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Kjære medlemmer!Kjære medlemmer!

Seløy i Herøy kommune tok imot oss 
i vakkert og vindstille solvær da vi 
kom kjørende over den siste broen og 

parkerte ved Skolo tidlig på formiddagen 
torsdag 21. april.
 Der ble vi ønsket varmt velkommen 
av verten Remi Fagervik. Han fortalte om 
den store oppussingsprosessen av det gamle 
skolehuset fra 1954, mens vi gomlet gode 
skoloboller og drakk kaffe. 

Referatet fra selve årsmøtet kan dere lese 
litt lenger inn i bladet. Verdt å merke seg 
var takkeordene fra vårt nye æresmedlem 
Sven Erik Forfang. Han sa at Helgeland 
Historielag er et moderne historielag med 
en aktiv Facebookside som nå har 3500 
følgere; et høyt antall som ikke alle histo-
rielag kan vise til. Drivkraften bak denne 
populære siden er styremedlem Are Ander-
sen, og den gjenvalgte styrelederen ga også 
ham en stor blomsterbukett som takk – og 
forsinket 75-årshilsen.

Etter årsmøtet gikk vi alle bort til nabo-
haven i Bakken, og selv om få blomster 
hadde tittet frem så tidlig på våren, ble 
det en fin stund både for medlemmene og 
 eieren. 

Ekstra stas var det å høre Per Smørvik 
fortelle om norsk byggeskikks historie, og 
der plasserte han gammelstua i Bakken som 
nr. 2 i utviklingen fra den gamle årestua. I 
1987 skrev han sin hovedoppgave i historie 
ved Universitetet i Trondheim om Eld-

stadsutviklingen på Helgeland på 1700-og 
1800-tallet som kan leses på nettet, og i 
den forbindelse besøkte han Bakkens (og 
kanskje Seløys) eldste hus for første gang. 
Her er det en bevart grue av store dimen-
sjoner, og innenfor denne en bakerovn som 
kanskje er mer intakt enn først antatt. 
 Per Smørvik kommer tilbake i sommer 
for ytterligere undersøkelse, så dette blir 
det spennende å følge med på. Det er få 
bevarte gruer med bakerovner igjen på 
Helgelandskysten.

Deretter fikk vi servert lunch på Skolo av 
Remi, og makan til gode pizzaer skal man 
lete lenge etter.  

Så gjenstår det for det nye styret å takke 
for tilliten. For en gjenvalgt styreleder er 
det alltid hyggelig at også styremedlemmer 
tar gjenvalg slik at vi får en kontinuitet i 
arbeidet. 

Vi håper årets medlemstur til Sundøya fal-
ler i smak og at mange medlemmer finner 
veien hit lørdag 11. juni. 

Vi håper også at mange av våre medlemmer 
takker ja til tilbudet om å kjøpe årets årbok 
til redusert pris, og melder fra innen  
15. august. Les mer om tilbudet på neste 
side.

Vi ønsker alle en

God Sommer!
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Kari Sommerseth Jacobsen, leder 
915 66 928 – kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com
Jon Suul, nestleder 
414 21 601 – jon@suul.no 
Ansgar Kleven, sekretær 
456 18 350 – ansgar.kleven@gmail.com
Ellen Svarstad, økonomiansvarlig, 
951 00 365 – ellen.svarstad@online.no
Are Andersen, styremedlem 
911 98 475 – areande3@online.no

Helgeland Historielag
epost: post@helgeland-historielag.no

Redaktør:  
Kari Sommerseth Jacobsen

Helgeland Historielag:

Vararepresentanter: 
Olaf Nordsjø 
481 00 047 – olavnordsjo@gmail.com
Esther Ødegård 
952 49 068 – estherjohanne@hotmailcom
Unni Marie Sandholm 
482 72 515 – usandhol@outlook.com
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Styret har vedtatt å tilby årets årbok til redusert pris 
for medlemmene. Årboka koster i år 425 kroner, 
men alle medlemmer som melder fra innen  
15. august får den - ett eksemplar - for 350 kroner.

Send en mail til post@helgeland-historielag.no eller ring 
styreleder på mobil 915 66 928.
 Det blir mulig å hente den på to steder:  
I Mosjøen eller i Sandnessjøen. Si fra hvor du ønsker 
å hente den. Nærmere beskjed om når og hvor  
kommer  senere, det blir i slutten av august når årboka 
 kommer fra trykkeriet.

Dersom du ønsker årboka tilsendt, koster det 100 kroner  
i porto. Prisen blir da 450 kroner, og vi må få din  
postadresse.
 Alle må ha betalt innen 15. august til kontonummer: 
45320 80 0262 eller vipps: 622513.

Dette blir første gang vi prøver ut et slikt tilbud, 
og vi håper mange av medlemmene vil benytte seg av det. 
Det innebærer et dugnadsarbeid for styret og redaksjo-
nen, vi har jo ingen ansatte som kan hjelpe oss med dette. 

REDUSERT PRIS  
for medlemmer Å

rb
ok

 for H
elgela

n
d

 2
0
22

Å
rb

ok
 for H

elgela
n

d
 2

0
22

788293 414087
9

>

Utgitt avUtgitt av

Årbok for Årbok for 
Helgeland 2022Helgeland 2022

I årets bok finner du en fin artikkel om
 «?»

Fo
to

: A
lf

 L
u

d
vi

gs
en

Samtidig vil vi oppfordre 
medlemmene våre til å kjøpe 
årboka som gave til slekt og 
venner. Den finnes hos samtlige 
bokhandlere på Helgeland, på de 
fleste av avdelingene til Helgeland 
Museum og i flere butikker på steder 
det ikke er bokhandlere.

Årboka er den 53. i rekken. Her kan du lese 
16 artikler fra 15 kommuner på Helgeland – 
artikler som i et historisk perspektiv omhandler 
steder og folk i forskjellige situasjoner.

Årets bok begynner med en fortelling om 
krigens redsler sett gjennom en 11-årig Nesna-
jentes øyne i 1940. Deretter følger vi noen 
karer fra Leirfjord som dro på hvalfangst i 
Sør-Ishavet i 1939, men som ikke kom hjem før 
i 1945 etter fem lange år som krigsseilere. De 
fortalte aldri hva de hadde opplevd, selv ikke 
til sine nærmeste, så artikkelen prøver å gi oss 
et lite innblikk i hvilke påkjenninger de hadde 
vært gjennom i krigsårene og hva de ga av seg 
selv for vår frihet. Omlag 500 av Nortraships 

Årbok for Helgeland 2022

flåte gikk tapt i løpet av krigen og 3700 sjøfolk 
mistet livet. Denne historien er også en hyllest 
til alle krigsseilerne våre.
 

Konvoi i Nord-Atlanteren 1943.
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Nytt hefte ...Nytt hefte ...

Are Andersen skriver om gründere som brukte 
fiskeavfall som råstoff for guanoproduksjon, en 
produksjon som var lukrativ og førte til eksport 
til Europa før andre verdenskrig. 

Turid Elise Gudmundsen født Sommerseth 
(1930-2018) forteller om sine barndomsminner 
fra Sandnessjøen 

Kari Sommerseth Jacobsen skriver om Petter 
Dass svigermor, Elisabeth Lauritzdatter (1621-
1701), som ble presteenke hele tre ganger og 
satt sammenhengende 33 år som prestefrue på 
Dolstad. 
 
Vet du hvor Lisetra ligger? Per Smørvik forteller 
om denne seteren i Grane. 

Martin Skavold fra Tro i gamle Tjøtta kommune 
var høvedsmann på de første redningsskøytene. 
Med seil som eneste fremdriftsmiddel, dro han 
ut i storm og kuling for å berge liv og yte as-
sistanse. Det er Bjørn Reigstad som fører denne 
historien i penn. 

Liv K. Torvund skriver om Rødøy-forfatteren 
John Hjertås under overskriften «Ein skeiv 
roman frå Helgeland».

Magnar Solbakk tar for seg hulestriden i 
Brønnøy: Huleboplass mot idrettsplass – 
historiel ag mot idrettslag. I tillegg er han innom 
litt krigshistorie fra Sør-Helgeland. 

Lars Hansen Juvik skriver om krigsfangeleiren på 
Dunderland. Hans Henrik Strøm har en tragisk 
historie om 17 fangstmenn som ufrivillig måtte 

overvintre i Svenskhuset på Kapp Thordsen på 
Svalbard. Her var det rikelig med hermetikk, 
men alle døde av blyforgiftning, da herme-
tikkboksene var falset med bly. To av disse 
fangstfolka var fra Helgeland. 

Ann Kristin Klausen beretter om hermetikkfa-
brikkene på Helgeland som kom og forsvant. 

Kunstmaleren Bjarne Ness - med aner fra Vega 
- ble kalt malernes maler. Inga Elisabeth Næss 
skriver om hans liv fra barndom til han døde i 
Paris i 1927, bare 25 år gammel.
 
Ole Haugland m.fl. har et 67 år gammelt og 
tragisk minne fra Rødøy – en påsketur med 
fatale følger. 

Per Karl Amundsen tar for seg Langsetbryg-
gas historie frem til Nesna Kystlag overtok og 
restaurerte den. 

Alf Ludvigsen forteller om lokalhistorikeren 
Kåre Hjartland fra Leirfjord. Han var bl.a. opp-
tatt av at de kommende generasjoner skulle få 
med seg gammel kunnskap. Han lot elevene på 
skolen følge kornet gjennom hele prosessen fra 
de sådde kornet til de kunne sitte benket rundt 
grautfatet og spise seg mette på det ferdige 
produktet.

Redaksjonen håper Årboka 2022 kan gi deg 
gode leseropplevelser. Samtidig håper vi også at 
vi kan bidra til at lokalhistorisk kunnskap lever 
videre og ikke gå tapt.
Oddvar Ulvang

Margrethe Dass (1651-1733) John Hjertås - «Sjøblomsten» Bjarne Ness, selvportrett.År
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Misjonærer, 
kapellaner og 
prester som kom 
til Hattfjelldal 
etter at det 
første kapellet 
ble bygd her 
oppe i slutten 
av 1720-årene, 
oppbevarte 
sine eiendeler i 
dette kråskapet 
i renessansestil. 
På innsiden av 
døren har de 
geistlige skåret 
inn sine navn el-
ler forbokstaver 
med årstall, helt 
fra Olaus Frost i 
1749 til Chr. E. 
Qvale i 1832.

Da stedet fikk 
egen sogneprest 
i 1860, gikk ska-
pet ut av bruk.

Tilhører i dag 
Tor Fagerbakk, 
og er utlånt til 
Helgeland Mu-
seum avdeling 
Hattfjelldal.
Foto:
Kari Sommer-
seth Jacobsen
 

«Preste skapet» fra Hattfjelldal
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Referat:
Sak 1. Åpning
Kari Sommerseth Jacobsen ønsket velkommen 
og orienterte om det praktiske.
 18 medlemmer var påmeldt til møtet, men 
3 nådde ikke møtet da de ikke rakk ferga.
 Innkallinga ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Konstituering
Kari Sommerseth Jacobsen valgt til møteleder
Olaf Nordsjø valgt til referent
I etterkant av møtet ble det bestemt at Are 
Andersen og Olaf Nordsjø skulle skrive under 
protokollen.

Sak 3. Regnskap 2021
Regnskapet ble delt ut til møtedeltakerne.
Ellen Svarstad orienterte om de enkelte pos-
tene i regnskapet.
 Driftsinntektene økte fra kr. 321 347,- i 
2020 til kr. 436 405,- i 2021
 Driftskostnadene økte fra kr. 280 401,- i 
2020 til kr. 283 901,- i 2021
 Driftsresultatet økte derfor fra kr. 40 946,- i 
2020 til kr. 152 504,- i 2021
Laget har nå en stabil og god økonomi.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Årsmelding 2021
Årsmeldingen fra styret var før møtet sendt ut 
til medlemmene i medlemsbladet «Den histo-
riske Helgelendingen» nr. 1.
Kari orienterte om enkelte punkter i årsmel-
dinga. Bl.a: Arkivet, det samiske bokprosjektet 
og situasjonen for prosjektet «Helgeland His-
torie» (Blant annet vil man ta tak i og diskutere 
årsakene til det manglende salget av bind 3 og 
bind 4).
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Nytt æresmedlem 
Under fjorårets årsmøte ble Sven Erik For-
fang utnevnt til æresmedlem av Helgeland 
historielag, men han var ikke til stede under 
jubileumsmøtet i Hattfjelldal, og derfor fikk 
han sitt diplom og blomster under årets årsmøte 
på Seløy overrakt av leder Kari Sommerseth 
Jacobsen.

Sak 6. Kontingenten
Styret anbefalte å beholde samme kontingent 
som foregående år (kr. 280,-).
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Årsmøte i Helgeland Historielag 
21.04.2022 på Seløy

Sven Erik Forfang er født i 
Mosjøen i 1954. Etter gymnaset 
begynte han universitetsstudier 
som førte fram til cand. philol. 
med hovedfag i kristendom, der 
han skrev sin hovedfagsoppgave 
om Petter Dass. Det ble senere 
økonomistudier frem til be-
driftsøkonom. Sven Erik Forfang 
studerte også teologi ved Univer-
sitetet i Tromsø og ble ordinert til 
prest i 2001.
 
Sven Erik Forfang var direktør 
og den siste rektor ved Høg-
skolen i Nesna, der han virket i 
til sammen 17 år. Da HiNe ble 
oppslukt av Nord Universitet, ble 
han viserektor der til han sluttet 
i 2019. Da han sluttet ved HiNE, 
møtte både gamle og unge Nes-
naværinger opp for å takke han 
for tiden ved Høgskolen og ønske 
han lykke til som sjømannsprest i 
San Francisco.
 

Æresmedlemskap  Æresmedlemskap  
i Helgeland Historielag i Helgeland Historielag 
Sven Erik ForfangSven Erik Forfang

Æresmedlemsnemnda: Harald Monsen, Liv Rigmor Bosness og Arne J. Andersen

Sven Erik jobbet tidligere flere år i kommunesektoren som råd-
mann i Lund kommune i Rogaland, kontorsjef i Kommunenes 
Sentralforbund (KS), samt skole- og oppvekstsjef i Birkenes 
kommune i Aust-Agder, der han fortsatt bor.
I 2017 ble Sven Erik Forfang redaktør av Årbok for Helgeland, 
et verv han hadde gjennom fire årbøker til og med  
jubileumsårboka 2020. Sven Erik har vært svært interessert i 
Helgelands historie, og han har vært en trofast bidragsyter  
til Årboka:
 2001 – Petter Dass – fortsatt aktuell.
 2003 – Høgskolen i Nesna.
 2012 – Erlend Langset – skogens sønn og plantenes venn.
 2014 – Prester i Nesna.
 2016 – Bjarne Myhre – skolemann og politiker.
 2017 -  Gerda Karijord fra Brønnøy – fiskernes venn.
 2018 – 100 år med lærerutdanning på Nesna.
 2019 - Per Karstensen – en folkets tjener fra Selfors.
 
Sven Erik Forfang var svært strukturert i sitt arbeidet som 
redaktør av Årboka, og var en god organisator. Han var flink  
til å lytte og fikk frem det det beste i sine medarbeidere.  
Det skal også sies at han var svært gavmild med ros og heller 
«gjerrig» med kritikk overfor sine kolleger i årboknemnda. 

Styreleder overrekker diplom og blomster til historielagets nye 
æresmedlem Sven Erik Forfang. Foto: Are Andersen.

Befaring i den gamle haven fra 1905  i Bakken.
Foto: Are Andersen.
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Skolo. Foto: Arne Johan Andersen.Skolo. Foto: Arne Johan Andersen.

Sak 7. Styrets honorar
Det ble foreslått at leder og redaktør for årboka 
får et honorar på kr. 10 000,- pr. år og at 
økonomiansvarlig får et honorar på kr. 5000,- 
pr. år. Det siste ble begrunnet med at arbeids-
belastningen for den økonomiansvarlige er noe 
mindre da laget kjøper regnskapstjenestene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Valg
Valgnemndas leder Arne J. Andersen la fram 
nemdas innstilling:
Følgende ble valgt:
Styret:
Leder Kari Sommerseth Jacobsen
Styremedlem Ellen Svarstad, Jon Suul
(Styremedlemmene Are Andersen og Ansgar 
Kleven var ikke på valg).
Varamedlem Olaf Nordsjø, Esther Johanne 
Villmones Ødegård, Unni Marie Sandholm

Årsmøte i Helgeland Historielag 21.04.2022 på Seløy
Redaksjonsnemnd:
Leder:Oddvar Ulvang
Medlem:Are Andersen, Esther Johanne Vilmo-
nes Ødegård, Magnar Solbakk, Olaf Nordsjø
Æresmedlemsnemnd:
Leder Harald Monsen
Medlem Rigmor Bosness, Arne J. Andersen
Valgnemnd:
Leder Arne J. Andersen
Medlem Brita Vistnes, Leif E. Elsvatn
Alle valg var enstemmige med akklamasjon.

Sak 9. Sted for neste årsmøte:
Det kom fram forslag om at neste årsmøte 
avholdes på Mo i Rana.
Styret ble bedt om å få til et arrangement med 
en overnatting på Meiergården og befaring på 
Nasjonalbiblioteket. 
Ref. Olaf Nordsjø
Are Andersen, Olaf Nordsjø

Styret og nyutnevnt æresmedlem.
Fra venstre Are Andersen, Kari Sommerseth 
Jacobsen, æresmedlem Sven Erik Forfang, Ellen 
Svarstad og Olaf Nordsjø.
Jon Suul og Ansgar Kleven hadde meldt forfall.
Foto: Arne Johan Andersen



på Fjellfolkets hus  
i Hattfjelldal 20. april
Endelig ble det mulig å gjennomføre et 
åpent møte om samarbeidsprosjektet 
etter to korona-nedstengte år. For å 
forankre bokprosjektet best mulig i de 
samiske miljøene på Helgeland, ble det 
sendt ut invitasjoner til ulike samiske 
lag og foreninger, og enkeltpersoner. Vi 
reklamerte også via Facebook samt i vårt 
eget medlemsblad. 26 personer deltok, 
så det ble et godt oppmøte.

Åpent møte om samarbeids-
prosjektet Samisk Helgeland 

For å gi deltakerne noe faglig interessant i 
tillegg, hadde vi invitert historiker Håkon 
Hermanstrand som holdt foredrag om sa-
miske bygselsedler på 1700-tallet. 

Undertegnede prosjektleder ledet møtet, og 
presenterte først prosjektgruppa som består 
av Inger Pedersen fra Vega og Leif Elsvatn fra 
Susendalen som er valgt av styret i Helgeland 
Historielag, samt de to avdelingslederne i 
Helgeland Museum; Othelie Eriksen i Hatt-
fjelldal og Odd Walter Bakksjø i Bindal. 

Forsamlingen kom med mange spørsmål og 
synspunkter. For oss i prosjektgruppa var det 
inspirerende med engasjerte innlegg som tok 
for seg ulike sider ved det å utgi en slik bok. 

Det er fremdeles uklart om Sijti Jarnge takker 
ja til å bli samarbeidspartner, men vi håper 
denne samiske kulturinstitusjonen kan bidra 
på en eller annen måte inn i prosjektet. 
Kari Sommerseth Jacobsen

Historiker Håkon Hermanstrand holdt et engasjert 
foredrag for en stor tilhørerskare.
Foto: Kari Sommerseth Jacobsen.

Mange hadde funnet veien til Fjellfolkets Hus.
Foto: Kari Sommerseth Jacobsen

Prosjektgruppa fra venstre: Kari, Inger, Leif, Othelie og Odd Walter.Foto: Janicke Kernland

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

10 11



Returadresse: 
Helgeland Historielag,  
Ellen Svarstad
Simsøveien 51, 8890 Leirfjord
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Sommertur  Sommertur  
til Sundøya i Leirfjordtil Sundøya i Leirfjord
Lørdag 11. juni  
kl. 11.00

Styret med Olaf Nordsjø 
i spissen, inviterer alle 
medlemmer på en som-
mertur til Sundøya  
i Leirfjord lørdag  
11. juni kl. 11.00. Vi 
 møtes ved Ungdoms-
huset som  ligger 200 
meter til  venstre i første 
kryss  etter brua, mot 
Sund. 
 Her vil Olaf Nordsjø 
orientere om dagen og 
litt om hva vi skal se på 
(ute dersom været er 
fint, inne dersom det 
ikke er det). 
 Først vil vi kjøre til 
Sund og se på Sund-
gården. Her vil vi få 
høre om jekteskipperne 
og om Nils Hanssøn 
Tanke (født ca. 1640 

Flyfoto fra 1956 som viser Sundgården med Flyfoto fra 1956 som viser Sundgården med 
sine staselige hovedbygninger.sine staselige hovedbygninger.

på  Hedemarken). Olaf skrev 
en  artikkel om ham i Årbok for 
Helgeland 2021, og det blir spen-
nende å få høre mer om Tanke-
familien som var en tysk-dansk 
adelsslekt. Olaf vil også si noe om 
det «nye» handelsstedet/gjestgi-
veriet Nersunnan og om Johannes 
Dreier, og de som drev der etter 
ham.
 Deretter drar vi til Åkvik og 
ser på det som er igjen etter det 
tyske festningsanlegget. Så er det 
tilbake til Ungdomshuset  

ca. kl. 13, og her kan vi få  
kjøpe kaffe og noe å bite i.
 For de som har lyst og er 
noen lunde spreke, og der-
som være tillater det, tar Olaf 
oss med over fjellet til Sel-
vågan etter kaffe pausen. Denne 
gården/ grenda ble fraflyttet på 
1960- tallet. Eneste adkomst var 
sjøveien eller en sti over fjellet.
 Påmelding innen 9. juni til 
styreleder på mobil 915 66 928 
eller mail:
kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com.


