
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 25. april 2012, Biblioteket, kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Hans, Torild, Karl, Mariann, Elsa, Tor K, Odd-Inge 

Sak 1: Referater 

 To nye medlemmer til styret presenterte seg: 

o Varamedlem: Torild. Kommer fra Kirkesdalen, bor i Øverbygd. Stiller med åpne kort og er 

interessert i det meste som har med lokalhistorie å gjøre 

o Varamedlem: Karl. Jobbet tidligere i skoleadministrasjonen. Generelt historieinteressert. Vaks 

opp på Målsnes. Interessert i Sandmo slekta. 

 Vi noterte oss at en Astrakanlue er laget av saueskinn og er båtformet 

 Logosaken. Vidkunn har påtatt seg å spørre kommunen om brukstillatelse 

 Inger Heimdal og bokprosjektet. Hans har flere bilder av samebarn fra Helfrid Leijer. Kanskje Inger er 

interessert i noen av disse. 

 Slektsforskerkurs. To kvelder avholdt. Elevene har forskjellige forkunnskaper. Alle lærer litt. Neste 

kursdag er 8. mai. 12 

 Kulturarvplan: Statusen for Øverbygd kirke. Elsa sjekket opp og det er Riksantikvaren som har valgt ut 

hva som skal fredes. Vi har fått tips om at vi kan sjekke med Ulf Holmene hos Riksantikvaren om 

status og evt begrunnelse for ikke å frede. Bør gjøres pr brev (via e-post). 

 Mottatt dokument om Målselv sin Kirkehistorie fra Odd-Inge 

 Vidkunn og Elsa jobber med prosjektet om Høgtun sin skolehistorie. Odd-Inge deltar mtp bilder til 

teksten 

 Invitasjon til Islandstur mottatt – lagt ut på hjemmesiden 

 Tilbud om bok fra Sigrid Bækholdt. 

 I et kommunalt prosjekt der Siv og Roald deltok ble det bygget opp en geitgamme i Devdes. Mye 

bilder og dokumentasjon skal finnes 

 Målselv skytterlag feirer 150 år og etterlyser gamle skytterbilder til festskrift 

 LLH: Dag Kullerud jobber med et stort prosjekt om bibelen. «Boka som formet norsk kultur». Bruken 

av bibelen gjennom 200 år. Han ønsker tips, historier, bilder etc til dette arbeidet. 

 Økonomi: 74000 på bok, 45000 øremerket Høgtunprosjektet, 4-5 nye medlemmer registrert 

Vedtak: 

Vi bør følge opp Øverbygd Kirke saken 

Sak 2: SommerMålselv 

 Endelig dag blir søndag 1. juli 

 Krafthistorievandring. Tor K er hovedansvarlig 

 Sigurd Østgård har sagt ja til å være guide, han må legge opp et løp ut i fra innhold 

 Turen vil nok fort ta 3-4 timer 

 Foss-til-Foss bør kanskje da utgå pga tidsklemme? Historielaget gjør i hvert fall ingen innspill for å få 

til en slik tur. 

 Elsa sier hun kan være med å arrangere. Odd-Inge kan lage folder, legge ut info på webside, lage 

annonse etc 

 SommerMålselv trykker sitt program 1. mai. Tidspunkt etc må være klargjort til da 



 Tittel: Målselv – En vandring i krafthistorisk landskap – Fossmoen 

 Vi ønsker at det selges middag, lapskaus?, på Fossmotunet. Tor K sjekker om dette er mulig med 

Anne Berit. 

 Tidspunkt:  

o Kl 14-15 matservering 

o Kl 15 vandringen starter 

Vedtak: 

Gi beskjed til SommerMålselv om starttidspunkt, innhold etc 

 

Sak 3: Målselvkalenderen 

 Oddlaug har skrevet sponsorbrev. Disse ble fordelt til styremedlemmene for personlig oppfølging av 

sponsorer. En del nye forslag til sponsorer. 

 Odd-Inge skal skrive på nye giroblanketter, vi har ca 150 blanke liggende 

 Ideer til innhold: 

o Gjestestua på Olsborg, Ansvarlig: Odd-Inge 

o Reiersen gården bak gjestestua, Ansvarlig: Odd-Inge 

o Sverre Stenvold, Frihetsli. Bente Frihetsli. Gamle bilder. Ansvarlig: Oddlaug sjekker med Bente 

Frihetsli, Torild med Kjartan. Karl sier det ble laget et undervisningsopplegg om tjæremiler. 

Skolekontoret hadde hånd om det. 

o Nersandeggen. Eilert Sundts besøk ca 1860. Ansvarlig: Mariann og Tor K 

o Pølsefabrikken 

o Holmestrand gård. Tor K har noen gamle redskaper. Ansvarlig: Tor K 

o Aldor sin vaskestav på hytta i Sørfjorden. Ansvarlig: Mariann 

o Øystein Trulsen, Leirbekkmoen. Snekkeribedrift. Finnes bilder? Ansvarlig: Elsa. Utgår, finnes 

ikke noe igjen. 

o Gammel bil, museet. Ansvarlig: Odd-Inge 

o Lastebil Målselvbruket. Bjarne Lunds lastebil. Tor Lyngås, Einar Rubbås. Ansvarlig: Oddlaug 

o Blikkenslager Mellombygd. Har vært der lenge. Geir Elverum. Jens Sandvik. Rismo. Ansvarlig: 

Tor K 

o Sandmo prammen, Kjerresnes. Ørnulf Kristoffersen. Bjørn Taraldsen. Ansvarlig: Oddlaug 

o Halve notbåten, nå naust i Malangen 

o Kolbjørn Kafeen – Andselv 

o Båt etter Waldemar Trangen. Ansvarlig: Oddlaug. 

o Blikkenslager på Grundnes. Tømmersjå etter postmann Eriksen. 

Vedtak: 

Den enkelte følger opp sine sponsorer 

Odd-Inge skriver på giroer og gir til Oddlaug for videre fordeling 

 

Sak 4: Kulturminnedagen 

o Videre planlegging utsatt til senere 



Vedtak: 

 

 

Sak 5: Målselv – En reise i skogshistorisk landskap 

o Odd-Inge viste bilder fra turen 

Vedtak: 

 

 

 

Neste møte: 21. mai 2012 Midt-Troms Museum – styremøte, Tor K er ansvarlig for biteti 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


