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I 1987 har styret hatt følgende sammensetning: 

Per Swensen, Bolga     leder 
Oddleiv Torsvik, Ørnes    sekretær 
Rolf Sørgård, Meløy     kasserer 
Øystein Birkelund, Halsa    styremedlem 
Anne Rita Kolberg, Glomfjord   styremedlem 

Vara til styret     : Anfinn Myrvang, Engavågen 
       Bjarne Neverdal, Neverdal 
       Harry Sandvei, Ørnes 

Revisorer     : Gunn Tostrup og Erling Skaret – begge Meløy 
 
Enda et aktivt år har historielaget lagt bak seg. Responsen på vårt arbeid blant folk flest har vist at 
laget dekker et stort behov. Styret har i løpet av året hatt tre styremøter (ett som ”telefonmøte”), 
samt to redigeringsmøter, hvorav ett gikk over to dager. I tillegg har kasserer og formann hatt fire 
møter i forbindelse med arbeidet med ”Meløy-videoen”. Meløy Historielag har ellers vært represen-
tert på to møter i Bygdeboknemnda og på en konferanse i regi av Lofotbokforlaget. 

Etter innstilling fra styret utnevnte årsmøtet Kornelius Osa som Meløy Historielags første æresmed-
lem, med den begrunnelse at han tross sin høye alder har vist stort og positivt engasjement i lagets 
arbeid, blant annet ved å bidra med artikler og annet verdifullt stoff. 

Meløy Historielag har i 1986 gitt ut to bøker. Tidelig på høsten kom vi med ”Fra Juvika til Vester-
ålen” – en memoarbok basert på en artikkelserie i Vesterålens Avis i 1950-årene, forfattet av 
Amandus Dybvik. 

I desember kom Årbok for 1986 – ”Den stille fjerding”. Den store forsinkelsen av årboka førte trolig 
til et betydelig redusert salg, samt mye ekstraarbeid i forbindelse med distribusjon og salg. Samtidig 
med boka fikk vi også utgitt ”Meløykalenderen 1987”. 

Det viste seg at det lot seg gjøre å selge to bøker parallelt, men arbeidsmessig er neppe dette et 
opplegg som bør gjentas. Særutgivelser bør nok planlegges over lengere tid. 

Alle utgivelsene – både bøkene og kalenderen – har fått god mottakelse. 

I tillegg til disse prosjektene har vi arbeidet med en video-produksjon. Her vil vi gjennom ord, toner 
og bilder presentere det området man fra gammelt kalte ”Den stille fjerding”. I dette prosjektet har 
vi hatt godt samarbeid med en god del av bygdas sang- og musikkliv. 

I tiden 4. – 7. desember arrangerte vi en utstilling i Statkrafts konferansesenter i Glomfjord, i 
samarbeid med Glomfjordverkene. Temaet for vår del av utstillingen var ”Veianlegg i kommunen 
gjennom tidene”. Tidspunktet var kanskje ikke ideelt, men samlet ble utstillingen besøkt av bortimot 
200 personer. 

Det har i løpet av året kommet inn en del billedmateriale som er blitt avfotografert. Her er ennå ikke 
rutinene blitt helt som ønsket. Det går nok noe for lang tid før vi makter å returnere de bildene vi får 
lånt. På avfotograferingsområdet har vi noe samarbeid med Fotoklubben. 

Historielagets formann har deltatt på et kurs for lærere fra grunnskolen i Meløy. Det var stor 
interesse for et samarbeid, og skolene er nok en betydelig ressurs som vi bør kunne benytte oss 
av innenfor ulike prosjekt. 

Historielaget har i dette året hatt svært mange henvendelser fra fjern og nær, men på grunn av 
begrenset kapasitet er ikke alle ting mulig å følge opp like godt. 

 
Styret 


