Kirker, kapell, prester
og kirkegarder i
Malselv
Satt sammen av Odd-Inge Larsen for Målselv Historielag, 2012 – versjon 4

Dokumentet er en samling av forskjellig kirkerelatert informasjon samlet inn fra tilgjengelige kilder.
Det er store hull og mangler i informasjonen, men dokumentet vil bli oppdatert når ny informasjon
tilflyter forfatteren. Bildemateriale har en sentral plass i dokumentet, som derfor er ganske stort.
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Litt kirkehistorie fra Målselv
Som historieinteressert er det vanskelig å komme forbi den sentralen rollen kirkene har spilt i en
bygds utvikling. Kirkene har fra gammelt av vært møteplasser og sted for store og små begivenheter.
Presten har også historisk sett hatt både makt og myndighet i lokalsamfunnet. De steder man har
bevart de gamle kirkegårdene ligger de der i dag som rene historiebøker, der gravplassene med sine
navn, datoer, titler og stilarter forteller historien om det som har vært. Inntil ganske nylig kan man
uten videre regne med at de fleste har vært innom kirka minst to ganger, nemlig når de ble døpt og
når de ble gravlagt.
Av ren egeninteresse har jeg satt opp i stikkordsform kirkehistorien i Målselv samt tatt med en del
billedstoff som hadde samlet seg opp over tid. På nettsiden til Målselv Historielag ser vi at kirkestoff
og kirkebilder er nært toppen når det gjelder hva folk ser på og søker etter. Antar derfor at dette kan
være av interesse for flere.
NB! Dokumentet er ikke komplett og vil sikkert bli endret over tid etterhvert som utfyllende
opplysninger kommer fram og feil rettes.

Før kirkelig tid, fra de første nybyggere ankommer og fram til 1829
Man regner med at den faste bosettingen i Målselv startet rundt 1788 da de første bureiserne slo
seg ned på Rossvoll. I 1790 årene ankom så Tomas Tomassen Storskogen i Øverbygd. I de
etterfølgende årene fra 1788 til 1829 måtte målselvingene søke til Lenvik for barnedåp,
konfirmasjon, giftemål, begravelse og altergang. Etter hvert, rundt 1810, fikk man egen kirkegård på
Kjerresnes, men ellers måtte man reise med båt fra Målsnes til Lenvik Kirke for å få utført kirkelige
handlinger.
I 1798 søker nybyggerne i Målselv om å få bygge egen kirke, ved Tangelven. Folketellingen i 1801
viser at det bodde ca. 100-150 personer i Målselvdalen. I 1803 får det lille bygdesamfunnet besøk av
Hans Nilsen Hauge og i 1804 dør Fogd Jens Holmboe som vel kan sies å være drivkraften bak
innflyttingen og bosettingen i dalen. I 1814 starter den første organiserte skoleundervisning i bygda,
med 9 uker årlig undervisning. Lærer var Lorentz Dass, sønnesønns sønnesønn av den kjente
dikterprest Petter Dass.

Den første kirka på Storbakken, 1829 – 1883
I 1822 starter man bygginga av den første kirka i Målselv. I 1923 jobbet det 9 mann med bygginga.
Kirka var ferdig bygd i 1825, men ble ikke innvidd før i 1829. Det kostet slit og forsakelse å få bygget
kirka. Folkene i Målselv måtte søke til presten i Lenvik om han kunne begynne gudstjenester i kirka
selv om den ikke var ferdig. Dette fikk de avslag på fra sognepresten i Lenvik, Michael Bull. Først i
1836 ble kirka bordkledd, taket tjærebredd og stakittet malt. Denne kirka var i tømmer og hadde en
åttekantet grunnflate. Kirka var malt både utvendig og innvendig. Det sies at dalens 35
nyryddingsfamilier oppførte kirka. Det viste seg i ettertid at det var gjort mye dårlig arbeid. Allerede i
1840 måtte man legge nytt tak og senere nytt loft på grunn av at veggene var sunket sammen.
Prekestolen stod opprinnelig over alteret, etter sigende i en sådan høyde at man ble rent svimmel av
å bestige den i følge prest Welhaven. Senere ble den flyttet til en mer normal plassering. I
Welhavens tid ble det bygget til både våpenhus og sakristi. Prost Brun anskaffet i 1862 de hellige kar
samt lysestaker til alteret. Kirkeklokka til denne første kirka kom i fra handelsstedet Klauva der den
hadde vært i bruk som matklokke. Etter en tid ble denne klokka erstattet av en ny og større
kirkeklokke. Byggmester var Ole Absalonsen fra Luneborg. I Jul i Bardu og Målselvdalen 1968 skriver
Eidnes Holmen litt om denne glemte kirkebyggeren fra Bjørkli i Målselv. Han bygget også Lenvik kirke
og var ganske sikkert med da Bardu kirke ble bygget.
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I 1835 noterer vi oss at det var 721 innbyggere i Målselv og at det i 1826 var igangsatt veibygging i
bygda etter kongelig resolusjon.
Først i 1863 anskaffet man vedovner til oppvarming av kirka. I 1865 ble kirkebygget renovert og i
1862 måtte man utvide kirkegården. Pulpiturene i koret ble fjernet, koret forhøyet, alteret forandret
etter mønster av Tromsø kirke, knefallet utvidet og det ble satt inn flere og bedre stoler. Imidlertid
begynte allerede nå kirka å bli for liten til den stadig voksende menighet i bygda. I 1876 anskaffet
man 3 nye ovner til kirken og tre nye 4-armede lamper. Det finnes ikke noe kjent bevart fotografi av
denne kirka, men ut i fra beskrivelser og mål har man laget en tegning av kirka. Nøyaktig plassering
er heller ikke kjent, men lengst borte på den gamle delen av kirkegården er det en stor port i gjerdet.
Det kan være at dette var porten inn til denne kirka. Med dagens teknologi og bakkeradar ville det
sikkert være mulig å finne nærmere ut om dette.

Den første kirka på Storbakken i Målselv slik man forestiller seg at den så ut. Tegningen hentet fra Målselv Bygdebok.
Kirken var rødmalt, åttekantet og 22 ¾ alen lang og 19 ¼ alen bred. Høyden 10 alen. Taket av glaserte teglstein som gikk
opp i en spiss, 8 ¼ alen med en trekuppel over som dannet klokketårn i 9 ¾ alens høyde.

For å få et bedre inntrykk av hvordan den rødmalte Målselvkirka fra 1822 så ut kan man se på
Grytten kirke som står enda i dag. Den ble bygget i 1829 etter modell av Sør-Fron kirke. Sistnevnte
var en steinkirke, men var likevel utgangspunkt for denne trekirka. Grytten kirke har to kirkeklokker,
og plasseringen av prekestolen innvendig kan nok gi en god indikasjon på hvorfor presten mente han
ble svimmel når han skulle preke. Arkitekt var S. H. Aspaas.
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Grytten kirke fra 1829. Muligens har denne kirka stått modell for tegningen som ble laget av den første kirka i Målselv.

Interiør og prekestol i Grytten kirke. Her står man i sannhet høyt hevet over menigheten.
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Klokkergården og Prestegården
Vi må også her nevne Prestegården og Klokkergården som begge er utskilt fra gården Broderstad.
Intet er nytt under solen sies det, og både plassering av kirkene i bygda og prestegård og klokkergård
var kilde for mye diskusjon og strid i bygda.

Klokkergården
Gården Fossbakken ble 16. mai 1876 utlagt som Klokkergård. Kjøpt for 700 spd i 1863.

Prestegården
I et fellesmøte 1. og 2. mai 1854 mellom Målselv og Bardu kommune tok man atter opp saken om
prestegård. Man forkastet da forslaget om å legge den til Rusta. Dette endte til slutt med at man 2.
mai 1854 satte opp kjøpekontrakt med Jens Olsen Storbakken. Tegninger til bygg ble så framskaffet
og i 1855 ble gården overlatt sognepresten, Welhaven. I januar 1855 godkjente kommunestyret
tegningene til hus på gården. Hele byggeprosessen ble tung økonomisk og var preget av problemer.
Det ble også gnisninger mellom presten Welhaven og kommunen. I 1857 nærmet byggingen av
prestegård seg ferdig, og da toppet det seg også i en ordkrig mellom prest og kommune gjennom
klager og tilsvar til Stiftsdireksjonen. Prestegården Storbakken hadde 2 husmannsplasser med en
samlet besetning 2 hester og 6 storfe. Selve prestegården hadde 2 hester, 12 storfe og en del småfe.
Avlingen lå på 150 lass høy, 30 hl poteter og 15 hl korn. Til prestegården hører det 200 ha av bjørk og
furu foruten or, rogn, asp og hegg. Ikke uventet var det også strid om hvor denne prestegården
skulle ligge. Mange tilbød seg å selge gård, og Jens Olsen Storbakken truet til slutt med at siden
kirken lå på hans grunn måtte også prestegården gjøre det, ellers ville man ikke få lov til å holde mer
enn 4 gudstjenester årlig i kirken.

Prestegården på Storbakken. Foto: Fra Maalselvdalen, Ivar Sæter.
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Her ser vi prestegården i bakgrunnen. Vi kan tydelig se tråkk der presten og andre pleide å gå ned til kirka. Bildet kan
tidfestes til 1884 av den grunn at det høsten 1884 ble montert ovner i kirka og dermed også to piper. Bildeeier: Odd-Inge
Larsen.

Utsikt fra Prestegården, ca. 1933. Bildeeier: Odd-Inge Larsen.
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Målselv Kirke. Bildeeier: Kristen-Are Figenschau.
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Øverbygd kirke, innvidd i 1867
Kirka ligger på nordsiden av Målselva, under ei bratt li, på Nergård. Den var ferdig og ble innvidd i
1867. Dette ble således den andre kirka som ble bygget i Målselv. Det er i dag den eldste kirka i
bygda. Arkitekt for kirka var J. W. Nordan og O. Holtermann. Biskop Carl Peter Parelius Essendrop
innviet kirka.
Når det gjelder kirkebygg i Norge i denne perioden har vi sakset følgende informasjon fra
kirkesok.no: «Gjennom 1800-tallet ble både kirkelige strukturer, administrasjon og de tekniske
forutsetninger for kirkebyggene endret. Århundret startet med en forsiktig kirkebygging, preget av
klassisistiske forbilder, og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen,
inspirert særlig av gotikkens katedraler.
Bedre produksjons- og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere
detaljert. Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte, men tømmeret ble mer bearbeidet, og
kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig. Av kirker som fortsatt står fra perioden, er
nærmere 40 % langkirker, mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 % hver.
Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen, og de fleste nye kirker ble derfor bygd som
erstatning for eldre. Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800-tallet
forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen. Selv mange av 1600- og 1700-tallets kirker
var nå blitt for små. En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3/10 av menigheten. Dette,
sammen med opprettelsen av nye sokn, førte til den en eksplosjonsartet byggeaktivitet. I siste
halvdel av 1800-tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle.
For å løse denne formidable oppgaven, ble noen av landets fremste arkitekter, som Linstow,
Nebelong, Grosch, Nordan og Schirmer, engasjert som statlige rådgivere. Kirkedepartementet ga ut
samlinger med mønstertegninger som de lokale kirkebyggerne kunne bruke eller tilpasse etter behov.
På den måten bidro kirkebyggingen til å spre internasjonale arkitektoniske impulser. Den gotiske stil
ble valgt som det udiskutable, sakrale forbilde, men man hentet ofte detaljelementer fra tidens
populære trestil, sveitserstilen. Slik ble den nygotiske, hvite trekirken på landet selve prototypen på
en norsk kirke.»

Øverbygd kirke på Nergård (Nergårdkjerka). Fotografert av Erling Skogstad, ca 1930. Fra Målselvkalenderen 2005.
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Det var Embret P. Faadal fra Tynset som i 1862 kom flyttende til bygda og kjøpte Nergård. Embret
ble en pådriver for å få bygget egen kirke i Øverbygd. En sak som ikke foregikk uten strid. Det store
spørsmålet var om kirka skulle bygges på Nordmo eller på Nergård. Embret tilbød fri tomt og
skjæring av tømmer samt mye gratis smiarbeid. Det hele endte med at mens kommunestyret hadde
vanskelig for å ta en beslutning i saken så reiste kirkebygget seg på Nergård. Kirka har 280
sitteplasser og er en langkirke oppført i tømmer. Byggmester for kirka var Jon Markussen.
Kirkeklokka er levert av Lars Rustad i Trondheim. Den veier 144 kilo og var en gave fra ungdommen i
Øverbygd. 120 specidaler kostet den. Helge Pedersen Renmælmo forærte kirka en kalk som fortsatt
befinner seg i kirka. Kirka er laget etter modell av Salangen kirke, bare gjort litt mindre. Oppgangen
fra våpenhuset ble noe forandret da kirka fikk orgel. I 1925 anskaffet man to nye ovner til kirka.
Øverbygd var forøvrig opprinnelig en del av Målselv formannskapsdistrikt. Så ble Øverbygd skilt ut
som egen kommune 1. juli 1925. I en større kommunesammenslåing 1. januar 1964 ble kommunene
Målselv, Øverbygd, Navern og Målsnes i Malangen slått sammen til det vi i dag kjenner som Målselv
Kommune.

Interiørbilder fra Øverbygd kirke. Kirka ble pusset opp på tidlig 70-tall og den ble blant annet isolert og kledd innvendig
med panel. Opprinnelig så den ut som Målselv kirke gjorde før den brant, dvs. med liggende tømmervegger synlig
innvendig. Foto: www.kirkesok.no.
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Øverbygd kirke 1975. Foto: Øverbygd foto.
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Øverbygd kirke, 15. juni 2011. Foto: Odd-Inge Larsen.
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Dølen sangkor i Øverbygd kirke, Olsok 1921. Foto: Maalselvdalen av Ivar Sæter.
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Den andre kirka på Storbakken, 1883 – 1972
Behovet for en ny og større kirke på Storbakken melde seg da man nærmet seg 1880. Ved telling i
1875 bodde det 3042 sjeler i Målselv. En gammel regnskapsprotokoll fra 1879 er merket
«Kirkebyggningskassens Regnskapsprotokol» og regnskapsfører var J. A. Helgesen på Fredriksberg.
Dette regnskapet dekker årene med planlegging og bygging av kirka, fra 1879 til 1884.

Målselv kirke fotografert ca. 1959. Som vi ser er kirka her gulmalt. Kirka hadde denne fargen noen få år på slutten av 50tallet. Foto: Ella Rognmo.

Rundt 1880 hadde man en klar idé i Norge om hvordan et ideelt kirkebygg skulle se ut. Tegninger til
denne kirketypen ble benyttet over hele landet. Man kan derfor finne mange ganske like kirkebygg
fra denne perioden. Arkitekt for den nye kirka var Haakon Mosling fra Steinkjær. Vi ser i fra
regnskapet at det ble betalt kr 240,00 for kirketegningene. Hele bygget skulle koste 40.000 kroner,
en virkelig svær sum for en bygd som Målselv. Byggmester var S. Mathiesen og smiarbeidene ved
Jon Steingrimsen. I 1880 gjorde man så grunnmuren til den nye kirken. Høsten 1882 var kirken
ferdig, med unntak av maling og prydelser, som det står. 11. juli 1883 ble den nye kirka innviet av
biskop Smitt, prost Holmboe fra Tranøy, sokneprest Meek fra Lenvik, Sogneprest Lütke fra Berg,
sogneprest Thomson fra Balsfjord, sogneprest Bugge fra Kvæfjord og stedets sogneprest Landmark.
Nykirka hadde 2 kirkeklokker, klokken fra gammelkirka og en ny og større klokke. Det var ca. 800
sitteplasser.
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Målselvs ungdom skaffet nykirka 2 smukke
lysekroner og 9 lys med stor lampe i midten med
glassprismer, en 4 armet plettstake til prekestolen og
2 forgylte staker av zink til alterbordet. Ellers har
kirka et forgylt krusifiks av zink på alterbordet og en
døpefont av zink som er bronsebelagt galvanisk.
Øvrige dekorasjoner består av et glassmaleri i enden
av koret. Det forestiller Maria Magdalena for den
oppstandene frelsers føtter. Også et forgylt krusifiks
av zink. Den som først tenkte på glassmaleri var
byggekomiteens formann P. Sneve, men han oppgav
tanken. Høsten 1882 sendte sognepresten forslag til
formannskapet om glassmaleri. En privat kronerulling
gjorde at forslaget gikk gjennom.
Høsten 1883 kjøpte man inn 2 store ovner til kirka. I
1897 fikk man også orgel i kirken (en del strid om
dette samt om man skulle utsmykke/pynte
kirkebygget).
I 1911 ble det lagt skifertak på kirka og i 1923 ble
kirken malt utvendig og taket ble overgått blant
annet ble nye takrenner montert. Kirkegården fikk
nytt gjerde.
I 1925 har kirken fått elektrisk lys med tilsammen 41
pærer og 24 mignonlamper. Det ble også sementert
2 nye trapper
Glassmaleriet i Målselv Kirke. Det var innkjøpt,
antakelig fra Tyskland der slike ble masseprodusert.
Prisen på dette, inkludert frakt var 465 kroner. Foto:
Ella Rognmo, 1960.

I «Maalselvdalen» av Ivar Sæter kan vi lese følgende:
1.juledag 1923 kom Ole Mortensen Rognmos døtre
til kirken med en meget vakker alterduk som de selv
hadde sydd og forærte til Maalselv kirke.

Fargebildet av glassmaleriet i kirka er tatt ca. 1960 av en av disse døtrene, Ella. I 1953 var det et stort
kirkejubileum i Målselv. Man hadde i forkant av dette bestemt seg for å bytte ut orgelet i kikra med
et større og bedre instrument. Det gamle orgelet ble derfor i 1952 demontert og gitt til Flakstad
kirke der det ble satt opp og brukt.
Orgelet var nok litt for stort for Flakstad kirke så man måtte sage hull i taket over orgegalleriet for å
få plass. Orgelet ble senere, i 1980, demontert og lagret. For en tid tilbake kunne man lese i
Flakstadnytt at det gamle orgelet fra Flakstad kirke hadde fått ny lagringsplass i påvente av å bli satt
opp i Sund fiskerimuseum. Nå har orgelet tatt et nytt skritt i retning bestemmelsesstedet. Det er
gjort et prøveoppsett i gymsalen på Fredvang skole for å få kartlagt orgelets tilstand, og å finne ut
hvilke deler som eventuelt mangler. Selv om noen av pipene bar preg av bokstavelig talt å ha blitt
tråkket på, var alle delene for hånden og i en brukbar tilstand. Orgelet måler fire meter i høyden. Det
er første gang på mange, mange år at man kan se orgelet slik det er i sin fulle prakt. Instrumentet ble
bygd i 1895 av Orgelbygger Olsen & Jørgensen i Kristiania.

Målselv Historielag: Odd-Inge Larsen

Side 15

Kirker, kapell, prester og kirkegårder i Målselv
Den 29. juni 1972 brant Målselv kirke ned til grunnen. Dette etter et lynnedslag i spiret. Det var et
voldsomt tordenvær denne dagen, men likevel satt prestedattera Elin i kirka og øvde på orgelet da
lynet slo ned. En eksplosjonsartet brann hadde raskt spredd seg til hele den gamle tre og
tømmerkirka og brannvesenet kunne lite gjøre, annet enn å hindre spredning. Forbipasserende rakk
å bære ut en del ting fra selve kirkerommet før brannen spredte seg dit, blant annet døpefonten.
I spiret på kirka stod det en værhane med tallene 1881. Dette var nok et tall som ble valgt av
praktiske årsaker, siden det kunne leses likt fra begge sider.

Interiør fra Målselv kirke hentet fra Målselvkalenderen 1987. Foto: Ukjent.

Storbryllup fra Haugseth (Alapmoen) ca. 1924. Foto: Maalselvdalen av Ivar Sæter.
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Usikkert når dette bildet er tatt. Bilen på bildet er registrert på Lensmann Walderhaug fra Moen. Kan det være i
forbindelse med det store 150-års jubileet for Målselv i 1939? I så fall møtte det da opp så mange folk at bare noen få
fikk plass inne i kirka. Gudstjenesten ble overført på høyttalere til de som måtte stå ute. Bildeeier: Odd-Inge Larsen.

Konfirmasjon i Målselv kirke 1954. Bildeeier: Mariann Nesvold.
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Konfirmasjon i Målselv kirke 1954. Bildeeier: Mariann Nesvold

Fra kirkejubileet 16. august 1953. Det var da 100 år siden Målselv ble eget prestegjeld. Foto: Ø.S. Fra Jul i Bardu og
Målselvdalen 2003.
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16. august 1953. Skyggen av kirka knipset fra kirketårnet. Foto: Øivind Sæterhaug.

Fra kirkejubileet 16. august 1953. Foto: Øivind Sæterhaug.
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Kirkeklokkene i Målselvkirka. Foto: Øivind Sæterhaug.

Målselv kirke, kirkestue og prestegård, utsikt mot Rossvoll og Finnbakken. Foto: Fjellanger Widerøe A.S.
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Asbjørn Frengstad ved orgelet i kirka 16. august 1953. Foto: Øivind Sæterhaug.

Antakelig en 17. mai på 1930-tallet. Fotoet henger i museet på Målsnes.
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Tyske soldater på treningstur forbi kirka. Muligens sommeren 1940. Foto: www.krigsbilder.net.

Kirken kledd i vinterdrakt. Foto: Målselvkalenderen 1988.
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Målselv kirke fra et gammelt postkort.
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Litt innpå 60-tallet, og kirka er blitt hvit igjen. Foto: Ella Rognmo.

Målselv Historielag: Odd-Inge Larsen

Side 24

Kirker, kapell, prester og kirkegårder i Målselv

Siden 1980 har det demonterte orgelet, som opprinnelig er fra Målselv kirke, ligget lagret i påvente av et nytt lokale
hvor det igjen kan gjøre nytte for seg. Nå har det åpnet seg en mulighet til å få instrumentet innlemmet i Sund
fiskerimuseum. I slutten av september 2011 kommer to orgelbyggere fra orgelbyggerskolen i Transilvania for å
påbegynne restaureringsarbeidet som skal foregå på scenen i aulaen på Fredvang skole. Da håper vi bare på at
instrumentenes dronning, om ikke alt for lang tid, kan ta plass blant kongeskarven i Sund fiskerimuseum. Foto:
www.fmkirken.no.
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Fra brannen i 1972. Foto: Funnet i fotoalbum hos Randi Larsen. Noen foto antakelig Terje Johansen. Johan Olsborg sies
også å ha tatt noen av disse bildene.
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Den tredje kirka på Storbakken, innviet i 1978
Det skulle gå 6 år med planlegging og bygging før Målselv igjen hadde ny hovedkirke på plass. Denne
ble besluttet bygd på samme sted som kirka som brant. Byggverket er en arbeidskirke oppført i
betong og tegl og var tegnet av arkitekt Kjell Hansen ved arkitektkontoret til Harry Gangvik AS i
Tromsø. Den 19. mars 1978 ble nykirka innviet. Kirka er laget i det som kalles langplan, og den har
360 sitteplasser. Kirken er utvendig forblendet med rød teglstein, og på byggets langside står et høyt
klokketårn med flatt tak. I fløyer rundt kirkerommet ligger menighetssal, møterom, kontorer og
kjøkken. Kirkerommet er rektangulært, med høyt og spisst saltak. Korpartiet er integrert i
kirkeskipet, med samme bredde og felles tak over hele rommet, men overgangen mellom kor og skip
er markert med to trinns høydeforskjell.

Nye Målselv kirke. Foto: Odd-Inge Larsen.
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Langs gavlen i korets fondvegg løper et sammenhengende bånd med glassmalerier, laget av
Tromsøkunstneren Ulf Dreyer. Motivene er hentet fra Skapelsesberetningen. Senere laget Dreyer
også altertavla som i dag er i kirka.
Den første altertavla i Målselv kirke var et maleri i form av et kors. Dette var av Marit Bjørneboe fra
Bjarkøy. Kirkeklokkene, tre i tallet, er levert av O. Olsen & Søn i Tønsberg. De bærer følgende navn:
FRED heter den største, FRELSE heter den mellomste og GLEDE den minste. En av klokkene bærer
samme inskripsjon som gammelklokka i kirka som brant:
MÅLSELV KIRKE
Min klokkeklang betyder:
O trette vandrer kom!
Hvil ut hvor ordet lyder.
Hvor salmesang deg frister
I Herrens Helligdom.
1829 – 1883 - 1978

Kunstneren Ulf Dreyer fotografert kort tid før sin død i 2010. Her foran det kjente veggmaleriet i det gamle rådhuset i
Tromsø. Dreyer ble 85 år gammel. På spørsmål fra en journalist om hvilket kunstverk han var mest stolt over svarte han
at det måtte være altertavla i Målselv kirke.
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Kirka har 4 slike kunstlærstoler. De er laget av ??? Foto: Odd-Inge Larsen.
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Slik så den første altertavla i kirka ut. Kunstner var Marit Bjørneboe fra Bjarkøy. Foto: Alvin Jensvold/Kjell Hovde, 1978.
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Altertavla i Målselv kirke. Kunstner Ulf Dreyers verk. Foto: Odd-Inge Larsen.
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Interiør fra Målselv kirke. Foto: Odd-Inge Larsen.

Kirkenesmoen kapell
Kirkenesmoen kapell ble bygget i 1975. Bygget i tre og har 220 plasser.

Kirkenesmoen kapell. Foto: http://malselv.kirken.no.
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Heggelia kapell
Kapellet ble bygget i 1961. Det er bygget i treverk og har 150 sitteplasser. Under kirkerommet er det
en kjeller som brukes til sosiale arrangementer, ikke minst knyttet til soldatene på Bardufoss og i
Heggelia.

Heggelia kapell. Foto: www.norske-kirkebygg.origo.no.

Ineriørbilde fra Heggelia kapell. Foto: www.malselv.kirken.no.
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Kjerresnes
Den gamle kirkestua fra Storbakken er nå flyttet til Kjerresnes. Opprinnelig lå stuen ved siden av den
gamle kirken som brant og ble benyttet til overnatting og hvil av folk som kom langveis fra. I dag
huser kirkestua på Kjerresnes blant annet døpefonten som ble reddet ut da den forrige kirken brant.
Kjerresnes er fra gammelt av en gravplass for Målselv. Der hadde dalingene sine kirkebåter liggende.
Det stod også et gammelt, rart lite hus der, med malerier i dørene. Helvete nederst og himmelen
øverst. Kirkegården her ble nok tatt ut av bruk i 1860-årene.

Nordmo kirkegård
Tillatt opprettet ved kongelig resolusjon av 10. januar 1837. Påbegynt i 1839. Nevnt som en
hjelpekirkegård i Ivar Sæters Maalselvdalen. Sterk kandidat til stedsvalg for det som i dag er
Øverbygd kirke. I 1911 ble det satt opp nytt gjerde rundt kirkegården.

Prestene i Målselv
Da Målselv kirke ble bygd i 1829 fikk folket i Målselv 4 årlige gudstjenester av presten i Lenvik. I 1840
bestemte man i Målselv representantskap at ordføreren skulle fremme et andragende om at Målselv
måtte få egen prest. Da måtte man ha penger til dette og til egen prestegård.

1853-1861 Johan Ernst Welhaven
(Målselv er nå eget sogn, ref. 100–års jubileet i 1953)

Født 10. august 1818. Han bodde på Broderstad inntil prestegården ble ferdig bygget. Gift med
Antone Johanna Holmboe som var sønnedatter av fogd Jens Holmboe. Var sterkt ønsket som prest i
Målselv. Nærmest headhuntet. La seg imidlertid etter hvert ut med kommunestyret og bygda. Var
en ærekjær person som så seg selv større og viktigere enn kanskje bygda oppfattet han. Tålte dårlig
kritikk. Stadig i krangel om både det ene og det andre med ordfører og kommunestyre.
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1861-1869 Johan Mangelsen Brun

Født 30. april 1825 i Trondhjem. Gift med Marie Sofie Fredrikke Petersen. Sies å ha vært de fattiges
venn. Gavemild uten å skryte av det. Hans datter Regine Arctander Brun har i sin bok «Fra min
barndoms dal» gitt en skildring både av sin far og livet i Målselv. Boken kan lånes på biblioteket.

1869-1877 Nikolai Martens

Sokneprest i Målselv. Han skrev et brev om sine første gjerninger i bygda. Dette er gjengitt i Jul i
Bardu og Målselvdalen 1982. Gift med Eleonora Henrikke Gjæver fra Tromsø. Om han sa man at han
var en nidkjær prest og en ildsjel. Svært veltalende.

1877-1878 Målselv er i denne perioden styrt av Stiftskapellan Sveaas
1878-1885 Jonas Rein Landmark

Født 13. november 1848. Gift med Katarina Amalia Hirsch. Ivrig botaniker og bokelsker som
testamenterte sin samling til Bergen museum. Hadde en hard tid i Målselv. Hans hustru var syk og
Dissenterbevegelsen gav han mye å kjempe med. Høyremann, interessert i avholdssaken,
bibelforeningen og misjonssaken. Stor interesse for hagebruk. Dyrket selv mange grønsaker.
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1885-1886 Målselv er i denne perioden bestyrt av stiftskapellan Mowinckel

Som stod strengt på kirkens lære og var mot de ukirkelige bevegelser i bygden.

1885-1908 Peter Carolius Celius

Han var fra Vesterålen og var sogneprestprest i Målselv og Bardu i 21 år. Han ble syk, med store
hodesmerter, under en konfirmasjonsundervisning våren 1908. Da konfirmantene møtte dagen etter
var han død. Hans kone het Susann Georgine Holst og var fra Trondheim. Hun døde av kreft i 1902,
60 år gammel. De hadde 4 barn, Petra som var yngst, Helene, Johannes og Gisle.

1908 Stiftskapellanene Riise og Ekland bestyrer Målselv

1909-1913 Martin Hollum

Født 16. april 1865 i Melhus. Gift i 1897 med Fredrikke Mürer fra Kragerø.
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1914-1920 Gustav Mathias Rosaas

Født i 1877 på Madagaskar, sønn av en misjonsprest. Betjente Målselv, Bardu og Øverbygd. Tok seg
fram på sykkel om sommeren og med hest og slede vinterstid. Halvor Hansen har skrevet litt om han
i Jul i Bardu og Målselvdalen 1973.

1921 Målselv bestyrt av stiftskapellan Berg-Rollnes, Einar Lothe og
Rynning

1921-1928 Tor Magnus Tønnesen.

Født i Stavanger den 6. august 1894. Gift i 1922 med Gerda Torstensen fra Nes i Tjømø.

1928-1934 Sokneprest Ola Lynum.
Lynum m/familie, kone og fem barn. Betjente Målselv, Øverbygd og Bardu. Kom i fra Smøla. Reiste
med Hurtigruta til Finnsnes og derfra hesteskyss til Storbakken. Han var målmann. Den første
presten i Målselv som skaffa seg personbil, en Oakland med kalesje. Besøkte bygda senere i 1939 til
150-års jubileet, i 1947 i Øverbygd på Troms fylkeslag av Noregs ungdomslag og i 1953 til
kirkejubileet. Reiste videre til Steinkjer der han ble utnevnt til sokneprest.
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Familien Lynum på trappa på prestegården på Storbakken. Fra venstre: Oddny, ekteparet Lynum,
Pål, Dagfinn, Målfrid og Frøydis. Foto: Elias Broderstad.

Ola Lynum ved festmiddagen på Vikingheimen i 1953. Lynum til venstre i bildet, rett bak formannen i
menighetsrådet, Eidnes Holmen, som er nærmest kamera. Foto: Elias Broderstad.
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1935-1951 Bernhard Jens Eggesbø
1952-1955 Leiv Anda

Prest Leiv Anda på vei ned fra Prestegården til kirka med konfirmanter, 1954. Foto: Henry Johansen.

1955?-1967? Rolf Hesselberg
Født i Selbu 17.08.1920. Gift 1948 med Gerd Strand. Etter hennes død med Annbjørg Nora Eiksund.

1967-1978 Per Nilsen
Han var født 3. desember 1920. Fortsatte som prest i Lyngen etter Målselv. Prost i Troms prosti fra
1978.
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1979-2002 Målselv/1975-1979 Øverbygd Einar Hansen
Han er født i 1948.

1987-1998 Kristin Stang Meløe

Hun er født i 1956.

1998-dd Hans Erik Holm

Prost i Troms prosti. Født i 1945.

Anniken Urianstad (Kapellan)

Hun var kapellan i Målselv. Stod fram som lesbisk og inngikk partnerskap med en annen kvinne. Det
ble mye bråk både lokalt og nasjonalt før det roet seg.

2008-dd John-Daniel Solhaug
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Kirketjenere, gravere, organister og kirkesangere
Kirkesanger Målselv (som oftest var dette bygdas lærer)






Vilhelm Andreas Grønvold (1 år)
1841-1869, G. Kreutzer (Bodde på klokkergården Fossbakken)
1863-1912, P. M. Lilleeng
Lærer Forseth fra Bardu
Lærer Edvard Kolstad (født 1885)

Kirkesanger Øverbygd



1866-1910, Lærer A. B. Olsen
Daniel Ivar Lie (født 1860)

Medhjelpere Målselv







Ole Stai Nilsen, Gullhav
Gabriel Pedersen, Solli
John Johnsen Rydningen senior
Jakob I Foslid
John Velta
J. Rydningen junior

Medhjelpere Øverbygd



Simon I Grøtte
A. M. Elvevold

Kirketjener og graver Målselv Kirke



Andreas Hansen fra Kjerresnes
Kasper Hansen (Sønn av Andreas)

Organist Målselv Kirke



Lie fra Målsnes
Iver Olsen Kjeldmo (i over 25 år)

Organist Øverbygd kirke


Frk. Elvevold fra Kirkesdalen

Graver på Nordmo


Per Hektoen

Graver på Nergård, Øverbygd kirke


Innehaveren av gården Nergård, Embret P. Faadal

Religiøse strømninger utenfor kirken
Forkynnere






1802, Iver Olsen Gaberstad, haugianer
1802, Ole Olsen Bache, haugianer1803
1803, Hans Nilsen Hauge, haugianer
1832-1834, Elling Eielsen
1839-1840, 1848, Anders Haave
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1854, Ole Mogensen Kallem (Som prest Welhaven kriget med/mot)
1819, Lars Iversen Kjeldmo, «Lars Voss»
Ole Lassesen, Fagerlidal, død 1860
Lars Iversen Nordmo, død 1850
Gabriel Pedersen Solli, død 1900
Ingeborg Fosmo

Foreninger



Målselv Misjonsforening, stiftet 26. mars 1847
Målselv bibelforening, stiftet 18. april 1865 på Olsborg

Kilder










Maalselvdalen, Ivar Sæter, 1926
Målselv Bygdebok, Bind I, Alf Kiil, 1982
Diverse internett søk
Private bilder
Jul i Bardu og Målselvdalen, diverse nummer
Målselv 200 år, en bildebok
Målselvkalenderen, diverse årganger
Målselv kirke. Brosjyre/hefte fra menighetskontoret i Målselv.
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993

Målselv Historielag: Odd-Inge Larsen

Side 43

