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Trivselog mangfold!

Kiære sambygdinger. Det frivillige arbeidet 50m lag og foreninger bidrar med i Målselv, har en lang og viktig
historie. De har vælt og er en stor og nødvendig ressurs både innen idrett, kunst og kultur. Det frivillige
arbeidet og engasjementet bidrar tiL mangfold og trivsel i bygda. Unge som eldre er med, og ikke minst
kommer generasionene sammen for felles sak og interesse. For meg er det viktig at vi kan lage arenaer hvor
vi spesielt kan engasjere barn og unge. De unge må selv få lov å bidra med ideer til nye møtesteder og
al(tiviteter, Tildette ønsker ieg at kommunen skal kunne bidra til gode prosjekter spesieLt retta mot barn og
unge.

Målselv historielag er et frivillig lag som ivaretar Lokal historie og forteller den så den ikke blir glemt. Dette er
og et viktig bidrag til forståeBe for vår felles kulturarv,

Nårvi skalplanlegge forfremtida, erdetviktig å ha med seg historia. Historie skapes underveis og iMålselvs
vel zoo års historie, har mange frivillige med stort engasiement, væn med å bidra til et nytt kapittel i

fortellinga om lvlålselv.

Med ønske om et godt nytt år!
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Vintelaktivitet
Bildel er tatt på Rognmo ca 1923. I bakgrunnen ser vi Rognmolia og litt til hdyre for avbildet område ligger i dag
[lålselv Fjellandsby. oamen er Arnie Rosnno (1894.198d, datter av Gu ne Johansdatter G8s6.1925) os ole
[lo(ens€n G857-1944). Gutten er 0Le Rosnmo (1919-1985) og jenta er Ka Rosnmo, sift Brodahl (1918.roo1). Barna
€r søskenbarn og Annie er deres tante.

Fotografer Ella Rognmo (bildet over), €n avAnnie sine 4 søstre. Søstrene fotograferte rnye og fremkalte s€lv sine bild€r. Xjelk€n de
bruker er merket "ER" (Ella Rognmo). Søstrene kiøpte den i Narvik og tok den med til Rognmo. Fargebildet av kjelken er tatt hos 0La
Gullbrand Rognmo som hartatt vare på, og har restaLretden. Ella harogså tatt fargebildet av kirka og glassmaleriet på en avsidene
innikalend€.en.

rekst og farsebilde d, k/'e/ke, OddJhse La/sen, 2o11. Forsidefoto utlåot avKarcn Benfuminsen og Ola c. Roe:nno-

ftlsøde bcdinethatstø.ø tlhelv ttisto etasved d fohendttEs.i e

abccrafrsk AS

9j25 BARDUFOSS

Ilt - 99 t1 12 12

Badenw (Badufoss Rø6e iceAs)
9j25 BARDUFOSS

77 A3 06 66

aardufoss faryehandel
9326 BARDUFOSS

Tlf.77 8l 16 oo

aadufoss Hotel
9125 EARDUtOSS

Tll77 83 05 oo

chamette dameftisrt
9125 EARDUFoSS

Ilf.77 a3 f2 3a

Coop i&-rrons BA

9160 BARDU

Ilf.77 B 64 oo

HeÆ1noAS Spar
9325 BARDUF0SS

Ilf - 77 a3 30 69

idtfrcns lluseun
9325 BARDUF0SS

11f.47 V 45 aa

Målselv Maskin & lransporl AS

9122 KARLSTAD

Tlf.77 8j 28 80

ålselv Konnune
9l2o lvloEN

Ill-77A377 aa

Sparebank I
9125 BARDUFOSS

Ilf. 02244

frons KraftAS

929r TRolt']Sø
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Målselvprofit

Hvorfor en profil

Hensikten med lMålselvprofil, er å posisjonere lvlålselv bedre hos ulike interne
og eksterne rnålgrupper. Profilen skal være et strategisk virkemiddel for at
Målselv kommune ifrerntiden kan kontrollere og styre sin kommunikasjon
bedre. Slik blir lr4ålselvs omdømme mest mulig isamsvar med kommunens
ønsker. Profllen uttrykker kommunens piioritefte satsningsområder For

næringsutvikling, idrettskultur og opplevelsestilbud samt samårbeid med
Forsvaret.

Målgrupper

1. lnternt i I!1ålselv:
a) lnnbyggere iMåtselv
b) offentlige og private bedrifter, virksomhet og organisasioner i Målselv.

2. Eksternt utenfor Målselv:
Aktører som personlig, eilervia tredieperson eller media kommer i kontakt
fled Målselv.

Brukere av profilen

Brukere av profilen vil være kommuneadministrasjonen, bedrift er,
virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger, samt arrangementer som
profilerer lMålselv i eller utenfor kommunen.

SatsninBsomdder:

Følgende grupper kan ta ibruk emblemene i Må lselvprofi I etter de
retningslinier som er vist ipronlhåndboken. Tillatelse må hentes fra
profilansvarlig i Målselv kommune.

1 ldrett/ frituftsliv/ opplevelse

* ldtettslag, foreninger og affangementer 50n faller inn under denne
strategien.

,i Friluftsorganisasjoner, foreninger og arrangementersom faller inn under
denne strategien.

,t Bedrifter og andre vlrksomheter som identifiserer 5eg og faller inn under
denne strategien.

2 Målselvkultur/dølatradision

* Kulturorganisasioner, foreninger og afiangementer som faller inn under
denne strategien-

+ Eedrifter og andre virksomheter som identiflserer seg og faller inn under
denne strategien,

3 Utdanning/ kompetanse/ nærint

* Bedrifter og organisasjoner med kunnskapsbasert virksomhet.
* lltdanningsinstitusjoner.
, Sammenslutninger av flere bedrifter i felles prosjekt.

4 Forsvar

* Samarbeidsprosjekter mellom Målselv kommune og Forsvaret.
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Den kalde bekken - Kaldbekken
Gården Kaldbekken i Takelvdal ble ryddet i 1845 av,ohannes Kristoffersen
fra Fumes i Hedmark. Gården er bærer av lokalhistorie det knapt finnes

maken til, Her nevnes spesielt smia med redskaper, smedarbeider og
andre bruksgienstander.

Dyktige håndverkere fra sør i Norge og senere fra Finland utnyttet den
kalde bekken med naturlig dam i, til drift av vassag og kvern. Rester etter
saga kan spores ibekken. Nedenfor gammelfløset er "Sagstillinga" den
dag idag brukt som navn på området der saga stod.

Etter 1945 kjøpte Nils Palmer Kaldbekken, kalt Palmer (1912 1980)

sammen med onkelen Sigurd Eriksen (19oo - 1984) motordrevet sag.

Motoren var utstyrt med jernmeier. Om vinteren kunne den monteres med

vagge og brukes til vedkapping. Tienesten ble blant annet tilbudt til gårder

ved Sagelwatn. Ung og gammel var i sving når veden skulle kappes og

kløyves. Eierne av saga fikk lønn, kost, logi og gjerne en 'sagdram" etter
endt arbeid. Dette vinterarbeidet ga titskudd til gårdsdrifta, og aweksling
fra hverdagen.

Fra apriltil langt utpå sommeren var motoren brukt tilå dra sirkelsag. Fra

1952 - 1957 vat saga satt opp ved Rogers Handel før den ble montert og
brukt på (aldbekken fram til 1960. Palmers datter Natalie, kalt Talta,

minnes at motoren kunne gå varm. Hun fikk da ioppdrag og skj'ære

fokksnø som ble presset i karet oppå den liggende sylinderen.

I dag har Kaldbekken ett av to geitbruk i drift i Målselv.

vedkappins hos Lydet lohnsen v/sannelstua på 8jø*li. rra venstre: Palner Kaldbekken, Nils gjø*lund os
Sigurd Eiken.

Oddlaue Lakeide, kilde Natalie Løvno.

Molot og skilt. Odd-lnge Larcen,2011.
vedkapping. utlånt av Natalie Løøo-

SaAnolor av metke "frygg", øveraaseDs ltlotorfabrikk A Mek. Veksaed, Giøvila NoMay
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Symaskin fra samisk boplass

Niko Sinnas datter Anna lwaia foto$afert i
oevddesvuopni vårcn ry24 i tidttypisk sanisk

Førsl
var du til nytte
deretter
ble du etterlatt
nu

er du et historisk minne.

Hemien S. Preslbakno
På en jakttur i Sårevuopmi for noen år siden snubtet Harald Byberg over denne gamle rustne

symaskinen, av merke" Grover & Baker", som hadde ligget 60-70 år i lyngen. sennatråd og

ima var nødvendig når skinnklær skulle syes og bøtes, men noen samer såg etter hvert

symaskinen som så viktig at de tok den med til sommerboplassen i Norge. Der blei maskinen

Harald snublet over glemt i lyngen.

lmå: Krum nål brukttil å håndsy lær os skinn.

lektt:

Foto,
Synaskin, Hans tuestbaknq 2a11.

Anna Maria Sinna,lærerinne Helftid Leiiet, 1924.

t-
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Snekkerkurs i Kirkesdaten
Før krigen var det vanlig å avholde snekkerkurs

holdt iun8domshuset "Cranly" iKirkesdalen i

bildet ble laget av Georg Sageng. Det ser ut som

og det sto på gården Lundli i Kirkesdalen.

middagsservice m.m. Nå står det hos Ragna og

Holt.

Kursdeltakerc, ha vens e:

Nils østs,itd (lærel

Sk ap, Åse Rydnln sen, 2 o ! o.

Unsdomshus, Ltlån t av Ragnhild Vestli lngebrigtsen.
Eteve. u .4nt zv Åse Rydnineen.

rundt omkring i bygdene. Et slikt kurs ble

1938. Lærer var Nils østgård. Skapet på

materialet er furu. Skapet ble kalt buffet,

I skapet oppbevarte man kaffekopper,

Georg Sagengs datter Åse Rvdningen på

Bilde til venstre: Ungdonshuset
'Granly" i Knkesdalen.

,(.;+
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Skytterfesten i Måtselv i 1863
Målsetv Skvtterlag ble stiftet 17. mai 1862. Den
legendariske veibestyrer og Løytnant Harald Haarfagre
Rosenkvist var primus motor og ble lagets første
formann. Allerede året etter - i 1863 - tok laget mål av seg til å arrangere det som er blitt kalt
det første store skytterstevne nord for polarsirkelen. lnvitasioner ble sendt til Tromsø,
Hammerfest, Bardu, Vadsø, Trondenes, Hamarøy, Hadsel, Vågan og Saltdalen. Det var
«centralforeningen for udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug» som hadde oppfordret
det unge skytterLaget til å avholde et slikt stevne med etterfølgende skltterfest,
På grunn av de store avstander var det bare skyttere fra Tromsø, Hammerfest og Bardu som
møtte. Tromsøværingene hadde fått med seg 'Tromsø Borgerlige Musikforening» med sine
13 mann og en hel mengde damer til festen, 'som antakelig hadde begynt litt allerede om
bord på dampskipet Ægir - båter som fraktet dem fra Tromsø tiL Målsnes '.

Skytinga begynte kt 15 den 13. juli på en rikt dekorert standplass. Før dette hadde
festkomiteens formann, forstassistent Adam Glahn Nissen (han som høyst sannsynlig var
navnemodellen for løytnant Glahn i Hamsuns Pan) ønsket velkommen til lvloen, der
afiangementet foregikk. Av biLdet ser vi tydelig huset som mange forbinder med teLegrafen
på Moen, den gang skysstasjon og handelgrunnlagt av madam Lampe.

Det ble skutt på ulike hold. 18 av førsteplassene gikk til [4ålselv,2 til Bardu og l til
Hammerfest, som for øvrig hadde med bare en skytter. Den kjente biørneskytter i Bardu,
Kristen Brandmo, tok en av førsteplassene og fikk i premie lommeuret som er avbildet. Det er
også bevart to sølvskieer som ble vunnet av Ole Hansen fra Kjeresnes.

Det var oppsatt telt der bespisningen foregikk. Dansen gikk under åpen himmel. Regnet som
hadde falt under skytinga opphørte. Det ble utbrakt skål for Kongen, for Målselv, for Tromsø,
for Danmark og andre, men man glømte damenes skål og skål for den velvillige
musikkforening, som hadde bidratt mye til hyggen. Dette ble etter alte måter forsøkt rettet
opp utover i festen.

Da det hele var over, rodde deltakerne nordfra nedover til MåLsnes, der «Prins Gustav», som
var sendt sørover fra Tromsø, lå klar for å hente dem.

Geværene som ble brukt ved dette skytterstevnet, var høyst sannsynlig munnladningsgevær.
lllunnladningsgeværene nådde sitt høydepunkt med sveitsergeværet av 1863.

Geværet over er en M1860 Skytterlags kammerlader 3 bands
produsert på Kongsberg Våpenfabrikk og brukt i Målselv.

Produksjonen sta(et i1860 og stuttet i186Z. Denne børsa har

vært eid av Henry lohansen som fikk den i et arveoppgiør fra slekt
i Måtselv, antakelig nede fra Målsnes/Sørflord området.

fra skytterstevnet på Moen i Maalselven, 186j. Det er
"sildes alate n " i tla sset.

vidkunn Hauet. Basenpå atuikkel I llustrert Nyhetsblad
fla $64, gjengnt i lvar Sæters "Maalselvdalen" pluss heftet
"øvre Målselv Skyttelae tuo år" fra oza.

Kannerladerosklokke, odd tnse Larsen, 2011.

res:nins, fra lval Sæters "Maalselvdalen"-

Kristen Erandno til venstre og klokka han vant
på skyxerctevnetpå Moen i Målselv. Klokka eles

I dag av Karstein BQndno, aardu. Den hat
følgende inskipsjon inni lokket:

"ft a [laaLselvens Skytterfest 1863"
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Konfirmasjon i gammelkirka på Storbakken
Målselv kirke ble innviet i 1883 og var i utgangspunktet malt hvit. I starten var det en kald kirke uten ovner. Senere ble det

montert vedfyring og to piper. Da elektrisiteten kom ble disse etter hvert flernet og kirka ble oppvarmet elel(trisk. På bildet

under som er tatt på slutten av 5o'tallet er pipene enda på plass. Kirka var ifølge Vidkunn Haugli gulmalt ien kort periode på

5o'tallet. 29. iuni 1972 brant kirka ned som en følge av lynnedslag.

-,tF

L.*.",
rekt Odtl-tnee Larsen. foto: Kanfrmantet Hentylahansen. ig54. Kirke ogglassnaleri- tl/a Rognmo, ry59. Kontunasion ry54 u ånt av Matiann Nesvold-

Altenavla nod bak alterct i c:annelklrka.
Vidkunn Haurli nenet å ha lest at dete
glassnaleriet antakelig var en tysk masse-
ptoduks/on son var innkjøpt til kitka- ril
venstrc ser vi prest Leiv 4n./a lede
konfirnantene fra preste€:ånlen ned til kiken
ved en kontirnas/on i 1954. Bildet inne fra
knken et fra sanne konfnnasjon.

Konfrrmanter på bildene: tnsierd Erunes, tdel
Engen, ,t'lariann Helene Granhein, lnget Sorie

Grimsbo, Magda frcdikke Grundnes, /nger
Marie Hesstad, Åse Helene ttjemly, Anne Kari
Holnen, Svanhild Holnen, tna Eline lsaksen,

Randi Guine lohansen. Aud Kain /ohansen,
aldus Johnsen, Aud Olive Kirkesjotd, Gerd

Kje|no, Raq:nhild Aud Ktistiansen. Sigrld
langnes. Reidun Andrea Liatun, lrna /orun
ledin€i, trna Lilly Marie Myrhaug. Reidun

Konstanse Llelkild, Maryot Nllsen, Synnøve

Pedersen, Aud Eva Rognno, Eva Rossvold,

Solveig Rostadno, tlsa Marie Sandvlk,

/ohanna Sanuelsen, Hilly Maud skagly,

Gunhild Solie. Ellen Sandegq:en, Hanny Sofle
Sanuelsen, rorbjørg Stene6en, Katin Helene

Sørno, Margot Annie Ucvik. Elsa Vangen,

Greta Winie, tva østsåtd, trene Jorunn
øs unct, Kitty l1arie Åsrud, lan kik
Bersvendsen, rorc Foshaug, gjøn fossun,
finn Fossun, Eenhard Enil Grønlund,

Oddmund Paul Grønva . Svein Kårc Eiksen,
Gunnat lohannes Grøtte, rer.le Olav

fagerslet, /nge Ejørnulf Hasvald, Vidkunn

Haugli. lohannes Helgesen, Kristian
Helgesen, l|an/nus Helgesen, Frls
lngebri€itsen, Biørn Edvad lacklin, Svein

Hatder Latsen. Kiel Lundnes, Oc/dnal
Andreas ikkelsen, Gisle Nornann l|elkiltJ,
Kåre Alesvo|l, Nils Henty Nikolaisen. flenry
add olsen, Yngve Signund Alsen, Halvard
Kristoffer Sandno, Rolf Sandnes, rarkild
sandvoll, Ove Dasvald Eakketun, Hilhat Eei/

rangen, rruls rlulse", Ale Marhbs runes.
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Høyonn på Moen
Tungt står de og lener seg mot den gamle furua, de gamle hesiereiene på

Moen. I langt over 5o år har de stått slik, stort sett urørt av

menneskehender. Til velsignelse for småfugl og annet kryp som har

funnet ly metlom dem, Litt kortere har de vel blitt med årene ettersom

tidens tann har tæret. Og hvem vet, kansl(ie tenker de tilbake på den

tiden de var til nytte hver sommer og ljåen enda var i bruk til å slå

gresset, og det yret av liv på marka.

Bildene er fra Heimlund på Moen og tatt itiden under og etter 2.

verdenskrig.

Ganle bildet utlånt av Oddlnge Latsen-

fargebilde, oddlnge larsen, 2oo9.

Albed Lalsen, Randilohansen og Oddveig lohansen, ca 1941.

Henry ogTerje Johan!en, ca 1957.

-roIli'!«

Albert Larsen, Henry.Terje, Randi ogOddveiglohansen. Høykjøting, ca ry47.
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Guttedrømmen fra Kjerresnes
Åge W. Hanssen (1947) fra Kierresnes øvre, nå bosatt på Finnsnes, er
medlem av "Gammelhorken veterankløretøyforening' og stolt eier av en

Simca Aronde, 1958-modell.

I 1958 fikk,Åge være med sin far Agnus Hanssen (1906-1998) for å hente
bilen hos Viberg på Aspelund. Faren hadde søkt kløpetillatelse for
pelsonbit, men fått avslag. Redningen ble en Simca pickup med kapell
som kunne selges uten kiøpetiltatelse. lomfruturen og senere bilturer
hvor han saft på et løst sete montert ikassen, satte spor ien 11-årings

sinn.

Faren var gårdbruker og reiste på fiske om vinteren. Etter krigen fikk han

arbeid for Furuholmen under utbygging av flyplassen, siden på

kraftanlegg iBardu og Siomen. Bilen ble da brukt iforbindelse med iobb
som lagersief. Han bidro med å skaffe tllveie matforsyning og kunne laste
bilen med råvarer fra bøndene. Han var også i mange år postbud på

strekningen Karlstad - Kierresnes.

I 1965 byttet Agnus inn bilen hos Fiby AS på Finnsnes. Etter at firmaet
gikk konkurs ville tilfeldighetene det slik at bilen ble stående i en garasie
på Hemmingsiord i 42 år. Åge visste dette og bar på en drøm om å kunne
ta vare på det for han gode og verdifulle barndomsminnet. I 2oo8 kunne
endelig det nitidige arbeidet med istandsetting starte og i 2011var bilen
klar for ny iomfrutur. Bilen framsto bl,a. med original farge, samme

kjennemerke som opprinnelig (X8122) og ny duk over kassen. Den har
gått 62 ooo km.som en kuriositet nevnes at den ikke hadde vært
omregistrert- bilen sto fortsatt registrert på Agnus Hanssen.

Sinca Arond| ry58 nodell. Hetsetden dagens lys for første gang siden rgjs. 142 århaddeden da stått latrct i

Foto:
Sinca Aronde, Åge W. Hanssen, 2011-

Rilder fra garas/efunnet, AtHansen, 2oo8.

Oddlau? Lakseide, kitde Åge W. Hanssen.
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Ferdighus på Skjeltstad
Fram tit kommunesammenslåing i1964 gikk grensen melLom Malangen og l\4ålselv ved

Skiellstad, derav navnet. 11906 ble bruket skilt fra gården Nedre l\4oen og solgt tilAndreas
Nikolai Nitsen G878'1950) gift med Karoline GB92'1978). HusmannspLassen Finnkallen,

oppkalt etter et berg, ble innlemmet ieiendommen. Nedre l\4oen var opprinnelig den

nordligste og laveste av tre i\4oen-gårder på vestsiden av l\4årelva.

I 1918 fikk Andreas satt opp ny stue på Skiellstad. Arthur Dahl, satte opp sarnrne type hus i

sørfiordbotn. Det ble brukt til bolig og butikk. 0g hos Edvard lohnsen på Kjølnes i

Seljehaugen fantes en tredje stue laftet etter samme tegning. Prisen sies å ha vært kr 18oo.

Br.1 Kjeldmoen hadde en tid skogteig med hustømmer i Kirkesdalen. Tømmeret ble fløtet ned

elva og tatt i land ved Minde. Stuene på Skiellstad, Kjølnes og i Sørfiordbotn var alte laftet på

i\4inde og levert i "kokstykkef' til byggeplassen. Dette vil vi i dag kalle ferdighusproduksjon.

I 1. etasie fantes kiøkken, kammers og bislag. Bislaget var delt i to med en spiskammersdel

med plass til kiøtr, og meltynne og en deI med vaskestol. Oppe var det gang- og stueloft.

Andreas og Karoline flkk sju barn hvor fem levde opp. Stua huset og en bror av Andreas,

hans mor, en fostergutt og ei legdekjerring. Fram til iuta 1964 tjente ferdighuset som

våningshus på Skietlstad.

Karcline ogAndreas som bodde i huset fra 1918 ti|1964.

rek5t:
Addbus Lakeide- Kllde Ka Skjelstad-

røm ne th us, Oddlnge La rse n, 2 01 1.

Ganle foto, utlånt av Karl 
'k/elstad
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Barnevogn fra Solvang

Marit og Anders Matin Elvevold anskaffa barnevogn
til det første barnet Gunvor, født i 1902 på gården

Sotvang i øverbygd. De fikk fem barn til som alte lå i
denne vogna. Vogna bte antakelig kløpt iTromsø og
har tidligere hatt kalesie.

Senere har også Karin Elvevold Sørli og hennes fke
eldre søsken ligget i denne barnevogna.

'fil slutt ble den brukt som dukkevogn av Karin og

vennene hennes.

Gunvor som var tante og gudmor til Karin ble gift
Sørmo.

Overlaken og putevar på bildet er pyntet med

hardangerbroderi brodert av Gunvor, og gitt Karin i
gave.

6åden 5 olva ng i øvetb ygd-

fekt:
Karin Elvevold Sørli

fob:
Ranevogn, Oddlnge La6en, 2 o 1 1.

Gårdsbygning, utlånt av Kain Elvevold Sø i.
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Emilies nøstekrok
I forbindelse med Husflidsdagen 2011 ble det snakk om
det å gå og strikke. Historien om den strikkende
legpredikanten Hans Nielsen Hauge som besøkte
Målselv (1803) er levende den dag idag. Det finnes og
fitmopptak av strikkende kvinner i Bardu ca 1930.

Bygdas kvinner og menn. født før r94o. har minner om
bestemora, tanta eller nabokierringa gående med
strikketøy.

Leder iMålselv Husflidslag, Ellen Width, pratet med

Emilie Nerdrum (f, 1932) om temaet. Emile er født
Nergård og vokste opp i Dividaten. Fra sin barndom
mintes hun Tina Jørgensen (1a79 -,19n) gående med

strikketøy. Tina var født på Svestad, gift med

husmannssønn Ole Jørgensen og bodde på gården

Skogly på Diviåsen. Emilie fortalte at det blant annet
varvanlig å ha strikketøyet med på kalvleiting.

Under feriebesøk i Stryn hos Karen Haugseth
Tvinnereim, 11931 på Alapmoen, flkk Emilie en smidd
nøstekrok i messing preget med gotisk mønster.
Kroken hadde fulgt med gården Tvinnereim da Karen og
hennes mann Hallvard Tvinnereim overtok på 6o-tallet.

Batue rckke fra venstre:
lreneGrønnli, reodoa Gønnli,lngrid Thunes, Kornelie Stenvold, rina /ørgensen,
O/e/øryensen, Laura Sørli, lngvaft Jørgensen, KlaG Svestad.
Foreste rckke ha venstte:
Aslaug Søreng, Kari Sobeth, ukient, Kle/l Sølen& Karcn jørq:ensen, Peder
srcnt old. tnetid Srcnnt4 t(att Grcnati, kåte thunes.

re*5t:
Oddlaus Lakseide, kilde rnilie Nerdrun.

Nøstektult Odd-lnge Larsen, 2011.

folk, foto tatt ca 1950, utlånt av Oddbjørn Svestad.
Tina Jøryensen, foto tatt 1972, utlånt av Oddbjøn Svestad.
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Sofa med krigshistorie
Alfred Petter Sørelvmo (r9r5-r994) iobba på slutten av 193o-tallet med å ta ut is av

løkeliordbråen. lsen ble levert til fiskebruk fra Hammerfest til Tromsø. Alfred var før det btitt
kjent med Miriam Planting Thomassen (192o-2o1o) giennom breweksling. I 1943 kom ho til
Sørelvmo som rakarjente og hushjelp.

Alfred og Miriam gifta seg i 1946, og flkk etter hved 6 barn. Med seg til Sørelvmo hadde ho

med seg møbler. Det var spisebord med stoler, en brun buffet, et rundt salongbord og en
sofa i rokokkostil, merket 1875. Alt var laget av hennes far Otto. lJnder evakueringa hadde
møblene vært giemt ien gamme iskogen.

(i

'tl

Alle hennes bilder fra løketfj'ord var dessverre
Finnmark. På r97o-tallet tegna derfor ivliriam

dag av lnge Sørelvmo.

blitt borte da tyskerne brente bebyggelsen i

elter minne, Jøkelfiordeid gård. Sofaen eies i fil venste Miaian son konfrrnant, ryj5. ril høytp huset i jøkel1ord s/ik
Mhlan te€inet del ettethukonnelsen på ry70.tallet.

Alfred os t4irkm Sørelvno ved tnge Arilds

fekst
MarianD Nesvold, kilde lnge Sørclvno,

Foto:
Sofa og hus, Odd-lnge Larsen, 2o1r.

Vtc Vani sogneprcst, Portland. Orcgon, UsA.



Desem ber
Mandag Tirsdag 0nsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Målselv kalenderen

48

5o

7 2

3 4 5 6 o
7 8 9

10 77 !2 73a 74 75 76

t7 18 79 20o 27 22 23

24

luLafren

"ft 25

1. iuledas

26

,. jLrledås

27 o 28 29 3o

Nyrrårsaften

37



Kr 100,

Du skuer utover
glennom glassruta
eller
er det innover
du ser

Jeg ser på deg
og ten ker
og undres

over din tid
her i livet

Hernien S. Prcstbakna

Anna Rognno A88o t95A fobgrafen ca 19a9. Bi/de tatt hos fotognfenten i

roto: U ånt av Karcn Benjaninsen.

5tøtt i!,1ålselv Historielag- bti medLem
Betalkontingent kr loo tilkontonumrlet 477616 51tAA
Adr. | [1å lse lv H istori€ låg. Frituftsveier 28,9325 Bardufoss
www.malselv.historietag.org Trykk: abccrafisk as, t|f99111212


