Ø. JOHANSSEN FØR JENNESTAD
av
Tore Haga
Fra folketellingen av 1910 vet vi at Ødbert Johanssen var født i 1874 i Herøy kommune på
Helgeland. Andre kilder forteller at han kjøpte handelsstedet på Jennestad i 1896. Da var han altså
bare 22 år gammel. Imidlertid finnes det fra sent 1896 postale spor som plasserer Ødbert langt fra
Jennestad. Jeg har et par konvolutter uten innhold, i motsetning til svært mange andre fra
Jennestadarkivet, men brevenes avsendere kaster et lite lysglimt inn i historien. Disse konvoluttene
er adressert til ham på adresse Kobberdal, Helgeland. Stedet heter i dag Kopardal og ligger i Dønna
kommune. Ødbert hadde altså ikke beveget seg så langt fra sitt fødested.
Den første konvolutten
er fra Clement Johnsen & Arnet
i Bergen og er stemplet i
oktober 1896. I Adressebog for
Bergen 1895 finner vi Clement
Johnsen flere steder. I personlisten er han oppført med
Komm. Nordlandshdl., og ellers
under Silde- og Fiskehandlere.
En Amund Arnet er oppført som
Handelsreisende. Disse oppføringene tyder på at Ødbert var i
gang med en karriere som
handelsmann i Kobberdal.
Hvis
han
kjøpte
Jennestad i 1896 - hadde han
gjort dette allerede på denne tid,
men uten å ha overtatt, eller
skjedde kjøpet helt på slutten av
året?
Spørsmålet blir enda mer
aktuelt når vi ser på neste
konvolutt, også fra Bergen.
Denne er nemlig datert 12 I 97.
Jeg har sett en annen konvolutt
fra Repslager Bruun til Ødbert
Johanssen, stemplet 9 XI 96.
Det kan vel tenkes at
korrespondansen begynte en tid
før dette.
Kontakten med
repslageren kan meget vel
skyldes at tauverk var etterspurt
av fiskeflåten på Helgeland.
Hvordan Ødbert hadde
ordnet seg i Kobberdal, er
uklart. Der fantes i sin tid et
handelssted der, men dets
historie mot slutten av 1800tallet er nokså vagt beskrevet.
Ødbert kan muligens ha leid
stedet en periode.

Navnet Johanssen ble ofte feilstavet på korrespondansen gjennom årene; slik også i disse to
tilfellene. På Repslager Bruuns brev av 1896, som ikke er vist her, var det likevel stavet riktig. Det
var nok en observant kontorist som hadde ansvar for det.
Kilder:
* Folketelling 1910.
* Fotefar mot nord: Jennestad Handelssted - Fra handel til kultur. Nordland fylkeskommune, Bodø. s. 4.
* https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php/Handelshuset_Koppardal_i_Dønna.
* gibud.no.
* Egen samling.

