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Kjære medlemmer!Kjære medlemmer!

Siden sist har vi fått nesten 20 nye med-
lemmer, ikke minst takket være en stand 

under Horvamessa i Sandnessjøen i august. 
Dette betyr at vi holder koken på rundt 
300 medlemmer, men vi har selvfølgelig 
plass til flere. 

Vi oppfordrer alle våre trofaste medlemmer 
til å finne en venn som kanskje kunne ten-
ke seg å bli medlem i Helgeland Historielag. 
Gjennom å være medlem gir man en støtte 
til det arbeidet som historielaget driver, 
fremfor alt den årlige Årbok for Helgeland. 

Historielagsarbeid er en dugnad for å gi så 
mange som mulig gleden av å bli mer kjent 
med historien i sitt distrikt – enten man 
bor der eller kommer derfra. Jeg har møtt 
mange medlemmer som forteller at det er 
en mor eller far som kommer fra Helgeland, 
mens de selv er oppvokst et helt annet 
sted i landet. Dette forteller om følelser 
og røtter, og respekt for formødrene og 
forfedrene. 

Og også en nysgjerrighet: Hvem er jeg? 
Hvor kommer jeg fra? Hvordan var livet der 
slekta bodde? Hva formet dem og derved 
også meg?

Siden sist har vi hatt en  
fin medlemstur til Sundøya  
med Olaf Nordsjø som guid. 

Dessverre var lørdag 11. juni fandens 
fødselsdag som Olaf sa; det striregnet hele 
dagen. Men vi som var der fikk høre om
dyktige skipperslekter på Sund, 
gunstige jordbruksforhold og om 
den tyske adelsslekten Tankes etterkom-
mere som kom til øya på 1600-tallet og bor 
der fremdeles. 
 Min egen oldemor Hansine på Som-
merseth i Leirfjord var døpt Tanke som 
mellomnavn i 1857, hennes mor Anne 
Birgitte Tanke Hansdatter kom fra den 
øverste av Sundgårdene på Sundøya. Så for 
meg personlig var det mye nytt å få vite om 
slekta. 

Helt på slutten av dagen da regnet avtok, 
fikk vi en interessant befaring til det gjen-
grodde festningsanlegget som nazistene 
anla her under annen verdenskrig. 
 Sundøya lå strategisk til ved innfarten 
til Vefsnfjorden og alt som rørte seg langs 
kysten.

Årsmøtet på Seløy 21. april vedtok at neste 
årsmøte i 2023 skal legges til Mo i Rana. 
 Nå har styret bestemt seg for en dato: 
fredag 24. – lørdag 25. mars. 
 Mer info om dette kommer i det første 
medlemsbladet i 2023, men alle som har 
lyst til å delta bør sette av disse dagene al-
lerede nå. 
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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 
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456 18 350 – ansgar.kleven@gmail.com
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 Programmet vil bli utformet i samar-
beid med Rana Historielag.
Litt lenger inn i bladet kan dere lese om et 
oppdrag som Helgeland Historielag har fått 
fra Landslaget for lokalhistorie. Styret ser 
positivt på oppdraget, og tror det vil med-
føre mer samarbeid og kontakt mellom alle 
de lokale historielagene på Helgeland. 

I forrige nummer inviterte vi medlemmene 
til å kjøpe årboka til redusert pris. I under-
kant av 20 medlemmer har benyttet seg 
av tilbudet. Dette er jo en liten andel av 
medlemmene, men mange er vel vant til å 
kjøpe årboka i nærmeste bokhandel. Og 
det er jo også fint. Men styret fortsetter å 

diskutere hvordan medlemmene kan tilbys 
årboka som en del av medlemskapet.

Målet vårt hver høst er jo å selge så mange 
årbøker som mulig, det er derfor vi utgir 
den og det gir oss de inntektene vi trenger 
for å utgi den neste årboka. Så vår oppfor-
dring til medlemmene er: Kjøp årboka til 
deg selv og til dine nærmeste i julegave!

God jul og 
godt nyttår 
ønskes alle  
fra oss i styret!

Fra befaring på Sundøya.

FORSIDEBILDE viser et vakkert utformet håndtak/dørlåsbeslag i smijern i annen etasje på 
 Forsjordbrygga i Sjøgata i Mosjøen. Denne typen var vanlig i det meste av landet på 1700-tallet og 
tidlig på 1800-tallet.  I følge Jon Suul er dette eksemplaret noe mer forseggjort enn standarden.
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Nytt hefte ...Nytt hefte ...

Helgeland Historielag har fått et opp-
drag av Landslaget for lokalhistorie: å bli 
et regionlag i deres organisasjon. Styret 
behandlet saken på et teams-styremøte 
28. februar i år der også generalsekretæ-
ren Tor Anders Bekken Martinsen deltok. 
Styret stiller seg positiv til å påta seg dette 
oppdraget. Fra etableringen av Helgeland 
Historielag i 1970 har laget nettopp vært 
et regionalt lag, så dette ligger til grunn 
for hele vår virksomhet allerede: å dekke 
en hel region.

Saken krever imidlertid en vedtektsendring, 
så det er årsmøtet som må behandle saken. 
Styret bestemte seg for å diskutere saken 
med de lokale historielagene på Helgeland 
først, og inviterte til et møte på Helgeland 
Hjemmefrontmuseum i Mosjøen 24. august. 
Der deltok følgende personer:

Fra Rana Historielag: Per Gunnar Hjorten 
og Mary Ann Dahl

Fra Hattfjelldal Historielag: Kari og Leif 
Elsvatn

Fra Brønnøy Historielag: Marit Knoff og 
Åsa Storlien

Fra Helgeland Historielag: Are Andersen, 
Olaf Nordsjø, Ellen Svarstad, Oddvar 
 Ulvang og Kari Sommerseth Jacobsen 

Påmeldt, men frafall fordi fergen uteble:  
 Erik Solsem fra Vevelstad Historielag
Generalsekretær  
 Tor Anders Bekken Martinsen  
 i Landslaget for Lokal historie deltok  
 på teams med sitt innlegg.

Innledningsvis sammen med gode vafler og 
kaffe, hadde vi en prestenasjonsrunde både 
om oss selv som deltakere, og hva de enkelte 
historielagene holder på med. Det var sendt 
ut invitasjoner til alle historielagene på Hel-
geland, og følgende hadde ikke anledning 
til å komme på møtet: Hemnes Historielag, 
Vefsn Historielag, Øvre Dunderlandsdalen 
Historielag, Ytre Rana Historielag, Lurøy 
Historielag, Sømna Historielag, Velfjord His-
torielag, Nesna Historielag, Vega Historielag 
og Tjøtta Historielag.

Tor Anders Bekken Martinsen holdt følgende 
innledning:

En ny struktur med regionlag i Landslaget 
for Lokalhistorie er ikke alle like positive 
til. Men dette systemet er valgt av styret i 
Landslaget. Det er to åpenbare fordeler:

 1.Et stort pluss for landslaget å ha 
en paraplyorganisasjon som følger opp de 
lokale historielagene
 2. Regionlaget sender delegasjoner 
til landsmøtene. Hvert regionlag har tre 
personer med stemmerett, men kan sende 
flere.
 Neste landsmøte er i Tønsberg i mai 
2023. Lokale historielag på Helgeland 
kan dermed sende sine delegater via 
regionlaget Helgeland Museum. Men 
kostnadene må dekkes av det lokale 
historielaget.
 Fordelene for lokallagene med 
en slik regionlagsmodell er at dette kan 
være en møteplass for alle. Regionlaget 
tar ansvar for en aktivitet som kommer 
alle til gode. Temaer for slike møter kan 
være erfaringsutvekslinger når det gjelder 
økonomi, medlemsverving, faglige årbok-
seminarer og andre felles problemstil-
linger. Et regionlag kan aldri bestemme 
over et lokallag – dette er en frivillig sak. 
Men lokallagene bør være medlem i 
region laget – slik tilfelle er for mange av 
historielagene på Helgeland allerede. 
 Helgeland Historielag har i det store 
og hele jobbet som et regionalt historielag 
i mer enn 50 år.

Etter innledningen til Tor Anders Bekken 
Martinsen, var det en åpen diskusjon med 
ulike spørsmål og synspunkter.

Det kom et spørsmål om alle medlemmer i 
lokallagene er valgbare til regionlaget, og 
svaret på dette er ja. Det kom også et spørs-
mål hva dette vil si for Helgeland Historielag 
som medlemsorganisasjon. Svaret på dette 
er at laget fortsetter som før med direkte 
medlemskap av enkeltpersoner og lokallag. 
Den nye funksjonen som regionlag kommer 
som et tillegg.

Kontingenten for å være medlem i Helgeland 
Historielag er 280 kroner pr. år, gjelder for 

vanlige medlemmer og for lokale historiel ag. 
For dette får man tilsendt tre medlemsbla-
der i året, samt tilbud om å kjøpe den årlige 
Årbok for Helgeland til redusert pris.

De tilstedeværende historielagene stiller seg 
positive til at Helgeland Historielag blir et 
regionlag. Fra både Velfjord Historielag og fra 
Vevelstad Historielag er det kommet positive 
tilbakemeldinger på saken.

Nå blir det opp til styret i Helgeland 
Historie lag å ta saken videre. Neste årsmøte 
er bestemt lagt til Mo i Rana  
24.-25. mars 2023, så dette kan jo være en 
første anledning til å møtes med represen-
tanter for lokallagene. På dette årsmøte 
vil det bli lagt frem forslag til en vedtekts-
endring der det kommer frem at Helgeland 
Historielag er et regionlag.

Etter diskusjonen ble det en omvisning i den 
rikholdige utstillingen ved styreleder   
Oddgeir Johansen og styremedlemmene  
Oskar  Fagervik og Odd Kvalfors.
Kari Sommerseth Jacobsen

Helgeland Historielag  som regionlag –
Referat fra åpent møte 24. august
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I sommer var jeg sommervert på Vefsn 
Museum i et par uker. Innimellom hadde 
jeg noen fridager som jeg benyttet godt. Jeg 
gjorde en avtale med min firmenning Eva 
Birgitta Riiser som eier en av de aller eldste 
hyttene på Helgeland: Majarud ved Maja-
vatn. Den ble satt opp som hytte i 1914 av 
hennes oldeforeldre Anna og Hans Aas som 
bodde i Mosjøen. Hans Aas var bruksbestyrer 
ved Nesbruket, og fikk dermed tilgang på å 
kjøpe en eiendom på østsiden av den store 
innsjøen sør for byen. Anna var født Jacobsen 
og søsteren til min oldefar Karl Jacobsen i 
Sjøgata. 

Nyoppdagede skatter  
fra et gammelt fotoalbum

Jeg besøkte Majarud for første gang i 2018, 
og fikk sett gjennom gamle hyttebøker og 
album. Det var den ene datteren til Anna og 
Hans Aas, Karen Aas som overtok Majarud 
etter foreldrene. Hun drev broderiforretning 
i Mosjøen og var også leder av Vefsn Museum 
i noen år. Da sørget hun for at særlig gamle 
tekstiler ble samlet inn til museet. Ettersom 
hun var barnløs, var det nevøen Hans Riiser 
som overtok den gamle familiehytta. Eva er 
Hans sin datter.

Da jeg i sommer gjenså det eldste fotoalbumet 
og nok en gang bladde igjennom sidene fulle 
av gamle bilder fra tiden før og etter 1900, 

sa jeg til Eva at hun burde låne ut albumet til 
museet i Mosjøen slik at de fikk avfotografere 
de mest interessante bildene. Hun fikk kon-
taktinfo til fotograf  Tor Nyheim i Helgeland 
Museum av meg, og gjorde en avtale med 
ham.

Pr. i dag har Tore Nyheim digitalisert ca. 150 
bilder så langt. Han sier følgende om albumet:
«Ja det var mye interessant, spesielt i det ene 
albumet. Det er ikke ofte vi kommer over 
noen som såpass langt tilbake i tid, har fotogra-
fert så mye og spesielt på utflukter i distriktet.»

Etter hvert håper vi at Helgeland Historielag 
kan publisere disse bildene på vår populære 
Facebook-side med 3700 medlemmer, så alle 
kan få se dem og legge inn kommentarer hvis 
de vet hvor bildene er tatt og hvem som er 
avbildet. Noen kjenner både Eva og jeg igjen, 
hennes farmor og min farfar var jo søskenbarn 
så dette er nære familiebånd.
Kari Sommerseth Jacobsen

17. mai 1908 
i Sjøgata i 
Mosjøen.
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«Ut på tur, aldri sur». Et fan-
tastisk flott komponert bilde 
trolig tatt ved Andåshytta i 
Mosjøen.

Anna Aas ved en samisk 
gamme i nærområde. Noen 
som kjenner igjen den sørsa-
miske familien?

Den nybygde hytta Majarud ved Majavatn fotografert ca. 1915.

Sykkeltur ut på landet, Karen Aas lengst til høyre i smart sykkelantrekk.



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
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Det å lage dyrefigurer, leker i tre, er en 
gammel tradisjon i Norden, også på Hel-
geland. Vanligvis gjaldt det ulke husdyr 
som hest, ku og okse, sauer, geiter, griser, 
hunder, katter og høner. Dertil kunne 
det være ville dyr fra den nordiske fauna, 
men også mer eksotiske dyr fra fjerne 
land.

En egen spesialisering var utskjæring av ville 
fugler, en slik spesialisering utførte handels-
mann Sigurd J. Valla (1900 – ca. 1985) fra 
Saura, Ørneset på Handnesøya som ble kjent 
for sine utskårne fugler. Han hadde en stor 
produksjon, både av store og små fugler, sær-
lig i 1950-årene. Fuglene solgte han hovedsa-
kelig omkring i nærområdet på Handnesøya i 
Nesna (Tor Mathisen meddelt.). Nedenfor er 
gjengitt et utvalg av produksjonen.
Jon Suul

Helgelandske trefugler

Fuglefigurer (skjære og kråke) skåret omkring 1955-1960.
Fiskemåse (sæing) og tjeld. Foto: Inger Pedersen Toppen.

Flere fugler gjort av Sigurd J. Walla.



Returadresse: 
Helgeland Historielag,  
Ellen Svarstad
Simsøveien 51, 8890 Leirfjord
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Kjære medlem!
Vi er nå for lengst ute med «Årbok for Helge-
land 2022», og denne er blitt godt mottatt.
 Som redaktør er jeg i full gang med neste 
årbok, så har du en historie som omfatter 
folk eller fortidige forhold fra Helgeland, 
så lag en disposisjon for å se om du har nok 
stoff til en artikkel. Ta gjerne kontakt med 
undertegnede og luft idéen din. Bakerst i de 
fleste årbøkene er det en forfatterveiledning, 
les den nøye før du begynner å skrive. Fristen 
for å levere artikler til kommende årbok er 
nå satt til 1. april 2023, men vent ikke til siste 
frist, for da kan årboka være full. Nå er ikke 
dette så veldig alvorlig, for vi trenger også 
stoff til de neste årbøkene.
 Vi har de seinere år hatt totalt 200 sider 
som mal for årboka, men det går i fratrekk 
noen sider til forord, innholdsfortegnelse, 
årsmelding fra historielaget, fortegnelse over 

lokal litteratur, sponsoroversikt og forfatter-
veiledning, så i praksis har vi ca. 185 sider til 
rådighet for artikler. Derfor råder jeg deg som 
går svanger med en artikkel om å ta kontakt 
så snart som mulig. Skriver du et utkast til 
meg på et tidlig tidspunkt, kan jeg reser-
vere plass og du har litt bedre tid til å skrive 
ferdig historien slik du vil presentere den for 
leserne.
 Skriver du om noe som har foregått på 
Helgeland i nær eller fjern fortid, er du med 
på å ta vare på historien vår, slik at vi kan 
levere den videre til de neste generasjoner. 
Uten en fortiden, har vi ingen framtid. Vi må 
gjerne ha fokus på veien fremover, men sam-
tidig ta vare på det som en gang var. Det går 
an å ha minst to tanker i hodet samtididig. 
 Gå i deg selv: Er det noe du gjerne vil 
dele med andre – ta pennen fatt. 
 God skriving!
Beste hilsen fra Oddvar Ulvang

Jule-Jule-  gave!  gave!
retsretsÅÅ


