å STOLE PÅ
Av Jon Suul

Stolen er et fascinerende møbel som
forekommer i mange stiler og mengder av
varianter gjennom tidene, et møbel som
har vært en selvsagt del av interiøret de
fleste steder i lang tid. I vanlige hjem ble
stolen vanlig utetter 16/1700-årene. I den
tidligere årestuetiden rådde benken.
Det er ikke mange stolmakere på Helgeland
en kjenner navnet til, men en av dem var Thor
Hansen Kolstad (1790 -1867) som bodde på
Asphaugen på Kolstad på Vega. Derfra drev han
åpenbart en ganske omfattende stol-produksjon, fremt ulike varianter av empirestils stoler.
En type enkel, men karakteristisk empirestils
stol gjorde Thor Hansen mange av i tidsrommet
ca. 1830-1860.
Denne stolen har en rygg med rett av
slutning øverst og et tverrtre ca. midt på.
Mellom topptreet og tverrtreet er det satt
inn tre dreide spiler, den midterste er montert
rett opp og ned, de andre to skråner til hver
sin side, et karaktertrekk ved stolene. Det er
stødige stoler som produsenten har komponert
etter eget hode.
Når biedemeierstilen inntrer ca. 1850/60
er produksjonsgrunnlaget gjerne inspirasjon
fra snekkerskoler, snekkerkurs og tegnede
standardmaler som gjør stol-produksjonen mer
upersonlig og samme typer av stoler (og andre
møbler) kan gjenfinnes over det ganske land.

Kolstad-stol ca. 1850, senere grønnmalt.

Således hører Thor Hansen Kolstad til den siste
generasjon genuine stol-produsenter.
Kolstad-stolen er en type stol som forfatteren
etter hvert har sett en rekke steder langs kyst
en, både i kirker, i museer og i private hjem.
Et øvet øye ser med en gang at de skiller
seg ut. Morsomt er det å treffe på dem langt
hjemmenifra. Produsenten har altså hatt et salg
av stoler langt utenfor sitt lokale nærmiljø, således er stoler av typen ventelig solgt via Bjørns
martnan og på annet vis nordover. Lengre sør
har forfatteren ikke sett dem så langt, det kan
være tilfeldig, og det er gode muligheter for at
noen også har funnet veien sørover.

4

5

Ny bok ...

Nytt hefte ...

Handverk i
det nordenfjeldske
Vårt styremedlem Jon Suul
kommer ut med nye bind i sin
store serie om Handverk i det
nordenfjeldske.
I 2021 er det den fysiske kulturarven
fra Nordland og Innherred som er tema
gjennom tre bind: Bind II A Nordland
nord for Saltfjellet, Bind II B Nordland
sør for Saltfjellet og bind IV Innherred.
Vi vet at det er mye å glede seg til for
alle med tilknytning til Helgeland som
er glad i gamle kulturgjenstander og
gammelt handverk, og Bind II B Nordland sør for Saltfjellet gjelder nettopp
Helgeland.
Gjennom et langt liv har Jon Suul som
er utdannet arkitekt, tilegnet seg stor
kunnskap om stilarter og påvirkninger som han nå deler med et stort
publikum. Til sammen er det planlagt
15 bind i bokverket som utgis av Pax
forlag. Bøkene er rikt illustrerte.

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

I
KRIG
OG
KJÆRLIGHET
OM LIV GRANNES / SJØBERG / HAUGE

JØRGEN CHR. HAUGE

D

a krigen brøt ut var Liv Grannes
kontordame på Politikammeret
i Mosjøen. Hun ble med i
motstandsarbeidet og var
den første agenten for den
hemmelige britiske organisasjonen
SOE nord for Trondheim. Hun
fikk den britiske «George Medal»
for innsatsen hun gjorde på
Helgeland under krigen. Les
den spennende historien som
er skrevet av hennes sønn
Jørgen Chr. Hauge.

Liv Grannes
(1918-2004) fra
Mosjøen var en
aktiv motstandskvinne under annen
verdenskrig. Historien om henne var
lenge ukjent, også
for sønnen. Les hans
egen beretning om
moren som ble utgitt høsten 2020 av
Helgeland Museum
avdeling Vefsn.
På Politimestergården
ved Bygdetunet ble
det 8. mars i år åpnet
en egen utstilling om
henne og virksomheten
på Helgeland som førte
til Majavatntragedien
høsten 1942.
Utstillingen blir stående
året ut. For alle som har
sett dokumentarfilmen
Nordlands Jeanne
d`Arc med regissør
Fredrik Horn Akselen
som ble vist på NRK1
8. mai, er det mye interessant som presenteres akkurat i det huset
der Liv Grannes jobbet
som kontordame fra
1940 (den gang sto
huset i Kirkegaten 37
nede i byen).
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Blå krukker ...
Keramiker Laila Baadstø fra
Mosjøen er en anerkjent
kunstner som har verksted
og bolig ved gamle Aker
kirke øverst i Telthusbakken
i Oslo.

Kvern i Hattfjelldal.
Foto: Louise Fontain

Velkommen til
jubileumsfeiring og
årsmøte i Hattfjelldal

STED: Fjellfolkets Hus
DATO: fredag 10. og lørdag 11. september

PROGRAM:

Fredag 10. september
Kl. 11-12 Fremmøte, innsjekk i Fjellfolkets Hus, Sørsamisk
Kunnskapspark (gamle Sameskolen)
Kl. 12-13 Lunsj i Fjellfolkets Hus
Kl. 13.00 Velkommen ved ordfører
Kl. 13.15 Professor emerita Birgitta Berglund: «Vitenskapsmuseets samiske samlinger og hvordan den er
kommet til»
Kl. 14.00 Leder av Lokalhistorisk institutt i Oslo historiker
Dag Hunstad: «Lokalhistorie som folkebevegelse og
grasrotforskning»
Kl. 15.00 Kaffe og kake
Kl. 15.30 Bygdebokforfatter Leif Elsvatn: «Fra Lappekodisill – Samenes Magna Charta – til fornorsknings
periode»
Kl. 16.30 Konsert i Hattfjelldal kirke
Kl. 19.00 Jubileumsmiddag på den gamle Sameskolen
Lørdag 11. september
Kl. 8.00 Frokost
Kl. 9.00 Tidligere avdelingsleder i Helgeland Museum
Ansgar Kleven: «Fjellfolkets Hus –
og fjellkulturen i vår landsdel»
Kl. 10.00 Årsmøte
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Avreise

Steder å overnatte:

Vi har leid hele
den gamle Sameskolen,
der vi skal ha jubileumsmiddagen, med
plass til 34 personer, i enkeltrom og
dobbeltrom med tre fellesdusjer i hver
av de to etasjene.
Vi fakturerer i etterkant når vi
vet hvor mange som vil sove her, men
prisen overstiger ikke kr.300 pr. pers.
Frokostbuffe kr.125 pr. pers.

Huset kjøpte hun sammen med
sin mann Terje Norsted i 1988.
Ekteparet spilte en viktig rolle
under vernekampen om Sjøgata
på 1970-tallet.
Laila Baadstø har hatt en rekke
utstillinger rundt omkring i
landet, deriblant under Festspillene i Nord-Norge, SommerMelbu/Hadsel Kunstforening
og selvfølgelig i barndomsbyen
Mosjøen. Her har hun også
utsmykninger i spisesalen på
Alcoa (tidligere Mosjøen Aluminiumsverk), Mosjøen kino, Vefsn
bibliotek og Vefsn sykehjem. I
Årbok for Helgeland 2015 er det
en lengre artikkel om henne.

Ved sjøen

For de som ønsker det er det mulig å
overnatte 5-600 meter fra Sameskolen
der det er eget bad til hvert rom:
Hattfjelldal Hotell:
Enkeltrom m/frokostpakke: kr.950
Dobbeltrom m/frokostpakke: kr.1150
Prisen på jubileumsmiddagen:
Tre retters middag med vinpakke/øl/
mineralvann koster kr.795 pr. pers.
Pris for to lunsjer på Fjellfolkets Hus:
Kr.300 pr. pers.
Påmelding innen 20. juni til:
kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com
eller mobil 915 66 928

Blå krukke med sommerblomster på Dønna
Foto: Bente Baadstø
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Årsmelding fra styret
i Helgeland Historielag
2020
Styret har etter telefonisk «årsmøte» 3. april på grunn av koronapandemien (godkjent av årsmøte i Leirfjord 17. september)
bestått av:
Leder Kari Sommerseth Jacobsen, Herøy
Nestleder Jon Suul, Vega
Sekretær Esther Villmones Ødegård, Korgen
Økonomiansvarlig Ellen Svarstad, Leirfjord
Styremedlem Are Andersen, Mosjøen
Varamedlemmer
Håkon Øyen, Unni Marie Sandholm og Roddy Olsen
Redaksjon av Årbok for Helgeland 2021
Redaktør Oddvar Ulvang, Leirfjord
Medlemmer: Astrid Aunøien, Are Andersen,
Olav Nordsjø, Magnar Solbakk og Villy Nordmo
Revisorer: Helgeland Historielag kjøper sin regnskaps- og revisortjeneste hos Fjeco i Korgen
Valgkomite
Leder Leif Elsvatn, Brita Vistnes og Arne J. Andersen
Æresmedlemsutvalg
Leder Harald Monsen,
Rigmor Bosness og Arne J. Andersen
Medlemstall og kontingent
Pr. 31.12. 2020 har vi registrert 315 medlemmer,
herav 11 æresmedlemmer, 96 livsvarige medlemmer
og 208 betalende medlemmer. Det er oppløftende
at historielaget fikk 15 nye medlemmer i løpet av
året. Styret ønsker å øke medlemstallet, og ber alle
medlemmer om å hjelpe til med dette. Laget har en
betydelig seniorgruppe, så vi trenger en kontinuerlig
fornyelse.
Kontingenten har for 2020 vært på 250 kroner.
Den ble vedtatt endret fra 2021 etter forslag fra
årsmøtet i Leirfjord, med en økning på 30 kroner.
Tidligere tegnet vi livsvarige medlemskap, men dette
er det etter årsmøtevedtak i 2012 slutt på. De som
fra tidligere står som livsvarige medlemmer forblir
livsvarige, men har fått tilsendt en faktura på 100
kroner som skal dekke portoen for å få tilsendt
medlemsbladet. Fra 2021 blir dette beløpet også økt
med 30 kroner til 130 kroner.
Styret utreder en ordning der medlemmer får
årboka som en del av medlemskontingenten. Saken
legges frem for årsmøtet i 2021.
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Styremøter
Styret har i løpet av 2020 hatt følgende syv styremøter: 5. februar på Jacobsenbrygga i Mosjøen, 25. mars
på telefonmøte, 3. april på telefonmøte, 19. mai på
Jacobsenbrygga, 27. august på Seløy, 17. september i
Leirfjord, og 1. desember på Jacobsenbrygga.
Styret har jevnlig og god kontakt pr. e-post.
Samarbeidet i styret har vært godt, og alle vedtak har
vært enstemmige. Siste styremøte den 1. desember
i Mosjøen avsluttet med et felles møte mellom
styret og redaksjonskomitéen for årboka 2021. Der
etter gikk alle til Gilles og spiste en juletallerken.
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 jobbet også i januar og februar 2020 med
forberedelsene til det lenge planlagte femtiårs
jubileet i Hattfjelldal 24.- 26. april. Programmet var
klart, møtelokalet og foredragsholderne var klare, og
påmeldingene hadde begynt å strømme inn.
Men så kom koronapandemien 12. mars og
satte en stopper for det hele. På siste styremøte før
jul vedtok styret å forsøke å gjennomføre jubileet i
Hattfjelldal 10.-11. september 2021. Så får tiden vise
om dette er mulig.
Styret hadde planer om en medlemstur til
Tjøtta som en del av jubileumsfeiringen, og Rigmor
Bosness i Tjøtta Historielag var klar til å ta imot oss.
Men dette ble også utsatt som så mye annet dette
korona-året.
Nytt æresmedlem
Etter innstilling fra æresmedlemsutvalget, ble Rigmor
Bosness valgt til nytt æresmedlem fra 2020. Hun har
deltatt i styrearbeid de siste ti årene, vært økonomiansvarlig og mye annet i historielaget. Hun ble
invitert til lunsj under styremøtet i Sjøgata den 19.
mai og mottok blomster og gode ord. På årsmøtet i
Leirfjord fikk hun historielagets diplom for æresmedlemmer.
Støtte til bokutgivelser
Styret har som et av flere sparetiltak valgt ikke å
støtte lokale bokprosjekter.

Samarbeid med organisasjoner
Helgeland Historielag er medlem i Landslaget for
lokalhistorie. Deres hundreårsfeiring skulle ha gått av
stabelen i september, men er utsatt et år.
Styret har innledet et samarbeid med Helgeland
Museum om prosjektet Samisk Helgeland. Se eget
avsnitt.
Styret har også innledet et samarbeid med
Helgeland Museum når det gjelder lagerplass for Årboka. Også et faglig samarbeid om Årboka diskuteres
med det regionale museet.
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.
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 her redegjøres
for forhandlingene og styresammensetningen. Det
tredje nummeret kommer ut før jul.
Hjemmeside og Facebook
Historielaget har valgt å informere elektronisk på to
måter. På lagets hjemmeside (www.helgeland-historielag.no) legger vi ut fakta om oss selv, som: Vedtekter, årsmeldinger, styrets sammensetning, omtale av
årbøkene, kopi av medlemsbladet Helgelendingen,
etc. Her finner man også linken til hjemmesiden
til Per Smørvik som kategoriserer hver årbok under
følgende fane: forfatternavn, tema og geografi. En
stor takk til Per Smørvik for denne viktige jobben
gjennom mange år.

I tillegg har vi en stor og aktiv Facebook-side
med 2200 følgere ved årsskiftet. Den har de siste par
årene hatt en formidabel økning fra 300 følgere i
utgangspunktet. 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 ny informasjon og gode
debatter. Det er Are Andersen som er ansvarlig for
denne FB-siden, og han legger ut foto som er tatt av
fotografer i Helgeland Arbeiderblad – nå Helgelendingen – fra 1970-tallet og fremover. Bildene
overføres til Helgeland Museum etter hvert som de
blir publisert og med all informasjon som kommer
inn. Styret håper at flere medlemmer vil dele sine
gamle bilder i denne gruppen.
I løpet av året har historielaget skiftet leverandør til Arnt Pedersen ettersom tidligere leverandør
av denne tjenesten sluttet å svare på våre henvendelser.
Salg av bøker og småskrifter
Fra og med 2016 har salgsaktiviteten for historielaget
vært utført av Mosjøen Norli. Årbok 2020 hadde et
opplag på 1300 eksemplarer. Av disse er 645 solgt.
Gamle årbøker selger lite. Mosjøen Norli distribuerer
for videresalg i butikker og andre bokhandlere.
Styret har gjort en innsats for å få flere lokale
butikker på Helgeland til å ta imot årbøker for
videresalg. I løpet av året har dette medført
kr 34 960 i ekstra inntekter for historielaget.
Vi har et potensiale for å få solgt flere eksemplarer av årboka, og på årsmøte i Leirfjord kom det
inn et forslag om å opprette en egen salgsnemd.
Dette blir iverksatt fra 2021. Styret ønsker også at
historielaget skal å være til stede på ulike dager
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rundt omkring på Helgeland med egen stand både
for å verve nye medlemmer og for å selge årbøker,
men dette har måttet vente til etter koronaen.
Styret har jobbet med alternativer til å selge
årboka, for å øke fortjenesten til historielaget. Slik
avtalen er utformet med Mosjøen Norli får de en
provisjon på 50 % for hver solgte bok. I dette ligger
også at de overtok en stor del av det gamle bok
lageret fra Kulturverkstedet og at de tar imot den
store pallen med nye årbøker når den kommer fra
trykkeriet og oppbevarer bøkene i sitt kjellerlokale.
Det er mange praktiske utfordringer som må løses
dersom historielaget velger en annen ordning.
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 også denne
gang vært greit å få på plass. Boknemnda har klart å
fylle med variert godt stoff og styret er takknemlig
for det store arbeidet som gjøres.
Årboka 2020 kom ut noe tidligere enn før
ettersom den etter planen skulle være klar til
jubileumsfeiringen i Hattfjelldal i april. Samarbeidet
med tf-grafisk har vært utmerket. Bak denne virksomheten står Torolv Forfang. Han tilrettelegger også
vårt medlemsblad. Årets årbok var noe fyldigere enn
vanlig takket være den store jubileumsberetningen
ført i pennen av historiker Oddvar Ulvang. Den gir et
godt innblikk i alt historielaget har drevet med i alle
disse årene. Styret takker Oddvar Ulvang for godt
utført arbeid.
Som en jubileumsgave til medlemmene, vedtok
styret å gi årboka gratis til alle medlemmene. I medlemsbladet og på vår FB-side ble alle oppfordret å si
fra om de ønsket den tilsendt (portoutgiften måtte

Vi har vært Lokalbanken i 160 år
- det skal vi være i minst 160 år til
En drivkraft for vekst på Helgeland

betales av hver enkelt) eller om de kunne hente den
hos noen av styremedlemmene. Vi har så langt delt
ut ca. 160 gratiseksemplarer til medlemmene.
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 dessverre mangler.
Alle regnskapsoppsett blir tatt vare på. Arkivet var
en av kildene for Oddvar Ulvang som har skrevet
femtiårsberetningen.
Da leieavtalen i Sandnessjøen ble sagt opp med
virkning fra 1.1.2020, ble arkivet levert til Helgeland
Museum avdeling Vefsn for oppbevaring her i trygge
omgivelser i et brannsikkert magasin. Tanken er at
medlemmer av historielaget kan ordne arkivet i samarbeid med museets ansatte slik at det blir søkbart
for ettertiden.
Prosjektet Samisk Helgeland
Målet er å utgi en praktbok om den samiske kulturhistorien på Helgeland som er lite kjent. Derved vil
flest mulig, ikke minst skoleelever, få mer kunnskap
om samisk tilstedeværelse i alle kommunene på
Helgeland. Styret godkjente prosjektet i desember 2019, og årsmøtet i Leirfjord ga sin tilslutning i
september 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt med
Helgeland Museum, og også Sijti Jarnge i Hattfjelldal
er tilskrevet og spurt om å være prosjektpartner.
I skrivende stund venter vi på vedtaket, men
det har kommet positive signaler om at de blir med.
Prosjektleder/redaktør er Kari Sommerseth Jacobsen,
og hver samarbeidspartner skal oppnevne to medlemmer i prosjektgruppa som utgjør redaksjonskomiteen. Prosjektet skal finansieres med ekstern støtte,
og prosjektperioden vil være 2-3 år.

Ulike artikkelforfattere skal skrive om sine
utvalgte tema, og her etterstrebes en kjønnsbalanse
både når det gjelder forfatterne og tema, og en
balanse når det gjelder forfatterne som same/ikkesame. Flere artikkelforfattere er allerede kontaktet,
og samtlige har sagt ja til å bli med. Det er viktig å få
med det samiske miljøet, og det planlegges et åpent
møte i Hattfjelldal i løpet av våren 2021.
Økonomi og regnskapsførsel
Historielaget har sitt andre 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 Ellen Svarstad
som overtok etter Arne J. Andersen.
Styret legger fram et regnskap for 2020 som
viser en omsetning på kr.321 347 og et overskudd
på kr. 40 988. Likvide midler ved årsskiftet er på
kr. 223 567 (i fjor var likvide midler kr. 52.768 mot
kr.193.130 i 2018). Kundefordringene i 2019 var
kr.147.428 mot kr 180.133 året før. I 2020 var kundefordringene på kr. 35 863.
Etter flere år med store underskudd, var det
helt nødvendig med en snuoperasjon for å komme
opp på et bærekraftig nivå i pluss for historielaget.
Koronapandemien gjorde det lettere å redusere utgiftene, men vanskeligere å skaffe sponsorinntekter
til årboka. Det ble sendt brev til samtlige kommuner
med en anmodning om å støtte årboka med et større
beløp enn kommunene tidligere har bidratt med.
Noen kommuner opprettholdt støtten på
900 kroner, mens mange valgte å gi en støtte på
5000 kroner. Dette berget årbokproduksjonen og
det gode årsresultatet. I tillegg ble det tatt kontakt
med utvalgte firmaer som i alle år har støttet historielaget, også dette med positiv respons.
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Sluttord
Styret ønsket å bruke femtiårsfeiringen i 2020 til å
knytte bedre kontakt med alle de lokale historielagene på Helgeland. Dette ble satt på vent som
så mye annet. Vi har tro på at prosjektet Samisk
Helgeland er et tema som kan skape fellesskap og
engasjement i samtlige av de atten kommunene på
Helgeland. Sammen med Helgeland Museum og Sijti
Jarnge blir det spennende å se hva vi kan få til.
Styret vil takke alle, medlemmer og samarbeidspartnere, som har bidratt til at femtiåringen
Helgeland Historielag fortsetter å være en viktig
organisasjon på Helgeland.
Mosjøen den 10. mars 2021
Kari Sommerseth Jacobsen
Esther Villmones Ødegård
Ellen Svarstad
Are Andersen
Jon Suul
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Sommertur til Tjøtta

Foto: Rigmor Bossnes

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

Med forbehold om at dette er innenfor
smittevernreglene, inviterer styret alle
medlemmer til en utendørs vandring på
Tjøtta lørdag 12. juni kl. 12.00.
Vi begynner i Kongeparken, går innom
bautasteinene Bakstefjøla og Kjevlet, videre
til parken ved Tjøtta-gården (Gjestegården)
der den mektige Brodtkorb-familien holdt til
i fire generasjoner fra 1767-1918. Så går vi ned
til Tjøtta kirke og bautasteinen over Eyvind
Finnson Skaldespiller som Helgeland Historielag
fikk satt opp i 1976, nærmere bestemt 4. juli
med ca. 350 personer til stede.
Fra minnesteinen over de falne fra Tjøtta under
annen verdenskrig, avslutter vi på Leikenga som

er et ringformet tun-anlegg med godt synlige
tufter. Turen er på ca. 3 km og terrenget er
uten store motbakker. Våre guider er Rigmor
Bosness og Knut Nilsen, og Tjøtta Historielag
kaller turen for Steinstia. På Leikenga er det en
gapahuk, her tennes bålpannen og vi får servert
bålkaffe og kanelboller. For de som ønsker noe
mer er det åpen kafé på Gjestegården.
Pris for omvisningen er 60 kroner pr. person
som betales/vipses til Rigmor Bosness. Biler kan
parkeres ved idrettsplassen ved innkjørselen til
Lysthusskogen, første kryss til høyre når man
kommer til Tjøtta.
Påmelding til styreleder på mobil 915 66 928
eller mail:
kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com.
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