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Focus lnteriørAS - 5o år som hiørnestjpsbedrift i /Uålselv - med fokus på tradision og håndverk!



Kjære sambygdinger

Felr ngen av 2oo års jubiLeet for Crunnloven, har gitt oss tilbakebl kk på det samfunfet som var den gang, tiden rundt 1814. mang€ d€ler av landet, vnr

det fattigsllge kår og et slit for hverdagen. Folk mått€ være selvberga. Også her IV1ålselv var folk født til å være mest m!lig selvhjLrlpen, s€Lv om det var

m!lighet for var€byttifg og handel ute ved kysten. Tømnrer til bygningsnaterlaler var det nok av. Når det skuLL€ være flnere bord var øksing d€t vanlige

(å ry stokkef€). Dette var både tidkrevend€ og tungt. Behovet og ideen om sag korn €tter hvert og der førsi€ vanndr€vne s.ga med konsesion ble bygd i

1814 iTakelvfoss€n.

skrlvende stund. er det ikke lenge tlL d€t €r tld for å starte lulebakstenl En tradlsion v holder i h€vd.

For 2oo år s a var det ikk€ bare å stlkke nnom blilkken å kjøpe en pose meL. Kornet som bL€ dyrka på gårdene skulle giøres om tilmeL, og maige glkk

kverner som de hadd€ ved ei elv eller en bekk. Diss€ var veLdig avheng g av vannstand€n og hadde ko( brukssesong. No€n av rnøllene

hadde damanL€gg, dlsse ble det lengre brukstid på. Behovet for irøller voksie frem og flere glkk sammen orn å få tlL slike. Vl har flere pl.sser hvor det

ble bygd og drevet mølLer. Fra fyere tld har v Moen l!4øll€ fra 1916, som komnrunen opprlnf€llg kjøpte inn. Denne v.r motordrevet, slik fLere av rnøllene

bLe €tt€r hvert. Dei var en sior utvlkling.

Ardførcr

Nok et begivenhetsrikt år er hlstorie. Nasjonalt og Lokalt har offentligheten samarb€ld€t med frivllligheten for å spr€ klrnfskaper om og feire vå( kjære

fedrelard. (ornrnuner, fylkeskonrrnuner og r€gjering har markert Norges vei moi sjølstyre gjennom ,(Grunnlovsjubileet 1814 2o14».

rlubileet skat bi(lra tilde/tdgelse og engas/enent idenoktatiet ag legge til rette for folkefest i hele larder» (www.stortinget.no)

Vitakket ia tildeltag€lse i I\4åLseLv komnrLtnes hovedrnarkering i stindportalen 3o. augusi. tokaL kulturhlstorie ble bydd fram giennom husflidsprodukter,

pLrbllkasjoner og ikke mlnst [4ålselvn€pa. Å bl] sett av en engasjert stortingspres dent, Olernic Thornmessen, ga inspirasjon.

21. september nvterte Fylkeskonrrnunen lsamarbeid med Trorns Historelag til foLkefest rundt fredningav H€nrik L.rsens fiøs på Skiæret iBalsflord.

Henrik var en av tre valgte stortlngsmenn fra Flnnmark amt. Tro5s iskald baLsfiordv nd ble det fest for oss sorn kom fra lMålselv. En fest som fortsatte rn€d

guidet tur i heLL€rlstningsfeltet på Tennes og påfølgende middag i losefvatf bYgdehus.

Når vi nå skaltll rned iuLebakst€n, kan vi sende en ianke tiL de som dyrka
' nrr6opir-otor t.dar it ,tt" p" næ b ' tler

ønsker alle ei fredelig og fremgangsrikt nytt årl

Sto r takk tlL nedlenmer og sympatisør€r som støtter opp om vårt arbeld.

Godt nytt årL

korn her ibygda, på kanten av hva som var mullg naturrnessig. Rundt 1E14

@"r/,n.1, al"/-|"j. lo,* o

Fo.sldebilde: Focus toteriørA5. A)/gget til høyle harvænmed helt fla sbnen 196L
stoten på bitdet hete. «Fix» os ble designet asprotlusen ved n4åtsetu Møbetfabr/kk i 1q61. Da r',4åhetv Møbtelovenok ptodukslone, Gt sta/eD ned vi.te/e. Den står I
dze hrenqe | 5!tå ho5 t t,n totmo
FoEidebitde: Focus tntertø,nt. tro. ", ,ror, oro ,rr. ,uo",, ,",o_
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Historien om en kiøkkenfabrikk
(jøkkeneveflyret på Rundhaug startet med forslkt ge skrilt I r964.

MaLselv I!4obler ble etable( bygget etter en lkke heLt veLlvkket

satslng pa srekker virksomhel. De først. nrere var produkslonef av

1(iøkken, bad og garderobe erl dcl av et slørre program sonl omlattet

badc mobler illere kitegorier. lrytter og spesiaLsnekkerier. r97o bLe

produksjonen mer stromlirjeforrne(, og kløkken , bid og garderobe'

iffredninger ble hovedsatsirlgerl. 
^ 

øbcL og hyttcprodukslon ble

grrdvls redusert. og etter hve( lrell utfa5et.

Frem til 1988 bLe det produsert nnrednlnger for Sigdal

kløkkenfabr l(k, og da de beslenrte at prod!ksjonen her p; Rundhaug

skuLle legges red. bLe elmene brettet opp og Iocus lnler]ør ble

etabLert som varemerke- Etter en ltt trarlg start det forste iret bLe

flrmanavn og varemer(e forenet i 1989, og Focus llrter ør AS var en

realilet.

Fra det tldspurktet og frem til idag har tocus nterlør ulviklel seg t I

a bl et kvalitetsbegrep ilnnrednlngsbrarrslen, og Leverer idag det

som på fngtcrmlnologl kalles for «møbeLkiøkkef, Det vil si at aL

lfnredrlfg, bacle kiøkken. bnd og gnrderobe, Leveres ferdlg

5nnmersitt og mocl «skreclalersøm», Skreddersøm betyr at den

efkelte iffredn ng cr tilpassel det romfrct det er p asselt i, for å fa

l)est muL g utfyttels. av ronlmet og inrrre(lrr ngen.

Det er nred kke r.fl liten grad av stollhrt vl karr korrstatero at det

har foregntl kjøkkerrprodukslon pa Rurr(lha!g ncslef uavbr!tl i 5o

nr. Vi kin derme(l s at tridisiorr og handverk star slerkt i

N4rLlembygda, og al Focus lrrltrlør er L'rr vital a(lør let levende

lokalsamlrfrr. Fra bonden sonr stod pn flomsaga si og prodllserte

tørrfesLrver t Ls ldctofrer sonr skLrlie solges pa Milsfes. t I angens

datastyrlr, sager og produ(sjorl pa Focrls nteriør A5. lllalscLv har

del alLtid væ( en trirg tiI n utrryttc re5sLrrs,.ne rLrndt oss 1]l a s(ape
frerngang og innloktsgrunn ag for bygdns folk.

/lrr,,,^!nr,i{p, r1,/,1,r.riJe/t tlnnclt.tak\ ti,l.1en,.), t.'l rt:p

.t )!n\t, 1rb1. tt.t..^ Jts\.1,tt\.t!lc i l1-l..tt rt/e/at,.r.a.

Prtt.t\! pi bit l Ad.l I rrbrrtt. R.iJitt B,ll,lctttn, H.rrnJ !rngn.t
5f.,;r /,/rq,ei, H,r,,) 

^..rr:D. 
t;rnn.t tilrtn. Årdrc.r. \.1rtdeæen

fatu tt t c/t t)\/cn! tlis, tt)61

Nrattinn !!t Lil 0et! knt!t ,.1 rtatnnll.n
i rod; a.9,ir rri r{ trrJirir/r,etet/.r
,llrttc!t 41ttt,clt-lbti/\\ A\ ' tt.lrtett /.t!t:
nc nopi)c,1. ntobieto! 1..;tbPn\ttn tti

tslrrskrtdltrlen i font\r tentre hl rlet

r rrrd./fr ,/irr 5/.rr ni lr ,l l: , rcdl)Å I (.

r.,1ri /r, , r,- r.,rr, .rg ,fi.rn,i! dr,e/). r,).\i'

rtirpn,.li ,.t t ,i./t d I r.Dt.tltikrt'!,rhrl!.r ittt ti\is,: tt i t,).,. Drrat.r\1. bntrlrn lt.t,llll.tntn \l

!/-srirJ) r.,, .,i!r l,i'1i,, ir.rJ 1l.r,'.r'lL i,,-_,i. r,ri'
i|rn|lc1|!.iGn.].r]!!'l]r/rJdl,\\]lj]J/l,/.rili]l'\\.
h.te"L1\ttn \n.etl,l,\\rt ni5ntlt:t.1 l,)t kLnl.nt. t)ln: f.ttt' lnl.tidrlS.

^t 
Lt,t-1n..!A ,tt )rlr t tn-t



Kverning av korn for hand
På

en

AV

Leiv B. Lund stod for hugging
teksten på begge steinere.

rtki: Od. . ts Lakseide

M h nPs t ø t t a p ) 5 ta th o hr -" n.

Kongsvoldtunet finnes det et sett håndkvernsteiner og

håndkvern i støpeiern. Dette vltner orn utstrakt maling
«gudslåreå) rurdt om på gårdene.

-,4

'-ti-
Hårdkverna i stein er registrert levert tll museet av Leiv B.

Lund. Den skal være fra gården Skjellet. I museets
registrer ngspapir står det at kvænen Thomas

Thonmasser hadde kvern med seg da har som første og

efeste lastboende slo seg red ved FjeLlfroskelva rundt
1790 (lMåLselv bygdebok, bind ).

Thornas er lredret med to bautaer, er på StorhoLmen og en

på SkjeLlet. TroLlg var det ungdomsLaget Storskogen som

sto for markerlngen da steinen på SkjelLet bLe satt opp i

1912. Bjarre Haug hadde skrevet sang til derne
begivenheten. En strole lød slik:

«Vi skal relse deg en bautasteiD om den ståt litt på skieve,
titi du v;prc l/ke glad mln venn du har den vel fartlentl'.

rv ste nen p; Slle et oq

Kun Larcntsen p; Kongswltltunel liset ftrt, krcnnentene sont het
resistrcn rhanas fttontast.n son opptilne/rg ere/. ,/ høtae
ninnestdtten på skj.ttct as en tundkveo / støpe)en.
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Vass-saga på Øvergård
Her sto det el garnrnelsag sonr tr!lig var bygd ca. 1875. Den ble bygd

av en mann ved navn Serslant-Hans (1821.89). for øvrig en kjent

mann fra bvgdehistoria. Da han lkke fikk lov a bygge den ibekken på

Rostanes den mektige proprietær lvloursund tlllot lkke det. tok

han saken i egne hender og ledet Rostanesbekken over til
Sagbekken. Sa bygde tran saga på sin elendom.

Saga var ibruk tll rundt 191o, men hal sden forfalt. 1991 9l bLe

den restaurert av brødrene øvergard, Nesv k og Eldnes. Den ble bygd

nesten nøyaktig slik som den gamLe saga.

od '4...,J'ar rqa.'i r"' datle a . b rn P.lDen som vil ha mer greie

KongsvoLdtunet.

fckst ltd tl,lanc Ealstad

5r!,r t)) ø/etg,1tn hi eid i

/less./tma Setsl, tt Hens nll
P.t/.t l.ntsen ntEikk i ]a7\
en P,,ttle./et,r/i\1,1rt,) t.,),1

Arct: k)rc /resvi( n?n Pn del{r.} dar
opp tn?ltgc Orctgsnl \agå

Ven.lrc: t)llo Nesrik, K,i.e Ncsvik t)g

oddhte ltksei.Je p.) dc" teshua,t.
t.1g.i L,t )rtl rlik J.n t.t ut id.1e.

rata:ot/t/ ht:e Latt.r. :a14.

t;,xden Arergrtd t.1. rr\1 foto: /t1.1/sc lv bfgd. h GtDie, bttd I
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Saga på Elvevold/Lyn gås

Saga ble først bygd opp av Arnt Haugseth (183r r922). Har kom tiL

M:rLselv som vandrelærer ijordbruk og kløpte Elvevold i 1858. Han

prøvde først a bygge ei sag drevet av ei vindmølle pa Renmælmo
(Haugseth) sammen med sin bror ngebrigt. Det var visslnok
rnislykket, sa han brukte tømmeret fra den til a bygge fjøs pa

Elvevold. Bekken han viLle bruke for å bygge vass sag hadde for liten
vassføring, sa han måtte lede an annen bekk inn iden oppe iLla.
Dermed Flkk han nok vatn til å sage nar bekken var stor (flomsag).

Han har nok brukt saga en god del i den t a han drev gården, rren i

1u88 delte han den rnellom 4 av sire sønner, og drev pa sine eldre
dager med å lage ploger, harver og andre jordbruksredskaper.

Saga synes å ha blitt lite brukt fram til nrin bestefar, Magnus Klosvold
(tyngås) bygde den opp igien isiste halvdel av 1920 årene. Han Flkk

blant annet kjøpt overfalLshjulet fra saga på Nergård. Det var
nærmere 4 meter i

hester på elveisen.
1960.

Vinteren 1965 brøt
flyttet pappa, Arne

dlameter (se bilde) og det ble kiørt hjern med 2

Bestefar brukte saga jevnlig heLt til han døde i

som saga sto pa. 1959

ned tilgården og saget

/i4asnus tjisrokJ Lynsis Dsto,lt)drc i grns pi stsr ved sre[ekket pi Lynsas.

Gantle lolo ltl;ntet RienDt oe rot lyng,ls.
snøtyngda ned «brygga»

Lyngås, og ieg sagbe n ke n

en del materiaLer tiL fiøsbygslng med traktor som drivkraft. Da var
irnidlertid benken sa slltt at vi måtte gl oss med det.

Et av mine tydelgsle minner fra saga er da leg som 9-årlng, i 1957,

var rired bestefar pa saging. Korg Haakon var død og iradioen hadde
man proklamert 5 rnirutter med stlllhet over hele landet kLokka fem
pa tolv den dagen. Bestefar stoppet da saga, og så satt vl der i

stilLhet, g-åringen og bestefaren. Det gjorde inntrykk.

r.r lyng,1. v.d tcsle,e arsrgr iStgbp\ticn. Akslitgen et
appldetet ieilikul.. Foto. Odd lng. L. sei),.)o14.

kan i fia Nerq.n./srlr pa



a
Sag i Målselvfossen
Det har vært sagbruk på begge sider av lvlålselvfossen. Det

sorn gis en kort omtale her, er saga på Fosshaugsida. Det

var også kvern pa denne sida av fossen, og noen av

omfarene av den sees enda,

Den første saga som ble ført opp her, korn i "lo Smed" si

tid. lon Nilsen Haukenes var regimentssmed fra Ringsaker

og fikk rydningsseddel pa Foshaug i1806. lvlyndighetene
var av redsel for skogtyning restriktive med å gi tiLlateLse til
å bygge sagbruk. lon søkte om å få bygge sag i

lv1ålselvfossen, og i 1838 fikk han bevilling til å bygge og

drive bygdesag i lvlalangsfossen, som var det tidligere
navnet. Da gården Foshaug ble delt i 184j i Foshaug og
HaugLi (kjøpekontrakt av juni 1840), ble det bestemt at
begge bruk skulle ha lik rett til saga: 'Havnegangen bliver
fræmdeles fælles for begge fjerne, hvilket ogsaa blivet
filfæ/det ned det paa Gaarden Foshougen staaende
Saugbrug og Mølleblug. Denne saga ble i omtale kalt
Gammelsaga og var el oppgangssag.

Senere ble det bygd ei ny, og derne fikk både
oppgangssag og senere sirkelsag. Nysaga var ibruk tiL

frarn mot tida da den elektrlske kralta korn (i 1922). Det ble
skåret rnaterialer både tll eget bruk og til andre. Torger
Løsnes drev på 187o-taLlet en treLasthandel ved det
øverste fallet i l$alselvfossen. og vi kan regne med at også
han benyttet denne saga. Det heter enda Torgerrommet
etter han her.

På bildet ser vl saga og til høyre sagrenna, der vatnet kon.
Den dag i dag ser man en bolt i berget akkurat der
sagrenna tok inn vatnet. Vi ser også vasshjulet, sonl
tydelig viser at sagbruket var drevet rned et underfallshiul.

rekst: Vidkurn HauRti.

Nysaga på fossh.lugsidi iMalansslossen, ned tytlelis uttlerhlsh/ul. Undetfalshlul vat nntdrc effektive ennolenals
hjulderos.i le*ta ar h uetv,?rnterl ladiverundt.
Foto: Elld Rognn)o. t o-tallet- SildeeierOla Gutbrand Rognno.

Denne stua på Fashaug et ntrEynlisvis et av de eldste v;nn)c4 ts vl
har i /'4ilse1/. Den er blitt til i lo Sntcd sl tid. Artakellg et dc, btgd i ,1r.1

1316 ag Ltaver. lo Sned bDd.te de, lorste tida på en plass .a. )oo n Dst

lot g,irden. Foto: Mallselrd,,/er. ta-,6

_r..'':.

;: .L

A!-



a
Sagstilling på Brandskognes
Gamalstua på Brandskognes har utvendig kleding som truleg er

kring 15o år gamal. Ivlaterlalen har vore pløgd med not og Fiør og

profilert med ein liten profiL på kanten. Borda har også tydelege

spor på baksida som viser at dei er saga med handsag på

sagstilling- Når det vart snakk om å restaurere noko av kledinga
var det naturleg å få saga materialen på same rnåten. Arild
Bjarkø. ein restaureringshandverkar på Røros, hadde begynt å

sage material på sagstilling i1998. Han kom til Brandskognes

seint på hausten år 2ooo og hadde rned seg sager og kunnskap

om korleis slik saging vart gjort på Røros. I Målselv hadde eg

undersøkt kva vi hadde av tradlsjon på handsaging og korleis

saginga vart gjort. Eg fann nokre bilete av sagstillinger og gamle

sager som har vore brukt- tillegg er det rnange bygningar rLrndt

om ikommunen som er bygd av handsaga tømmer. Eit artig
døme på det er sommarfjøsen til øyvind Frihetsli i Dividalen. Den

var bygd I 1928 av handsaga og hogd materlal. Både lohan
Stenvold og Konrad Stenvold hadde vore rned på saginga og

bygginga av denne. lohan hadde også skrlve namn og årstal på

den elne sperra. Når vi skulle sage på Brandskognes fekk eg

rned meg tre erfarne handverkarar frå DividaLen lor at dei skulle
vise oss korLeis dei saga. Hans Stenvold var yngst med sine 91
år, Konrad Stenvold var 92 år gamal oe lohan var eldst med sine

9-] år. Alle hadde vore med og saga ein del I unge år, men etter
rnidten av 19Jo talet hadde det vore lite handsaging. På den tida
vart det vanleg med motorar og sirkelsager slik at handsagene
vart lagt bo(. Alle tre var med og saga på Brandskognes og

kunne gl oss mykje nyttig informasion og kunnskap om slik
saging. Hans saga eit ganske langt strekk samanhefgande. så

langt som dei Færraste er I stand tll. Då han var lerdig stod han

og rista på armane og vart spurt om det var tungt? Har svarte at

det"var uvanf'. Då hadde han ikkje saga sidan rnidt på 19jo
taLet, for nærare 65 år sidanl

rekst: Raald Ren,t,tlno.

, t{

"*t

,/
i

I

Handsdgntg p; sagstilntgp; Eårdskognes heusteD it 2ooo- Appe pe
3rsstilinsr st;. /on Eajet 6adal frå Hdndretksrcsrste.et pi
Marltdugen. Nede ftå venstte hnt /i, Hetvdr Er )dskasnes. Arild
Biatkø. Kannd St.nvol1, lohan Stenvold, lngebigt Btdndskogres ag

-.9 t 9..d..,,5dt .dF t. t. a

Aaltl Ajatkø stit appe p;sagstilnBa ag sagat. lohrr Stenlold stit
rrdet og si€åt. Det vdt ktntg 70 it sidtn 3bt han heddt sasa. Hant
S|-aivoll n;r it lcnstrc / biletet og følglet ne.J ko eis det gåt ned

Ale fata: Raeld R.nnælna. 2oaa.



a
Kvernfossen i Andsetva
På eiendommen Fagerlidal i Kvennhusfossen i

Andselva var det både kvern og sag. Sag og kvern var
ibruk til rundt 192o. Det er synlige rester av
fundament. To kvernsteiner ligger igjen på land, en

ligger i elva.

Krokbekken var det sag, denne lå ovenfor der veien
går nå. Like ovenfoT saga var det en demning for å gi

vannet økt fallhøyde og kraft inn på vannhjulet som
drev saga. Også i Litle-Krokbekken litt lengre nord var
det kvern og sag.

Del skalel godt øte tilfor; oppdase rcstene rv de
nense sdget, kre.nel os strnpe. son het ræt i
M;lse//. Her er alt sari gienstår ev
tø nrlerk onsttuksja ren til krcha i Andselvd.

fatu: Addtnge Larsen, 204.

Ardets nåler kvenBtelr. Oenne stetn-", har dinensjanet
og fo.ni son tilsere. kvenBteiret pa stedet. Men, den het
ikke øye (hut i nidten). os ove laren er ikke f."tdiC
finhoeset- Kan dette bety at krernleiø ogs; bte telen
son halvlabriketa, eller er steipn hugget iræratnådet ag
latt hit fat å gjøres fetdiga Dete k.1n være itte.essant å

fala: Odd lnge larsen, 2oi4.

Foto: U .iDt av r.tie Dahl



a
Takelvfossen - sag, kvern og stam pe

Før Takelva renner ut i Målselva danner den Takelvlossen som egna

seg godt til å drive både kvern og sag. Der det sto el sag og ei kvern,
kom det gjerne også eistampe.

Det første sagbruket i l\,1ålselv ble bygd på nordsiden av TakeLvfossen l

1815 av brødrene på 0lsborg og iSolLla, Amund, 0le og Andreas
Reiersen. Tillatelse tiloppføring ble gitt i1814. Saga var ei ganske stor
oppgangssag hvor de skar en mengde både tiL seg sjøl og ior bygda
ellers. Det var den lørste saga I l\4åLselv som fikk konsesjon. På sørslda
av fossen ble det bygd kvern for å male byggkornet som nesten alltid
ble modent på Olsborggården. Ved sider av var det ei vadrnelsstampe.
ovenFor var det bygd dam slik at det var vatn hele året for å drive de

forskjellige innretningene. Hans NieLsen Hauge skal ha kornmet med

ideen tildammen da han var på besøk.

Vadmelsstampa ble brukt til å "stampe" veven. Etter at ullgarnsveven
var klipt ned, var stoffet stivt og måtte beredes (stampes) før en kunne
sy klær. Ei stampe besto av to store tøvfjøLer som ble lagt mot
hverandre. Stoffet sorn var varmt og vått og bretta I llere lag bLei tagt
mellom liølene- Man kunne ha en stein på toppen for å få rlktig tyngde
på fjøla. Så var det å dra den øverste fjøla frem og titbake tll stolfet var
tova nok og var mjukt nok.

Slike stamper bLe etter hvert drevet med vannkraft. Seinere kom det
store stamper som man sendte vevnaden til når det skulle bli ulltepper

I\4åLselv var det også stamper i Brorstadbekken, på Luneborg og i

Sagbekken på Løvberg- IVlaukdal var det både stampe og fargeri for
vadmel.

Dete bildet a/ Idkeliossen ble tatt.a. ].25 fo.bruk lMaalselvdeleD ar lvat 
'ætetsonl 

kon uti 1926.

rob ut/;nt av: Rolf Nordna.

Valkebrett fat bedrbei.htg av
ul. Gitt tilMidt rrons /i4useun)

fta Elinq Uotensen i

folo: Knstiar /t4olt1enæs, l4i1t.
rtanls MLseunl,2oil.

Kilr/et: M;lselr Eygdehistotie, bind I
Husflid os handle i Måbela tetnahe/le
Salveis rhorstunse,
lohen a/kus otsbors

Mdnhea Reiersen, Ale Reie.sen, Anund Reiercen, /nsebars Reiersen, Andrcas Reiersen

l. A. Helgesen. ADe /11. Helsesen, Metit Reiersen, ReietAnundsen, aethe Reiersen
Fota u ånt ar: 5tetn Robir rhotsteinsen



a
Moen Mø[e, etablert 1916

Moen møLle bLe kjøpt I 1915 av IVIåLselv kommune ved
provlanterlngsnemda for å avhjeLpe kornmangeLen i bygda. llår
hadde nredført avLingssvikt og korn måtte kjøpes inn sørfra. Det var
nok vanndrevre møller i bygda til å gjøre jobben med maling. men

man ville nok ha også denne biten under kommunal kontroll. Mølla
ble kiøpt inn fra lohannes Forberg på Gullhav og det var noe så

nyskapende som en 8 heslers rnotormølle med stener som kunne
male 2oo kilo sammalt korn itimen. Den fungerte sa som bygdemølle
og kunne driftes hele året. Stasjonærmotorene og senere

elektrisiteten gjorde at de vanndrevne møllene forsvant. Mølla ble

oppført på e endommen til Andreas Reiersen på 0Lsborg. Da

kommLrnen oppdaget at de ikke selv hadde folk som kunne drifte
mølla solgte de den til Andreas som hadde erfaring med mølledriit
Fra mølla I Takelvlossen.

Andreas Reiersen var en gamrnel rnann da han kjøpte mølla, så det
ble ikke sa lenge han drev den selv. Han hadde en pleiesønn som i

1925 kjøpte kverna i lag med sine tre brødre og flyttet den til Moen

der den star I dag. Konrad Aune het han og han ble møller og navnet
lvloen IVlølle kom 1ll. 

^4ølla 
hadde da allerede I r922 blitt konvertert til

,"lektrlsk drift. gode kornår var det travelt på nølla og i 1936 37 vat
Konrad en av de ti største skatteyterne ikomnrunen. 11938 19 malte
rnan over 2oo.ooo kg bygg og litt hvete og rug på mølla. lr95o var
det slutt på drlfta. Da var det blitt biLligere å kjøpe ferdlg nrel sørfra i

butikken.

Konrad Aune malte ogsa korn under krigsåra 1940'45. Konrad hialp
da folk med a oppgi for liten kornvekt på sekken sllk at det ikke

skulle bli så mye trekk på rasloneringskortene. Konrad og mølLa var
også tllstor velsigneLse for russiske fanger irærliggende fangeleirer.
De iobbet ned å lage tuneller ifjellet bak mølLa og på mølLa fikk de

olte litt ekstra mat, noe de tyske fangevokterne oversa.

rekst: Odd tnge Lisen
Kitder: I,Glselr arsdpLok. 1,"111- lul i ajnlu oe /hlsplk/rlot o!l

øt.tst til venst/e nolla slik den t dtg st.1r p,i /'loen, e/d av /,,|idt
rbrts oseunl. rilvenstte e, Ono, st,tsior,,enlotot son fotst drev
hol,1 Overst til hoyre elektrike. Sion K,tlsen ton overhaler den
plekltisAe rlataren son ble sall inn t p::. hlge Sleffer
ildslelere bdk rcsteure nsen dv nla/|,l str sjen;pnet i o96.

fDto n)ollå og nasjanænnotat: Add.tnsc Lrrsen. 2ai1.
fota.lekttiler: Uk/ert fotogof, np, htt i fatbntdelse hed at nolla
ble tcnavc4 ag . pnel i1996.

ril wrstre. kDtrrrcsklng pa
lrardnD. M),nen nærnlesl et
Penel L.)6en Nolr/no I L
O. D.t b.lkerst i nidten(tnDt
,rer) et hrn. andre kone
,Bebotg NDtdno. Dlne, til
hore b,r)i .r Anne Natdno.

fata Gunnld Natdno,
fi)a/ta L/ ;nt tu Ro[



Kvern og stampe på Gullhav
Niels Halstensen og Anne Audensdatter lra StoreLvdalen startet som

rvdnlngsfolk på Gullhav i1792. De flkk etter hvert en forholdsvls stor
kornproduksjon igode årringer. Biskop Krogh besøkte rybyggerire i

1806 og skriver da al «de s 4 tønder kon pa Gutlhattt og at «de

foffige høstet 40 tønner og av det solgte de fot over 2a t/ksdalent.

leg antar at det tidlig har oppstått behov for å etablere kvern i

nærheten av plassen.

V€d skyldsettingen av GuLlhav I 18r5 nevnes at det er et nrølLehus i

utmarker et kort stykke fra plasser. Kverna må derlor være etablert
før 1815. Da Nlls og Anne i 1815 skjøter over e endornmen tiL to av

slre sønner hoLder de a\,1 ' Statnpe- og Qv.p imøllene ltl egel btuk.
Dette lramgår av skjøtet og også av kårkontrakt. Det er dermed vist
at det også har vært en stampe i forbindelse med kverna.

Både idemninga og ibekken ved kverrhuset er det brukt lurustokker
av forholdsvis store dlnrensioner. Skoginspektøf Axel Hagenrann

nevner i sine opptegnelser fra Gullhav ved århundreskiftet 19oo at

del <Endnu f/ndes i Haugene svære Furustubber,,. Disse slubbene
står i Forraberget og er også å flnne i dag. Forraberget er like ved

demninga. Det er nærliggende å anta at fur!stokkene som er brukt i

demning og kvern er hentet på Fofiaberget.

Noen mål: Vannrennens lengde r3,5m. Kvernhusets kotehøyde 22 m-

Demning ved Dammyra er 2o2 moh. Demningens lengde 6,5 m.

Demningens tykkelse er fra l tll 1,5 m. Største oppdemnlngshøyde er

iLrnderkant av 2 nr. Avstanden langs bekken lra demnlnga til kverna

er ca. 6oo meter.

Stedsnavn knyttet til konstruksjonerr Kvennbekken er bekken fra

denrningen til kverira. Kvennsletta er en åkerlapp ved kvernhuset.
Dammyra er myra som ble oppdemt for å gi mer stabilvannforsyning.

fPkst: knu I Sinnnren

..n./ iEi.n. Hct s.ll nal lcsl.

Knut /. SinDnsen ved testeie,r/ kwtnhrs-"t. Uvte tern-"
n)n.,k kdn skin)les øvetsl t tllel.
tutn: OtJd tjge Latsen, 2.i1.

Al d.nninsen led Da ntr.a.r d.t / lee ba..
FDto: Knut l. SinDnsej, 2aat

,)

,)'
v. -: i-
ta

',fr''=t::

Gitder Gulha/ stil der nt i 1860.

Fato: M i lselr bt gdeh/stotie, bnrll.

i'

*'lr



Kverna på Kjerresnes Nedre
De første husene på Nedre l(jerresnes lå på selve neset som går ut i

I\4ålselva. Flere småbekker komrner fra Vassbruna og rerrer ned i

KverneLva. Elva går til sist gjennorir store deLer av gårdsområdet og

ut i Ivlålselva ved Sandholmen. Kverna i KverreLva var i bruk siste
gang I slutten av 19:o-årene. Dette skulle være der eLdste kverna i

Målselv. Gårdens kornåker var arlagt på StorfLata, et par hundre
meter ovenfor gårdstunet. Her var det mirdre frostlendt enn på

nivået der treskeLåven står i dag.

På bruket øvertund bodde 0lav lohansen (19o3 1985). 0et er hans

ære at det i dag flnnes tegrirg av kverna. 0lav var en alLsidlg

hobbykunstner. tlllegg til å tegre skar han blant annet ut llotte
flgurer og tresnitt. 0lav var og en dyktig lormidler av sjøldikta,
detaljrike eventyr.

I det gamLe kvernhuset var veggene innvendig trekvite. 0lav husket
at det ble malt korn og har fortalt at bekken ble oppdemt når dette
skulle skje. Otto Kåre lohansen sonr I dag eier og bor på Kjerresnes

Nedre har for få år slden lagt nytt tak på treskelåven. Her ble kornet

skilt lra aksene ved hielp av en kornsLynge før det ble malt. I en slik
låve var det vlktig at goLvet var tett.

Old/lohansen het regnet kve"E på Ktercrtes

_;. .I-;

tpskel)len sort fartsrtt st,)tigjer fi kiercsres.
FD ta : adt/la tg Lakseide, 2a4.

,'Lr-
Iekst: OddlaLg Lrkseide.

K/k1e: l/i(lkunr Haugli- Målselr byqdebok- Eird r, 20n-
Der san vilhe ntetnlfomrsiar Dnt kvente pi Kietrce)es firnetdctte ilrli
Erdr oz /tl;lsclldelen, pe6.



Tresking av bygg til dyrefor
Ivlidt på 1990 taLet blel lnteressa for å prøve og dyrke korn til dyrefor
vekt. Lenger sør i landet var dette allereie vanleg. våre strøk blel det
dyrka bygg i gamle dager, men med kort vekstsesong og stor rislko
for tidLig frost var dette eit sjangsespill.

Etter at iLdsjeler I samarbeld med fulålselv Bonde.og Srnåbrukarlag
anangerte kurs rned var Bakken frå Nordmøre Forsøksring som

kurshoLder, blel det om våren gjort eit prøveproslekt. 5 måL på

gården Kristlanemo i Øverbygd blei sådd med ei blanding av sortene
TVra (2 radsbVgg) og Arve (6 radsbvgg). dette lor å kunne samanlikne
utvik[]ngsgraden på dei to sortane. IVlldt I september hadde kornet
rådd gulmodningstadiet og Arve vlste seg å kome best ut.

Tresker, krosser og marrskap tilå utføre jobber med haustinga korn

frå forsøkstasjonen Holt i Tromsø. Etter tresking og krossing
(sundkLemming av kornet), blel kornet ensllert med melasse

utblanda I varmt vatten og pakka Lufttett i storsekk.

I

Sjøl om avlinga ikkje var all verdens. var dette starten til dyrking av

bygg til kraftfor. Det vart årvisst dyrka bygg på ALapmoen fram til
2010.

Iekst: rarc Olsen ag øyhltl ralefsen.

K.tn ft, Al.D,t.Pn lPrFrPr 
"tPd

a-"n Mal. ønt./.n )n.r
Fala: fn er videa tv n)! tlenstld, 2oo1. Videae,
k ses p,i histonelesets hjennesde.

trt
l. q; ql'.

KonBtekke.pi Rosrno

Ragnrro nled et trntebntn

foto: L)tlint f Kdrcn
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