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Jon Selstad og Erling Skaret, begge Meløy

1985 var et aktivt år for Meløy Historielag. Laget har greid å markere seg i kommune, og møtt
stor velvilje og forståelse på alle hold.
Styret har i løpet av året hatt 4 styremøter, hvorav ett var et arbeidsmøte over 3 dager.
Størstedelen av styrets arbeid har gått med til innsamling av stoff og utgivelse av årbok. Da dette
har vært vår første utgivelse av årbok, har det vært ekstra arbeidskrevende. De erfaringene vi
har høstet vil nok lette fremtidige bokutgivelser.
Også i år har vi gitt ut kalender med gamle bilder. Det viser seg vanskelig å få inn bilder fra
enkelte deler av kommunen, en bør her forsøke å motivere folk til å rote i de gamle bildene sine.
Både ved utgivelse av årbok og kalender er vi avhengig av å få lagt disse ut for salg i god tid før
jul. Vi kom godt ut i år, og må satse på samme tidspunkt ved utgivelse neste år.
Når det gjelder salget, har styret hatt en stor oppgave, og har lagt ned mye arbeid i dette.
Etter å ha blitt gjort oppmerksom på et manuskript av Amandus Dybvik – ”Fra Juvika til
Vesterålen” – har styret arbeidet med planer om å gi ut dette som bok. Etter en del forhandlinger
har vi fått tilbud om å kjøpe manuskriptet og rettighetene til utgivelse. Vi har ellers fått
supplerende artikler til Dybviks manus, og vil i løpet av februar ha hele bokmanuskriptet ferdig.
meløy kommune har på vårt initiativ kjøpt inn avfotograferingsutstyr, men dette har vist seg
vanskelig å få satt i drift, noe vi håper skal komme i orden ganske snart, da vi sitter inne med en
god del bilder klare for avfotografering og snarlig retur til eierne.
En annen sak laget har arbeidet med er opprettelse av et lokalhistorisk arkiv. Også denne saken
ser nå ut til å kunne være løst ganske snart. Historielaget har tatt opp med Meløy kommune å få
faste lokaler innenfor Ørnes gamle handelssted, noe vi har fått et positivt svar på.
Arbeidet med å samle inn og registrere lokalhistorisk materiale er så omfattende at styret mener
det er nødvendig å samarbeide med andre institusjoner i dette. Vi har gått ut med et forslag til
samarbeidsprosjekt med skolene i Meløy vedrørende innsamling av lokale stedsnavn. Gjennom
samarbeid kan vi mobilisere mye større ressurser for et så omfattende arbeid.

Styret

