
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 21. mai 2012, Midt-Troms Museum, kl 19:00 

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

Sak 1: Referater 

 Innspill fra Rønning Tollefsen. Filmen «Fortielsen, Grytøya 1972». Evt også filmen «Den lange 

marsjen» om Vassdalen ulykka. Kan det være grunnlag for en filmkveld til høsten? 

 Forespørsel fra Sørreisa Historielag om et bilde med Øverbygdkokker. Hvem er de. Oddlaug har sendt 

ut noen følere. 

 Tone Grande Nilsen og Odd-Inge har hjulpet en amerikaner med å oppspore slekt i Målselv/Norge 

 Kulturskolen. «Den gyldne spaserstokk». Prosjekt for å intervjue eldre. Kan vi være 

samarbeidspartner? Oddlaug har svart at det kan vi være. 

 Oddlaug orienterte om møte i bygdebokkomiteen der hun er leder. Det dreier seg om et evt prosjekt 

for å skrive bygdas nyere historie, etter 1920. Ingen finansiering foreløpig, men det undersøkes om 

Kiilfondet kan benyttes. Man er fortsatt tidlig i prosessen og mange ting må avklares. Skal det f.eks 

være vanlige bøker, eller digitalt? Komiteen vurderer muligheten for å leie inn de som jobber med 

det samme i Bardu kommune til et seminar for å få tips og innspill. Det er ellers mye feil i Bind 2. 

Muligens burde det komme et tillegg med rettelser. 

 Oddlaug har vært på styremøte (som vara) i Troms historielag. Oppfordring derfra til kommunene om 

å forhåndsbestille minneboken som er under arbeid. Ellers skal det til høsten arrangeres et seminar, 

ca 3-4 november, med tittel «Nød lærer nøgen kvinde at spinne» 

 Historielagene har mottatt oppfordring om å være flinke til å spille inn forslag til Forskningsdagene 

som arrangeres hvert år. 

 Husk at Målselv er 225 år i 2013 

 Det kommer en ny kulturmelding i 2013. Fra fylkeskommunen.  

 Økonomi: 74000 på bok, 45000 øremerket Høgtunprosjektet 

Vedtak: 

Videreføre en dialog med Rønning angående mulighet for å få vist noen av hans filmer for historielaget. 

Filmkveld i Black Box? 

Sak 2: SommerMålselv 

 Endelig dag blir søndag 1. juli 

 Vandringen starter 1400 

 Kafè åpen fra 1300 

 Tor K har avtalt med Østgård at de møtes i slutten av måneden for å detaljplanlegge programmet 

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

annonse. Gamle bilder kan vi kanskje få fra Østgård når vi prøvegår. Møtes hos han? 

 Elsa og Tor K prøver å få med noe informasjon i SommerMålselv avisen som trykkes rundt 1. mai. 

Kontakt Reidun som skriver avisen. Få med at det er gratis. 

 Tittel: Målselv – En vandring i krafthistorisk landskap – Fossmoen 

 Løypa bør prøvegåes. Østgård, Tor og Elsa. Få evt med Odd-Inge til å ta noen bilder. 

 Oddlaug foreslår at man evt deler ut gratis vannflaske til de som møter. Oddlaug har også 6 flasker 

myggolje igjen fra sist år. 



Vedtak: 

 Tor og Elsa koordinerer den siste planleggingen og sørger for litt informasjon til avisen. 

 

Sak 3: Målselvkalenderen 

 Sponsorbrev er delt ut 

 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 (bilder) og Tor K(tekst) 

o Pølsefabrikken: Oddlaug 

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

o Almar 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 Cafe / Grand Cafe – Andselv 

o Båt etter Waldemar Trangen. Ansvarlig: Oddlaug. 

o Blikkenslager på Gullhav. Ernst Hofstad. Bind II bygdeboka. Tømmersjå etter postmann 

Eriksen: Karl 

o En samisk sak / samiske stedsnavn: Hans 

o Skysstasjoner – Målsnes: Elsa 

Vedtak: 

Den enkelte følger opp sine sponsorer, innen St. hans. 

Den enkelte jobber med sine saker. Bilder og tekst. 

 

Sak 4: Kulturminnedagen 

o Vi bestemte oss for å arrangere turen på søndag 9. september 

o Odd-Inge melder inn program til kulturminnedagen så snart litt mer detaljer foreligger. 

Oddlaug har en dialog med guiden 

o Terje Nilsen har sagt ja til å være guide. Han sier turen må starte på Målsnes. Det var der 

veien startet i gamle dager.. Videre til Gullhav ved Stranda. Matstopp på Vikingheimen. 

Fredriksberg der veiskille var. Bakkehaug hos Roald Foshaug. Nergård v/kirka. Øverbytunet – 

ettermiddagskaffe. Snur på Nygård. 

o Oppmøte og buss i fra Røde Kors, Olsborg 

o Kan Svein Kåre Eriksen eller Knut Helge Grimstad ha kunnskap vi kan nyttiggjøre oss på turen? 

Vidkunn (men han har kirkegårdsvandring da)? 



o Buss leies fra Cominor som vanlig 

o Odd-Inge lager folder 

Vedtak: 

Oddlaug og Odd-Inge ansvarlig. Odd-Inge lager folder. 

 

Sak 5: Seminar tjæremile 

o Roald Renmælmo spør om vi kan hjelpe til i anledning seminar om tjæremiler 23. juni. 

o Han tenkte da spesielt på om vi har bilder til en utstilling. 

o Vi har noen få bilder. Vi tilbyr disse. Sjekk med Roald om dette er interessant og om museet 

kan ta oppkopiering av bilder.  

o Vi kan annonsere på nettsiden vår 

Vedtak: 

Odd-Inge sjekker med Roald angående bilder 

 

 

Neste møte: 20. juni 2012. Elsa er ansvarlig for biteti 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


