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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 2017 er 146, hvorav 4 æresmedlemmer, 77 livsvarig medlemskap og 
65 ordinære medlemskap. 

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

Styre og komitéer 
Etter årsmøte den 10. mai 2017 har styret hatt slik sammensetning: 

Leder      Anne-Rita Kolberg  , Glomfjord 

Styremedlemmer    Trond Mikkelborg  , Reipå 
       Åse Sørgård   , Ørnes 
       Ole Hjalmar Schulz  , Ørnes 
       Øystein Ursin  , Glomfjord 

Varamedlemmer    Øystein Birkelund  , Halsa 
       Roar Storjord  , Halsa 
       Per Hogne Jensen    , Ørnes 

Regnskapsfører    Svein Knutsen  , Engavågen 

Revisor      Anna Marie Andreassen , Neverdal 

Valgkomité     Wilhelm Birkelund  , Halsa 
       Alfred Andreassen  , Neverdal 

Redaktør av Årboka     Dagfinn Kolberg  , Glomfjord 

Redaksjonskomité kalenderen  Styret i historielaget  
 
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 4 
styremøter. I tillegg til møtene, går mye kontakt innad i styret via e-post og sms. 

Følgende har vært gjennomført: 

 Produksjon og salg av Årbok 2017 og Meløykalenderen 2018. Vi hadde et opplag på 1000 bøker og 
600 kalendere. Det viser seg at vi har solgt en del mindre ved dette julesalget i forhold til i fjor. Dette 
gjelder både bok og kalender. Under julesalget mistet vi vår største distributør, Meløy Libris, som 
startet opphørssalg 3. juledag. Produktene våre ble da hentet ut fra forretningen. Vi mistet derfor en 
del videre julesalg pluss salget de første par ukene av januar. Det har imidlertid vært solgt noe ved 
henvendelse til historielaget.  



 Foruten Meløy Libris, har produktene vært omsatt i en del forretninger rundt om i kommunen. I Bodø 
har produktene vært solgt på ARK Glasshuset, City Nord og på Hunstadsenteret, Nordli i Glasshuset 
og på City Nord og Notabene på Trekanten. 

 Like før boka var klar for trykking, gikk produksjonsfirmaet Prinfo-Rønnes konkurs. I siste liten fikk vi 
avtale med Forretningstrykk i Bodø som greide å produsere og levere et meget godt produkt i god tid 
før presentasjonen. Forretningstrykk har også dette året produsert og levert kalenderen. 

 Årbokpresentasjonen skjedde på Ørnes Hotell fredag 24. november med som vanlig stor deltakelse av 
interesserte. Underholdningen sto Ørnesrevyen Ung for. Både bok og kalender ble i år som i fjor pre-
sentert på storskjerm. I tillegg var det tid til servering, prat, utlodning på billetten og salg av utgivelsene. 

 Vi er fortsatt med i Årboksamarbeidet i Salten. 19. og 20. mai sto vi som arrangør av det årlige årbok-
seminaret i Glomfjord. De fleste historielag i årboksamarbeidet i Salten var representert. Fra vårt lag 
møtte styret. På seminaret var det flere interessante foredrag og innlegg, omvisning rundt om i Glom-
fjord og på Fykan, omvisning på Hydromuseet og tid til sosialt samvær. Nydelig vær hadde vi, om enn 
litt kjølig.  

 Ellers har Dagfinn deltatt på møte i årboksamarbeidet både i høst og nå i februar.  

- Framtidig produsent av årboka:  

Den toårige produksjonsavtalen med Prinfo-Rønnes gikk ut til nyttår. Noen av lagene greide å få 
ferdig bøkene før konkursen var et faktum. Vårt lag var i pulje 2 og måtte derfor se seg om etter 
ny produsent. Årboksamarbeidet har mottatt tilbud fra en del tilbydere og i februarmøtet fikk 
Interface Media A/S anbudet om produksjon de neste to årene. 

- Tidligere har styret vedtatt å kjøpe inn lokalprodusert litteratur med historisk tilsnitt. Så langt denne 
perioden har vi kjøpt «Mitt liv og virke i de 7 menigheter» av Hermann Mentzoni, «Botløyrfolket» av 
Per Braseth, «Per Andersenslekta» og «Den stille fjerding – 50 år i Meløy» av Torfinn Holmslet. 

- Sommerturen i år gikk til Nordfjorden i Rødøy, Selsøyvik og ble avsluttet på Klokkergården på 
Rødøya. På rekordtid var de 55 plassene vi hadde utsolgt, og vi hadde i tillegg ei venteliste på 
mellom 15 og 20 personer. Værmeldingen var ikke den beste, men vi kunne forlate Ørnes med 
rolig sjø og etter hvert lettere vær jo lenger sør vi kom. I Melfjorden og Nordfjorden fikk vi faktisk 
litt sol. Besøkte først Nattmoråga i Melfjorden, før turen innover Nordfjorden startet. Det var god 
temperatur slik at folk kunne oppholde seg på dekk. Deilig rekelunch på båten. Etterpå besøk på 
handelsstedet i Selsøyvik, før ferden gikk til Rødøya og Klokkergården for middag. Vi hadde Rolf 
Mikalsen fra Engavågen med som guide, og under middagen på Klokkergården holdt han et 
interessant innlegg om bjørnejakt i Nordfjorden i gamle dager med bruk av munnladningsgevær. 
Han kunne samtidig vise fram det gamle geværet fra Nordfjorden.  

 Været hadde slått om til sørvest, men vi hadde vind og bølger etter oss på turen heim. 
Deltakerne virket veldig begeistret, så atter en gang en vellykket historielagstur.  

- 75 årsjubileet for «Operasjon Muskedunder» 

Det ble ei flott og høytidelig markering i Glomfjord lørdag 16. september. Meløy Kommune, Glom-
fjord Grendelag, Salten Museum og Meløy Historielag sto som arrangører. I tillegg stilte Statkraft 
med å låne ut Infosenteret og åpne kraftstasjonen for omvisning for de som var interessert. Mye 
folk var samlet og bussen måtte kjøre flere turer for å få folk fram til kraftstasjonen og minne-
bautaen. Det ble en veldig høytidelig stund ved bautaen der ordfører Sigurd Stormo holdt minne-
tale og la ned krans. Grendelaget hadde kafe i Infosenteret. I tillegg var det ei flott utstilling med 
effekter etter operasjonen. Det er laget en CD om hendelsen og den ble solgt av grendelaget. 
Helge Seim fra muséet hadde foredrag om operasjonen, og dette måtte han holde to ganger for at 
alle interesserte skulle få anledning til å høre. 

- Vi har tidligere i år bevilget inntil kr. 7.000 til jubileumsmarkeringen av «Operasjon Muskedunder». 
Vi har fått henvendelse om at dersom vi kunne bevilge ytterligere kr. 1.000, ville det være mulig å 
få kjøpt inn to utstillingsdukker til muséets faste «Operasjon Muskedunder»-utstilling i muséets 
lokaler på Ørnes. Styret har bevilget kr. 1.000 til tiltaket og dukkene er nå på plass. 



- Når det gjelder salg av årets produkter og ellers eldre litteratur, har det også denne perioden vært 
omsatt en del både gjennom Meløy Libris og fra laget direkte. Vi hadde blant annet stand på 
Jæradagen, på Steinkaimarkedet og på julemarkedet på Meløy. 

- 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. 

- Meløyarkivet på Meløy drives fortsatt av historielaget. Åse Sørgård er arkivbestyrer og kontakt-
person og arbeider med systematisering av arkivmaterialet.  

- «Kekkanarkivet» 

Da Kristian Tvenning pensjonerte seg, mottok historielaget bilde og artikkel-arkivet hans etter et 
langt liv som journalist. Det arbeides fortsatt med å få materialet digitalisert og systematisert for å 
kunne gjøre det tilgjengelig.  

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

- I vinter har det vært delt ut bokpakker med ca. 10 forskjellige årbøker til bibliotekene på alle 
hurtigruteskipene. Dette er blitt veldig godt mottatt. 

- Historielaget skal nå være på Facebook. Vi anbefaler å følge oss også der. 

 

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

 

Arbeidsprogram for 2018 (Styrets forslag) 
- Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender. 

 - Årboksamarbeidet i Salten videreføres. Interface Media A/S skal produsere boka i 2018. 

 - 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. 

- 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. 

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

- Fortsette arbeidet med Meløyarkivet. 

- Fortsette arbeidet med «Kekkanarkivet». 


