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Til stede: 

Styret 

Anne Rita   Kolberg 
Åse   Sørgård 
Anfinn   Myrvang 
Ole Hjalmar   Schulz 

 

Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund. I tillegg møtte konservator 
Karina Krogh fra Salten Museum avdeling Meløy for å gi noen orienteringer. 

  

1/15   ORIENTERINGER 

- Leiekontrakt vedrørende arkivet på Meløy. Anne-Rita refererte noen svar på spørsmål vi har stilt 
tidligere. Gjelder bla nøkler og tilgang til arkivet, fuktmåler, temperatur med mer. Stiftelsen har gjort 
undersøkelser vedrørende fuktmåler og vil få installert en slik. Ellers er det planer om å få til en inn-
gang til arkivet fra baksida slik at en slipper å gå gjennom kjøkkenet til kroa og flytte inventar for å 
komme til arkivet. Stiftelsen synes ellers forslaget til leiekontrakt virker grei. Anne-Rita har sendt den til 
stiftelsen for underskrift, men har ikke fått den i retur ennå. 

- Innslag i NRK om ”Operasjon Muskedunder”. Anne-Rita ble kontaktet av journalist fra NRK”.  De 
ønsket å ta opp et innslag vedrørende ”Operasjon Muskedunder” til bruk i Nordnytt og Dagsrevyen for å 
vise at det var flere sabotasjeaksjoner i Norge, også i Nord-Norge og ikke bare ”Tungtvannsaksjonen” 
som det er laget flere spillefilmer av. Anne-Rita fikk Anfinn Myrvang og Dagfinn Kolberg til å stille på 
Fykan for opptak. I tillegg var det innslag med Karina Krogh fra museet. Innslaget ble veldig bra og fikk 
brakt fram selve aksjonen fra glemselen og fikk satt historielaget vårt på kartet. Som en konsekvens av 
dette innslaget, har Esben Birkeland tatt kontakt med historielaget. Han har tatt en mastergrad om 
Haugvik Smelteverk under krigen og har tilbud seg å skrive en artikkel til årboka. 

- I forbindelse med skriving av Nordlands historie, har Arkiv i Nordland hatt kontakt med museet ved-
rørende Benkestokringen og muligheten for å få bilde av denne for bruk i verket. Da den for tiden er i 
privat eie og forvaltes av Solvår Hegge, må det eventuelt tas kontakt med henne. 

- Spørsmål om slekt i Meløy. Anne-Rita har hatt spørsmål fra en Anders Bull om en Albrigt Pedersen 
født 1845 som skulle være født i Meløy. Anne-Rita har funnet han i Dalen på Reipå, men ikke noe mer 
om hvor det ble av han. Hun vil imidlertid undersøke litt mer. 

Ole Hj har hatt lignende spørsmål fra Bjørn Johansen fra Leka som er på jakt etter opplysninger om 
Ole Kristian Hansen født 1894 i Leka og hans mor som var enke Anna Emelie Olsdatter Kristiansen 
født 1858 i Brønnøy, men som ble gift på Simble i Leka. De skulle bo på Vågsbotn Valla Nedre i Meløy 
og Anna skulle visstnok være her i 1918. Har så langt ikke funne noe om henne i Meløy, men Ole 
Kristian kom til lensmann Tønseth i 1908 og ble konfirmert i 1909 på Meløy. Siste spor etter han er fra 
folketellingen i 1910. Har imidlertid funnet litt i Leka og på Vega før år 1900 og disse opplysningene er 
sendt til Bjørn Johansen. 
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Orientering fra Karina Krogh på museet. 

- ”Operasjon Muskedunder”. Her har museet planer i sommer. Det er i ettertid funnet noen gjenstander 
etter operasjonen og noe av dette ønsker museet å stille ut i sommer. Ellers er det planer om å få til en 
tur langs traseen sabotørene brukte for å komme fra Bjærangen til Fykan. Mulig at de også kan få til et 
foredrag med bilder om denne ruta på en historisk onsdag i løpet av vinteren. Karina har spurt Øystein 
Birkelund om mulighet for dette, og han vil gi et svar når han har fått konferert med sin bror Sverre. 

- Onsdag 28. januar vil Christian Husvik Schanke holde foredrag om Frigjøringen av Finnmark. Han 
holder nå på med doktorgrad om krigen i Nord-Norge. 

- ”Teisten”. Den står nå på land og i hus på Rognan på tredje året. Det har tidligere vært søkt til Riks-
antikvaren om bidrag til restaurering, men har fått avslag. Det er nå for tredje gang søkt Riksantikvaren 
om kr 285000 til restaureringen. I tildelingskriteriene heter det at hele kysten skal være representert. 
Båtens egenart gjør at Karina Krogh denne gangen tror at søknaden kan gi uttelling. Det er ellers søkt til 
stiftelsen UNI som deler ut penger til sikring og renovering. Denne søknaden skal behandles i februar. 
Har fått avslag fra Sparebanken Nord-Norge om kr 100000 til prosjektet. Fra før har Krogh fått tilsagn 
om kr 180.000 fra private (bl.a. historielaget).  

 

 2/15  SALG AV ÅRBOK OG KALENDER 

Ved gjennomgang av salget, ser det foreløpig ut til at vi har solgt ganske bra av produktene, men vi 
har nok hatt en del konkurranse av flere lokale bokutgivelser i år. Ole Hj har stått for kontakten med 
Meløy Libris og der har det vært et jevnt salg selv om det er gått noe ned fra i fjor. I år har det vært 
salg hos ARK i Bodø siden boka ble lansert, og ARK Glasshuset har bestilt og fått ny forsyning. 

Anne-Rita lager oversikt etter opptelling på salgsstedene slik at Svein kan få sendt ut regning og få inn 
penger og få ordnet opp etter salget. 

3/15   ÅRBOKSEMINAR PÅ MELØY 

På forrige styremøte ble det oppnevnt en egen komité Seminaret vil bli avholdt på Meløy helga 23. – 
24. mai. Kurs og overnatting vil være på Skagen Gård. Åse har vært i kontakt med eier Solvår Stornes, 
og det er ingen problemer når det gjelder husvære. Komiteen vil snart ha et møte der innhold og 
opplegg planlegges nærmere, og så vil en gå ut med invitasjon. 

 4/15  KURS I SLEKTSGRANSKING 

Historielaget har hatt spørsmål om kurs i slektsgransking (søking i folketellinger, kirkebøker og andre 
kilder). Anne-Rita, som selv driver mye med slektsgransking, kan tenke seg å holde et slikt kurs i løpet 
av februar – mars. Hun ser da for seg å bruke en lørdag til dette. Det bør ikke være mer enn 10 
deltakere. Har luftet med museet om å få bruke lokaler der og det går nok i orden. Museet vil de 
nærmeste dagene få oppgradert nett tilgangen på handelsstedet for egen kursvirksomhet. Anne-Rita 
vil komme tilbake med dato for et slikt kurs. 

 

 

Fredag ettermiddag den 23. januar vil Anne-Rita, Dagfinn og Ole Hj møtes i lokalene våre for å rydde 
litt både der og på boklageret. 
 

Ole Hj Schulz 
(referent)  

 


