
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 26. mai 2013, Museet kl 19:00 - 22:00 

Til stede: Oddlaug, Elsa, Odd-Inge, Torild, Frank, Gunnar 

Gjest: Anders Strand. 

 
Bilde 1:Saga i midtfallet på Målselvfossen 

Sak 1: Krigsminnelandskap Troms 1940 - 1995 

 Workshop dato er avtalt til onsdag 25. Juni på BVGS. 

 Det blir både kurs + registrering området Finnsund/Heggelia 

 Oddlaug sender ut personlig invitasjon til kandidater. 

Vedtak: 

 Oddlaug sender ut personlig invitasjon til kandidater 

 Odd-Inge kan ordne bildesløyfe av de krigsbildene vi har 

 Odd-Inge sjekker med kommunen om vi kan få kart over Målselv, hør med Asbjørg Utby 

Sak 2: Målselvkalenderen 2014 

 Forhåndssalg 

o Focus har kjøpt for 2000,- De blir også årets forside. 

 Anders Strand besøkte oss og fortalte om arbeidet han har gjort med å kartlegge kverner, sager og 

stamper. Har to permer med data, en fra hver side av Målselva. Ca 100 tufter telt opp. Han har laget 

kart over hvor disse var. 

 Kanskje første saga lå på Sultindvika. Ellers sager fra Frihetsli ned til Målsnes. 

 Kopi av sag bygd ved Rostavannet. Området der Magne og Otto Nesvik holdt til. 



 Takelva er kanskje en av de eldste. 

 
 Nytrøen hadde sag. 

 Kirkesdalen på Sageng. Der står det rester igjen. 

 Flomsager, flomkverner er et begrep som ble brukt om de sagene som bare kunne brukes i 

vårflommen. 

 Kvernsag på Alfheim ved Jutulstad. 

 Også Benelva. Sjersant Hans tok melsekken med hit over fjellet og fikk malt. 

 Anders har i mange år registrert hvor vanndrevne sager og kverner har vært. Har nok vært mer enn 

100 i kommunen. Mange kvernsteiner ligger igjen rundt omkring. Noen hugget lokalt og mange 

importert sørfra og fra Helgeland. Frank har vært på kvernsteinsbrudd i Helgeland. 

 Saker som kan være på kalenderblader:  

o Focus Interiør – hovedsponsor, forside + sak inni 

o Oversikt over hver lokasjon på baksiden/kart? 

o Kvernfossen Andselv, Dahl er eier. Anders har noen nye bilder. 4 steiner. Husene på 

Fossmoen saget der 

o Sagkopi Rostavannet 

o Sageng, Eier Jorun Vik. Sverre Bjerknes og Torild vet om dette. 

o Målselvfossen 

o Gullhav, Trond Harald Eriksen, Tuft på Gullhav. 

o Tillermo, vises noen tufter. Eier Kurt. Ved Torild. 

o Sistesiden, kart over de 100 sagene. Symbol for hva.  

o Roald og handsaging. Tok stokken inn på kjøkkenet. En stod nede i kjellerluka. 

o Anekdoter er fine å ha i kalenderen. Anders har mange. 



o Moastøa, dampmaskin først. Dampmaskin kjørt med hest på elveisen 

 
o Tyskerne hadde sagbruk på Fossmoen og Brandskognes 

o Skal vi ha bare sager, eller også f.eks tømmerauksjoner 

 
o Vinddrevet kvern Karlstad og Keianes. Fungerte dårlig her på innlandet. 

o Handkverner, det finnes en på Kongsvoldtunet 

o Focus hadde egen sag! Saget det man trengte selv. Gunnar bygde saga i lag med Helge Utby. 

Gammel underprodusent til Sigdal. Lagde stoler. Levert gulv til universitetet, bjørk. 

o Hans Olav Løvhaug har tufter etter sag 

 Tingbok Senja 1700 tallet. De tildelte tømmer via seddel fra fogden. Gammelstua Brandskognes bygd 

av slikt tømmer. 

 Tromsø by er mye godt bygd opp av Målselvtømmer. 

 Gamle mål. Alen, tommer, favn. Andre penger, specidaler. 

 Steinalen, 55 cm. Mål brukt for kvernsteiner. 

Vedtak: 

 Odd-Inge etterlyse bilder av sager og kverner, stamper 

 Odd-Inge sjekker med Målselv Kommune og Kolbjørn Olsen om de skal ha kalendre 

 Torild sjekke de 2 sagene oppi bygda, om vi kan få komme å ta bilder av dem, ta med Anders Strand 

Sak 3: Sommermålselv 

 Frank har snakket med Stig Magne. Han sier de ikke trengte ikke noe hjelp med årets arrangement. 



Vedtak: 

 Vi har ikke noe eget arrangement under SommerMålselv  i år. Fokuserer på Grunnlovsjubileet og 

Kulturminnedagen. 

Sak 4: Grunnlovsjubileet 

 Opptrykket av «Maalselvdalen» går sin gang. Vi kan selge denne i vår bod på Grunnlovsjubileet ved 

Kinoen i Heggelia. 

 Det har vært nytt møte i plankomiteen siden forrige gang. Elsa deltok. 

o Referat ikke mottatt enda. Møtet var 12. mai. Sekretæren var der. 

o Få fremmøtte denne gangen også. 

o Programforslag laget 

o Elsa har kontakt med museet. Kristian kan stille i lag med oss på stand med f.eks hestevogn. 

Har vi hest? 

o Revylaget kjører lite spel. 

o Elsa hadde foreslått at man i programheftet må ha bilder av ting som skal foregå, ikke gamle 

revybilder etc. 

o Stortingspresident skal komme og holde tale tale 

o «Kong Nor» forestillingen blir høydepunktet, inne i Istindportalen 

o Partytelt – har museet? Gunnar sjekker pris på telt Oddlaug har bord og stoler. 

o Elsa har regien og kaller inn til møte litt før 

Vedtak: 

 Oddlaug sjekker videre mtp. å få laget en Rollup. 

 Gunnar sjekker pris på partytelt i tilfelle vi må skaffe et selv. 

 Elsa har regi på vår deltakelse og kaller inn til planleggingsmøte litt i forkant. 

Sak 6: Kulturminnedagen 2014, 14. september 

 Oddlaug har trykket opp Maursundheftet, vi fikk kopi 

 Arne Pedersen synes ideen om vandring var bra. Universitetet i Gøteborg der Roald Renmelmo 

jobber har dokumentert saga i Aursfjorden. 

 Advokatene Østgård og Reinert hadde gått opp denne løypa en gang. De hadde filmet og lest fra 

rettsprotokollen 

 Skal gå på en dag med 2 timer ved saga + gåing 

 Kirkested Navaren fra 1710 tallet??? Dikka Storm har skrevet om dette. Thomas von Western. 

Vedtak: 

 Oddlaug jobber med planlegging av dette arrangementet 

Sak 8: Post 

 Ønske om å legge ut møteplanen vår på nett 

 Tilby de som vil møtereferater på mail 

 Styremøte 18.7 utgår, evt kort et den 25 

Vedtak: 

 Odd-Inge legger ut møteplanen vår på nett 

 



Neste møte: 25. 06 2013 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


