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Meløy Historielag 

 
Generelt 
Meløy Historielag ble stiftet den 1. april 1984, og ble registrert i Enhetsregisteret den 20. 
februar 1995, med org.nr. 970 527 273. 

Registrert medlemstall pr. høst 2016 er 180, hvorav 5 æresmedlemmer, 77 livsvarig 
medlemskap og 98 ordinære medlemskap. 

Laget har nå 5 æresmedlemmer. 

Medlemmer som ikke betaler kontingent (etter én purring), blir strøket fra registeret. 
 

Styre og komitéer 
Etter årsmøte den 13. mai 2015 har styret hatt slik sammensetning: 
Leder      Anne-Rita Kolberg  , Glomfjord 
Styremedlemmer    Ingjar Johnsen  , Engavågen 
      Åse Sørgård   , Meløy 
      Ole Hjalmar Schulz  , Ørnes 
      Øystein Ursin  , Glomfjord 

Varamedlemmer    Øystein Birkelund  , Halsa 
      Roar Storjord  , Halsa 
      Ole Arnt Lorentsen    , Neverdal 

 

Regnskapsfører    Svein Knutsen  , Engavågen 

Revisor     Anna Marie Andreassen , Neverdal 

Valgkomité     Wilhelm Birkelund  , Halsa 
      Bjarne Flaat   , Glomfjord 

Redaktør av Årboka    Dagfinn Kolberg  , Glomfjord 

Redaksjonskomité Meløykalenderen Ole Hjalmar Schulz  , Ørnes 
Steinar Heimdal  , Bolga 
Eli Brattland   , Halsa 

 
Stiftelsen ”Vern av Meløygården”: Kristin Tvenning Hansen , Meløy 
 
Hjemmesida     Unni Torsvik   , Ørnes 
      Gunnar Langfjord  , Ørnes 

 

Aktivitet 
Den generelle aktiviteten i historielaget har også dette året vært god. Det er i perioden 
avviklet 5 styremøter. I tillegg til møtene, går mye kontakt innad i styret via e-post. 

Etter styremøtet i juni, hadde vi ei skikkelig arbeidsøkt der vi fikk ryddet på lageret og i 
lokalene våre og fikk kjørt bort en del ukurante ting.  



Følgende har vært gjennomført: 

 Produksjon og salg av Årbok 2016 og Meløykalenderen 2017. Salget er noenlunde 
likt salget i fjor. Det har vært en økning for boka fra 826 til 863 eksemplarer mens 
det er en liten nedgang fra 532 til 523 når det gjelder kalenderen. Det viser at det 
holder med et opplag på 1000 bøker og 600 kalendere. I Bodø har produktene vært 
solgt på ARK bokhandlene og av Norli og Notabene på City Nord. Den største 
distributøren er Meløy Libris som også distribuerer mye rundt om i landet. 
Produksjonen av boka er utført av Prinfo - Rønnes i Mosjøen. Kalenderen er også 
dette året produsert av Forretningstrykk i Bodø. 

 Årbokpresentasjonen skjedde på Ørnes Hotell fredag den 11. november med stor 
deltakelse av interesserte. Underholdningen sto Glomfjord ungdomskor for. I tillegg 
ble det vist en video opptatt i 1961 som viste en reise fra Bodø til Meløy og en 
rundtur i Nordbygda. Både bok og kalender ble i år som i fjor presentert på 
storskjerm. I tillegg var det tid til servering, prat og salg av utgivelsene. 

 Vi er fortsatt med i Årboksamarbeidet i Salten. I mai deltok Anne-Rita og Åse på 
årbokseminar på Fauske. I februar var det igjen møte i årboksamarbeidet og denne 
gangen i Bodø. Her møtte Dagfinn og Øystein Ursin. Boka produseres nå av Prinfo-
Rønnes i Mosjøen og de har ett år igjen av sin anbudsperiode. Trykkingen er igjen 
tatt tilbake til Norge da den nå trykkes i Porsgrunn. 

 I vår ble det arrangert kurs om krigsminner i Salten i Klungset leir på Fauske. Her 
representerte Åse laget vårt.. 

 I høst ble det plutselig etterspørsel etter heftet «Merkeplikige fiskefarkoster fra 
Meløy». Ettersom tidligere opplag var utsolgt, fikk vi trykt opp 24 eksemplarer som 
nå selges for kr 250. 

 Videoen «Den stille fjerding» har vi fått laget noen eksemplarer av på DVD med 
mulighet for å få laget flere. 

 Når det gjelder «Stiftelsen vern av Meløygården», har vi hatt en diskusjon med dem 
vedrørende strømutgifter til arkivet vi leier i kjelleren i Gammelbanken. Vi synes at 
vel mye av disse utgiftene faller på oss. Vi har en leieavtale med stiftelsen der vi 
betaler et årlig beløp og der strømmen i utgangspunktet var inkludert. På nyåret har 
vi betalt inn kr 7500 for at stiftelsen skulle få betalt strømregningen. Vi har bedt om 
å få montert en minusmåler, noe vi er lovet, men som ennå ikke er utført. Vi har 
tilbudt oss å betale kostnaden for denne.  Anne-Rita har hatt en del kontakt med 
leder i stiftelsen. Historielaget har egen representant i styret for stiftelsen og vi 
mener at henvendelser og kontakt tas via vår representant.  

 Lørdag 20. august gikk årets sommertur til indre Salten, nærmere bestemt til 
Sjønstå gård og Sulitjelma. Vi hadde med oss Kjell-Sture Hugaas som dyktig 
lokalguide. På Sjønstå var det omvisning og ellers servering av møsbrømlefse. I 
Sulitjelma var det rundtur i bygda, besøk på gruvemuseet og tur opp til 
Jakobsbakken. Turen ble avsluttet med buffet på Fauske Hotell før Gundersens 
buss fraktet oss heim til Meløy igjen. Vi hadde også i år full buss. 

 Når det gjelder salg av årets produkter og ellers eldre litteratur, omsettes det en del 
både gjennom Meløy Libris og fra laget direkte. Vi hadde blant annet stand på 
Jæradagen. 



 Anne-Rita hadde planer om et oppstartkurs i slektsforskning i historielagets regi 
med ca 10 deltakere. Kurset ble annonsert og skulle avvikles i mars 2016, men på 
grunn av lite påmelding, ble kurset avlyst og utsatt til senere. 

 Det har også dette året vært en del henvendelser fra utenbygds personer som er på 
jakt etter slekt i Meløy og en del hjelp har vi kunnet gi. 

 I høst ble det gitt tilsagn om å gi kr 7000 til Aina Sandviks steinovn/ 
bakehusprosjekt. Meningen var å få ovnen murt i høst, men av forskjellige grunner 
er det utsatt til i vår. Sandvik vil ivareta gamle tradisjoner og ser for seg å invitere 
barnehager og skoler til opplegg i bakehuset. Pengene vil bli utbetalt når arbeidet er 
ferdig. Sandvik vil dokumentere byggeprosessen med bilder og artikkel til årboka. 

 «Kekkanarkivet». Da Kristian Tvenning pensjonerte seg, mottok historielaget bilde 
og artikkelarkivet hans etter et langt liv som journalist. Vi ønsker å få materialet 
digitalisert og systematisert for å kunne gjøre det tilgjengelig. Arbeidet er i gang, 
men materialet er stort og vi er enda ikke i mål med arbeidet. 

 Det er delt ut årbøker til alle elevene i tiende klasse i Meløy fra det året de ble født. 
Tiltaket ble godt mottatt. 

Økonomi 
Det vises for øvrig til egne vedlegg – regnskap og revisorrapport. 

 

Arbeidsprogram for 2017 (Styrets forslag) 
- Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender. 

- Årboksamarbeidet i Salten videreføres. Prinfo - Rønnes i Mosjøen skal 
produsere   boka også i 2017. 

- Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle 
lokalhistoriske oppgaver.  

- IL «Glomgutten» fyller hundre år i år. De arbeider for å få utgitt ei 
jubileumsbok. Dersom utgivelse og ferdigstillelse skjer slik at det ikke kolliderer 
med vår årbok og kalender, vil vi kunne være forlag og ellers støtte utgivelsen 
med et pengebeløp. 

- Planlegge og arrangere vårens seminar i årboksamarbeidet i Salten 19. og 20. mai. 

- Samarbeidet med Kulturetaten, Nordlandsmuséet og Stiftelsen Vern av 
Meløygården videreføres, men økonomisk støtte vurderes mer opp mot 
aktuelle prosjekt. 

- Meløy Historielag vil videreføre arbeidet med digitalisering og systematisering 
av egne bilder. 

- Arrangere sommertur. 

- Skal prøve å profilere historielaget ved diverse arrangementer.i. 

- Gi årbøker til årets tiendeklassinger for det året de ble født.. 

- Fortsette arbeidet med «Kekkanarkivet». 

 


