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Kjære medlemmer!Kjære medlemmer!

Hjertelig velkommen til årsmøte på Mo 
i Rana 24. og 25. mars! Vi håper mange 

av dere har tid og anledning til å komme.

Første dagen er vi på Rana Museum som 
ligger i gangavstand til Meyergården der vi 
bor. «Meyer på Mo» er et begrep som har 
overlevd mange generasjoner, et handels-
hus som i navnet fremdeles lever. L. A. 
Meyer flyttet familiens handelsvirksomhet 
fra Vikholmen på Hugla til borgerleiet 
Mo, «som den gang var et ubetydelig sted 
innerst i Ranfjorden» for å sitere Lokalhis-
toriewiki.no. Handelshuset ble Nordlands 
aller største, og omfattet bakeri, båtbyggeri, 
dampskipsekspedisjon, gjestgiveri, jernvarer, 
konfeksjon, malerverksted, møbelsalg, 
salmakeri, seilmakeri, slakteri, smie og 
snekkeri. Familien står bak Meyergården 
som først var et gjestgiveri fra 1885, og som 
utviklet seg til det hotellet det er i dag.

Hvem var kvinnen bak Lars Aagaard Meyer 
(1831-1909)? Oldebarnet Karin Beate Vold 
har undersøkt dette, og historien om jakten 
på sin oldemor Hanna (som var kone nr. to) 
forteller hun om etter lunsj på fredagen. 
Hanna og Lars fikk 10 barn, og Lars hadde 
fire fra første ekteskap, så her blomstret 
familielivet. En av døtrene i annet ekteskap 
var Kaja (født i 1872) som ble mormoren til 
Karin Beate og den eldre broren Jan Erik 
som bodde i Oslo. De besøkte henne på 
Mo hver eneste sommer i hele barndom-
men frem til bestemoren døde i 1956. Vi 
var mange sørfra som tok toget nordover 

for å tilbringe sommeren hos en mormor på 
Helgeland på 50- og 60-tallet. 

På årsmøtet vil styret fremlegge en ved-
tektsendring for å få inn i vedtektene at 
Helgeland Historielag er et regionlag. Styret 
har orientert om denne saken fortløpende, 
så vi håper årsmøtet bifaller denne ved-
tektsendringen.

Vedlagt i dette medlemsbladet finner dere 
styrets årsmelding for 2022. Også i fjor fikk 
vi et pent overskudd, så nå er vi oppe på 
et bærekraftig nivå igjen. Bokprosjektet 
Samisk Helgeland vil naturlig nok koste 
historielaget noe, selv om vi regner med 
å få støtte til trykkekostnadene. Så får 
laget  diskutere videre om det er liv laga å 
fortsette utgivelsen av Helgelands historie i 
en eller annen form.

På årsmøtet på Seløy i fjor fikk styret 
et oppdrag fra forsamlingen: å finne ut 
av hvorfor bind nr. 3 og 4 av Helgeland 
 historie solgte så mye mindre enn de to 
foregående bindene i bokserien. 
 Are Andersen påtok seg å spørre folk 
som var i de ulike posisjonene rundt dette 
bokprosjektet, og resultatet av denne 
undersøkelsen finner dere på de nestec 
sidene. 
 En stor takk til Are for en flott utført 
jobb og tusen takk også til alle som be-
svarte forespørselen. Det er som dere vil se 
flere svar på det dårlige salget.

Da sees vi på Mo!
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Kari

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
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Kari Sommerseth Jacobsen
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Vararepresentanter: 
Olaf Nordsjø 
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Unni Marie Sandholm 
482 72 515 – usandhol@outlook.com
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Sted:  Meyergården på Mo i Rana
Dato:  fredag 24. og lørdag 25. mars

PROGRAM:
Fredag 24. mars
Kl. 11-12 Innsjekk på Meyergården
Kl. 12.00 Lunsj på Rana Museum, Midtregate 1 – gåavstand fra Meyergården
Kl. 13.00 Velkommen til Mo i Rana

Kl. 13.15 Karin Beate Vold:
 «Hanna Smith Meyer 1844-1924.  
 Guvernanten fra Arendal  
 som ble husfruen på Meyergården»

Kl.14.00 Omvisning i de nye utstillingene  
 på Rana Museum 
 v/avdelingsleder Rita Jørgensdatter
Kl. 15.00 Kaffe og noe attåt
Kl. 15.30 Styreleder Per Gunnar Hjorten  
 i Rana Historielag vil fortelle om 
 prosjektet med blå skilt på bygninger  
 i byen.
 Vi avslutter med en byvandring

Kl. 19.00 Middag i Gammelbygget på Meyergården

Lørdag 25. mars
Kl.  9.00 Frokost på Meyergården
Kl. 10.00 ÅRSMØTE samme sted
Kl. 12.00 Lunsj 
Kl. 13.00 Avreise

Velkommen til årsmøte 2023

Karin Beate Vold  
er født i 1944, og tilbrakte alle barndom-
mens sommerferier sammen med broren 
Jan Erik hos bestemor Kaja Wilhelmsen i 
Ranheimgata i Mo i Rana fram til 1956. 

Kaja var en av døtrene  
til Hanna og L. A. Meyer.

Cand. philol. med norsk hovedfag (1976). 
 Har arbeidet blant annet som litteratur-

kritiker,  forlagsredaktør og direktør for 
Norsk barnebokinstitutt (1985-2008). 

Medforfatter av Norsk barne-
litteraturhistorie (1997; 2018)

SAKSLISTE
1. Konstituering
2. Årsmelding 2022
3. Regnskap for 2022
4. Vedtektsendring
5. Kontingent 2024
6. Innkomne saker
7. Årsmøte 2024, stedsvalg
8. Valg
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må 
være mottatt i styret innen 10, mars og sendes 
leder Kari Sommerseth Jacobsen på e-post: 
kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com

Vi har reservert ca. 20 enkelt- og dobbeltværelser  
på Meyergården til følgende priser:
 Enkeltrom m/frokost kr.1190
 Dobbeltrom m/frokost kr.1390
 Tre retters middag koster kr.505 pr. person
 To lunsjer koster kr. 300 pr. person
Påmelding innen 10. mars til:
kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com  
eller mobil 915 66 928.
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Nytt hefte ...Nytt hefte ...

Produksjon:
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Helgeland Historie

Bind III 
1537 – 1840

H
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Utgiver

 
Helgeland Historielag

– stiftet 1970 –

Helgeland Historie – Bind III – 1537-1840:

•Hva er Helgeland?
•Godseiere og husmenn
•Jord- og skogbruk
•Jakt, fiske og fangst

•Fiskeriene
•Samiske forhold

Oppsummert peker de fleste på store endringer i 
folks medievaner i løpet av de 30 årene fra bind 1 
kom ut til bind 4. 

For rundt ti år siden så over fire av fem nordmenn 
på tradisjonell, lineær tv på en vanlig dag, men sånn 
er det ikke lenger. Nå ser under halvparten av oss 
på lineær-tv daglig, og andelen synker stadig, ifølge 
Statistisk sentralbyrå.

Stadig flere søker opp de programmene de vil se 
og streamer når det passer dem. Podkast har vokst 
enormt de siste årene, og underholdningspreget 
program vokser mest.

Ytterst få sjekker fakta i tradisjonelle oppslagsverk. 
Elektroniske kanaler som Wikipedia og Google har 
overtatt.

Årsmøtets spørsmål kan vanskelig besvares med 
kvalitetsforskjell på de fire bøkene, heller ikke med 
markert forskjell på markedsføringen. Hovedsvaret 
må nok søkes i den store endringen i folks medi-
evaner.

Bind 1 - 1985, 
leder Arnt O Åsvang
Birgitta Wik og Kristian Pettersen:  

Helgeland og den arkeologiske tradisjonen
Kurt Alterskjær:  

Eldre steinalder 
Kristian Pettersen:  

Yngre fangst – steinalder
Kalle Sognnes:  

Bergkunsten
Kari Støren Binns:  

De første tegn til jordbruk
Birgitta Wik:  

Jernalderen
Lars F Stenvik:  

Samer
Birgitta Wik og Kristian Pettersen:  

Pollenanalyse og 14C dateringer

Bind 2 - 1994 
redaktør Birgitta Berglund,  
leder Per Smørvik

Inger Storli:  
Reindriftssamer og fast boende samer i vikingtid 
og tidlig middelalder

Arne B Johansen:  
Kildene og kunnskapen

Birgitta Berglund:  
Funn siden sist

Bind 3 - 2011 
redaktør Stein Reno Bonsaksen,  
leder Ørnulf Kibsgaard 
Kåre Hansen:  

Hva er Helgeland
Ann Kristin Klausen:  

• Jordbruket 1700-1840,  
 en «Underordnet ervervskilde» 
• Fiskerier på Helgeland

 • Skogbruk
 • Jakt, fangst, sanking og ferskvannsfiske
Kåre Hansen:  

• Godseieren på Helgeland –  
 en person med mange interesser

 • Leilendingene – den store massen  
 på leid jord

 • Husmannen – fisker, småbruker, håndverker 
 og sesongarbeider

 •Kårfolkene – en sammensatt gruppe 
 mennesker

Leif Elsvatn:  
Samenes plass i Helgelands historie

Bind 4 - 2015 
redaktør Sten Rino Bonsaksen,  
leder Olav Håkon Dybvik
Espen Andresen:  

Sentral og lokal verdslig administrasjon 1500-
1840

Ragnhild Høgsæt:  
Befolknings- og bosettingsmønster  
på Helgeland

Espen Andresen:  
Bosettingsutvikling på Helgeland fra om lag 1700 
til 1840

Svein Fygle:  
Handel og samferdsel

Per Smørvik:  
Fra årestue til nordlandsstue

Ann Kristin Klausen:  
Båtbyggertradisjoner på Helgeland

Alan Hutchinson:  
Klær skaper folk

Johannes Lovund:  
Husflid og folkekunst

Per Karstensen:  
Fattigomsorgen

Helgeland historie
På historielagets årsmøte i 2022 ble styret bedt om å finne forklaringer på at de to siste 
bindene av Helgeland historie har solgt så mye dårligere enn de to første. Eksakt svar 
finnes neppe, men her følger i alle fall noen betraktinger fra kvalifiserte synsere.

Alfred Jakobsen:  
Hva betyr folkenavnet Háleygir 
og landskapsnavnet Hálogaland?

Øystein Ekroll:  
Guds hus i stein og tre

Reidar Bertelsen:  
Helgelendingene og Vågan i 
Lofoten

Alfred Jakobsen:  
En saga om Hårek fra Tjøtta i 
skriftlig form?

Kjell Jacobsen:  
Busettinga i innlandsbygdene

Knut Bergsland:  
Samiske perspektiver  
i Helgelands historie

Produksjon:

8656 Mosjøen • www.ronnestrykk.no

Helgeland Historie

Bind IV 
1537 – 1840

H
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Utgiver

 
Helgeland Historielag

– stiftet 1970 –

Helgeland Historie – Bind IV – 1537-1840:

•Styringen av Helgeland
•Befolknings- og bosetningsmønster

•Handel og samferdsel
•Bygningshistorie

•Båtbygging
•Matrielle kår

•Husflid og folkekunst
•Fattigomsorgen

•Skole og opplæring
•Kirken og religiøsitet
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Per Karstensen:  
Tro og viten i arv fra slekt til slekt

Alan Hutchinson:  
Kirken og religiøsitet på Helgeland i tidlig tid

Andre bøker/ 
konkurrenter
1985, bind 1
(ikke oversikt over andre bøker samme år)

1994, bind 2
Hans R Døsen utarbeidet oversikt over bøker (hefter) 
med lokalt tilsnitt som kom ut samme år. Han kom til 
56 titler. Noen av disse var praktbøker som utvilsomt 
ble sterke konkurrenter til årboka.

2011, bind 3
Dette året var det Rana bibliotek som laget oversikt 
over lokal litteratur. De kom til 27 titler

2015, bind 4
Også i 2015 var det Rana bibliotek som registrerte 
utgivelser med lokalhistorisk tilsnitt; 34 bøker.
Verdt å merke seg er Nordland historie som kom ut i 
3 store bind dette året og trolig ble en sterk konkur-
rent til Helgeland historie.

Tilgjengelighet
Alle bindene kan lånes i alle bibliotek. 
Alle bindene er også scannet (digitalisert) hos Nasjo-
nalbiblioteket (NB). 
Bind 1 og 2 er åpent tilgjengelig for alle. 
Bind 3 og 4 er tilgjengelig på visse vilkår (fortrinnsvis 
forskning/historisk arbeid)

Omtaler/ 
markedsføring
Ved å søke på «Helgeland historie» hos Nasjonalbi-
blioteket får man slike treff:
År HA Alle aviser
1985  9 38
1994 13 31
2011  6 11
Avisene for 2015 er ikke scannet hos NB, 
men søk direkte i Helgelendingen gir 11 treff.

Treffene inkluderer både redaksjonell omtale og 
lagets annonsering. Tallene gir ingen pekepinn om 
mer eller mindre markedsføring for de ulike bindene. 
Men det er tydelig at bind 1 fikk vesentlig større 
oppmerksomhet i aviser utenfor Helgeland enn de 
andre bindene.

Nordlands historie
Flere har pekt på sterk konkurranse fra «Nordlands 
historie» da den kom ut samtidig som bind 4, og 
derfor har jeg spurt Fagforlaget om deres erfaring. 
Her er svaret:

Hei Are,
Takk for epost med godt spørsmål! 
Nordlands historie ble tatt godt mot i markedet 
da den ble utgitt i 2015. Den har solgt omtrent 
som vi forventet.

Samtidig er det liten tvil om at markedet for 
regional- og lokalhistoriebøker har falt vesentlig 
over en del år. Det samme gjelder nok for flere 
typer faglitteratur, men særlig disse påkostede 
flerbindsverkene har hatt en markant nedgang. 
Det skyldes flere faktorer, men én vesentlig faktor 
er at denne typen bøker ofte har blitt kjøpt og 
gitt som gaver, og at boken har blitt mindre 
populær som gaveartikkel. Der det var svært 

stor interesse for det meste av lokalhistorie for 
10-15 år siden, er nå bokleserne mer selektive. 
De virkelig etterspurte bokprosjektene går fortsatt 
ganske godt, men resten av markedet er stadig 
mer krevende.

Håper disse betraktningene kan være nyttig for 
deres videre arbeid med Helgelands historie. 
Ring meg gjerne om det er noe mer vi kan bidra 
med.
Vennlig hilsen,ANDREAS NYBØ
Forlagsredaktør økonomiske og  
administrative fag

Mediebruk
Andel som har brukt ulike medier  
en gjennomsnittsdag (9-79 år) SSB i prosent
 1991 2021
Papiravis 84 22
Nettavis ... 59
Fjernsyn 81 46
Radio 71 47
Lydmedier 43 58
Ukeblad 21 4
Bøker 24 21
Tidsskrift 18 5
Tegneseriebl 11 3
Film/video 10 52
Internett ... 93

Synsing
Olav Håkon Dybvik
Bind 1 representerte et banebrytende arbeid, boka 
fikk nasjonal oppmerksomhet, avtok per ny bok
Bind 3 og 4 behandlet samme tidsperiode, kanskje 
uheldig. Disse bindene hadde heller ikke kjente 
navn (kioskveltere) som kunne brukes til å «spisse» 
markedsføringen. «Halvvitenskapelig» og litt grå 
artikler – årboknivå.
 Interessen i lokalavisene var blitt svært lav – bare 
BA som ga god og stor omtale.
 Fylket kom ut med sitt verk Nordland historie 
samme år som vårt bind 4.

Per Smørvik
Fallende salg kan i alle fall ikke ha noe med innhol-
det år gjøre -bind 3 og 4 var jo mer interessant enn 
bind 2.

 Konkurranse fra andre bokutgivelser tror jeg 
ikke på. Kan være noe med tiden, at faktabaserte 
verk selger mindre enn romaner?
 Finnes det andre tilsvarende utgivelser vi kan 
sammenligne med?

Anne Severinsen
Bind 1 representerte noe nytt, nyhetens interesse ble 
gradvis borte for de påfølgende utgivelser. Kanskje 
er det også generelt synkende interesse for historie 
blant nye generasjoner?
 Faktum er det uansett at ungdommen har om-
favnet elektroniske medier. Interessen for papirba-
serte medier har blitt tilsvarende liten. Fakta finnes 
på Wikipedia og Googl. 

Sten Rino Bonsaksen
Alle fire bindene representerer en faglig tung 
materie, og slik sett må man gjerne være over gjen-
nomsnittet interessert i historie for å kjøpe bøkene. 
Årbøkene blir litt annerledes med sine korte og 
varierte artikler.
 Jeg er vel ikke helt objektiv, men mener likevel 
at forfatterne har gjort en formidabel jobb. Jeg er 
stolt av både bind 3 og 4.
 MF er viktig og kan muligens ha vært ulik for 
de ulike bindene uten at jeg vet noe om det. Men 
dette er dyre bøker så man må nok være over mid-
dels interessert for å kjøpe dem.
 Stifterne av historielaget var ennå oppegående 
da bind 1 og 2 kom ut, og for dem var Helgeland 
historie en kongstanke. De bidro rimeligvis til at 
kongstanken skulle bli en suksess.
 I dag savner jeg mest av alt en fortsettelse av 
Helgelands historie.

Ann Kristin Klausen
Visste faktisk ikke at det var forskjell på salget. Men 
generelt ser vi i museumsbutikken at bøker selger 
stadig dårligere. Ser også at jeg selv stadig oftere vel-
ger å søke i NB på nett, selv om jeg har de aktuelle 
bøkene i bokhylla – elektronisk søk er enklere og 
raskere.

Kåre Hansen
Historiske bøker selger generelt dårligere nå enn 
før. Stadig flere er fornøyd med svarene de finner på 
wikipedia. Fylkets historie i tre bind ble vel hellere 
ikke den store salgssuksessen.
 Den historiske interessen ser ut til å avgrense seg 
til leserens nære slekt og/eller nærområde. 
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Styret har etter årsmøtet på Seløy 21. april 2022 
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 2023
Redaktør Oddvar Ulvang, Leirfjord
Medlemmer: Are Andersen, Esther Johanne Vilmones 

Ødegård, Magnar Solbakk og Olaf Nordsjø
Revisorer
Helgeland Historielag kjøper sin regnskaps- og revi-

sortjeneste 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. 2022 har vi registrert 287 medlemmer, 
herav 10 æresmedlemmer. 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 medlemsbladet. 

Styremøter 
Styret har i løpet av 2022 hatt følgende fire styre-
møter: 28. februar på Teams, 21. april før årsmøtet 
på Seløy, 11. juni hos Olaf Nordsjø på Sundøya, 2. 
november på Jacobsensalen i Kulturverkstedet i Mo-
sjøen. Styret har jevnlig og god kontakt pr. e-post. 
Samarbeidet i styret har vært godt, og alle vedtak har 
vært enstemmige. Siste styremøte den 2. november i 
Mosjøen avsluttet med et felles møte mellom styret 
og redaksjonskomitéen for årboka 2022. Deretter 
gikk alle ned i første etasje og spiste en juletallerken. 
Kontakten har vært god underveis i produksjonen 
av årboka. Flere fra styret deltok 24. august sammen 
med boknemnda i pakking og utsending av årboka, 
likeledes i fordeling av bøker til bidragsytere og 
støttespillere.

Medlemstur til Sundøya 11. juni
I underkant av 10 personer deltok på medlemsturen 
ettersom denne dagen var fandens fødselsdag ifølge 
guiden Olaf Nordsjø: det striregnet. Men vi som var 
til stede på Ungdomshuset fikk høre om dyktige 
jekteskippere på Sund, gunstige jordbruksforhold og 
om den tyske adelsslekten Tankes etterkommere som 
kom til øya på 1600-tallet og fremdeles bor der.
 Helt på slutten av dagen da regnet avtok, fikk vi 
en interessant befaring til det gjengrodde fest-
ningsanlegget som nazistene anla her under annen 
verdenskrig. Sundøya lå strategisk til ved innfarten til 
Vefsnfjorden og alt som rørte seg langs skipsleia.

Alle utgivere er pliktig til å levere bøker til flere 
nasjonale arkiv. Det betyr at mange bibliotek vegrer 
seg for å kjøpe inn bøker når de kan låne gratis hos 
nasjonale arkiv/bibliotek. 
 Videre ser vi at mulighetene til å kopiere/scanne 
er blitt mye bedre. Mange bruker denne mulighe-
ten. Først låner de boka gratis på et bibliotek og så 
kopierer de sidene om sitt nærområde og deler med 
hele familien.
 I sin tid forsøkte jeg å få til et abonnements-
system på årboka for medlemmene av historielaget. 
Forsøket ble torpedert av en bokhandler i Mosjøen, 
som insisterte på at boksalget måtte skje gjennom en 
bokhandel. 

Espen Andresen
Kanskje har de to siste bindene druknet i andre 
bokutgivelser? De to siste bindene omhandler samme 
tidsepoke (1537-1840). Noen har kanskje misforstått 
og trodd at det var ei og samme bok?
 Etter hvert fikk Helgeland historie også kon-
kurranse fra bygdebøker i flere kommuner, og de 
ble rimeligvis mer lokal og nær for flere kjøpere. 
Historiebøkene er også scannet og lett tilgjengelig 
elektronisk på NB.

Arne Andersen
Bind 3 og 4 manglet en rød tråd i historieskrivingen. 
Ble en samling av tematiske artikler, altså en annen 
fortellerform enn i de to første bindene. 
 Noen har nevnt utgivelsen av Nordlands historie 
som betydelig konkurrent, men det tviler jeg på for 
der står jo svært lite om Helgeland.

Brit Anne Moen (Norli)

Fagbøker selger generelt mindre nå enn tidligere. 
Helgeland historie har et tungt innhold, man skal 
være over middels interessert i historie for å kjøpe 
et slik bokverk. Klar trend at stadig flere foretrek-
ker elektroniske medier. Faktainformasjon søkes på 
wikipedia og google. Dette har ungene i flere år blitt 
oppdratt til i skolen. Der bruker de i økende grad 
nettbrett i stedet for lærebøker i papir.
 Omslaget på bøker er viktig. Bind 3 og 4 var 
nesten identiske. Det kan ha skapt misforståelse som 
rammet spesielt bind 4. Markedsføring er også viktig. 
Ingen tvil om at entusiasmen var større for bind 1 
enn for de påfølgende.

Are Andersen
Mosjøen november 2022
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Helgeland Historie – Bind IV – 1537-1840:

•Styringen av Helgeland
•Befolknings- og bosetningsmønster

•Handel og samferdsel
•Bygningshistorie

•Båtbygging
•Matrielle kår

•Husflid og folkekunst
•Fattigomsorgen

•Skole og opplæring
•Kirken og religiøsitet

Baksida av bind 4. 

Årsmelding fra styret i 
Helgeland Historielag 2022 



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

Nytt æresmedlem
Etter innstilling fra æresmedlemsutvalget, ble Sven 
Erik Forfang valgt til nytt æresmedlem fra 2021. 
Ettersom han ikke var til stede i Hattfjelldal, fikk han 
overrakt diplom og blomster på årsmøtet på Seløy 
21.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 lo-
kalhistorie.  De ønsker at Helgeland Historielag skal 
bli et formelt regionlag i deres organisasjonsstruktur. 
Styret er positive til dette, men ønsket en runde 
med de lokale historielagene. Vi innkalte dem til et 
fellesmøte 24. august i Mosjøen. Vi har ikke mottatt 
noen kritiske røster til forslaget, og tar saken videre 
til årsmøte i 2023.
 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 er 
etablert. Flere artikkelforfattere har holdt foredrag 
om sine temaer på flere av museumsavdelingene i 
2022. Oddvar Ulvang fortalte om sin artikkel om 
hvalfangst på Dønna Museum 9.oktober, på Leirfjord 
Museum 19. oktober, Kulturbadet i Sandnessjøen 
27. oktober og i Brasøy 18. november, Hans Henrik 
Strøm om sin artikkel om ishavsfangt 15 september i 
Kulturbadet i Sandnessjøen og Kari Sommerseth Ja-
cobsen om prestefruen i Vefsn 3. november på Herøy 
Museum. Are Andersen presenterte hele årboka på 
bokdagen i Mosjøen bibliotek 19. november.

Medlemsbladet  
”Den historiske Helgelendingen”
Medlemsbladet har kommet ut med tre numre i 
2022. 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 
måte. Nummer to kommer ut etter årsmøtet og før 
sommeren, og her redegjøres for forhandlingene og 
styresammensetningen. Det tredje nummeret kom-
mer ut før jul.

Hjemmeside og Facebook
Historielaget har valgt å informere elektronisk på to 
måter. På lagets hjemmeside (www.helgeland-histo-
rielag.no) legger vi ut fakta om oss selv, som: Vedtek-

ter, 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 3700 følgere ved årsskiftet. 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 An-
dersen som er ansvarlig for denne FB-siden, og han 
legger ut foto som er tatt av fotografer i Helgeland 
Arbeiderblad – nå Helgelendingen – fra 1970-tal-
let 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 grup-
pen.
Are Andersen la ut omtaler av samtlige artikler i 
årboka frem mot jul som en oppfordring til å kjøpe 
årboka i julegave.

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 
Mjaavatn-brygga i Mosjøen. Styret ønsket å øke for-
tjenesten 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 %. 
 Styret takker Helgeland Museum for godt sam-
arbeid 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 museumsavde-
lingene 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. Boknemnda med redaktør 
Oddvar Ulvang i spissen har klart å fylle årboka med 
variert godt stoff og styret er takknemlig for det store 
arbeidet som gjøres.  
 Opplaget for 2022 var på 1200 eks. Årboka kom 
ut i slutten av august. Samarbeidet med Tf-grafisk har 
vært utmerket. Bak denne virksomheten står Torolv 
Forfang. Han tilrettelegger også vårt medlemsblad. 

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/redaksjons-
gruppe 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
Sijti Jarnge har oppnevnt to personer i referanse-

gruppa: Leif Elsvatn og Ole Henrik Kappfjell.
 På grunn av koronapandemien ble prosjektet 
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. Der møtte 26 perso-
ner, så interessen for prosjektet er stor.
 Artikkelforfatterne fikk deadline til 31. 12.2022 
med å levere sine artikler, og det arbeides med å få 
utgitt boka i løpet av 2024.

Økonomi og regnskapsførsel  
Historielaget har sitt fjerde 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 2022 som viser 
en omsetning på kr. 388 186 og et overskudd på kr. 
81 868 (mot kr. 152 504 i 2021).  Driftskostnadene på 
kr. 306 179 er litt høyere enn året før (kr. 283 901). 
Egenkapitalen er nå på kr. 506 616 (mot 424 747 i 
2021).
 Etter flere år med store underskudd, var det helt 
nødvendig med en snuoperasjon for å komme opp 
på et bærekraftig nivå for historielaget. Koronapan-
demien gjorde det lettere å redusere utgiftene. Som 
i 2021 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. Våre venner i Korgen er 
særlig flinke til å skaffe lokale sponsorer!

Sluttord
Styret har de siste årene lyktes med å få økonomien 
opp på et bærekraftig nivå igjen. Vi ser også frem til 
å bli et regionlag som kan samarbeide enda bedre 
med alle de lokale historielagene på Helgeland. Vi 
har tro på at bokprosjektet Samisk Helgeland kan 
skape fellesskap og engasjement på hele Helgeland. 
Sammen med Helgeland Museum og Sijti Jarnge som 
støttespillere, tar vi tak i et forsømt, men viktig tema.
 Styret vil takke alle, medlemmer og samarbeids-
partnere, som har bidratt til at Helgeland Historielag 
fortsetter å være en viktig organisasjon på Helge-
land.

Mosjøen den 20. februar 2023
Kari Sommerseth Jacobsen       Jon Suul 

 Ellen Svarstad       Are Andersen       Ansgar Kleven 



Returadresse: 
Helgeland Historielag,  
Ellen Svarstad
Simsøveien 51, 8890 Leirfjord
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Helgeland Historielag hadde stand under 
 Horvamessa i Sandnessjøen i august.
Vi fikk 20 nye medlemmer, ikke minst takket være 
at Ellen Svarstad kjenner de fleste.
Foto:Arne Johan Andersen

På  På  
«Horvamessa»  «Horvamessa»  
i augusti august


