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Kjære medlemmer!

A

ller først vil jeg ønske nye medlemmer
hjertelig velkommen i det regionale
historielaget på Helgeland! I år sender vi ut
tre medlemsblader til våre medlemmer, og
alle er velkomne til å sende inn stoff.

Etter to år med koronapandemien hengende over oss, er samfunnet på vei mot
mer normale tilstander. Skjønt krigen i
Ukraina utgjør en ny trussel for Europa
som påvirker oss alle. Imens vi håper på en
fredelig løsning, får vi konsentrere oss om
våre oppgaver på den hjemlige arena som
best vi kan.
Det første som står på programmet vårt, er
det åpne møtet om samarbeidsprosjektet
Samisk Helgeland som finner sted på Fjellfolkets Hus i Hattfjelldal onsdag 20. april
kl. 12. Bakerst i bladet kan du lese mer om
saken. Endelig kommer vi i gang med dette
bokprosjektet etter to års stillstand.

saken og er positiv. Tanken er at styret
fremlegger forslaget for årsmøtet i 2023.
Etter lunch blir det arrangert tur ut til det
gamle fiskeværet Sandsundvær med RIBbåt for de som ønsker å være med på dette.
Seløy kystferie har gode guider som forteller
levende om hvordan livet var her ute, og
ikke minst hva som skjedde da ulykken inntraff 22. januar i 1901 og 34 personer mistet
livet. Hver båt tar 12 personer, vi håper vi
kan fylle minst en båt og kanskje to. Alle
deltakerne får tildelt hver sin varmedress så
ingen skal fryse. Vi anbefaler denne spektakulære turen for alle som ikke har vært
med på den før. Har du vært med før, gjør
det ingen ting med en gang nr. to ettersom
ingen turer er helt like.

Dagen etter torsdag 21. april med fremmøte
fra kl. 9. 30, inviterer vi alle medlemmer til
årsmøte som blir avholdt på den nyrestaurerte Skolo på Seløy. Forrige gang historielaget hadde et årsmøte i Herøy var tilbake
i september 1996. På neste side finner du
programmet for dagen. Alle som tenker seg
dit må huske å melde seg på.

Styrets årsmelding 2021 finner dere også
i dette medlemsbladet. Økonomisk er
Helgeland Historielag tilbake på et akseptabelt nivå når det gjelder egenkapitalen.
Dette gir oss handlingsrom og mer trygghet.
Men å skaffe sponsorer er like viktig som
før, vi trenger all den støtten vi kan få.
Kommunene på Helgeland viste seg å være
redningen da koronapandemien førte
til sponsortørke. En stor takk til samtlige
kommuner for god støtte i disse vanskelige
årene.

Etter selve årsmøtet vil generalsekretær Tor
Anders Bekken Martinsen i Landslaget for
lokalhistorie orientere om hvorfor Helgeland Historielag bør ta inn i sine vedtekter
at laget er et regionlag. Styret har drøftet

Neste nummer av den historiske Helgelendingen kommer i månedsskifte mai-juni.
Da gjenstår dette: Hjertelig velkommen til
årsmøte på Seløy 21. april! Håper å se riktig
mange av dere der.
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Velkommen til
årsmøte 2022
STED: Skolo på Seløy
DATO: torsdag 21. april fra kl. 9.30.

Skolo er opprinnelig den gamle skolen på Seløy
som ble bygd i 1954. I 2020 var den restaurert
og nyoppusset, og har siden vært en stor suksess
med kafè, konserter, seminarer og overnatting.
Med utsikt mot «De syv søstre»
Fotos: Kari Sommerseth Jacobsen

Haven i Bakken ble anlagt i 1905.
Her blir det omvisning i en romantisk
have i engelsk stil som består av
buktende haveganger dekket med skjellsand, mange stauder og rosenbusker,
femti rips-, solbær- og stikkelsbærbusker
og flotte asketrær som har vokst seg store.

PROGRAM:
Kl. 09.30 Kaffe og skolobolle
Kl. 10.00 Velkommen til Herøy
Kl. 10.10 Årsmøte
Kl. 11.15 Omvisning på naboeiendommen til Skolo: i den gamle haven
i Bakken som ble anlagt i 1905 Det blir også mulig å se den gamle
grua med bakerovn som befinner seg i Gammelstua
Kl. 12.00 Lunch på Skolo
Kl. 13.00 Guided RIB-safari ut til Sandsundvær
Kl. 16.00 Avreise
Dønnamann:
Bli med på opplevelsesrik RIBsafari ut i øyan etter lunch
Husk påmelding.

Påmelding til årsmøte
og ribbtur til styreleder:
kari.sommerseth.
jacobsen@gmail.com
eller mobil 915 66 928
innen 10. april.
Ribbturen koster
790 kroner pr. person.
Seløy kystferie har varmedresser til alle.
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Årsmelding

fra styret i Helgeland Historielag 2021

Haven i Bakken
Slik var utsikten mot Syv søstre fra haven i
Bakken på 1930-tallet. Finnhaugen til venstre
står f remdeles, mens det gamle bakeriet ble
revet rundt 1980.
Foran haveporten var bleikevollen der
klærne ble lagt til bleking om våren. Bemerk
at utenfor den frodige haven er det omtrent
ingen vegetasjon på øya. Det kunne man takke
mange beitende dyr for. Kulturlandskapet har
endret seg enormt de siste femti årene.

Oppdragsgiver for hageanlegget var
Charlotte Johansen som er født i det gamle
huset og som rundt 1905 hadde overtatt
eiendommen sammen med sin mann Hans Hass
Johansen fra Tennesset nedre på Tenna (han
var ordfører i Herøy i tolv år). Haven er holdt i
hevd helt frem til i dag. Undertegnede er eier
siden 2005, og Charlotte var min oldemor.
Foto tilhører Kari Sommerseth Jacobsen

Styret har etter årsmøtet i Hattfjelldal 11.sept. 2021
bestått av:
Leder Kari Sommerseth Jacobsen, Herøy/Oslo
Nestleder Jon Suul, Vega/Trondheim
Sekretær Ansgar Kleven, Hattfjelldal
Økonomiansvarlig Ellen Svarstad, Leirfjord
Styremedlem Are Andersen, Mosjøen
Varamedlemmer
Unni Marie Sandholm, Esther Ødegård og
Olaf Norsjø
Redaksjon av Årbok for Helgeland 2022
Redaktør Oddvar Ulvang, Leirfjord
Medlemmer: Astrid Aunøien, Are Andersen,
Magnar Solbakk og Olaf Nordsjø
Revisorer
Helgeland Historielag kjøper sin regnskaps- og r
evisortjeneste hos Fjeco i Korgen
Valgkomite
Leder Arne J. Andersen, Brita Vistnes og Leif Elsvatn
Æresmedlemsutvalg
Leder Harald Monsen, Rigmor Bosness og
Arne J. Andersen
Medlemstall og kontingent
Pr. 31.12. 2021 har vi registrert 293 medlemmer,
herav 10 æresmedlemmer. For et år siden hadde vi
315 medlemmer, så her må det jobbes for å holde
antallet stabilt. Laget har en betydelig seniorgruppe,
så vi trenger en kontinuerlig fornyelse.
Årskontingenten er 280 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
får tilsendt en faktura på 130 kroner som skal dekke
portoen for å få tilsendt medlemsbladet. Styret har
diskutert en ordning der medlemmer får årboka som
en del av medlemskontingenten. Men saken har vi
ikke fremlagt for årsmøtet i 2021.
Styremøter
Styret har i løpet av 2020 hatt følgende fem
styremøter: 8. februar på telefonmøte, 10. mars på
Jacobsenbrygga i Mosjøen, 12. juni på Tjøtta gjestegård, 25. august på Jacobsenbrygga og 9. november
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 9. november i Mosjøen
avsluttet med et felles møte mellom styret og redaksjonskomitéen for årboka 2022. Deretter 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.
Medlemstur til Tjøtta 12. juni
Rundt 20 personer deltok på medlemsturen som
begynte med en utendørs vandring kl. 12 med
oppmøte i Kongeparken. Leder i Tjøtta Historielag
Rigmor Bosness førte an sin lille gruppe iført festlige
drakter fra 1800-tallet. Vi gikk innom bautasteinene
Bakstefjøla og Kjevlet, og videre til parken ved
Tjøtta-gården (nå Gjestegården) der den mektige
Brodtkorb-familien holdt til i fire generasjoner fra
1767-1918.
Så gikk vi ned til Tjøtta kirke og stoppet ved
bautasteinen over Eyvind Finnson Skaldespiller som
Helgeland Historielag fikk satt opp i 1976, nærmere
bestemt 4. juli med ca. 350 personer til stede. Via
kirkegården og minnesteinen over falne, avsluttet vi
inne på Gjestegården. Her var det Knut Nilsen som
fortalte om Brodtkorb-familien, og ikke minst la han
vekt på kvinnene i slekten. Flere avsluttet turen med
et godt måltid i de vakre stuene.
Femtiårsjubileet
Styret gjennomførte femtiårsjubileet i Hattfjelldal
10.-11. september 2021 etter at det måtte utsettes
fra april 2020 på grunn av koronapandemien. Det
ble en minnerik opplevelse for de oppunder 25 personene som deltok. Solen skinte fra en blå himmel
og Hattfjelldal fremsto i sine vakreste høstfarver da vi
ankom fredag 10. september.
Vi hadde invitert to gjester utenfra: historiker
Dag Hunstad, leder av Norsk Lokalhistorisk institutt
i Oslo, og professor emerita Birgitta Berglund fra
Trondheim.
Hunstad holdt foredraget «Lokalhistorie som
folkebevegelse og grasrotforskning», og Berglund
tok for seg «Vitenskapsmuseets samiske samlinger
og hvordan den er kommet til.» Bygdebokforfatter
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Årsmelding 2021
Leif Elsvatn fortalte om «Fra lappekodisill – Samenes
Magna Carta – til fornorskningsperiode».
Ansgar Kleven, inntil nylig avdelingsleder i
Helgeland Museum avdeling Hattfjelldal, hadde satt
sammen et kulturprogram i Hattfjelldal kirke. Etter
den lange korona-nedstengingen i landet føltes
det ekstra godt å nyte levende sang og musikk og
fremførte Børli-dikt.
Jubileumsmiddagen på den gamle Sameskolen
var i toppklasse, og det hyggelige samværet var etterlengtet.
Dagen etter fikk vi et foredrag av Ansgar Kleven:
«Fjellfolkets hus – og fjellkulturen i vår landsdel», før
medlemmene avholdt årsmøte.
Nytt æresmedlem
Etter innstilling fra æresmedlemsutvalget, ble Sven
Erik Forfang valgt til nytt æresmedlem fra 2021.
Ettersom han ikke var til stede i Hattfjelldal, håper vi
på overrekkelse av diplom og blomster på årsmøtet
på Seløy i april 2022.
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 2020, men ble utsatt et år. Styreleder Kari Sommerseth Jacobsen og Knut Skorpen
deltok på feiringen i Oslo 1.-2. oktober, i tillegg til
Gunn Søfting på seminaret på lørdagen.
Styret har innledet et samarbeid med Helgeland
Museum om prosjektet Samisk Helgeland. Se egen
rapport.
Styret har også inngått en samarbeidsavtale med
Helgeland Museum når det gjelder lagerplass for Årboka. Også et faglig samarbeid om Årboka diskuteres
med det regionale museet.
Medlemsbladet
«Den historiske Helgelendingen»
Medlemsbladet har kommet ut med bare to numre
det siste året som en del av sparetiltakene. Leder
Kari Sommerseth Jacobsen har vært redaktør etter
årsmøtet på Sømna i 2019. Bladet kommer ut med
12-16 sider.
Utgivelseskostnadene pr. nummer ligger på
ca. 15.000 kroner. Første nummer kommer ut om
vinteren, slik at årsmøtet kan kunngjøres på forsvarlig
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måte. Nummer to kommer ut etter årsmøtet og før
sommeren, og her redegjøres for forhandlingene og
styresammensetningen. Det tredje nummeret kommer ut før jul.
Annonseinntektene har man klart å opprettholde på et nivå som tidligere år.
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 3015 følgere ved årsskiftet, en økning på mer
enn 800 fra i fjor. 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.
Salg av bøker og småskrifter
Styret vedtok å avslutte avtalen med Norli Mosjøen
fra august 2021 - som var inngått i 2016. Takket være
en ny avtale inngått med Helgeland Museum, ble
hele lageret av gamle årbøker flyttet over fra Norli til
Mjaavantbrygga i Mosjøen. Styret ønsket å øke fortjenesten til historielaget på årboksalget. Slik avtalen
var utformet med Norli fikk de en provisjon på 50 %
for hver solgte årbok. Nå er provisjonen til samtlige
bokhandlere og utsalgssteder 30 %.
En av de praktiske utfordringer nå er at det er
historielaget selv som står for utsendelsen av årbøkene. I dette første året har vi gjort oss erfaringer
som vi vil evaluere for å forbedre systemet.
Styret takker Helgeland Museum for godt samarbeid om årboklageret. I avtalen ligger at hele det
gamle lageret med årbøker og småskrifter er gitt til

museet. Det samme gjelder opplaget av bind 3 og 4
av Helgeland Historie. Vi håper at alle museumsavdelingene kan ha nytte av videresalg av gamle årbøker,
småskrifter og historiebøker.
Årbok for Helgeland
Årboka er lagets merkevare. Faglig sett er årboka
av god kvalitet. Innholdet er variert og ikke bundet
opp i noen tematikk. Årets årbok ble av anmelder
Rune Pedersen i avisen Helgelendingen kalt en av de
beste. Boknemnda med redaktør Oddvar Ulvang i
spissen har klart å fylle med variert godt stoff og styret er takknemlig for det store arbeidet som gjøres.
Opplaget for 2021 var på 1000 eks. Årboka kom ut
i slutten av august. Samarbeidet med TF-grafikk har
vært utmerket. Bak denne virksomheten står Torolf
Forfang. Han tilrettelegger også vårt medlemsblad.
Helgeland Historielags arkiv
Arkivet var i noen år samlet i historielagets lokaler
i Sandnessjøen. Det som fantes av arkiv på Svensk
loftet i Kulturverkstedet var mangelfullt, og mye
tyder på at noen protokoller dessverre mangler. Alle
regnskapsoppsett blir tatt vare på. Arkivet var en av
kildene for Oddvar Ulvang da han skrev femtiårs
beretningen.
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.
PROSJEKTER
Samisk Helgeland
Etter et initiativ fra Helgeland Historielag godkjent
av årsmøtet i Leirfjord 17. september 2020, ble det
inngått en avtale med Helgeland Museum ved adm.
direktør Janicke Kernland om å samarbeide om dette
prosjektet. Målet med samarbeidsprosjektet er å
utgi en bok som formidler historien om den samiske
kulturen på Helgeland. Ulike forfattere vil skrive
hver sin artikkel om hvert sitt tema, og til sammen
vil artiklene favne vidt og bredt både i tid og rom.
Bokens språk skal være både sørsamisk og norsk.
Det er nedsatt en prosjektgruppe/redaksjonsgruppe bestående av følgende personer:
Fra Helgeland Historielag: Leif Elsvatn, Hattfjelldal og Inger Pedersen, Vega
Fra Helgeland Museum: Othelie Eriksen, Hattfjelldal og Odd Walter Bakksjø, Bindal

Prosjektleder/redaktør er Kari Sommerseth
Jacobsen, Herøy/Oslo
På grunn av koronapandemien er prosjektet
blitt forsinket. Første møte i prosjektgruppen ble
avholdt 10. november 2021. Da ble det bestemt å
avholde et åpent møte med det samiske miljøet på
Fjellfolkets hus i Hattfjelldal 20. april 2022.
Økonomi og regnskapsførsel
Historielaget har sitt tredje år med leverandør av
regnskaps-tjenester som er Fjeco AS i Korgen. De har
levert tjenester vi er godt fornøyde med. Økonomiansvarlig i styret er Ellen Svarstad.
Styret legger fram et regnskap for 2021 som viser
en omsetning på kr. 436 405 og et overskudd på kr.
152 504 (mot kr. 40 988 i 2020). Det store overskuddet skyldes et godt årboksalg, faktisk opp mer enn
50 000 kroner fra året før. Vi har også hatt en økning
i støtten fra firmaer rundt omkring på Helgeland.
Driftskostnadene på kr. 283 901 har holdt seg omtrent på samme nivå som året før. Egenkapitalen er
nå på kr. 424 747 (mot kr. 272 243 i 2020).
Etter flere år med store underskudd, var det helt
nødvendig med en snuoperasjon for å komme opp
på et bærekraftig nivå for historielaget. Koronapandemien gjorde det også i 2021 lettere å redusere
utgiftene. Som i 2020 ble det sendt brev til samtlige
kommuner med en anmodning om å støtte årboka
med et større beløp. Noen kommuner opprettholdt
støtten på 900 kroner, mens flere valgte å gi en
støtte på 5000 kroner. I tillegg ble det tatt kontakt
med utvalgte firmaer som i alle år har støttet historielaget, også dette med positiv respons.
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
forhåpentligvis Sijti Jarnge blir det spennende å se
hva vi kan få til.
Styret vil takke alle, medlemmer og samarbeidspartnere, som har bidratt til at femtien-åringen
Helgeland Historielag fortsetter å være en viktig
organisasjon på Helgeland.
Mosjøen den 28. februar 2022
Kari Sommerseth Jacobsen, Jon Suul
Ellen Svarstad, Are Andersen, Ansgar Kleven
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Kystkultur er
også kjøkken
og fjøs

I et skap på kjøkkenet var det vanlig at
kvinnene oppbevarte
piller, salve og pulver
som kunne kurere
hodepine, magesmerter og lindre
ømhet i huden.

I arbeidet med å bevare kystkulturen etterlyses ofte den statlige
støtten til brygger, havneanlegg og
fartøyvern, gjerne omtalt som «den
forsømte kystkulturen». Kritikken
er ikke vanskelig å gi sin tilslutning,
for samtidig å takke entusiaster for
stor frivillig innsats på vår langstrakte kyst. Her stiller gjerne menn
i fremste rekke, men med kvinner
som helt uunnværlige støttespillere
for en dugnadsånd som vi ikke har
greid oss uten.
Som samfunnsforsker ønsker jeg imidlertid å påpeke mangelen med en for
snever definisjon av begrepet kystkultur,
som om begrepet bare skulle reserveres
til båter og ferdselen på havet. I min
doktorgradsavhandling fra 2008, fokuserte jeg på fiskerbondetilpasningen ut fra
et kvinneperspektiv. I kombinasjonsbruket som var en næringstilpasning mellom
hav og land, var den heimearbeidende
kystkvinnen helt avgjørende for mannens
yrkesutøvelse som fisker og i sjøfarten.
Naturalhusholdet var en selvstendig
familieenhet basert på stor egenproduksjon av mat og klær og der særlig
kvinnene måtte ta ansvar og beherske
et mangfoldig arbeidsfelt. Husarbeidet
omfattet aktivitetsområder med en
multikompetanse som i dag må erstattes
av yrkesprofesjoner som husholdsøkonom, kokk, småbarnspedagog, hjelpepleier og dyrlege for å nevne noen. Vi må
da se for oss en tid uten elektrisitet og
innlagt vann i husene.
Inntil slutten av 1960-årene hadde de
heimeværende kvinnene omfattende
omsorgsoppgaver og de var viktige
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Bildet er av et fiskerbondehushold som ble
forlatt på slutten av 1960-tallet.
Alle foto: Dagrunn Grønbech.

verdenskrigen i 1940-45, var det registrert om
lag 35000 fiskerbønder som da var kategorisert som menn. Bak disse fantes like mange
ektefeller og mødre som vi ikke må glemme
når vi omtaler vår kystkultur, både i forhold til
revitalisering og bevaringshensyn.
Aase Hansen med klesvaskemaskinen i tre som hennes far
Henning Edvardsen (død 1954) snekret.

«nabokjerringer» i samfunn der menn var borte på
fiske i lange perioder. Kvinnene tok hånd om lokalkulturen og kulturlandskapet i vid forstand. Omsorgsarbeidet omfattet både gammel og ung og feholdet.
På øya Lånan i Vega kommune på Helgeland som er
en del av UNESCOs verdensarvområde, vil vi i dag
finne kvinner som har revitalisert vernet av ærfugl
gjennom å tilrettelegge for hekking og dunsanking
for å ivareta en tradisjonell tilleggsnæring på kysten
i Nord-Norge. Dette kan kalles den myke siden av
kystkulturen, lik matlaging, strikking og veving, som
også burde ha fått mer fokus i bevaringsarbeidet.
Fra et feministisk perspektiv er det viktig å minne om
kvinnenes innsats i en tid der mange falleferdige sommerfjøs eller utedo for den saks skyld, ikke har samme
verneverdi som en brygge. Forskning viser at de fleste
gjenstander og fotomateriale i et museum kan skrives
tilbake på menns aktivitetsområder. Før den andre

Hvor mange kan i dag for eksempel melke ei ku
eller vet hvordan man klipper en sau? Vi trenger
med andre ord et felles løft for en bredere
forståelse av kystkulturen som synliggjør og innlemmer kvinners arbeid og barns oppfostring.
Her kan ikke minst skole og barnehage bidra til

forståelsen av vår felles kulturarv betraktet som
lokalhistorie, og som på sikt vil styrke ivaretakelsen av for eksempel et utrangert fjøs.
Hva med å innføre skolehage og lære elevene å sette potet og gjøre bruk av andre nytteplanter som både rabarbra og tang? Kultur/
miljøvern kunne med fordel innføres som et fag
i skolen for å vinne respekten for havet som en
viktig matressurs vi må forvalte riktig, beskytte
og holde ren. Undrer på hvor mange barn som i
dag kan ro en båt.
Samfunnsviter dr. philos.
Dagrunn Grønbech.
Kvinneuniversitetet i Norden
Litteratur:
Dagrunn Grønbech: Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer. Helgeland Museum og Kvinnemuseet i
Kongsvinger. Mosjøen 2010.
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BOKPROSJEKT – Etter et initiativ fra Helgeland Historielag
godkjent av årsmøtet i Leirfjord 17. september 2020, ble det
inngått en avtale med Helgeland Museum ved adm. direktør
Janicke Kernland om å samarbeide om dette prosjektet.
Målet med samarbeidsprosjektet er å utgi en bok som formidler
kunnskap om den samiske kulturhistorien på Helgeland fra tidenes
morgen og frem til i dag. Ulike
forfattere vil skrive hver sin artikkel
om hvert sitt tema, og til sammen
vil artiklene favne vidt og bredt
både i tid og rom. Bokens språk
skal være både sørsamisk og norsk.

Albert Jåma ved skulpturen av sin
mormor Elsa Laula Renberg som ble
avduket 6. februar 2019. Den er
laget av billedhogger Ellen Jacobsen
og står ved Rådhuset i Mosjøen.
Foto: Kari Sommerseth Jacobsen.

ORGANISERING
Det er nedsatt en prosjektgruppe/
redaksjonsgruppe bestående av
følgende personer:
Fra Helgeland Historielag:
Leif Elsvatn, Hattfjelldal og Inger
Pedersen, Vega
Fra Helgeland Museum: Othelie Eriksen, Hattfjelldal og Odd
Walter Bakksjø, Bindal
Prosjektleder/redaktør er Kari
Sommerseth Jacobsen, Herøy/Oslo
På grunn av koronapandemien er prosjektet blitt forsinket.
Første møte i prosjektgruppen ble
avholdt 10. november 2021. Da ble

det bestemt å avholde et åpent
møte med det samiske miljøet på
Fjellfolkets hus i Hattfjelldal 20.
april 2022.
Prosjektleder har hatt et
møte med Josefina Skerk ved Sijti
Jarnge høsten 2020, der også Leif
Elsvatn og Ansgar Kleven var til
stede. Det er ønskelig at Sijti Jarnge
blir med som prosjektpartner, og
et brev til styret ble sendt samme
høst. Det er også sendt en orientering til Saemien Sijte på Snåsa om
bokprosjektet.
EN FORELØPIG SKISSE AV
BOKENS INNHOLD
Innholdet i boken er ennå langt
fra fastlagt, og det arbeides videre
med å få tak i aktuelle artikkelforfattere. Som et utgangspunkt
for dette formidlingsprosjektet har
vi museenes egne samlinger. Her
er det mye interessant og ukjent å
formidle.
Helgeland Museum avdeling
Vefsn er siden 1992 eier av en

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
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samisk boplass i Sørvassdalen som kontinuerlig blir
vernet for ettertiden. Hvilke utfordringer byr det på
å ta vare på en samisk boplass som blant annet består
av en husgamme og en køte. Boplassen er unik i sitt
slag ettersom de fleste slike samiske boplasser for
lengst er forlatt og har gått tilbake til naturen som
ganske usynlige spor. Ved avdelingen i Rana er det
en samling med samiske sølvskjeer, hvordan kom de
til museet? Hva finnes av samiske gjenstander rundt
omkring i magasinene ellers? Og hva befinner seg på
Vitenskapsmuseet i Trondheim av gjenstander med
opprinnelse fra Helgeland?
Flere av Helgeland Museums avdelinger har
arbeidet med vern av samiske kulturminner, som
avdeling Nesna som nylig fikk Sametinget til å frede
et samisk fangstgjerde. Dette tolkes som spor etter
villreinfangst. Hva er det ellers av samiske spor i
kystområdene? Fra gammelt av har samene hatt
reinsdyrflokkene på beite ute på Helgelandsøyene
om vinteren, en ordning som var til glede og nytte
også for den norske lokalbefolkningen.
Hva med samiske stedsnavn på Helgeland, er de
samlet inn eller er de i ferd med å forsvinne? Vi har
kontakt med en historiker som i de siste ti årene har
samlet inn samiske stedsnavn i Vesterfjella.
Har det vært historiske rettssaker på Helgeland
der samiske interesser har vært i konflikt med de norske? I så fall: hvordan ble utfallet av rettssaken? Den
kjente «Nevertakar-dommen» fra 1862 som gjaldt to
navngitte samer i Vesterfjellene som tok trevirke fra
skogene til skogeier Holst, endte i samenes favør. Det
var ganske oppsiktsvekkende at dommen tilkjente
samer slike rettigheter, og den kom til å bety mye for
ettertiden.
Boken vil også presentere historiske og nåtidige
samer på Helgeland, både kjente og ukjente som

har en historie å fortelle. Elsa Laula Renberg (18771931) fra Susendalen står i særklasse i historien om
organiseringen av samene. Takket være hennes kamp
ble det aller første samiske landsmøtet avholdt i
Trondheim i 1917. I 1908 giftet hun seg med Thomas
Pedersen Toven i Drevja kirke. De siste årene bodde
hun i eget hus i Mosjøen, og ligger begravet på
Dolstad kirkegård.
Hvem var Maria Israelsdatter (1855-1955) fra
Elsvatn? Hvem var Ol-Tomså bjørnejeger; hva finnes
av spor etter ham?
Reindriftssamene har sin historie, sjøsamene og
bygdesamene har sin. Vi vil fortelle hele historien
så langt det lar seg gjøre. Samene på Helgeland
opplevde den samme fornorskningsprosessen som
samene lenger nord. Hvordan er det å være same
på Helgeland i dag? Hvordan er det å oppdage at
familiens samiske røtter er blitt fortiet?
PROSJEKTMIDLER
Etter en søknadsrunde til alle de 18 kommunene på
Helgeland i 2020, ble det bevilget midler fra flere av
dem til historielagets nye boksatsning. Dermed kunne historielaget sette av 50 000 kroner til prosjektet,
og det samme er bevilget fra Helgeland Museum i
2021. Dermed ligger det en pott på til sammen 100
000 kroner til bruk i prosjektet for å dekke ulike
utgifter. Når vi kommer til selve trykkekostnadene,
vil det søkes om egne midler til dette.
TIDSPLAN
Prosjektgruppen har ennå ikke satt opp en detaljert
tidsplan da vi avventer møtet i Hattfjelldal. Men
dersom det er mulig å få til en utgivelse i 2024 når
Bodø er europeisk kulturhovedstad, hadde det vært
et fint mål.

Invitasjon til åpent møte om
bokprosjektet Samisk Helgeland
Prosjektgruppa inviterer alle interesserte til et åpent møte på Fjellfolkets Hus i Hattfjelldal onsdag 20. april. Her vil vi fortelle om bakgrunnen for prosjektet, om hvor langt
vi har kommet og hva som er veien videre.
PROGRAM:
Kl. 12.00: Lunch
Kl. 13.00: Velkommen til møtet
ved prosjektleder Kari Sommerseth Jacobsen.
En kort orientering om bakgrunnen
for bokprosjektet
Kl. 13.15: Historiker Håkon Hermanstrand:
«Samiske bygsel-land før 1800 –
samisk valg eller Kongens tvang».
Ansatt i prosjektet
Beavnardahke 2
ved Saemien Sijte.
Kl. 14.00: Åpen diskusjon
Kl. 15.00: Avslutning
Påmelding til
kari.sommerseth.
jacobsen@gmail.com
eller
mobil 915 66 928
innen 10. april.
Med vennlig hilsen
Prosjektgruppa/
redaksjonsgruppa:
Leif Elsvatn, 
Othelie Eriksen,
Odd Walter Bakksjø,
Inger Pedersen og
Kari Sommerseth
Jacobsen.

Tre barnebarn foran
plakaten av
Elsa Laula Renberg
på Jacobsenbrygga i
Mosjøen 6. februar
2019. Fra venstre:
Ella Lifjell, Sten
Renberg og Elsa Lifjell
Foto: Kari Sommerseth
Jacobsen.
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