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14. ruli rammet en veldig flom Kirkesdaten oe flere åndre områder ikommunen. I løpet av noen limer steg vannet flere meter i Kirkesdalselva Små

beller ble elver som tok med seg store sl€i;er, grus og trær på sin ferd. Jorder ble ove6vøml. et langt slrekke avveien inn idalen ble bolle. bruer
forsvanl og store,ordarealer bte;asket bort. Kirk-esdal;lva har forandret sitt løp på flere steder og mindre elver er blitt en lrusselmot hus og veier.

også Alapmoen og deLer av Elverusmområdet ble oversvømt. I Dividalen og Rostadalen fikk man også merke vannets herjing denne dagen Da vannet

trakk seg tilbake, var det et grusornt syn av ødelagte jorder. veier, bruer, avlinger og bygninger som hadde hatl vafln langl opp på veggene.

Del ble skrevet historie denne julidagen i 2012, aldri hadde det vært en slik flom i Kiftesdalen siden de første bosatte seg der lilbake på l8oo tallet.
lvlålselva hadde en vannføring nærmere en såkalt 1oo,års flom. Elva fø e med seg store trær, rundballer. gapahuker og båter, som vannet rev rned på

Kjære sambygdinger.

sln ferd ned iVåLselvdaten.

Når vl nå skal fortsette å pLanlegge for frerntiden. må vi ha også denne historia med oss.

/V1ed ønske om et fredelig og godt nytt år.

tt ,t/ t

lltålselv Historielag tilbyr i 2o13 4. årgang av lokalhislorisk kalender for Målselv. Laget har etter sin gienoppstan i 2oo9 som fasle aktiviteter arbeidet
med kalender, rnarkerl Kullurminnedagen, deltatt med arrangement under SommerMålselv og isåmarbeid med Målselv bibliotek gjennomfø(
temakvelder i lslindporlalen. I 2012 arrangerte vi også slektsforskerkurs. Å skape møteplåsser hvor lokalhistorie formidles er med på å fremme
inleressen for lokalhistorie, sleklshislorie og kulturvern. Giennom medlemmene i laget skalvi ta vare på alt som har betydning for Målselvs historie, og

sorn kan fortelle om folks livsvilkår giennom tidene.

ønsker med dette nye rredlemmer velkommen og takker alle som på en eller annen måte deltar og støtter Målselv Historielags arbeid. En spesiell takk

til bedriftene som har forhåndsbesti{t kaLenderen. Kalendersalget gir laget økonomitilå oppr€tlholde dagens aktivitet.

Godt Nytt Årl

Addbus lakseide

(drr/"at, 1J/-lnj. lo,*,t

foEidebilde: Ranvætins eiet av l,lålselv ieger og frskeiorening

Sitat: t\at Sætet. Maatsetvdal?r. GrøndåhL & Søns boktrykkeri. Oslo. 1926. Skoginsp€ktør Ramm forteller trå sin reise i Målselv og Bardu i 1789 om hvordan han og
samisk€ veivisere krysset elva ovenfor Bårdofossen.

I rebT ktøoie Målsetv ieee,.os rslerrorenrnB (§r tlet 1964) ioml på Kastnesodden, odden før Kor s på Målsnes. Lagels før§ie båt, kjøpt i1967. varei§pisse med speilav
typen Ranværine. Bålenvar I b,uk på Måcnes f,am lilslulten av 80 tallet da KjellOve Srhei. Finnsund. brukte den ei tid i Barduelva- Bildet viser båten «iopplag, ved

Ieksl: Oddlåus Lakseide. Foto: (aroline Eorgen, 2006

Charmette Damefrisør
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Andsetv Kafe $946 - t967)
Valborg (1902 1978), iødt Aune I Tromsø og Johao SørFlaten (189t1 1961) født i

Sal.rngsdalen drev Andselv kafe fra 1946 til 1962. Familien flyttet førsl pa 30 talLet til
Kirkenes hvor Johan arbeldet som nrøbeltapetserer len møbelbutikk- Da hnn fikk
tuberkulose og m;tte være på sanator et pa versmoen i 1o ar, flyttet Valborg og barna

til herres søster på Navaren. Llnder kr ger drev Valborg fiskeutsalg i brakka tVskerne

tlygde spesieLt for lrandel på Andselv. 1 brakkn, kaLt /\4arketenterlet, kunne man ogsa fa

kløpt bLad. pap r og melk. I 1946 kjøpte lohan og VaLborg brakka av Fiendtllg eiendom.

Der bLe restaurert tll famil eboLig med (af6. Til hjelp med drift av kaf6en ansatte de
jenter som også flkk Losji. Det ble servert kaker, smørbrød, (affe og brus og gj.stefe
ble underholdt av nrusikk fra platesplller som senere ble erstattet av lukebox. De som

brukte tllb!det var Først og fremst fLysoLdalene og relsende. Spesielt hLrs(es de gode

5mLrllringene. Llnder gjenreisinga var lokalet også brukt t I møter og foreningsaktlvitet.
\ r.e"- h,,dde (d ."q".viL 

" --rpd eger togo

marketenteri utsalgssied for matvarer og lignende til soldater i feLt elLer garnison.

TiLbudet er spesielt for menige og har va n lig utvaLg t Lsvarendde kiosk eller kaf6.

_\,\§:

ttffes.4i.c utb"t 5rr"trld ,ttcs, F,1ge/liddl Skole.
faro: otiJ tryc L,)ts"n. \'1.,

,1,*.r,!"

r-: .

f. b.tg ag iihtn 5d.fhtcn i n.t!.r t),tt, /r,l\clr K,itc.

tu lo : I I I li n l.tv K. lt)Ft n Srt fl,1t.n

tDta: Litbtt! tr Kalbtot,t 5atti,Jr'l

^tttt': 
l.lLttat Srtl.tten. felst: OLldltuq l,t^scnl'



Orgelet på Nordmo
Aase Nordmo Løvberg ble født 10. iuni 1923. Foreldre var Sigrld. født

Fosslard, og Nlls Nordmo. Slgrid kom lra Fossnoen, Fra en mLrslkalsk

lamille. Det var både orgel og trekkspill i huset, og Sigrid spilte orgel lra

hun var jentunge. Allerede som 11.åring komponerte hun valsernelodieL

Da Sigrid gifta seg med Nils Nordmo og flytta til Nordmo, kjøpte hennes

svigerfar, den musikkglade melerlkonsulenten, orgel til svlgerdatteren.

Aase spilte ofte på rnorens orgel som sto ihlørnet av stua. l\4orer skrev

notenavnene med btyant på tangentene, slik at Aase kunne øve seg på å

spiLle salrner fra koralboken.

Ved krigsutbruddet i1940 da Den norske generalstaben ble innlosjert på

Nordmogårdene, ble Aases sangtalent oppdaget. Hun spilte på orgelet

og sang uÅnders herre» for å vekke overnattingsgjestene. En av

offlserene, som sjøl hadde tatt sangtimer, ble beveget av den fne
sangen. Dette førte tiL at Aase flkk sangLrndervlsning og etter hvert sang

seg inn på de største operascener i verden.

orgelet I stua på Nordmo ble bytta ut rned plano- lMen Sigrid fortsatte å

spilLe på orgelet sorir nå var plassert I karnmerset. Da Sigrid døde i1967,

ble hun bisatt lra Nordrro gård. Prester spllte da på orgelet hennes som

var llytta ut og sto ved steintrappa.0rgelet bLe deretter solgt til en

familie i Kirkesdalen. I\4en Aase kjøpte det tllbake på 7o tallet og to ( det

med seg sørover.

sp/ler og synget .Årdets here» p; oEelet lR Nordha. FE kielerst"a p; Lilleharnntet )aa5.

I

Kapteir Lur./esgitd iDer /iaEke senealsteben
tak dete fataenrel ;]r Aese i nii 1940. Ved

ktigens sltl sen e han .let ttl herne.

llfl,L._-)-'

Norltro gåt/ iAases båtrdant. rDto: Ptivat eie.
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Skysstasjon på Moen
Skysstasjonene ble bygd lor at folk llest skulle kLrnne reise fra sted tll sted. De

hadde ikke noe med øvrige skyssordninger for lege, prest, lensmann og post å

gjøre. De var heller ikke laget som et tilbud til dem son fraktet varer.

1816 besternte amtmannen at det skulle bygges vei fra Målsnes og oppover
dalen. Denne veien skulle bekles med skysstasjoner. På skysstasjonere, som

tilbød mat og husrom. møttes relsende og fastboende. De offentLlge

skysstasjonene var I drlft til utpå 192o-taLlet, da de ble lr n he ntet av den økende

biltrafikken.

Enkefru lensine Lampe drev skysstasionen fra starten. Hun drev også handel og
poståpneri. Gården ble solgt på tvangsaukslon tll I!4arie Tvede og I!4arthinus

Hay. Deres barnebarn, i\4arthinus og Sverre lohnsen, bygde i 1922 nytt hus hvor
de også hadde skysstasion. perioden 1912 - 22 bodde de i huset der de hadde
drevet butikk på andre siden av velen. Der drev de også skysstasjonen i lag.

Men etter noen år var det Sverre og kona Ester som sto For drilten.

Arer Skysstasionen pa llaen ts6, 19ir).
Fato: Ulåftar rDne GEnde Nilsen.

Brk fia Nenstrc: Ale lahrseu, tldrie rvede og
Ih.a Hef. rhed et sifi ni.d k/øpnenn Ra[

foren tr wnst..: Anne Har lohns.n (Olcs

kare), Methntts lohns-"n, Ftedrikk-"
«Dikken» lohnsen ae l,bri. «l,1did» loh"scn.

F.h lltlix;r OIF l.hn.Pn

Målsnesveien

Lange va fælasve an,

foan bessfar os' oLd€far,

itufsfør€, frost og styggvær

slel tongt både hest og kar.

l\4ed respekt og beundring

må e tenke på dem,

son kjørt€ l\,1ålsnesveien

og frakta livberging hem.

falasbannc tr Nyna tT. Laset isr.ip.tekntkk, 5aua.n1. fata: O.ld.ltls. Latsen.2a1).
Drkt 5i5le rets a/Artc L0€irsnt «11ilsnesveiert.
rekst: tlsa Nrnta. ned qad htelp er rone 6.ande Ntlsen aq a.ttkkelirN/e f.ans' av lris Helen
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Blikkenslagerne i Mellembygda
Det hele begyfte med lens Sandvlk (1874 1960). Han kom fra Sandvlk (Løvberg)-

Her startet han s n bLikkenslagervirksonrhet (ca r92o). Han soLgte gården 1921 og

flyttet tiL [4aukdaL hvor har bygget seg hus og verksted. Han begynte også med

posthus og rutebilekspedisjon. Hele virksonrheten hadde plass iverkstedbygget.
lens var en svært .rkiiv mann. tillegg tll mye annel drev han også med skjerping,
leting etter metalLer, i fieLlene rundt omkrlng.

Så begynte GunvaLd Engen 11908 1928). fra samme område, a arbeide hos lens.
Gunvald overtok {1948) etter hvert bade post, r!tebilekspedis,on og

bllkkenslagerverkstedet. Blikkenslagerverkstedet ble drevet i LokaLene tlllens.

Da den store militære oppbyggingen startet i 1952 I ndre Troms tok aktiviteten
bLlkkenslagerverkstedet seg kraftig opp. 1954 bygget GunvaLd derfor nytt verksted.
Nå hadde han etter hvert 3 mann iarbeld itilLegg til seg selv- 11968 ble posthuset

lagt ned og sLatl sarnrnen med Bakkehaug postkontor (pa Rundhaug). Gunnvald fikk
tilbud om a overla dette postkontoret. men han kunne da ikke drive privat

næringsvirksomhet ved siden av.

Broren Elias Kvammen (1922 1981) og en annen nabo Kåre Rismo (1912 -), som

begge hadde arbeidet hos Gunvald, overtok da verkstedet. Disse to drev sammen i

verkstedet til Gunvald fram tiL Ellas døde i1981. Deretter fortsatte Kåre driften alene.

Har bygget sa sltt eget verksted (r985) på heimgarden Rismo. Dette drev han frarir t I

2oo5, da overtok Gelr Elverum (1968 -) drlfta, også han fra samme område, og som

hadde arbeidet hos Kåre. Geir driver iortsatt virksomheten under navret «l\4ålseLv

BLikkenslager,, i Kares Lokaler.

lf,]
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f tlli! t t 6.nt,t\1, t, t.t Mt /le nbrgde,
Fata: lai K,, n)Pn, ,or.

b t 0 k t,t r |j/tl I tttl,ter at..a

lens 5rn./"14. fatL' l/t/,rn ,rr Atnlitn Nndhpinr ;t \ ntt,+' a),r.Ltlr-!rt 6r. 1,.!.,,1 I
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Bita frå Branskognes
På Brandskognes vart det i 1998 funnen ei bile ijorda der det tidlegare har stått
eit uthus. Bila var angrepet av rust og var utan skaft. Det var ingen på garden
som hugsa etter ei slik bile så truleg har ho vore borte i lange tider. Bila vaft
skjefta og slipt og tatt ibruk til å ry nye syllstokkar tll gamalstova på
Brandskognes. A ry er nemninga på arbeidet med å hogge til runde stokkar så dei
vert slette på begge sider og kan brukast tit tømring. Dette var den vanlege
arbeidsmåten for å skalle seg bygningstømmer itidlegare tider, sjølv etter at det
\dr vdrlag ned oppea-lgs.deer lil bo d.kipr nq.

Bila har ei form som kan mlnne litt om andre biler på gardar i Målselv og Bardu
og har eit klart slektskap ned biLer iTrøndelag, på HelgeLand og områda nord i
Gudbrandsdalen og østerdalen. Bila har eit utydelig stempelsom vi bere klarte å

tyde nokre få av bokstavane i. Det var først når det dukka opp ei bile som var
akkurat rnaken med same stempeL på at vi klarte å tyde alle bokstavane.
Stemplet var bokstavane l. STENGRIMSEN. Det er altså storsmeden lon
Stengrimsen som hadde siste smia si på garden Finbakken iMålselv og står
oppført der i iolketeljinga [or 18/5. Smia etter ]on står i dag på Fossmotunet etter
at ho vart flytt dit i 1968. lon Stengrinsen var fødd på garden Hulberget på

oppdal i 1831 og reiste nordover til l\4ålselv i1852. Han lekk lørst arbeid hos Erik
Arntsen Vognild som også kom lrå 0ppdal. I 1856 iår lon tilbod orn å bli med den
engeLske jernverkseigaren Nelthorpe til Scawby i England. Han reiser over med
dampbåt og får vere eitt år i smedlære hos ein smedmester der. Kom tilbake til
Målselv og overtok Finbakken i 1860 og driv smie der han på det meste hadde tre
mann med seg iarbeid. På Fossmotunet står ein plog som han har snidd og som
viser det iramifrå arbeidet han utfølte.lon døde i 1884.

Bila på Brandskognes har dei siste åra vore vist til dei fremste verktøysmedane i

Noreg og Sverige. Smedane har vore imponerte over både smiarbeidet og kor
flott smeden har fått til både ei fin heilskapLeg form og iine detaljar. Det har så
langt ikkje vore smedar som har sagt seg istand til å smi tilsvarande bite idag,
men eg har von om at det ikkie blir lenge til vi får smidd kopiar av biLa.

Ryingev syllstokker ti/ gatnals tola på Erendskognes-

5tova ses ibakgrunnen. Roa/r/ Rernælna fø/et bila.
Fatb: /tlanch PPdcrePh )n.n

Bile furren ijotda på Erandskagnes-

foto: Roald Rennælno-

rekst: RoaldRennæ/no
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Siteret på Karlstad
Ivlerete Holm har arvet et flott sitter og en gitar etter sin morfar Konrad

Sirenius Lange (tal1 r95d. Historien forteller at Konrads far og hans

kamerat kom til Holmen lra Haparanda med samene rundt 18/o. Konrads

far og l!4erethes oLdefar, Emll Wilhelm Lange, var gift med Andrea med

aner fra Vågå. 0Ldemor til Andrea, løda, kom til Karlstad i Å48. «/øda

skul/e v,ere svært god ttl å spille langeleik, /a, faktisk en av de dykttgste i
/ig;» (sitatr Vldkunn Haugli, lålselv bygdebok, bind lv.)

Ivlerete husker at bestelaren spilte på siteret og han lærte henne grep på

gitarer. Naboen Aase Aarøen kan forteLle at siteret alLtid lå på stuebordet
hos hennes onkel Konrad. Samrnen med hans instrumenter linnes også

avlange ark med siternoter. Her nevnes «lvlens nordhavet bruser», «leg vil

synge om en helt», «Klara stjerne du som stråler», «1 østen stiger solen

opp» og «Glade jul».

Siteret har ikke vært ibruk på snart 60 år, men forteller historien om

fanr iliens musikalske arv...

r'
-i. fl lr

Sitet nierket Herpeleik ogA. Anesen nusikkhandel, Ktbtiania.
fata: Add lnge Larsen,2012.

r;itar nerket Musik k instrurne ntet &
irenge, A. Anesen niusikkhandel,

fato: Odd. lnse Larsen. 2a 1 2.kan.adsneDius Lanee (1371 1954) rekst: Addleug Lekseide.
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Spissa til Waldemar i Trangen
«WaLdemar i Trangen» (19o2 r9811 var født og oppvokst pa

gårder Trangen. Waldernars minne lever, spesielt huskes

hans grlpende historle fra tiden ltysk fafgenskap. først p,]

Grini og deretter i«Nacht und Nebelleir» lSachsenhauser.
Naboen Halvdan Nymo beskriver Waldemar som sparsom,

beskjeden, ansvarsbevlsst og tvert gjennom ærlig. Ansvaret

lor moren, som var bLitt enke like før krlgen, og var avhengig

av hjelp pa den Lille, tungdrevne garden giorde at han avslo

oppfordr ngen fra lensmann EngvolLorn a rømme. Waldemar

var tilfeldlg tatt for å lose flyktninger til Sverige. Han var

med let Følge fra øverbygd som gikk over grensen for a

kjøpe snus. ngen hiemme hadde hørt noe fra han under
fangenskapet, som varte lra september 1942 tiL april 1945,

da Røde'Kors og de hvlte bussene ble rednlngen. Ved

hjemkomsten var hans kiære mor nellopp død...

Etter krigen fikk Waldernar arbe d som fyrbøter ved
l\,4aukstadrnoen leir- 0m gården var tungdrevet og l\4ålseLva

går stri forbi, har eiendommen en god lakseplass. Først pa

60 tallet kjøpte Waldemar seg SaLtdalsspisse fra Rognan.

Spissa var kjenl som en anvendelig, robust og altsidig robat

og i mangel pa {okale båtbyggere ietlerkrigsårene var det
rnange som kiøpte denne båttypen.

Da Waldemar døde arvet Lars Nymo baten, og I 2o1o bLe den

overtatt av 0ddlaug Lakselde. Etter restaurerlng hos

båtbygger Gunnar Eldjarr i Håkøybotn på Kvatøya bærer

båten navnel «Waldemar Falk». FaLk er navnet pa

nåværende eiers lørste barnebarn. 0g glennorn balen ska

historlef leve...

r'eldert.it flrrrp, fatDstrfen i ftt.\rtn. t.to: Od.l. lnse l)rsen :a1-

Wel.lenri lt.t g.D. folo: Ull;rt Jv L]ls llrntorek.t : Oddl,1 t t lt l, ii \.id. kn€sit ag ft.drlt!./'. VidAt/nn Hdreli. tqe\.
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Vaskestaven på Sotheim i Ursfiordbotn
Våningshuset på Solheim var ei lafta tømmerstue, bygd etter 1906 av

Kristian Nikolai 0lsen (1854 1942) og hans sønrer. Stua var delt i to
like deler nred kombinert stue og kiøkken samt gang og kammers I 1.

etasje. 2. etasje på den ene delen var delt i kvist og to Loft. over den

andre delen var det ett stort Loft. Krlstians sønn lens I\4eier (1880 1956)

fikk en del i 1918, mens den ugifte broren Ole Peder (1878 r95t) bodde

sammen med faren i den andre delen. Kristian ble enkernann allerede i

7916.

Jens I\4eiers sønn Almar Kristiansen (f. 1918) har et utroLig mlnne og eI en

fLirk formldler. Høster 2011 ferierte han I sin hytte på Bruvoll, utgått av

Solheim. ved Nlårelva. 0g, denne sommeren tok han i bruk vaskestaven

som han spesielt husket at onkelen 0le Peder brukte. Vaskestaven

består av to perforerte sinktrakter montert på et treskaft. 0nkelen vasket

klær i '51el1a', en trebalje med føtter, plassert i øvergangen.

Vaskestaven ble brukt ved vasking og til skylling av kLær. Elektrisiteten

kom midt på 50 tallet, men det gikk enda år etter det før gården fikk

Nlrcstdut-.i lininqshus på 5alhein. Svdnhild qegu ,

lrcre Utsrik, Reidtn Wanssb.o ag FnD ttene Petetsen.

fota: Alnar Krisnansen. .d 1ott.
falo: Odd lnge Lrsen,2a11.

Iekst: O.ld/, ]s L1kset.|e.
kilde: AlnE r ktistirrsen. 2a12.

VaskestaL Fato: Odd lnqe L.rrsen, ?a12.
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Melking av rein i Devddesvuopmi
Da samene fra La nlovuom.r sameby hadde sommerbopLass Devddesvuopmi i

1920 og 19lo arene. melket de reinen på eltersommeren og høsten franr mot

lul. Reinen blei samLet I gjerder bygd av trær tatt pa stedet.0fte var reinen så

tam at en lkke trergte gjerde, en samlel dem baTe sammen.

Reinmelka er som fløte, den har rundt 25 % fett, er rik pa vitaminer og var
spesielt viktig for barna. Det blei meLket ltreboller, nappe, som er uthuLLede

rikuler, og melka blei oppbevart ireingjo(e, tørkede reinmager som blei hengt
opp i trær.

Av melka som blel brukt i husholdet, laget en blant annet ost som var
god a ha ikaffen.

var viktig vinterforsyning.
på høstplassen for a ha rår

Sinisk rt.Åehole Ltlrnl.jt,N s 5ni foto: Hans Pftsthtkno- tt)t:.

krislinn L.tl)b.l, HeltlnJ lciie.brsk.eel sant er arwk.t kttr./t, rr i)e
ntelkes.cnk t. Foto: H.llri/ tpieL 1o!4

spesle Lt

Enkelte0sl sorr blei produsert pa høsten.
produserte så rnye ost at de Lagret noe

tilbake pa våren.

Rundt 195o blei det etter hvert slutt
arbeldskrevende og passet helLer lkke
kunne også kjøpes ibutikken.

nred melking av relner. Det var for
inn I de nye driftsforrrene. Vitarniner

Re in

m elk
ost
frisk luft
frilufts liv
meningsfylt liv
liv i gamle dager.

Hennten S. P.estb.knD Ictst: Hrns Plls l ljrk ni)



Nedre Sandeggen
rS.22 begyfte de for5te llosetterfe n etntrlere sag l

Kirkesdalen, pa (lrkeslorda, innerst r daLef. rsrg ble det

!stedt rydnifgseddel pa plassef Sindeggef. I iS5o ble

Nedre Sandeggen fradelt, som en av to Snfdeggeng.rrder.

Gnrdef ble først kalt Nordre Sandeggen. s.ner! ble det

Ners.ndeggen.

Sinrme ir ble begge Sandeggefgirde re scLvcide. Pa

Ncrsafdeggen ble Erlk Arrtsen Safdeggef, fød1 i 0ppdal i

r813, iørstc selvei.r. Han haddc en alLsidig l)nkgrunn før han

satle seg n.d 5om nybygger (ir(esdnLef. Gn(len ble etter
hvert ef storgård og Erik cn foregnngsmnnn irfen iordbruk.
Han v.rr ogsa elLers en svært cng.rsjert minf. 1355 var han

nred p.r a starte (Senien og Iromsø tnndhushoLdfings
se sk;rb,, hvor han ogsa ble slvren)edlenr. 1S61 ble han

vnLgt lll den.ndre ordforeren ll\4nl5elv

r864 fikk haf besøk a! prestef t erl 5un{lt, klcft
Iolkenr nnesamLer og .lorsker. S!fdl rLe !vit,rl l)ege glret

lor det lrnf 5a og opplevde, blaft annet !(rfv lr,rr: .re1 er
al slvkk. 0sh.rdålen og GudbDnd5d,llt!). aonr ct llyllel
llt'tnl), og fot søtlendilgen. sont tetset idi!\t. iotlige egt)e,

t/,)nt].t det L.i behågeltg niodsetitng lil \ol)ygLlen)e".

Vi( orr,skrcv han om besøkct I (ir(e!d,rLcr: "lll t,tr n)ig så

,ntsk. t/.ih,|, grnlei, tnandeth-

llrr ! 1lr ik(i!e ei.rrbebo.r p. N.r:nr(lrgg.f !,rr llenr k

llorrr. (,,rrrlfr rr ang t LLcgg!lord t Vn,ril.rr. r rl .rr Herrik-<

r!!o R. arr Horlr. H u s e r e ': 
. f r ir d r L i p .1 rll{, rlo f1. H.:et I

:r k rl,rr erra;1. og er I! tr,uk ligr r. {,rr .r R.lgrrlr a

N .,lLr rog Olsle n Aspaes.

Drl lrøyr !kri!ebordet tll trik 5t.rr {l,r'l (omnrLrfe

!1Vr(,\,rLer l)n l\4o.n og brukes som t.rlcr!1o1.

1.",,. !.r,rJe!, pl r',,r,, il,jr r),rj/j r ..liljf,rr.
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Traktor fra Øverbygd
Traktoren ble sanrsyrligvis \øpl i 1937, muligens I 19311, av 0la
IVlaurits Stefanusser (1899 r978). Historien sier at dette er den

føIste traktoren som kom tll øverbygd. Det var stor stas når

traktoren var på plass i bygda. Traktorers arbeidsomride var stort.
Den ble brukt ihele Målselv kommure. fra øverst oppl Frihetsll tll
nederst på I\4å ls nes.

I 1940 ble den blant annet brukt til å pløye opp det store iordet på

Alapmoen. lordet ble brukt til flyplass under andre verdenskrig.
Traktoren ble også brukt tll saglng av ved og tømmer. Blant annet
ble den brukt tll saging av tømmer på Frihetsli I 1938, der traktoren
drev saga. i\4en mest er tral(toren brukt tiL pløying, og i nærheten av
gården I øverbygd sies det at den gamle harva til traktoren
lremdeLes ligger.

Traktoren ble noen år før 1978, solgt tlllustin 0lsrud i Tamokdalen. I

1993 ble traktorer brakt tilbake til Øverbygd av Trond og 0ve
Blørkeng. Sanrnren med Roald lvloeng startet de arbeidet med å

sette traktoren lstard. Når der var lerdig restaurert, ble den kiørt
lra verkstedet og tll en garasje øverbygd.

Traktoren ble gitt I gave til lMidt Troms lvluseum 22. iuni 1999. Den

har lått sin faste plass i laen på Fossmoturet. Det hender at den

lremdeLes er lltt ute og reiser på slre gamle dager. lde seinere

årene har den hatt L!fteturer bade til Nordkiosbotn, og vært med på

traktorparader på lvlalsnes, men da uter skovlene på iernhlulene.
Elevene i den vlderegående skolen linje TIP (Tekfls( ndustriell
Produksjon), har de to siste skoleårene hatt som en del av «Den
(ulturelle S (olesekken» i oppgave å lå traktoren til a starte. Det har

blitt rnanee morsomme eplsoder rned sveiva. Det hender at den
gamle sliteren i(ke er så velvilLig, spesielt når det regner litt. I\,4er

når sola skinner og været er tørt, la, så starter donineen på første
«tø rn over topp»

fek.t: lti.lt itDt s,l4L.ptrt vl)ltitti.n lloldeuæs.

CA5 E
.a

rtn tuktuqåtdde, undc. SantnDtdagnn p,i
M;lsreshnlw4 2.10 Bik tittte! sttlet lan tit1..
fatu: Otln ttge La/scn, 2cta.

t)h l'1. 5letjnutsen na lhltgli1 i ,ihplr lrtlle i VpstlJ/ / øretL)\/gd. Hrn nl
sift D.d Rtth lf. Lltetbl) old t,1. ttt\t ,ste oaitøftren / ør.tb4d, p.tnrlen



Olsborg
Stortinget vedtok starten av rglo laL et atdets(ulleanleggesenhelars
riksveilorb ndelse fra 0slo t L (lr(enes. En løLee av dette var bvqe neen

av l\,4ålseLvbrLra som 5tod lerdlg 11919, ett år forslnket. og olsborg

GiestestLre som bLe bygget 1918. BVggherre for begge !ar Stalens
Vegvesen. Ettcr krigen etabLerte man AS Nord No15k HotelLdrft fed
hovedsete I ALta ior å arille giestest!en-". O sborg var deres sørL gste
qiestestLre.

Ole Ardrcas Re e15en fra Olsborg a\,slo gr! rn 1ll gjesleslLra !nder
forutsctf if g nv al hi r. datter R.rgf n s(u l-" besl!re den, roe hun gjorde

fra 1918 t L 5larlen pa 195o tallet. Deretter var det en re((e bestyrcrc

fram tiL 0Lav 0lsborg ovedok som bestvrer pa 1960 tallet. Han kjøpte

senere gjesl-"si[a og dre! den videre prilat. høysesongcn var del 2 ]
busser hver vel oq mai ser!,erte daelie 9o.12o gic5ter.

inngangspartet til gjest.stua I nncr maf err ga.nme dørfr.kir(asonr
brant pir Storbak(en i 197.r. t]ørir bLe Lall !1 Ira klr(a i1951når det s(ulle
mofteres nytt orgcL.0Lnv oppdagel dør.r da den noen år 5enere skuLl.

kastcs og f kk overla aen a! presten Per N llse n.

Gl.5testun har i a lle ar vært en sarnllfgsplnss I b,/gda, tiL hvcrclag og Iest.

og aef lrar vært klent for sltt gode (iøk(ef. Den 9. mai r9/r5 !lser
prcto(oller liL A/lalselv fulannskor at de un.ler sin d rigert GLLnvaLd

Nordrno nrølles pa glestestLra lor å øve. nrel r,r/ r/-stgt'lig ;i /.i s)/ttge de

k);r!e n,tsjot),rle sanger tglen, s(rlver de i protokoLL.f. 5lk(erL et rroe

vågaLt foreta(ende s den det fortsatt llelant seg t!sefv s av forvlrr.,de

ty!(crc bygan og !. ((erreten rLrndt hvordan lred og kapituLaslon

! (L lle loregn furlsatt var sto r.

Giestestue

l,r!r,Jr_g ar.rrerlre.,9 Å'.r!]Jt.tt!L5ei t .] trlic

Ir irii lr.,'r ri,". /,rirJ, ir-_ri tltt.lett , tlt. i! i,., tr1t..t, it tt !t); l)l;l ')t!:!.!.: tire.ir/, t).|.t .!. l:r.tr. -).)'.

rrjrirr.i rr r.6,r Iil t.tjrtte tr.. Jrrna,.r !.r,1 d./l
t,:!ir:ittrt t ltilt t til.i t 9..1..t!)r trcl tlrroei r t.ti'
tDnt t)i. ii:)!frt! 1.5b. llttif,t trt,iptrt !r: ililt)t:: nii7,!

arLa.rg L/. r1.. rr&., r,t I rrlr a/'r,[)

rr/Jrri,s6/errerr&.. frlir /inr!t t atitt Altta,e,..t.)
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Støtt l:lseLv Hi!tor elag bL med eil
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