
Referat styremøte Målselv Historielag 

Skogbrukets hus – onsdag 23. mars 2011 kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Hans, Odd-Inge, Elsa, Tor 

Gjester: Terje Dahl og Kjell Lundnes 

 

Sak 1: Sommer i Målselv 

Oddlaug orienterte om deltakelse på planleggingsmøte for Sommer i Målselv. De likte Historielaget 

sine ideer om guidet busstur i Målselv sin skogshistorie og en vandring langs en utvalgt bit av 

Maursundlinjen. SiM starter 25.6 og varer en uke. Vi tror tirsdag 28.6 er en brukbar dag for vår 

busstur. Da kan vi få med oss tilreisende skyttere som skal delta på stevne fra onsdagen av. 

Sak 2: Terje foredrar om Målselvs skogbrukshistorie.  

Han har mange powerpoints og ellers en del trykte ark og bilder. Årsmeldinger for Statskog fra rundt 

1900 og for Troms Skogselskap fra rundt 1880 finnes arkivert. Etter gjennomgangen ble vi i 

fellesskap enige om følgende mulige stoppunkter for guidet busstur: 

1. Skytterhuset på Holt. Der er det gamle hogstflater. Man kan se resultat av lauvmakkangrep. 

Også mange gamle skogbranner har satt spor, f.eks mange store i 1844. 

2. Moastøa, tømmer ble fløtet dit. Bilder finnes.  

3. Klengsuetomta ved Aldershjemmet. Først drevet av Skogforvaltninga, senere av 

Skogselskapet. Planteskole, frøforedling. 

4. Lyngstad. Der tømres det på Berglundstua 

5. Eldnes, nederst i Dividalen. Vassag operativ i dag.  Sjekk også med Roald Haugli, han har 

interessert seg for vassager. 

6. Ole Reidar Nymo, tjæremile 

7. Sverre Stenvold, Han har film fra tjæremilebrenning 

8. Råvann, forsøksfelt ved sytterhuset 

9. I nedre Dividalen er det rester av en demning brukt for å regulere vannstand ved fløting 

10. Rostalia, Lerkefelt 

11. Uleberg lia, Dividalen 

12. Finnbruen, gammelt tre med innskrift 

13. Er det noen som har gamle fløyteredskaper? 

14. Hvem kan fortelle om føyting? Arvid Elvevold? 

15. Målselvbruket sagbruk? 

Forslag til personer som kan bidra under bussturen: 



 Terje Dahl: Skogforskning 

 Roald Renmelmo: Håndtverk/tømring 

 Terje Dahl: Klengsua, 1880 planteskole etc 

 Ole Reidar Nymo/Otto Nesvik: Tjæremile 

 Otto Nesvik: Vassag 

 Hans Prestbakmo: Finnbruen 

 Claus Grimstad: Skogreisningsleder 

Ellers så har Terje en del A4 ark med informasjon om en del av de mulige stoppestedene. 

Sak 3: Kjell foredrar om Maursundlinjen 

Maursundlinjen er et skille gått op mellom staten og Maursund. Det var en del uenighet om hvor 

skillet skulle gå, og alt i 1787 begynte kranglingen om dette. Historien er interessant og har mange 

konsekvenser som merkes helt til i dag. 

 

Historielaget ønsker gjerne å legge opp til vandringer langs Maursundlinje på en slik måte at en 

seksjon av passende lengde gås hvert år. Linjen er markert med skjellsteiner og en plan kan være å 

gå distansen mellom to steiner hvert år. 

Til årets Målsnesdager planlegger vi å gå distansen fra storsteinen ved sjøen i Aursfjorden og opp på 

Ursfjord fjellet. Her ble det for 3 år siden merket en vei. Sjekk med Olaf Fredrik Jensen på Navarren. 

Det finnes utgitt et hefte om Maursundlinjen, forfatter Gudmund Gulbrandsen. Tittel: En 

grenseoppgang for 200 år siden. 

Sak 4: Tur til statsarkivet 

Det blir tur på lørdag. Påmeldt 6 fra Målselv og 4 fra Balsfjord. Siden det er såpass få påmeldte 

organiseres kjøringen med privatbiler. 

 

Sak 5: Referater 

 Vi mangler fortsatt kasserer. Tor fungerer midlertidig. Oddlaug jobber med å sjekke ut 

kandidater. 

 Fotokurs: Muligens til høsten. Sjekk med Midt Troms Museum angående hvem som kan 

holde slikt kurs. 

 Amundrommet. Vi jobber med å få en ny vandring der i sommer i lag med Sørreisa 

Historielag. Da kan vi overrekke innsamlet informasjon til dem siden Amundrommet jo ligger 

i Sørreisa. 

 Webside: Ble dårlig tid til å diskutere dette. Tas opp på neste møte 

 Logo: Vi ønsker i løpet av året å dra i gang en logokonkurranse. Må sette opp premie.  

 Søke Kiilfondet om penger. Avventes litt, men vurderes løpende. 

 BRReg: Oddlaug skal legge inn nødvendig oppdatert informasjon når Altinn fungerer igjen. 

 Kulturarvplanen: Elsa har mottatt bilde fra Hans. Sendt videre. Deadline for flere bilder er 1. 

mai. Planen ble ikke godkjent i februar, noe som betyr at den er utsatt til neste møte på juni 

tinget. Roald Renmelmo oppfordres til å sende inn bilder av håndverk. Odd-Inge sender sine 



bilder på nytt til Elsa da hun ikke hadde fått vedleggene i første e-post. Elsa skal se om hun 

kan skaffe noen bilder i fra Høgtun, det kan være strategisk lurt, ref. planen om 

kulturarvsenter på Høgtun. 

Budsjettsøknad er sendt fylkesråd for kultur Marion Rapp. Det kan muligens ikke ventes svar 

før meldingen er godkjent på juni tinget. 

 

Elsa informerer om bakgrunnen for søknaden: Elsa hadde en idè om å bruke Høgtun til 

”Kulturarvsenter”. Dette tok hun opp med Vidkunn og med Petra Mari Linaker. Idèen var å 

utvikle Høgtun som et senter for kunst og kultur. Et sted å ivareta vår immaterielle kulturarv. 

Dokumentere tekstiler og redskaper. Samarbeide med Midt-Troms Museum. I første 

omgang er det søkt om midler (i fra Historielaget) for å skrive historien om Høgtun. Tanken 

er at Vidkunn skal skrive. I forbindelse med utarbeidelse av Kulturarvplan har vi også innspill 

om fremtidig bruk av Høgtun som senter for Kunst, Kultur og Håndverk. Et sted som tar vare 

på historie og tradisjoner. 

 

 Post 

o Linaker oppfordrer alle historielag om å igangsette prosjekter som registrerer gamle 

klær. 

o Jens Magne Fosland har skrevet til oss om sin far som var fange hos tyskerne på 

Bardufoss. Han ønsker gjerne mer informasjon. Der må vi svare at vi ikke har noe å 

bidra med. 

o  Vi har mottatt påmeldingsskjema for kulturminnedagen. Frist 15. juni. 

o Vi har mottatt referat fra Troms Historielag. De jobber godt sammen i styret der og 

arbeider med en langtidsplan. De skal ha årsmøte lørdag 2. april på Dyrøy og ønsker 

gjerne en vara i fra oss til styret. Oddlaug blir å dra på årsmøtet. Gerd Karoline deltar 

også. 

o DiS Norge tilbyr oss slektsforskningskurs.  

 Økonomi 

o Kr 37000,50 på konto 

 Medlemsregister 

o Dette oppdateres kontinuerlig. Mangler fortsatt noen e-post adresser og 

telefonnummer. Viktig å ha disse for å informere om arrangementer. 

 

Neste møte blir onsdag 27. april 

 

Odd-Inge fikk 200 giroark og skal skrive på 50 av disse. 

 

 

Odd-Inge 

Sekretær  


