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Kjære medlemmer!Kjære medlemmer!

Det var stor stas å møtes til jubileumsfei-
ringen i Hattfjelldal i september, ett og 

et halvt år etter den opprinnelig planlagte 
feiringen av femtiårsdagen til Helgeland 
Historielag. Solen skinte fra en blå himmel 
og Hattfjelldal fremsto i sine vakreste høst-
farver da vi ankom fredag 10. september. På 
Fjellfolkets Hus møtte vi opp og fikk servert 
lunch og interessante foredrag. 

Ansgar Kleven hadde satt sammen et 
kulturprogram i kirken, og etter den lange 
korona-nedstengingen i landet føltes det 
ekstra godt å nyte levende musikk, sang og 
fremførte Børli-dikt. Jubileumsmiddagen 
på den gamle Sameskolen var i toppklasse, 
og flere av oss mente at det var det beste 
måltidet vi noensinne hadde spist. Da vi dro 
hjem hver til vårt etter årsmøtet og lunch 
dagen etter, sa en av møtedeltagerne: «Jeg 
føler meg rik».

Noen uker tidligere hadde årbok 2021 
kommet fra trykkeriet, og anmelder Rune 
Pedersen i avisen Helgelendingen skrev 
at den var en av de beste. Bedre skussmål 
 kunne ikke redaktør Oddvar Ulvang og 
hans redaksjon ha fått for godt nedlagt 
arbeid. Vi oppfordrer alle våre medlemmer 
til å kjøpe denne årboka som byr på et stort 
spekter av interessante artikler. 

12. juni arrangerte Helgeland Historielag en 
tur til Tjøtta, og rundt 20 personer fulgte 
godt med da Rigmor Bosness med sin gjeng 
i flotte drakter viste oss rundt. Å få komme 
inn i Brodtkorbenes flotte hovedbygning, 
er også en stor opplevelse. Tusen takk til 
Tjøtta Historielag for et fint opplegg.

Styret har bestemt at årsmøte i 2022 blir 
torsdag 21. april på Skolo på Seløy med 
tilbud om en tur ut i øyene med guid om 
bord. I første nummer av medlemsbladet 
i 2022 finner dere mer om årsmøtet og 
 arrangementet som kun blir på dagtid. 

Styret har også bestemt å arrangere en 
ny medlemstur, denne gang 11. juni til 
Sundøya i Leirfjord med Olav Norsjø som 
vert. Stedet er valgt ettersom en av årets 
årboksartikler handler om Tanche-slekten 
fra denne øya. Også her kommer mer info 
i neste nummer. Vi nevner begge disse 
datoene allerede nå så de er kjent for våre 
medlemmer som kanskje kommer langveis-
fra og trenger god planleggingstid.

Gledelig å merke seg for alle historie-
interesserte, er at det stadig kommer ut 
bøker med minnestoff fra ulike deler av 
Helgeland. Nils Falch har skrevet om sin 
barndom på Kvalholmen, og Randi Baadstø 
har skrevet en minnebok fra Mosjøen. 
Begge er omtalt i dette medlemsbladet. Vi i 
styret er glad for å få vite om slike utgivel-
ser, og anmoder alle om å sende oss opplys-
ninger slik at vi kan spre det videre. Se også 
historielagets Facebook-side som har nesten 
3000 følgere, der når vi langt utover våre 
egne medlemmer.

Først i oktober var tre medlemmer 
fra Helgeland Historielag til stede på 
hundreårs markeringen for Landslaget for 
lokalhistorie. HKM Kongen var til stede 
på mottakelsen på Oslo Rådhus, og han sa 
hvor viktig det er at vi alle blir kjent med 
våre røtter. Dagen etter var det et meget 
rikholdig seminar på Nasjonalbiblioteket 
i regi av Norsk lokalhistorisk institutt ved 
leder Dag Hunstad, og en jubileumsmiddag 
i ærverdige Speilsalen på Grand Hotell top-
pet det hele. Det er viktig å delta sammen 
med andre representanter fra historielag 
over hele landet og gjøre Helgeland 
Historie lag synlig.

På vegne av hele styret takker vi for tilliten 
til å drive historielaget videre, og ønsker alle 
en gledelig jul og alt godt for det nye året.
Kari Sommerseth Jacobsen

Fo
to

: S
ti

ne
 S

ki
pn

es

Kari Sommerseth Jacobsen, leder 
915 66 928 – kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com
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Årsmøte 2021Årsmøte 2021
i Helgeland historielag
ble holdt  i Hattfjelldal 
lørdag 11. september 2021
1. åpning
Lagets leder Kari Sommerseth Jacobsen ønsket 
velkommen. 19 medlemmer var til stede. 
Årsmøtet var gjort kjent i medlemsbladet til alle 
medlemmer, på lagets hjemmeside og lagets 
gruppe på Facebook.
Innkallingen enstemmig godkjent.
2. konstituering
Til møteleder ble valgt  
Kari Sommerseth Jacobsen. 
Til referent Are Andersen. 
To til å underskrive protokollen:  
Knut Skorpen og Per Smørvik
3. regnskap
Laget hadde en omsetning på 321.347 kroner 
i 2020. Overskuddet ble 40.988 kroner. Styret 
fikk ros for flere kostnadsreduserende tiltak, slik 
at laget igjen har en stabil økonomi.
 Regnskapet enstemmig godkjent
4. årsmelding
Møtelederen gikk gjennom årsmeldingen som 
var utsendt til alle medlemmene gjennom 
medlemsbladet. Som et tiltak for å bedre øko-
nomien ble kontingenten økt til 280 kroner 
(+30 kroner) i fjor. I år er det inngått avtale med 
Helgeland Museum om Årbok for Helgeland. 
Avtalen innebærer også at lageret hos Norli 
bokhandel avvikles, og det sparer laget mye 
penger på.
 Årsmeldingen enstemmig godkjent.

5. æresmedlem
Etter innstilling fra æresmedlemskomiteen ble 
Sven Erik Forfang utnevnt til nytt æresmedlem 
i laget. Forfang har i flere år vært redaktør for 
årboka, og har i tillegg bidratt med en rekke 
artikler i boka.
6. kontingent
Styret foreslår ingen endringer i medlemskon-
tingenten, som i fjor ble satt til 280 kroner i 
året. Livsvarige medlemmer betaler 130 kroner 
for å få medlemsbladet tilsendt.
 Uendret kontingent ble enstemmig ved-
tatt.
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Nytt hefte ...Nytt hefte ...

7. valg
Esther Ødegård ønsket ikke gjenvalg. 
Til nytt styremedlem ble valgt Ansgar Kleven.
Kari Sommerseth Jacobsen (leder), 
Jon Suul, Ellen Svarstad og Are Andersen 
ble alle gjenvalgt. 
Lederen valgt for ett år, alle andre for to år.
Vararep: Unni Marie Sandholm, Esther Øde-

gård og Olav Nordsjø
Redaksjonsnemnd: Oddvar Ulvang (redaktør), 

Are Andersen, Astrid Aunøyen, Magnar 
Solbakk og Rønnaug Tuven.

Æresmedlemsnemnd: Arne J Andersen,   
Harald Monsen og Rigmor Bosness.

Årsmøte 2021Årsmøte 2021

Valgnemnd; Arne J Andersen (leder),  
Brita Vistnes og Leif Elsvatn

Alle valg var enstemmige med akklamasjon.

Etter møtet takket lederen Ansgar Kleven med 
blomster for godt planlagt og gjennomført 
arrangement. Blomster og takk fikk også Esther 
Ødegård etter mange års innsats i styret.

Årsmøtet neste år blir trolig lagt til Seløy og 
avsluttes med RIB-tur til Sandsundvær.

I forkant av årsmøtet ble det markert at laget 
var 50 år i fjor. Markeringen måtte utsettes på 
grunn av korona. 

Samisk ring fra Vefsn som befinner seg i Vitenskapsmuseet i Trondheim. 
Den til høyre er fra Vefsn og funnet i 1989. Foto: Kari Sommerseth Jacobsen

Foredragsholderne Birgitta Berglund og Dag Hunstad 
med styrelederen i midten. Foto: Knut Skorpen

Ansgar Kleven 
nytt styre-
medlem.
Foto: Kari 
Sommerseth 
Jacobsen

 Foredrags-
holdere på den 
faglige delen var 
 Birgitta Berglund, 
Dag Hunstad, Leif 
Elsvatn og Ansgar 
Kleven. 
 På programmet 
sto også konsert i 
Hattfjelldal kirke 
og stor middag på 
den gamle same-
skolen.
Ref: Are Andersen

Foto: Arne Johan Andersen.
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Forfatteren av boka vokste opp på Kvalholmen i 
det som den gang var Tjøtta kommune. Grunnen 
til at han skrev denne boka var at flere spurte om 
han ikke kunne få ned på papiret noen ord om 
liv og levnet knyttet til Kvalholmen, og det var 
intensjonen da han i 2017 begynte å skrive noen 
bruddstykker fra svunnen tid i et forsøk på å vise 
forholdene på heimplassen og noen av øyene 
omkring. 
 Jeg synes han har lykkes godt med å fortelle 
oss om menneskene og livet til dem som bebodde 
noen av de nær 2000 øyene i gamle Tjøtta. Boka 
er blitt på mer enn 200 sider i A4-format på glanset 
papir og med et vell av flotte bilder – bortimot 
300, svært mange i farger. Bildene fører oss tett på 
de som holdt til her og naturen rundt dem. Boka 
starter med geografien og bosettingen, der Nils 
Falch skriver om de første som kom hit – etterfulgt 
av et rikt kapittel om etterkommerne. Mange av 
oss har hørt om Emelius Kvalholm, trubaduren som 
ved siden av å være fisker skrev mange viser fra 
hverdagslivet «ut i øyan» og som Erik Bye hadde 
med seg i program på TV. 
 Nils Falch tar grundig for seg hvordan folk 
levde rundt på øyene, og mange flotte bilder viser 
hvordan folk bodde. De fleste som levde her var 
det man kaller fiskerbønder. Han skriver om dyra og 
beitemulighetene, men fiskeriene hadde desidert 
størst betydning. Nils har mange bilder av de 
båtene som var i bruk, og når han ikke har bilder, 
da tegner han like godt de forskjellige båtene. Han 
beskriver med ord og bilder fiskeredskapene som 

ble brukt, så selv en landkrabbe kan lære hvilke 
redskaper som ble brukt i en for mange ukjent 
yrkesverden.
 Det kunne nok til tider være vanskelig å 
livberge seg i et ugjestmildt landskap med karrig 
jord og barskt klima, men man hadde fisken i havet, 
og så måtte man være oppfinnsomme og høste av 
naturen på best mulig måte. Ved siden av fisket 
kom ærfuglene inn som en viktig attåtnæring. 
Ærfuglene ble som husdyr, og forholdene ble lagt 
godt til rette for at de skulle trives og komme igjen 
år etter år. Ærfuglene plukket dun av kroppen sin 
og kledde reirene. Når rugetiden var over, ble det 
tatt hånd om duna, som ble renset og solgt med 
fortjeneste. Tangskjæring og skjellgraving var også 
nyttige attåtnæringer.
 Nils Falch har også tatt for seg skolegangen, og 
internatskolen på Skogsholmen er behørig omtalt. 
Han tar også for seg helsetjenestene, der lege og 
helsesøster hadde «kontordager» på det stedet 
presten hadde gudstjeneste om søndagen. Da var 
det mange som møtte fram for å høre preken, og 
man kunne «slå to fluer i en smekk». Man måtte 
være litt praktisk. Samferdsel er et kapittel for seg, 
og dette var viktig den gang, som det er i dag. Nils 
Falch skriver også om handelsmennene, som på 
den ene siden var mottakere av fisken, men som 
også forsynte folket med det de trengte til livets 
opphold.

Jeg vil til slutt takke Nils Falch for at han har 
skrevet denne boka, som fører denne kysthistorien 
videre til nye generasjoner, og som er en skattkiste 
for alle som vil lære mer om livet på disse øyene i 
forgangen tid. 

Oddvar Ulvang
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Mennesker og Minner

«… Her har e mitt naust, og min båt og min hjell. 
«… Her har e mitt naust, og min båt og min hjell. 

E e tilfreds både morrå og kveld…»
E e tilfreds både morrå og kveld…»

Emelius Mathisen

Nils Falch

I flere hundre år har det bodd folk ute «i øyan», også på Kvalholmen.

Der har generasjoner ryddet, bygget og bodd – noen i svært trange kår.

I fellesskap bygde naboene på Kvalholmen et steingjerde langs flomålet vest på øya,  

en jobb som ble avsluttet med at de reiste en stein hvor de hogg inn  

årstallet og initialene til noen av byggerne.

Etter noen år ramlet steinen overende og ble liggende slik - i minst hundre år.

Til ære for disse sliterne ble den gjenreist sommeren 2021.

 

I denne boka skal vi møte noen av dem  

som fristet tilværelsen på denne og andre øyer.
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Randi Baadstø har utgitt en minnebok som akkurat 
har kommet fra trykkeriet. Det er blitt en meget 
lesverdig og rikt illustrert bok som byr på forfatte-
rens egne minner og opplevelser fra tidlig barndom 
og ungdom i Sjøgata i Mosjøen. Tre av artiklene 
har tidligere blitt publisert i Far etter fedrane. 
Men de henger så fint sammen at de fortjener å 
leses sammen. Hun forteller først historiene om sin 
bestemor og mor som begge var aktive forretnings-
kvinner i Sjøgata. Hun skriver: «Det er interessant 
å tenke på hvor mange kvinner det var som drev 
næring i Sjøgata. Nesten i alle hus var det kvinner 
som drev butikker og kafeer.» 
 Selv fulgte hun i formødrenes fotspor og 
etablerte byens første boutique i en av bryggene: 
Baadstøbrygga i 1969. Hun drev denne i seks år. 
Minne boken inneholder også artikler om juleball-
tradisjonen i byen, og ikke minst om kampen om 
Sjøgata fra 1970 og fremover der Randi og hennes 
nære familie var tett på og om utflytterstevnet fra 
1989 (her var Randi Baadstø fast prologskriver).
 Hun forteller levende om bestemor Emilie 
Henrichsen som måtte overta roret da ektemannen 
Johan som drev en skredderforretning i Sjøgata, 
døde. Enken Emilie var 44 år, og sørget for at 
forretningen fortsatte å levere klær til mannfolk 
samtidig som hun styrte et stort hushold med 
skreddere, lærlinger og syjenter i kosten. 
Datteren Klara etablerte i 1932 en egen forretning 
med kvinneklær i Rendumhuset i Sjøgata, da var 
hun bare 23 år gammel. Startkapitalen fikk hun for-
di hun vant 500 kroner i Pengelotteriet. Hun giftet 
seg med Erik Baadstø som jobbet på jernbanen, og 
firmaet fikk navnet Klara Baadstø. I 1940 kjøpte 
hun huset på Torvet som opprinnelig tilhørte han-
delshuset Jacobsen & Elnan og sto ferdig i 1895. Her 
hadde de sitt bakeri og brødutsalg og en leilighet i 
annen etasje disponibel for familiens sønner (blant 
andre til mine besteforeldre en periode).
 I Klara Baadstøs damekonfeksjon ble det solgt 
alt mulig av dameklær: kjoler, kåper, drakter, skjørt, 
bluser, regntøy, undertøy som korsetter, hoftehol-
dere, bysteholdere, strømper, sokker, underbukser 
og nattøy. Videre alt av sysaker, knapper og bånd. 
De tre døtrene Laila, Randi og Bente vokste opp 
i et trygt og godt barndomshjem i leiligheten over 

butikken. Her hadde de god oversikt over alt som 
skjedde på Torvet – byens hjerte den gang.
 De tre søstrene med venninner («det krydde av 
unger i strøket og vi manglet aldri lekekamerater») 
fikk ofte Olaf Forsjord til å ro seg over Vefsna til 
fjellet, og her plukket de bær og lekte hele dagen. 
Så ropte de over at han måtte hente dem igjen. 
Om vårvinteren hoppet de på isflak, som regel gikk 
det bra. 
 Randi Baadstø byr på byoriginaler og andre 
originaler i en levende by under fjellet, Øyfjellet 
som hun aldri blir lei. Selv om forfatteren flyttet 
til Oslo i 1978, forlot hun egentlig aldri barndoms-
byen. Flere ganger i året har hun og søstrene reist 
tilbake på besøk, og bidratt og deltatt på ulike 
begivenheter opp gjennom årene helt frem til i 
dag. Hennes egen femtiårsdag ble feiret på den 
nyrestaurerte Jacobsenbrygga 22. juli 1992 med 70 
gjester. Kostelig er det å lese Hans R. Døsens tale 
«Randi og verdenslitteraturen» som er trykket i 
sin helhet. I Oslo hadde Randi Baadstø NRK som 
arbeidsplass i nesten tredve år, og hun har også vært 
Osloguide. Men i minneboken skinner dette gjen-
nom: kjærligheten til Sjøgata i Mosjøen.

Kari Sommerseth Jacobsen

Mosjøen – en minnebokMosjøen – en minnebokKysthistorie –
Ny bokNy bok Ny bokNy bokKVALHOLMEN
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Nils Falch

I flere hundre år har det bodd folk ute «i øyan», også på Kvalholmen.
Der har generasjoner ryddet, bygget og bodd – noen i svært trange kår.

I fellesskap bygde naboene på Kvalholmen et steingjerde langs flomålet vest på øya,  
en jobb som ble avsluttet med at de reiste en stein hvor de hogg inn  

årstallet og initialene til noen av byggerne.

Etter noen år ramlet steinen overende og ble liggende slik - i minst hundre år.
Til ære for disse sliterne ble den gjenreist sommeren 2021.

 
I denne boka skal vi møte noen av dem  

som fristet tilværelsen på denne og andre øyer.
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Foto: Bente Baadstø
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Mange over seksti år vil huske den friske 
sommerduften av fjøs og ku.

Som feriegjest var en med bestemor i fjøset og 
sto og så på, eller en måtte hjelpe mor med 
å bære de letteste bøttene. De lokale barna 
kunne få oppgaven med å hente kyrne dersom 
de ikke dukka opp til det faste tidspunktet 
for melkesjauen. Dette ble kalt å jage dyrene. 
Håndmelkingen foregikk to ganger i døgnet, 
morgenstellet og kveldsstellet. Sommerfjøset 
lå ved utmarksgrensen der dyrene gikk ute og 
beita dag som natt. Bare hvis det var meldt 
spesielt dårlig vær, kunne de få være inne i 
fjøset om natta.

I fjøset hadde dyrene hver sin faste bås. Her ble 
de bundet fast med en romslig kjetting rundt 
halsen. De eldste kyrne husket fra år til år sin 
faste og vante plass. 

I fjøset fikk de "sø" eller "løyping". Dette var en 
godbit som besto av vann ispedd matavfall etter 
for eksempel middagsmåltidet. Da spiste kyrne 
til og med fiskeskinn og små fiskebein. Eldre 
husker at kyrne var ekstra glad i sild og potet. 

Noen steder kunne det i utmarka være flere 
sommerfjøs i en klynge. Da fikk melkesjauen en 
ekstra sosial dimensjon der nabokoner kunne 
møtes for også å slå av en prat. Mannfolkene 
gikk aldri i fjøset for å melke. Dette ble definert 

SOMMERFJØSET  
et kulturminne som er verdt å verne

som kvinnfolkarbeide. I kystkom-
muner ble kyrne sluppet ut på som-
merbeite på gresskledde holmer. 
Da måtte kvinnene ro for å melke 
kyrne utendørs. 

Kyrne svømte selv mellom øyene. 
Oppfattet dyrene at gresset var 
grønnere på naboøya, så svømte de 
dit, etterfulgt av lederkua. I slike 
tilfellet måtte derfor kvinnene som 
kom roende med sine melkespann, 
ro etter dyrene og melke dem 
utendørs på den nye gressholmen 
de hadde oppdaget. Kvinnene som 
rodde for å melke kunne gjøre 
arbeidsavtale seg imellom, slik at 
ikke alle trengte å ro ut for å melke 
hver eneste dag.

Denne form for fjøsdrift opp-
hørte for det meste på slutten av 
1960-tallet, og mange sommerfjøs 
har falt sammen og blitt borte og 
glemt. Kanskje skulle vi bevare 
noen av fjøsene som vitne om et 
kulturhistorisk sommerminne, og 
som en romantisk møteplass der 
ungdommer i høstmørket også 
kunne møtes for å smugrøyke til 
eksempel. 
Samfunnsviter dr. philos  
Dagrunn Grønbech,  
Kvinneuniversitetet i Norden
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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

En drivkraft for vekst på Helgeland

Vi har vært Lokalbanken i 160 år
- det skal vi være i minst 160 år til

Disse steinene i sjøen ved Seljeli i Vefsn er 
så spesielle at de bør vernes. Det mener i 
alle fall Jarle Seljeli, som har ei impone-
rende samling av bygdas historie.

Før krigen var det et betydelig industristed ved 
Kvassteinågas utløp. På et meste var det tre sag-
bruk. Byggeår for det første sagbruket er uklart, 
men det finnes regnskaper tilbake til 1730. I 
1903 ble det bygd beinmølle og guanofabrikk, 
som også ble brukt til å male korn og bark. 
En av driverne bygde også ei tekstil-stampe, 
som ble brukt til å stampe (tove) tøy. Derav 
stedsnavnet Stampen, men på dagens kart står 
det Sagvika.

Adkomsten til dette området, som den gang var 
en del av Sør-Rana, var utelukkende sjøveien. 
For det meste båt, men også slede og hest om 
vinteren. Sagbrukene og mølla førte til betyde-
lig båttrafikk. Seilbåtene var avhengig av ballast 
for å stabilisere båten på tur til Seljeli, og denne 
ballasten ble kastet på sjøen før lastingen 
startet. I årenes løp ble det kastet så mye stein 
at den framstår som ei lita halvøy i området. 
Og det er altså den spesielle historien til disse 
ballast-steinene som gjør at Jarle Seljeli mener 
at de bør vernes for all framtid.

Verneverdige Verneverdige 
steinersteiner

Disse steinene kom til Seljeli mens Disse steinene kom til Seljeli mens 
Sagvika var et betydelig industri-Sagvika var et betydelig industri-
sted, og derfor bør de vernes, mener sted, og derfor bør de vernes, mener 
Jarle Seljeli. Kvassteinåga midt Jarle Seljeli. Kvassteinåga midt 
i  bildet, og den blå bygningen er i  bildet, og den blå bygningen er 
 dagens småkraftverk dagens småkraftverk

”Øya” med ballast-steiner kan være 
vanskelig å oppdage, men på fjære 
sjø synes den godt.

Jarle 
Seljeli har 

samlet bygdas 
 historie 

tilbake til 
1700-tallet



Returadresse: 
Helgeland Historielag,  
Ellen Svarstad
Simsøveien 51, 8890 Leirfjord
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De gamle industribyggene ble i all hovedsak revet 
etter krigen. Men i nyere tid har Norsk Grønn-
kraft bygget et småkraftverk på samme tomta. 
Dermed har terrenget endret litt karakter, som 
gjør at det kan være vanskelig å oppdage haugen 
med ballast-stein. Men når kjentfolk peker og 
forklarer er det lett å se den på fjære sjø.
Are Andersen

Storlistring er i Sagvika og henter last tidlig på 
1900-tallet. Foto utlånt av Jarle Seljeli.

Et av de eldste bilder som finnes fra Sagvika. 
Foto utlånt av Jarle Seljeli


