
ÅRSMELDING 2014 
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 2014 er 163, hvorav 4 æresmedlemmer, 74 livsvarig medlemskap, 76 
ordinære medlemskap og 9 som ikke har betalt for 2014. 

Laget har nå 4 æresmedlemmer. 

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

Styre og komitéer 

Etter årsmøte den 14. mai 2014 har styret hatt slik sammensetning: 

Leder     Anne-Rita Kolberg  , Glomfjord 

Styremedlemmer    Ingjar Johnsen  , Engavågen 
      Åse Sørgård   , Meløy 
      Ole Hjalmar Schulz  , Ørnes 
      Anfinn Myrvang  , Engavågen 

Varamedlemmer    Øystein Birkelund  , Halsa 
      Øystein Ursin  , Glomfjord    
      Roar Storjord  , Halsa 

Regnskapsfører    Svein Knutsen  , Engavågen 

Revisor     Anna Marie Andreassen , Neverdal 

Valgkomité     Wilhelm Birkelund  , Halsa 
      Bjarne Flaat   , Glomfjord 

Redaktør av Årboka (”Den stille fjerding”) Anfinn Myrvang  ,Engavågen 
Redaktør fra 01-01-15   Dagfinn Kolberg  ,Glomfjord 

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

Hjemmesida    Unni Torsvik   , Ørnes 
      Gunnar Langfjord  , Ørnes 

Aktivitet 

Den generelle aktiviteten i Historielaget har dette året vært god. Det er i perioden avviklet   7 
styremøter. I tillegg har vi hatt et rent arbeidsmøte, rydding og oppstart i arkivet på Meløy og rydding 
på boklageret vårt 

I tillegg har kontakt og informasjon innad i styret gått via e-post..  

 

Følgende har vært gjennomført: 

• Historielaget kunne i 2014 feire sitt 30 års jubileum. Det ble markert ved årsmøtet 2014 og da 
blant annet med middag og jubileumskake i etterkant av årsmøtet. I tillegg ble det foretatt markering på 
årboklanseringen ved at Oddleiv Torsvik holdt et interessant foredrag om lagets liv og virke gjennom 
30 år. Foredraget var ledsaget av en fyldig og interessant bildedokumentasjon. I tillegg gikk laget inn 
med litt ekstra midler når det gjaldt sommerturen.  



• Produksjon og salg av Årbok 2014 og Kalender for 2015. I år gikk en ned til 1250 eksemplarer av 
årboka og opp til 700 eksemplarer av kalenderen da denne ble utsolgt i fjor. Produksjonen av boka er 
nå flyttet til et trykkeri i Drammen for en toårs periode. Kalenderen er produsert av Forretningstrykk i 
Bodø. Salget av årboka har gått rimelig bra, men vi merker at det ble utgitt flere lokale bøker i Meløy 
rundt juletider som vi må konkurrere med.  

• Årbokpresentasjonen skjedde på Ørnes Hotell den 21. november med stor deltakelse av interes-
serte. Idar Rendahl, Sigurd Jacobsen og Gunnar Kambestad  sto for det kulturelle innslaget (Prøysen i 
ord og toner). I tillegg var det markering av lagets 30. årsjubileum, kulturvernprisen til Karin og Steinar 
Johansen  og presentasjon av Åse og Bjarne Flaats bok om ”Lahko nasjonalpark”. 

• Fra nyttårsskiftet avsluttet Anfinn Myrvang sitt arbeid som årbokredaktør etter 15 år. Fra samme 
tidspunkt har Dagfinn Kolberg overtatt arbeidet. 

• Deltakelse i Årboksamarbeidet i Salten. Anfinn har som redaktør deltatt i møter her og vi vil inntil 
videre fortsette i dette samarbeidet. I møte 5. desember møtte Ingjar Johnsen da Anfinn var forhindret 
fra å møte. I tillegg deltok Anfinn Myrvang og Åse Sørgård på årbokseminaret som ble arrangert i 
Beiarn av Beiarn Historielag. 

• Årbokas framtid – samarbeid med Mediehuset Meløy A/S. Det har også i år vært en del møtevirk-
somhet rundt dette, men inntil videre har ikke Mediehuset gitt oss noen pris for hva de på ha for å 
kunne påta seg oppgaven. Boka vil også i 2015 bli produsert og trykket gjennom årboksamarbeidet i 
Salten. 

• Innkjøp av lokal litteratur – slektsbøker med mer produsert i Meløy. Her vil vi kjøpe inn to eksem-
plarer av utgivelsene, ett for arkivet på Meløy og ett for å ha i våre lokaler. 

• ”Teisten” og dens framtid. Båten står fremdeles i hall på Rognan og trenger sårt til reparasjon 
og restaurering dersom den skal komme på sjøen igjen. Museet har ikke enda fått restaureringen 
fullfinansiert og før det er brakt i orden, vil ikke arbeidet bli startet opp.  Historielaget har gitt tilsagn 
om kr 80000 til reparasjon og restaurering under forutsetning av at de øvrige parter bidrar og at båten 
blir i Meløy. Vårt tilsagn om midler står fortsatt ved lag. 

• Arkivet på Meløya. Dette har vært utilgjengelig og hatt behov for ei opprydding og systematisering. 
Her er arbeidet kommet i gang og Åse Sørgård har påtatt seg ansvaret som arkivbestyrer. 

• Kick – off for friskere liv (Frisklivsdosetten i Meløy). På årsmøtet i fjor ble det vedtatt å sponse en 
årlig tur for interesserte fra alle aldersinstitusjonene i Meløy til museet. Anne-Rita har drøftet saken 
med folk fra museet, de synes tiltaket er bra og vil prøve å lage et opplegg for dette. Vi vil ikke gå ut til 
institusjonene før hele opplegget er klart. 

• Den 10. august gikk årets sommertur med buss til Gildeskål. På Grensen ble vi møtt av Oskar 
Berg som var vår guide og hadde mye å fortelle om det vi så og passerte på turen. Vi besøkte SALT 
og familien Hjertefølgers globehus på Sandhornøya der familien vartet opp med nydelig  lunch basert 
fra vekster og urter de dyrker selv. Etterpå bar det til Inndyr der det var middag på Heimsjyen før turen 
ble avsluttet i gammelkirka på Gildeskål. med omvisning og foredrag. Vi ble nødt til å avslutte et flott 
og interessant foredrag og en fin dagfor å nå ferga på Ørnes. 

• Stiftelsen for vern av Meløygården. Vi har nå fått på plass en ny leieavtale som er underskrevet 
av begge parter og der vi har fått med det som må være på plass for at vi kan drive arkiv der.  

• I tillegg har stiftelsen gjort og står midt oppe i nye restaureringsprosjekter. Mye er gjort, men en 
god del står igjen. Nå er det Allmuestua arbeidet konsentreres om. Her skiftes det vinduer og bord-
kledning. Samtidig pusses leiligheten i første etasje opp slik at den kan leies ut og skape inntekter for 
stiftelsen.  Årsmøtet bevilget i fjor kr 100000 som bidrag til dette. Vinduene til bygget kom på kr 80000 
og det betalte vi. Igjen står det kr 20000 av vår bevilgning som ikke er benyttet. 

• Fondalarkivet. Helene Børsting har hatt arkivet til gjennomsyn og har sett at deler av dette 
burde være gjenstand for ei nøyere vurdering av fagfolk. I den forbindelse har hun fått historielagets 
tillatelse til å transportere materialet til Trondheim til Gunnerius biblioteket for å få det vurdert der. 
Materialet er gitt til Meløy Historielag og forventes returnert hit når arbeidet er fullført. 



• Innslag i NRK - TV om ”Operasjon Muskedunder”. Museet og historielaget fikk en henvendelse 
fra NRK om å lage et innslag om dette. Anfinn Myrvang og Dagfinn Kolberg fra historielaget og Karina 
Krogh fra museet gjorde en ypperlig jobb her. 

• Henvendelser fra personer utenfor Meløy om mulig hjelp til å spore opp slekt. Styret har fått en 
god del henvendelser om slik hjelp og mange har fått løsning på det de har ettersøkt, eller spor til å 
forske videre på.  

• Årbokseminar 2015. Meløy Historielag har påtatt seg å arrangere seminar for årboksamarbeidet. 
I den forbindelse har vi hatt en liten komité som har arbeidet med dette. Seminaret legges til Meløy 
med Skagen Gård som base og overnattingssted. Seminaret vil finne sted fra fredag 12. juni til søndag 
14. juni 

 

Økonomi 

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

 

Arbeidsprogram (2015) 

• Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender. 

• Årboksamarbeidet i Salten videreføres. Det planlegges et årbokseminar på Skagen på Meløy. 

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

• Samarbeide med Kulturetaten, Nordlandsmuseet og stiftelsen Vern av Meløygården videreføres,   
        men økonomisk støtte vurderes mer opp mot aktuelle prosjekt. 

• Meløy Historielag vil starte opp arbeidet med digitalisering av egne bilder. 

• Gjennomgang og katalogisering av våre eiendeler i arkivet på Meløy. Arbeidet fortsetter. 

• Sommerturen i år blir søndag 9 eller 16. august. Det planlegges tur til Lurøy. 

• Forsøke å yte vårt bidrag til Frisklivsdosetten i Meløy. 

• Skal prøve å profilere historielaget ved Glomfjordtreffet i juni og under Sommerdagan i slutten  
        av juli. 

 

Valg 

I følge vedtekter og praksis er følgende på valg: 

Leder    Anne-Rita Kolberg  

Styremedlem  Ingjar Johnsen 

Styremedlem  Åse Sørgård 

Varamedlemmer  Øystein Birkelund 
    Roar Storjord 
    Øystein Ursin 

Valgkomité   Bjarne Flaat 

 

 

 

 
 

Styret 


