
Styremøte Målselv Historielag, Onsdag 21/1-2016 på Midt-Troms Museum 

Tilstede: Oddlaug Lakseide, Elsa Nymo, Frank Nygård, Oddbjørn Njøs, Mariann Nesvold, Odd 

Inge Larsen, Audhild Olaisen + valgkomite Gerd Borgen og Audhild Aune. 

Sak 1: Målselvkalenderen 2016. Evaluering ved Odd Inge 

Vi har solgt kalendere for totalt: 55.650 kr. Utgifter til trykking var 28.000 kr. Per i 21/1, er 

overskuddet 27.650 kr. Oddlaug tar imot penger fra andre i styret for solgte kalendere. 

Audhild Olaisen: 500 kr 

Mariann Nesvold: 1000 kr 

Gullgruva: 5400 kr 

Elsa tar imot penger fra solgte Høgtunbøker (kr 500 fra Audhild Olaisen) 

Årets salg av kalendere har vært veldig bra. Odd Inge rammer inn bilde av forsiden på 

kalenderen, og gir til Gullgruva, som takk for hjelp av å selge kalendere. Vi prøver å gi et 

bilde hvert år, neste år til Husfliden? 

Tema for neste års kalender: Hus/bygninger 

Sak 2: Høgtunhistoria evaluering v/Elsa 

MTM tok på seg arbeidet med layout og trykking. Boka skulle egentlig lages i A4-format, men 

ble endret til mindre format. Forfatterne var litt misfornøyd med forsida og noen bilder, men 

alt i alt ble boka bra, og veldig godt mottatt av folk. Boka selges på Husfliden og biblioteket 

på Høgtun. MH har solgt/gitt bort 111 av 240 bøker. MTM har 19 kasser (á 40 stk) lagret på 

museet. Forslag om at fylkeskommunen kan gi boka som gave til alle vgs. i Troms. 

Vi har fått inn 22.000 kr på salg av bøker. 20.000 kr fra fylket, og 5000 fra husflidslaget. MTM 

har betalt trykking, kr. 69.800. MH har betalt 16.800 kr av disse, vi er da skyldig 53.000 kr. 

Oddlaug og Audhild gir Elsa beskjed om hvor mange bøker de har liggende. 

Sak 3: Årsmøte Onsdag 10/2-2016 i Istindportalen 

Oddlaug har gått igjennom vedtekter. Alle i styret setter seg inn i vedtekter, og ser på om 

noe skal forandres. Vi jobber med dette utover året, og evt. kommer med endringer til 

årsmøtet i 2017. Oddlaug skriver årsmelding. 

Odd Inge annonserer årsmøtet ut til medlemmer og til avisa. 

Valgkomite var invitert til møte for å få info om hvem som er på valg, og eventuelle nye 

kandidater. 

 



Etter årsmøte blir det foredrag fra klokken 19.00 – 21.00. 

Del 1: Mord, mytteri og krigsforbrytelser 

- Krigen i Storfjord v/ Tore Figenschau 

Del 2: Forvaltning av verdenshistorie 

- Kartlegging og temaplaner v/ Maria Figenschau, Storfjord Kommune 

Sak 4: Jubileumsfeiring 

Fredag 11. Mars på Rundhaug Gjestegård. 

Rønning Tollefsen foreslår og vise «Nybyggere i Sameland». Vi spør også Vidkunn Haugli om 

å bidra. Vi hører også med Målselv Spellemannslag. 

Audhild foreslår at Rønning og Vidkunn holder et kåseri om da de starta Målselv Historielag, 

for 30 år sida. 

Sak 5: Aase bauta 

Merete Seierstad Bodtker kommer til Målselv til uka for å se bygda. Ho vil også se kirkene. 

Dette for å gjøre seg kjent med bygda Aase kom fra. Ho skal lage utkast til byste. 

Elsa har vært i møte med kommunen, som er veldig positiv til Aase Hus/senter (Kultur 

næringshage). Forslag om å få dette til Høgtun. Elsa har skrevet notat: Minnesmerke Aase 

Nordmo Løvberg, som blir sendt til kommunen v/ rådmann. 

Statue som skal stå på Fossmotunet og 2 byster, er estimert til en pris på 850.000 

Sak 6: Avslutning av minneinnsamling 

Avslutning av minneinnsamlinga 2012-13, utvidet til 2015 v/ LLH. 

MH har samlet inn følgende: 

- Gudny Kvam f. 1897. Intervju gjort av Anna Rismo. Også bilder og tegning. 

- Johan Rognmo f.1915. Fått fra Iris Hallen, Nye Troms. 

- Aud Brustad f.1937. Livsminner. 

- Vidkunn Haugli f. 1939. Historier fra «universitetet på Storskogen». 

- Magnus Nesvold f. 1888. Gamle intervju og livsminner. 

- Ester Iselvmo f.1926. Gamle intervju og livsminner. 

- Jarle Johansen f.1936. Krigsminner lydopptak. 

- Steinar Søderholm f. 1925. Krigsminner lydopptak, og bilder fra den Norske 

fangeleiren, Bardufoss flystasjon. 

- Emil Sjøtun f. 1931. Kvænhistorier lydopptak. 

- Olav Hanssen f.1937. Kvænhistorier lydopptak. 



- Aud Schlechter? 

Vedtak: Frank skaffer avtaleskjema fra Jarle Johansen og Steinar Søderholm. Mariann ordner 

for de andre. Odd Inge har fått lydfiler fra Steinar og Jarle. Mariann har lydfiler fra Emil og 

Olav å prøver å få sendt over.  

 

 


