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Klar med bok nummer ni
BOK: Forfatter
Roald Larsen har
gitt ut sin niende
bok i serien
«Levende
sagntradisjon fra
Nord-Norge».
John H. Ulvøy
ulvoy@hblad.no 97480575

I boka «Døde piker, vin
og sagn» har Larsen samlet 62 mysterier fra de tre
nordligste fylkene. Historier fra Helgeland er
godt representert.
I «Slåsskamp med fanden» får vi lese om healeren som skal rense et hus
på Nord-Helgeland, og
som ender i slagsmål med
djevelen selv.
Fra Vandve på Dønna
kommer historien om
den hyggelige mannen
som plutselig dukket opp
i et ubebodd hus. På
Nesna høres lyder fra
snekring, uten at noen
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Kjære Tomine Fagervik!
Gratulerer hjerteligst med
overstått 5-årsdag 10.
november. Vi er så glade i
deg! Klem fra mamma,
pappa og Tobias.

jjubilanter
ubilanter
Torsdag 15. november
70 år
Alvin Inge Pedersen,
Austbø
60 år
Bjørg Ireen Fønnebø,
Vevelstad
Anne Ragnhild Solhaug,
Sandnessjøen
50 år
Kjell Husvik,
Sandnessjøen
Fredag 16. november
85 år
Einar Magnus Rølvåg,
Dønna
70 år
Svein Harald Olsen,
Vevelstad
40 år
Geir Edvardsen, Leir fjord

NY BOK: Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Roald
Larsen, har på ny samlet en rekke historier og sagn fra
nordnorge i bokform. Dette er den niende boka i serien
«Levende sagntradisjon fra Nord-Norge».
FOTO: HÅVAR SPITZBURGER
arbeider med slikt. I
Leirfjord er folk fra
Hjartland overbevist om
at de har sett hulderfolket.

De fleste historiene i
boka er forholdsvis korte,
og mange av dem fra nyere tid. Forfatter Larsen,
som er førsteamanuensis

i nordisk litteratur, gir
seg ikke ut på å forklare
fenomenene. I stedet
overlates det til leseren å
bruke fantasien.
Historiene er muntlige
i formen, og forfatteren
har bestrebet seg på å beholde språklige nyanse
fra de muntlige overføringene.
– I boka finnes sagn
om småfolk og spøkelser,
i betydning ånder og
gjengangere, men her er
også blant annet beretninger om hjelpere, forvarsler og sanndrømte.
Sagn gjør krav på å bli
trodd, det forteller noe
som angivelig har hendt,
og er knyttet til bestemte
steder, personer eller
hendelser, men sagn er
også diktning fordi det i
overleveringen har vært
utsatt for kunstnerisk
bearbeidelse, skriver
Roald Larsen til Helgelands Blad.

Hyller foregangskvinne med bok
BOK: Dagrunn
Grønbech har skrevet boka «Foregangskvinner. En
hyllest til Berit Ås.»
Boklanseringa skjer i
Oslo Kongressenter torsdag 15. november.
– Vi er veldig stolte av
at vi har fått til denne
boka for å markere Berit
Ås sin innsats for kvinners rettigheter og likeverd mellom kjønnene,
sier Arna Meisfjord, styremedlem i Kvinneuniversitetet i Norden, i ei
pressemelding.

Jubileum
Kvinnesaksforkjemperen,
fredsaktivisten og sosialpsykologen Berit Ås fylte
90 år i april i år, og Kvinneuniversitetet i Norden
har gjort 2018 til et jubileumsår for henne.
I den forbindelse har
Dagrunn Grønbech skrevet boka «Foregangskvinner. En hyllest til
Berit Ås», som gis ut på
Museumsforlaget.
«Berit Ås skapte begrepet kvinnekultur, hun
utviklet teorien om de
fem hersketeknikkene og

hun etablerte Kvinneuniversitetet. Hun er æresdoktor ved flere utenlandske universiteter og
teorien om de fem hersketeknikkene er oversatt
til en rekke språk. Hun
har brukt sitt liv til å
kjempe for kvinners rettigheter i samfunnslivet
og i politikken, gjennom
fagforenings- og politisk
arbeid, utdanning og
forskning», heter det i
pressemeldinga.

Helgeland
Berit Ås er godt kjent på
Helgeland, hvor hun tilbringer de fleste somrene. Hun har fritidshus
på Lille Vandve, og i en
egen artikkel i boka forteller hun om hvorfor
Helgeland og NordNorge betyr så mye for
henne.
Forsker og forfatter
Dagrunn Grønbech har
gjort en stor innsats for å
realisere boka. Første del
er en historisk oversikt
over de viktigste kampene som kvinnebevegelsen har stått i spissen for.
Det gjelder stemmeretten, retten til utdanning
og en lønn til å leve av,
retten til prevensjon og
retten til selvbestemt

HYLLES I BOK: 90-årsjubilanten Berit Ås.
FOTO: DAGRUNN GRØNBECH
abort og retten til et liv
uten vold. Andre del er
minibiografier av noen av
de foregangskvinnene
som gikk i spissen for
disse kampsakene. Siste
del er artikler som omhandler utfordringer som
vi fremdeles står overfor i
kampen for å skape et
likeverdig og humant
samfunn.
– Det er viktig å forstå
den innsats som ligger
bak de rettighetene som
vi i dag har en tendens til
å ta for gitt. Jeg håper
denne boka kan bli en
lærebok som kan brukes
både i ungdomsskolen og
i videregående skole, sier
Dagrunn Grønbech i
pressemeldinga.

