
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 15.01.2014, Museet kl 19:00 - 22:00 

Til stede: Oddlaug, Tor, Karl, Odd-Inge 

Valgkomite: Agnes, Gerd 

 

Bilde 1:Gatemiljø fra Tromsø, 1943. Fotografert av den tyske fotografen Max Tahler. Vi kan skimte Hotell Norge 

skiltet i bakgrunnen. Det meste av dette brant ned ved bybrannen i 1947. Mannen i hatt til høyre er eieren av 

kolonialbutikken. Sjåføren til den tyske fotografen står i uniform til venstre i bildet. 

Sak 1: Målselvkalenderen 2014 

 Salg 

o Prix Øverbygd solgt 11 stk, rest 4 

o Barnung solgt 35 stk. Avsluttet. Overfører direkte til vår konto. 

o Biblioteket solgt 8 stk,  5 i rest (men tror de har mottatt 25 stk?) 

o Martnan solgt 55 

 17 betalende sponsorer kr 17000 

 Lager: 

o Odd-Inge, 20 stk bak i bilen. Tar med på årsmøte 

o Oddlaug 31 stk 

o Det er 15 i svinn med kaffeflekker på 

 Ellers ingen negative kommentarer kommet inn om kalenderen. Ingen rapporterte feil. 

 Bardukalenderen, de betaler kr 23.000 ink mva for trykking 800 stk. Trykkes i Narvik… 

Vedtak: 

 Det selges kalendre på årsmøte og eller oppfordres styrets medlemmer til å selge det de kan 

Sak 2: Logo 

 Siste detaljer logo oversendt Marthe 



 Hun skal ha kr 3000 når logoen er ferdig 

 Kanskje kan den presenteres på årsmøte 

 Vi kan lage pressemelding om logoen og historien bak, når den er klar 

Vedtak: 

 Presentere logo på årsmøte og sende ut pressemelding til avisene. 

Sak 3: Krigsminnelandskap Troms 1940-1995 

 Samarbeid Målselv kommune 

o E-post mottatt fra Sandmo. Riksantikvaren oppfordrer fylke og kommuner til samarbeid med 

lokale lag/foreninger. Troms fylkeskommune vil delta i prosjektet de neste tre år. Inviterer 

kommunene til samarbeid om kulturminner og landskap. Fylket har kapasitet til å starte med 

8 nye kommuner som deltakere hvert år. Helene har svart at kommunen vil være med. Det er 

snakk om 100.000 kroner i prosjektmidler. Søknadsfrist er 15. januar. Vi har stilt oss positive 

til deltakelse. Status søknad ukjent. 

 Krigsminner vi kjenner: 

o Helge Utby. Brakke fra 1951. Skulle være utstyr til 200 personer. Startet i fjøsen til Hans 

Myrvoll.  

o Hovedlageret bak MSAH. 

o Brakka på Høgtun 

o Høgtun 

o Grotta i Takelvlia 

o Grotta i krysset Buktamoen 

o Grotta bak Moen Mølle 

o 2 fangeleire Moen 

o Fangeleir Rundhaug 

o Kongehytta 

o Grotta Rundhaug/Bunker 

o Trollhaugen, kongen overnattet 

o Brakke hos Torgeir Fosshaug 

o Offisersbolig ved kirka - grunnmur 

o Rundhaug leir – 42 hus 

o Rundhaug bak butikken, 1 hus bygd som militærbolig 

o Tysk generalbolig, General Jodle, hos Tor Kvammen 

o Tangen, der bodde tysker i uthuset 

o Kjerresnes, løpegraver, kanonstillinger og hull i bakken 

o Målsnes Gullhav, kanonstilling 

o John Tråsdal: Andslimoen ved sameskolen kjøretøy etc 

o Nord-Norges største intendaturleir ved Olsborg skole 

o Kanonstillinger Rundhaug 

o Fangeleir Nordmo og Dividalen ved Høgskardhus 

o BVGS Todt leir 

o Hågbo Moen masse støpte bunkere mot lifoten 

o Trebrua over elva ved Fredriksberg 

o Stein Trondsen, Steinbenk og Tårn peilestasjon 

o Rundhaug ved brua, pumpehus til vannforsyning leiren. Vannledning gravd av russefanger 

o Hotellet Rundhaug, fru Fleischer bodde der før kapitulasjonen. Flygere Kyllingmark etc 



o Flyvrak Steinberget og Mauken, Kirkestinden 

o Blokkhuset ved Andsvannets østende – nøytralitetsvakt 1939 

o Bunker 3 etg skytebanen 

o Fjellanlegg Sundlia og Andselv 

o Fjellanlegget inne på flystasjonen (bør vernes) 

o Jernbanelinje Fossmoen – brukt til våpentransport 

o Våpenlager Nato, i Åsen 

 Prøve å etablere gruppe som vil arbeide med registrering. Ta med info/lodde interesse på årsmøtet 

 Tema krigsminner på årsmøte 

Vedtak: 

 Fortsette arbeidet med dette prosjektet 

 Samarbeide med kommune, fylket og museet 

Sak 4: Innsamling av livsminner – født før 1950 

 Oppsummering 

o Utsatt frist innsending til 15 april 2014 

o Disse har levert: 

 Oddlaug følge opp Aud Brustad – hun er ferdig med sin historie 

 Rismo Anna 

 Vidkunn 

 Frøydis Barnung 

Vedtak: 

 Samle inn historiene og sende dem inn samlet i regi av historielaget 

Sak 5: Årsmøte 2014 

 Dato: 12.02.2014 

 Regnskap og budsjett ved Tor er klart og revidert 

 Årsmelding skrives av leder som er Oddlaug 

 Logoen som presentasjonssak dersom den er ferdig 

 Styret har følgende forslag til årsmøtesak: Valgnemda , 3 medlemmer, rulleres hvert år. Den på topp 

er på valg. 

 Årsplan: 

o Evaluering 

o Sommermålselv – reise i krigsminner 

o Kulturminnedagen 

o Kalenderen 

o Årsmøte med temakveld 

o Livsminner 

 Krigshistorie på temakveld etter årsmøte: 

o Rønning viser malerier – 30 minutt 

o Morten viser bilder  

o Odd-Inge viser bilder  

o Vise Rønning sin film med Magne Solheim 

o Evt Audhild om Høgtun og kongehytta 

 Annonsering 



o Annonse årsmøte på hjemmeside + e-post til medlemmer + avis 

o Annonse temakveld rykkes inn lørdagen før årsmøtet. Fokus temakveld, nevne årsmøtet med 

en setning 

 Kake med 1814 på til møtet 

 Kalendersalg 

Vedtak: 

 Se lista over 

Sak 6: Årsmøte Troms Historielag 

 Vi er forspurt om å være arrangør (20-30 personer forventet å delta) 

 Dato: 14 og 15 mars 

 Sted: Rundhaug hotell  

 Noe kulturelt + noe fra Historielaget om hvordan vi ble restartet 

 Grotta Rundhaug – Odd Helge om historien – Mannskoret tar kr 5-7000 

 Troms Historielag tar regninga 

 Vi kan vise Åse filmen 

Vedtak: 

 Oddlaug sjekker ut hvilke aktører som kan delta og hva de koster. Legges fram for Troms historielag 

til godkjenning/aksept. 

 Troms historielag kontakter selv Rundhaug hotell for booking overnatting og møterom 

Sak 7: Referat/post 

 Oddlaug sender sponsorene til Vidkunn festen  et kort eller noe annet(kalender?) med en takk i fra 

Vidkunn for en flott kveld. 

 Nye medlemmer 

o Helge Utby 

o Iver Johan Brorstadl  

 Konto, vi har kr 34785,- pr 31.12.2013 

 Kurt Stormo vil lage film om Herulf Berntsen(idrettsmann). Rønning kan kanskje hjelpe – filmsnutter  

fra NRK sitt arkiv 

Vedtak: 

 Sende ut takkekort på vegne av Vidkunn til de som bidro til festen 

 

Neste møte: Årsmøte 12. 02 2014 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


