MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
onsdag, den 12. mars 2014
kl. 18:00 – 19:30

Til stede:
Styret
Anne Rita

Kolberg

Åse

Sørgård

Anfinn

Myrvang

Ingjar

Johnsen

Ole Hjalmar Schulz
Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund og Åshild Hammer Ursin.
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NYTT SIDEN SIST- ORIENTERINGER
-

Nyere skolehistorie for Meløy. Som vedtatt i forrige styremøte, har Anfinn
hatt kontakt med Unni Torsvik vedrørende denne saken. Det er foretatt
innsamling av stoff og materialet ligger der, men hun ser ikke at hun vil påta
seg det videre arbeidet med dette.

-

Henvendelse fra en John Bye (amerikaner men med røtter fra Meløy) der
han har en del spekulasjoner rundt gravplatene i støpejern som dekker
noen av de eldste gravene på kirkegården på Meløya. Denne henvendelsen
er sendt videre til Per Swensen.

-

Henvendelse fra svensk forfatter Anders Kallgård om Vilka øar (utan fast
landførbindelse) i Meløy kommune har haft fast befolkning (helårsboende)
någon gång efter år 1900? Anfinn har sendt svar til vedkommende på
denne henvendelsen.

-

Henvendelser fra Helene Børsting vedrørende mulig deltakelse i markeringen
av hundreårsjubileet for Naturvernforbundet Salten lokallag som er tenkt
arrangert i Fondal 21.juni (se egen sak).
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FEIRING AV 100 ÅRSJUBILEUM FOR NATURVERNFORBUNDET
SALTEN I FONDAL
Lederen har hatt noen henvendelser fra Helene Børsting der hun orienterer om
planene for markering av Naturvernforbundet Saltens hundreårsjubileum i Fondal i
juni og om en mulig deltakelse fra blant annet historielaget i dette. Vi er i utgangspunktet positiv til tanken, men er avventende til ting blir noe mer avklart og mer
konkret. Børsting har henvendt seg til kommunen ved ordføreren og han har ønsket
velkommen til et møte om saken. Til dette møtet ønsker Børsting at representant for
museet, kulturetaten, landbruksetaten og historielaget inviteres. Dersom vi får
invitasjon og møtet blir avholdt fredag den 21. mars som antydet, kan Ingjar Johnsen
møte fra historielaget. Det historielaget eventuelt kan bidra med i jubileumsfeiringen,
er historisk innslag (foredrag ved Anfinn) og eventuelt et pengebeløp.

11/14

GRUNNLOVSJUBILEET
Det skal ha vært avhold to møter i den kommunale jubileumskommiteen. Anne
Rita er valgt som vår representant. Til det første møtet kom innkallelsen etter at
møtet hadde vært avholdt og til det siste hadde hun ikke anledning å delta. På
kommunalt hold jobbes det kun i forhold til skolene og det er ikke bevilget noe
ekstra penger til markeringen av jubileet.
Bjarne Flaat har hatt kontakt med museet om at grunnloven burde ha vært et innslag
på en historisk onsdag i vår, men så langt er programmet for våren lagt og det kan i så
fall ikke skje før til høsten. Flaat har sparket ballen videre til oss om dette kunne være
noe for historielaget med eventuelt et foredrag lokalisert til Infosentret i Glomfjord.
Selve arbeidet med grunnloven angikk nok oss her i Meløy lite på den tiden da valg av
utsendinger til riksforsamlingen skulle skje i kirkene. Innkallinger og info gikk sent å få
fram. På den tiden hørte vi inn under Rødøy både administrativt og kirkelig. På grunn
av sen postgang og vanskelig framkommelighet, møtte ingen fra Nord Norge på
Eidsvoll. Anne Rita vil sjekke ut litt nærmere om noe kan gjøres i løpet av
jubileumsåret, blant annet med museet.
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ÅRSMØTE
Årsmøtet vil bli avholdt onsdag den 14. mai kl 18.00. Møtested er ennå ikke bestemt.
Siden laget har trettiårsjubileum den 1. april, kan det være naturlig med bla litt ekstra
servering. Innkalling til møtet vil skje gjennom annonser i Framtida og Meløyavisa og
gjennom medlemsbladet som Anfinn og Ingjar vil lage i forkant av møtet.

13/14

SVARTISEN SOM TURISTMÅL PÅ SLUTTEN AV 1800 TALLET
Kulturkontoret har planer om et arrangement på Svartisen for skolene i Meløy der
temaet er ”Svartisen som turistmål på slutten av 1800 tallet”. Anneken Leune vil
holde foredrag. Anne Rita har en god del bilder som hun kan låne ut til ei utstilling.
Hun vil ta kontakt med Hanne Barvik på kulturkontoret der de kan plukke ut bilder
som det kan lages utstillingsbilder av.
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ÅRBOKSAMARBEIDET I SALTEN
Det har vært avholdt møte i Bodø om samarbeidet. Det er innhentet anbud på
trykkingen og denne gangen er det kommet inn en del anbud. Anbudsavtalen går
over to år, og denne gangen ser det ut til at anbudet kan gå til et trykkeri i Drammen.
Leder i samarbeidet, Elisabeth Nilsen, vil reise til Drammen for å sjekke ut nærmere
før trykkeriet eventuelt får oppgaven. Da det ikke er aktuelt for Framtia å ta jobben
med årets årbok, vil vi fortsette årboksamarbeidet med de øvrige i lagene i Salten.
Det skal ellers være årbokseminar i Beiarn 11. og 12. juni.
Ved siste års årbokutgivelse, opplevde også vårt lag problemer i forhold til
bokkjeden ARK. Årboksamarbeidet vil ta opp dette sentralt med ARK og få til en
felles avtale vedrørende salg, provisjon, rabatter med mer for videre utgivelser.
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HENRIK JACOBSEN (TJYV-HENRIK)
Kristin Tvenning Hansen, Per Swensen og Anfinn Myrvang har hatt et møte i vedrørende Tjyv Henrik som var en kjent og beryktet person i Meløy i sin tid. Kan det i
framtiden være mulig å få til et sommerspel a la ”Spelet om Hagbard og Signe” i
Steigen? Dette kunne blitt et flott innslag under framtidige sommerdager i Meløy.
Det har tidligere vært utgift ei bok/et skrift om Henrik, men den finnes ikke lenger.
Spørsmålet til historielaget er om laget kan stå som utgiver dersom den tidligere
boka blir utgitt i ny versjon eller at det blir skrevet ny bok. Dette har laget sagt ja til.
Både en bokutgivelse og et eventuelt sommerspel høres interessant ut.
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SOMMERTUR
Det ble snakket litt rundt årets sommertur og forslag her er en rundtur med buss til
Gildeskål (Sandhornøya, Inndyr, Gildeskål kirkested, Den gløymda staden og
Thaihuset). Åse og Ingjar skal jobbe videre med saken.

Ole Hj. Schulz
(referent)
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