
Målselv Historielag 
 

 
Styremøte – referat 

 
 
Tid:  Onsdag 11. jan 2017 kl 1910 
Sted:  Midt-Troms Museum i Sundlia 
Til stede: Oddlaug Lakseide, Elsa Nymo, Odd-Inge Larsen, Oddbjørn Njøs, Audhild 

Olaisen og Frank Nygård 
Forfall: Marianne Nesvold og Aud Brustad 
 
Valgkomiteen møtte: Karl Magne Hasvold, Ingrid Hole og Audhild Aune 
 
Infosaker. 
 
Odd-Inge orienterte om lagets økonomi. 
Disponibelt på konto pdd er kr 53459,- 
 
 
Elsa orienterte om status ”Høgtunboka”. 
Laget er skyldig ca. kr 31000,- til Midt-Troms Museum (MTM). 
Dette beløpet har MTM forlangt å få innfridd snarest, slik at de kan få dette postert på  
regnskapet for 2016. 
Målselv kommune har tidligere gitt oss tilsagn på kr 10 000,- gjennom KIK-prosjektet 
(Kulturminneregistrering i kommunen). 
 
Vedtak: 
Laget betaler (31 000 minus 10 000) kr 21 000,- til MTM snarest. 
Når tilsagnet på kr 10 000,- blir utbetalt fra Målselv kommune, vil dette dekke 
restbeløpet. 
 
Høgtunboka ligger til salgs på MTMs nettside til kr 250,- 
Åseboka ligger også på nettsida til kr 250,- 
 
Elsa etterspør vilkår og skriftlig avtale for salg av bøker i vårt eie. 
 
Lagets hjemmeside jobbes det fortsatt med i følge Odd-Inge. 
 
Målselvkalenderen 2017 – evaluering ved Odd-Inge. 
Det er kommet flere positive tilbakemeldinger på den ang kvalitet på tekst og bilder. 
Kasserer, Tor Kvammen mangler fortsatt noe innbetalinger fra sponsorene pdd. 
Opplaget på 600 eks, utgjorde en trykkeutgift på kr 29200,-  
Pdd har vi et overskudd på kr 21500,-.  Vi må etterstrebe fjorårets overskudd på ca. kr 
30 000. 
 
Oddlaug følger opp for å purre utestående beløp. 
 



Audhild hadde et innlegg ang historia til ”Kongehytta” i Heggelia. 
Hun refererte til en artikkel, skrevet av Janne Wilberg, ”Den farlige historien er den som 
forties”, som sto på trykk i ”Fortidsminneforeningens Årbok 2016”. Teksten stemte helt 
med det hun meddelte ifm vandringa i sommer ved Kongehytta og det hun har skrevet 
om bygningene i Høgtunboka. Til info, så var eier av fabrikken som lagde disse 
bygningene, en minister i Quisling regjeringa med navn Wisth. 
 

 
Diskusjonssaker. 
 
 
Årsmøtesaker. 
Årsmøte er berammet til 8. feb kl 1730 i Istindportalen (Blackboks). 
 
Ansvarlig for: 

- Årsmeldinga er Oddlaug.  
- Åseprosjektet skrives av Elsa 
- Budsjett for 2017 lages av Odd-Inge 
- Årsplan av Oddlaug 
- Regnskap av Tor Kvammen 
- Valg av Valgkomiteen 

 
 
Forslag til Årsmøte: 
Øke kontingenten fra kr 200,- til kr 300,- inklusiv Målselvkalenderen. 
 
Etter Årsmøtet blir det en ½ times pause, før vi igjen starter kl 1900 med et foredrag av  
Kurt Stormo der han vil vise en film med tittelen ”Svensksamenes vandringer i Nordre 
Nordland og Troms”. Etter filmen blir det åpnet for spørsmål ang temaet. 
Vi håper også å få et samisk innslag (joik) før filmen. 
 
Frank har ansvaret for bestilling av lokaler og arrangement i samarbeid  med 
Hovedbiblioteket. 
 
Audhild har ansvar for kulturelt innslag i forkant og personlig invitasjon til Sameskolen. 
 
Oddlaug inviterer Hans Prestbakmo til å selge sine bøker. 
 
Åseprosjektet ved Elsa 
Elsa har fått et tilsagn på kr 150 000,- fra Sparebank1.NN.  
Idf skal de ha prosjektrapport, som Elsa har laget et utkast til. 
Kontrakt er underskrevet av kunstner, leder Målselv Historielag og prosjektleder. 
Ole Nordmo og Sønn (ONOS) skal ta seg av fundamenteringa. Sponser tiltaket. 
Det er kommet inn kr 350 000,- i gaver pdd. Dette pluss de 150 000 fra Sparebanken og 
prosjektet er kommet opp i en totalsum på kr 500 000,- 
Utenom en kirkekonsert nå på nyåret, er det ønskelig med et arrangement i Målselv 
kirke 10. juni 2017, dvs ett år før avdukinga av monumentet bestemt til 10. juni 2018, 
Aases 95. årsdag. 
 



 
Bardufossfangenes minnefond ved Oddlaug.  
Michael Stokke ved Narviksenteret har etterspurt framdrift i prosjektet, spurt om det er 
noe de skal bidra med. 
For å få fortgang i prosjektet er det ønskelig å opprette ei arbeidsgruppe. Børre Krudtå 
har utfordret på å produsere digitale læremidler ang fangeleirene i Målselv. Vi vil 
etterfølge ønske å gå bort ifra planlagte hefter. 
 
Oddlaug svarer Michael og jobber videre for å få aktuelle personer inn i gruppa. 
 
 
Møtet avsluttet klokken 2200 
 
Frank Nygård 
Referent 


