
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 25. september 2014, Museet kl 19:00 - 22:00 

Til stede: Oddlaug, Elsa, Odd-Inge, Karl, Frank, Mariann 

 

 
Bilde 1: Sag, kvern og stampe i Takelvfossen 

Sak 1: Krigsminnelandskap Troms 1940 - 1995 

 Referat fra møtet i ressursgruppa i Gratangen v/Oddlaug.  Oddlaug og Frank deltok fra oss. Tips om å 

få med frivillighetssentralen i registreringsarbeidet. Det ble sagt at Narviksenteret har pengemidler. 

Involvere skolene, kanskje har de samlet oppgaver/intervjuer. Vanskelig å få næringslivet med. 

Samarbeid med friluftsrådet. Hesjedal sier det finnes mange spor over hele fylket. Husk at grunneier 

bestemmer på sin eiendom. Viktige nøkler er ildsjeler, ordførere, museer og andre som brenner for 

dette. 

 Registreringsarbeid pågår, foreløpig har vi ikke lagt inn noen minner. 

 Mail i fra Rita Kramvik:  

o Prosjekt folkebibliotek som kulturhus. Foredrag om WWII med A. Jacklin. Oddlaug meldt 

tilbake at vi kan hjelpe til med temakveld. 

o Utstilling om trolldomsprosjekter og heksebrenning etter jul. Februar/mars. Kanskje noe for 

årsmøtet vårt? 

 Bente Nordhagen fra krigsminneprosjektet. Fond som skal brukes i tilknytning til krigsfangene på 

Bardufoss. Max 40.000 kroner. Skal avvikle fondet og bruke pengene opp på noe som kan minnes 

disse krigsfangene. Hun var på jakt etter f.eks en tursti med tema krigen eller noe slikt. Eller et 

informasjonsskilt. Kan Rustahøgda være aktuelt, der står jo et minne. Det må passe fint å få satt dette 



opp permanent og skilte med informasjon. Eventuelt flytte hele greia til Andselv. Kanskje et kart over 

fangeleirene i Bardufossområdet. Kan evt. søkes tilleggsmidler hos fylkeskommunen. 

Vedtak: 

 Oddlaug oppfordres til å dele referatene med styret på mail når de mottas 

 Oddlaug skriver reiseregning til prosjektet på turen til Gratangen 

 Historielaget må sende forslag til kommunen om å bruke midlene 40.000 på informasjonstavle og 

flytting bauta til Andselv. Oddlaug og Frank følger opp. 

Sak 2: Målselvkalenderen 2015 

 Oddlaug oppdaterer lista si med forhåndssalg basert på tilbakemeldinger fra styret 

 Kanskje har museet noe stoff, spesielt om stamper. Elsa sier de er svært interessert i samarbeid 

Vedtak: 

 Alle jobber med sitt 

Sak 3: Grunnlovsjubileet 

 Gamle bygdeboka. De har tatt i mot forhåndsbestillinger. Må lages nye trykkefiler. De har fått pris i 

fra trykkeriet i Tromsø. 500ex. lages  

 Elsa: Var på 4 møter før jubileet. Dårlig fremmøte på møtene. Mye reklame i avisen på forhånd. Ble 

en del boder med frukt og grønt og håndverk. Ble veldig bra til slutt. Historielaget stilte i bunad og 

pyntet og tok i mot stortingspresidenten.  Ble veldig positivt for laget. Stortingspresidenten likte alt 

veldig godt og spesielt den gamle bilen. Det ble et flott arrangement som vi kan være stolt over å ha 

deltatt på. Gunnar Grøtte hadde laget gaven og gav den bort gratis. Laget er han en takk skyldig! Vi 

har i ettertid fått spørsmål etter nepefrø fra Olemic. 

 Rollupen fikk vi mye skryt for. 

Vedtak: 

 Suksess! 

Sak 4: Landsomfattende innsamling av livsminne, tom 01.01.2015 

 Mariann: har kontaktet mange som har historier og har avtalt å komme tilbake til dem for å samle 

inn. Hun har bedt dem skrive ned. Har også delt ut informasjon om innsamlinga. 

Vedtak: 

 Mariann følger opp videre. 

Sak 5: Kulturminnedagen 2014, 14. september 

  Gjennomført. Vi deltok med busstur til Tennes og skjæret. Fredning av fjøsen til Henrik Larsen. 

 Dette var vårt bidrag til Kulturminnedagene 2014 at vi deltok på Troms Historielag sitt arrangement 

for å feire grunnloven og vi tilbød folk fra Målselv buss dit med middag. 

 Oddlaug og Gerd Karoline deltok på foredragene på Finnsnes. 

 Middagen etterpå var nydelig og en stor suksess. Vi hadde invitert Troms historielag til middag og 

også de som eide fjøsen som ble fredet. 

 Ble 18 stk med på bussturen. Vi var 29 stk på middagen. Odd-Inge, Oddlaug og Elsa med fra laget som 

arrangører 



 Økonomi: inn 6930,-. Ut 6090,- middag og  5005,- for bussen. Budsjettet var kr 5000,- 

 Vi dekker 800 for seminardeltakelse 

Vedtak: 

 Suksess 

Sak 6: Medlemskontingent 2014 

 Det er noen uten e-post som ikke har betalt 

Vedtak: 

 Bør få brev i posten, SMS eller noe slikt 

Sak 7: Skolehistorie - Høgtun 

 Elsa: Oppsummerer hva prosjektet dreier seg om. Forhistorien til prosjektet. Elsa søkte og fikk 

46.000,- fra fylket. Historien dekker Høgtuns tilblivelse fra 1947. Vidkunn skrev Høgtunhistorien. 

Audhild Olaisen skrev om bygningen og arkitekturhistorien. Det ble ferdig skrevet og Odd-Inge ble 

koblet inn for å scanne inn bilder. Vidkunn ble syk så prosjektet har ligget litt nede. Men i forrige uke 

hadde vi alle et møte igjen og har startet med gjennomgangen av arbeidsdokumentet der tekst og 

bilder er samlet. 

Vedtak: 

 Mariann spør Arnt Ivar Alapnes om de har noen bilder fra Høgtun. 

 

Sak 9: Referater 

 Roald Renmælmo: Han foreslår busstur i bygda som oppsøker spelemenn sine hjemsteder der man 

for hvert stopp får spilt noe musikk. Høre på slåtter. Historie om spelemannen + spille en slått. Boka 

til Johan Nymo er godt utgangspunkt for planlegging og det finnes gamle instrumenter. 

 Referat forrige styremøte 

 Oddlaug har svart Johan Olsborg om minnelund – vi støtter ideen. 

 Årsmøteprotokoll underskrevet. 

Vedtak: 

 Ingen 

 

Neste møte: 29.10.2014 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


