
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 22. august 2012, Midt-Troms Museum, kl 19:00 

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

Sak 1: Høgtunhistorien 

 Vidkunn har tatt bilde av høvelbenk 

 Elsa har funnet igjen de gamle bildene på Høgtun, leter videre etter rektorbilder 

 Vi bør lete videre etter mer billedstoff, personer, steder og gjenstander 

 Angående oppfølgingsprosjekt – Bardufoss Yrkesskole 

o Elsa sier Vidkunn er tent på den ideen. Han har alt mye stoff han kom over under arbeidet 

med Høgtun 

o Hva med også å inkludere statsrealskolen og samle det hele i en bok 

o Det må søkes mer midler. Både til oppfølgingsprosjekter og til bildeinnsamling, evt 

trykking/bearbeiding av Høgtunstoffet. Elsa anbefalte å søke midler bit for bit. 

o Rektor på dagens skole, Børre Krudtå, liker prosjektet vårt og vil gjerne hjelpe til.  

Vedtak: 

 Tor sjekker med Torbjørg Kvammen Østgård om bilder 

 Elsa følger opp Åse Vasserfall på bilde av brudekjole 

 Oddlaug følger opp Terje Nilsen som sjekker navn på de 4 bildene Oddlaug leverte inn 

 Elsa vil på sikt søke mer midler etter samme mal som sist 

 Oddlaug avklarer med Børre hvilken hjelp han kan bidra med konkret 

 

Sak 2: MålselvKalenderen 2013 

 Det er 4 av sponsorene som har betalt. Oddlaug ajourfører lista hun har. 3.500 er betalt til sammen. 

Dette er i hovedsak Elsa sine sponsorer så hun har gjort en god jobb og Holt var vel Torild sin 

oppgave. 

 Hver og en i styret bes følge opp sine utvalgte sponsorer og presse på for innbetaling 

 Tor K sier vi utad ikke bør kalle dette sponsing med forhåndskjøp 

 Vi må be om tilbud på trykking og tidsfrist. Vi gjør dette hos abcGrafisk 

 Ordføreren må utfordres til å skrive forord 

 I år må hele styret lese korrektur på kalendariene. Sist år var det ikke mange som orket dette, ros til 

Audhild for å ha bidratt her 

 Planlagte saker er: 

o Forside: Waldemar Falk nyrestaurert, om dåpen etc, Oddlaug 

o Januar: Gjestestua Olsborg, Odd-Inge 

o Februar: Nersandeggen, Eilert Sunds besøk, Mariann/Tor K 

o Mars: Gammel bil/traktor, Museet, Odd-Inge 

o April: Blikkenslager Mellombygd, Tor K 

o Mai: Kafè på Andselv, ? 

o Juni: Samisk sak, Hans 

o Juli: Vaskestaven, Oddlaug 

o August: Waldemar Falk, historisk om eier og båt, Oddlaug 



o September: Skysstasjon Målsnes, Elsa 

o Oktober: Kirkestua på Kjerresnes, ? 

o November: Bila til Halvor Brandskognes, laget av Steingrimsen, ? 

o Desember: Åse Nordmo ved orgelet, Elsa  

o Bakside: ? 

 Reservesaker: 

o Tone Grande Nilsen har funnet sykkellykta fra USA som en fra Hågbogården kjøpte der og tok 

med seg hjem rundt 1890 

o Notbåt Malangen 

o Sandmoprammen, Kjerresnes 

o Lastebil Målselvbruket 

o Pølsefabrikk Trangen 

o Frihetsli, Tjæremile 

o Reiersengården Olsborg 

Vedtak: 

 Oddlaug ber ordføreren skrive forord 

 Odd-Inge ber om pris og frister på trykking hos abcGrafisk. 600 ex i farger 

 Alle følger opp sine sponsorer, jobben er gjort når de har betalt  

 Alle skriver på sin sak, samler bilder etc 

 Odd-Inge jobber med oppsett av kalenderen, kalendarier og stoff etterhvert som det kommer inn 

 

Sak 3: Kulturminnedagen 

 Dagen flyttes til søndag 16. september 

 Guide Terje Nilsen kan stille den 16. september 

 Kan Inger Heimdal også være med da? 

 Det blir lunsj på Vikingheimen klokka 12:00 

 Det blir kaffe på Øverbytunet klokka 15:15 

 Buss må bestilles 

 Vi må fastsette: 

o Pris påmelding, som følger av stk pris på lunsjen Vikingheimen + kaffe Øverbytunet + leie buss 

+ evt betaling guider 

 Det må legges opp til guiding i bussen, mens den kjører 

 Foreløpig rute: 

o 9:00 Oppmøte meieriet Olsborg slik at bussen kan gå klokka 0900 

o 9:45 kaia Målsnes, program der nede vel 2 timer, evt også besøk museet. Deketal? Det må 

legges en del arbeid i disse 2 timene så de har innhold. 

o 12:00 Lunsj Vikingheimen 

o 13:30 Fredriksberg 

o 14:20 Bakkehaug 

o 15:15 Øverbytunet, kaffe 

o 16:00 Retur, evt via Rundhaug-Andselv 

o 17:00 Olsborg 

Vedtak: 

 Oddlaug sjekker med Inger om hun også kan være med 



 Oddlaug sjekker med Inger og Terje angående betaling, skal de ha det? 

 Oddlaug sjekker med Vikingheimen om de kan stille med servering 

 Oddlaug bestiller en buss til klokka 0900 den 16. september, oppmøte meieriet Olsborg 

 Oddlaug bestiller kaffe på Øverbytunet 

 Oddlaug spør om vi kan få bruke bilder i fra boka i annonse etc 

 Odd-Inge lager annonse til Nye Troms, Innrykk 2 ganger. Vi sa to lørdager, den 8. og 15. Det blir vel 

for nært. Vi flytter den siste til torsdag 13. Med påmeldingsfrist 14. september. Oddlaug sa hennes 

telefonnummer kunne oppgis for påmelding 

 Odd-Inge legger ut info om turen på nettsiden vår 

 Odd-Inge oppdaterer dato inne på kulturminnedagens sider 

 Det hadde vært fint å få omtalt turen i Nye Troms? Det snakket vi ikke om på møtet. 

 

Sak 4: Stedsnavn i Målselv 

 Tor K har mottatt fra kommunen et dokument som inneholder alle veier i Målselv og innkomne 

forslag til navn på de veier som i dag ikke har navn. Dette er en del av et nasjonalt prosjekt som skal 

gi alle en eksakt adresse, med veinavn og nummer. 

 Kommunen ber om innspill til navn fra historielaget da de er oppfordret til å ta hensyn til historisk 

brukte stedsnavn i denne prosessen 

 Styret har fått til gjennomlesing de områder den enkelte har et forhold til 

Vedtak: 

  Vi underretter våre medlemmer om navneprosessen via nettsiden vår. Legger ut link til kommunens 

dokumenter på saken. Oppfordrer medlemmene våre til å sende oss innspill som vi så samler og 

sender kommunen 

 

Sak 5: Filmkveld 

 Filmen Fortielsen sendes på NRK rundt 29. september, varer 50 minutter og finnes også på DVD 

 Vi avholder en åpen filmkveld i Istindportalen, storsalen mandag 17. september klokka 19:00 

 Gratis inngang 

 Anledning til spørsmål etterpå.  Rønning er til stede 

 Samarbeider med Målselv Bibliotek 

 Sjekke om Velferden kan samarbeide med oss, interessant for forsvarets personell. 

 Vi bør få Nye Troms til å skrive om dette. Helst lørdag 15. september 

 Vi må ha en plakat 

 Vi må ha en annonse torsdagen før, dvs den 13. september 

Vedtak: 

 Odd-Inge lager plakat 

 Odd-Inge lager annonse 

 Elsa sjekker med Rita og Velferden om de kan dekke annonsekostnader 



 

Sak 6: Referater 

 Vi har kr 32.000,- på konto 

Vedtak: 

 

 

Neste møte: 26. september 2012. Torild er ansvarlig for biteti 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


