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Kiære sambYgdinger

Året 2orl har stått i Stenrmerettsjublleets tegn 1oo år siden kvinner fikk st€rnmerett i Norge.

11. juni 1913, ble dei vedtatt at også kvlnner skulle få nemmerelt. Det hadde vært en lang og tøff prosess, nren de flkk støtte også fra menn sorn satt på

Stortinget og kampen ble tilslutt kronet med heLl. En av de sonr stod lførste rekke samrnen m€d Glna Krog og Fredrikke Qvam var Elis€ WeLhaven. Hun

vokste opp i l\'låLselv og faren var prest i Målselv. Hun flytta fra lMålselv eti€r hvert, nren vi kan vær€ stoLt over at en herfra var med på ei så viktig
hendeLse for hele Norg€.

llver og en av kvinnene som den gang stod sanmen for stemmereit for kvlnner, var fra forskjelLlge samfunnslag. Samrnen skapte de €n lik€stlLling

meLlorn kiønn og samfunnslag. Kvinner fra det Lavere og høyere sarnfunnslag ble forent i kampen for llkestllling.

LlkestlLling €r ikke bare lik løfn for Likt arbeid. på nrang€ områder er det en nå en vei å gå.
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GratuL€rer alle sammen med stenrnerettsiubileet.

ønsker d€re alLe €t fr€delle nytt årL

ønsker alle velkomnen tll arrangement i 2014.

Godt nytt årl @"u/au, 1Jl1nj. lo'* n oø)

Charmette Damefrisør

coop

Målselv Historlelag har i år sltt første jubileum for utgiveLse av lokaLhistorisk kalender for 
^4åLs€Lv. 

Stor takk ti1 bedrlfter som har forhåndsbestlLt kalender

og i pe',o, e' ,o_1'rn'l;'I os. bi.de'oq '1'c_o'ipr.

Årets guidede busstur iSommerNlålselv gikk idalens landbrukshistoriske landskap, nærn'rere bestenrt til Kirkesdalen og Alapmoen. KuLturrninnedagen

ble markert iog rundt lvlålselv kirke med tema knyttet til stemmerettsjublleet. Elise Welhaven var prestedatter på Storbakken iåtte årfør hun ble en

viktig talskvinne for kvinn€rs st€mmereti. Prest€ne bidro og tilvår «grønne kulturarv». Vår eg€n verd€nsberømte operasanger Aase Nordrno Løvberg
gikk bort 25. januar,89 år garnmeL. Hun ble hedret med mlnnestund i Bondeheimen på Nordrno 20. oktober- Skolehistoria for Høgtun er så godt som

ferdig skr€vet. Forfattere har vært vår egen skolemann/lokalhlstoriker Vldkunn Haugti samt lektor/kunsthistorlk€r Audhild 0lais€n. Laget €r engasjert i

Trom5 fytkeskommunes prosjekt «KrigsminneLandskap 194o 1995». Reglstrering av krlgsminner skal og må skje i samarbeid med I!,1ålselv konrrnune.

Forsvaret og l!,lidt Troms nruseum. 0g, vi er med i en landsomfattende innsamling av livsmlnn€r fra personer som er født før 195o.

i\,1øteplass€r hvor lokalhistorie formidles fremmer interessen for lokalhistorie, slektshlstorie og kulturvern. Vl invit€rer til møter melLom rnennesker og

forsldebilde: Brøyt 1 utenfot Målselvtvlaskin I rransport AS

Gravenaskinen, en qrøyt l, bte kiøpt i1966 avCo in Eriksen.Årct ettet nanet /Uå tselv Maskin A franspotAs opp naskinentreprenørtirna. ttetColins ønske er
naskinen plassen på en haug i innk/ørcelen til bedtiltens anlegg på Rossvoll. /l4askinens første appdtag vat gtaveaheider i larbinde/se ned opparbeidelse av
Ktu kbe kke n bo ligfelt, 1966.

rekst: Oddlaus Lakseide. fob: Add /nge Larsen, 2a5. Lite bilde utlånt av Sven Kårc triksen.
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Kirkestua på Kjerresnes
På Kjerresnes lå den første kirkegården i l!4åLselv. Denne var I bruk

fra 1810-1822. Det var en stor Lettelse for bygdelolket å slippe og

frakte sine døde til Lenvik ior begravelse. dag er klrkegården

borte og bare en minnestein med årstall og navn på de sorn val

begravd her står igjen.

Kirkestua på Kjerresnes stod opprinnelig på kirkegården ved

Storbakken. Stua lå ved siden av den hovedkirka som ble vlgslet i

1883 og brant ned etter et lynnedsLag i 1972. På Storbakken lå

både kirkestua, en lignende eldre kirkestue samt staller som et

tiLbud for kirkefarende. De ble brukt blant annet tilvarmestue og

matstell. Helt opp til kirkebrannen ble stua brukt tiL

konlirmasionsundervisnins og i perioden uten kirke tiL

gravferdsseTemonier. Da nyklrka med menighetssal og kontoreT

stod ferdig i 1978 var det ikke mer bruk for klrkestua.

Da det ble snakk om å rive kirkestua ble det interesse for å få
llyttet den tll Kjerresnes. Der står den idag og benyttes nå og da

tilgudstjenester, blant annet på den årLlge Kjerresnesdagen.

feki oq farsefolo: Odd hee Larsen. 2a11.

Bildet til lenstrc er al døp.fanten san
oppnrnelis s totl i horedknka.

Under ser ø knkestua slik den i ddg ståt p;

tve t Sætet: ,14;/se lvda le n.

AlfKiil: /italse lt Bygdebak bind l.

rutid rølnlgtl/ensen: Målsel, bysdebak bind l.
Vidkunn Hausti: Heltet A4ålselv Kitke-

lnteriøtfn drsens knkestue pi Kletesnes sanlgrdntntte soni st;tig/en p,i der tidl/gerc krke&itde,



Fra Caditlac og Buick til Brøyt på Rossvoll
ColLln Eriksens startet sitt virke I transportnæringa lørst på 3o-tallet med

drosiebil, en 7 seters Cadlllac med kalesle. I!4ed den fraktet han turister fra

turistskipet «l',4Y Stella Polaris». Turlstskipet anløp Finnsnes. Herlra ble det

arangert «overlandsturer» med bil via Rundhaug HoteLl, øverbygd, Heia,

l\4oens Pensjonat på Storsteirnes og videre til Lyngseldet for lgjen å gå om

bord I turlstskipet. Historien sier at mange ønsket å sitte i bil med kalesie.

men at de foretrakk hardtop r'rår det regnet. Derfor likk Collln kjøre først i

kortesjen rnot Lyngseidet og turistene kunne ved regnvær gå over i andre

biLer urderveis. En annen historie forteller at bilen gikk glennom elvelser
på tur til Gullhav. Elva var qrunn og bilen ble reddet. Drosje nummer to var

en Buick, også den en 7-seter, men med hardtop. Bilen var maken tiL en

Buick oppkalt etter dronning Mårtha. eid av T RB- også den ble brukt i

nevnte turistoppdrag. Drosje var ikke noe hvermann benyttet seg av i de

harde trettiårene hvor virteråpne veier heller ikke var en selvfølge.

:1915 utvldet ColLir derfor virksornheten, skaffet seg en RE0 lastebiL og fikk
brøyteoppdrag ira Finnsnes til Biorelvnes. Bilen egnet seg dårlig for norsk

vlnter. Da var lnternasionalen, modelL 193l, han likk i1918 en mye bedre

bll. 
^4ed 

den flkk han brøyteoppdrag melLom øvergård og Laksvatn samme

vinter. Snøen kom i lebruar og det gikk ras både I LavangsdaLen og ved

øvergård. Collln brøytet mellom skredene.

Bilene kom fra hans bror Sigurd i California vla norsk irnportør inntil han I

1949 kjøpte sin lørste Volvo. Fa ry52 til1977 bLe det flere Volvoer. Collln

var /5 år da han kjøpte sin siste lastebll.

«Eier du en maskln skaffer du deg oppdrag,. var Collins filosoli da han i

1966 gikk til anskaffelse av en Brøyt 1. Gravernaskinen var utstyrt med to

stål og to gummihjul og kunne transporteres på to hiuL hengende etter en

LastebiL med skuffa plassert i lastebilkassen. Etter Collins ønske står

Brøyten i dag utenlor anlegget etterkommere har bygd opp etter larens

fiLosofi på Rossvoll, Målselv lMaskin & Transport AS.

Klde: Biget sivensen, Na.dk/osbat n.

rekst: o.ldlaug I akseide.
F.ta, t)rt,int )v sven Kåte Eriks.D

:J7 nodell trte tasjondl. tuetd Løås og Thotrdld
Koldndd på panseret.
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Harald Byberg
Harald er født (1911) og oppvokst pa garden Vestvang ved Rundhaug,

her har han bodd heLe sitt liv. Hans karriere kan oppsummeres med

ordene bonde, skogsarbeider, snekker, handverker, smed, preparant,
jeger, fisker og fangstmann. Han har sammen med sin kone Astrid

drevet garden Vestvang (1960 1991) frarr tll sønnen Arne overtok.

Vestvanq er den siste gårder i lvlalselv sonr fo(satt driver reguLær

seterdrift.

Han har i tillegg vært aktlv I det offentlige llv, to perioder l

kommunestyret, dessuten I lordstyret, menighetsrådet og

meddommer iflere rettsinstanser. lvlest kienl er han for tiden som

formann iviltnemda (24 år, derav 2o ar som formann). uhans, tid
f kk vi den store veksten i elgstarnrnen.

Hans lre store lidenskaper er jakt, preparantarbeide og trehandverk.

Særlig er han kjent, ia faktisk landsk,ent, og i følge forfatter og

fangstmann lohn S.0ppdal, den nålevende nordmann med flesl

ierver på sanrvittigheten etter tradisjonell jakt. T ll dag kan han telle
25. Senest i 2o12, i en aLder av 81 felte han ierv. SeLvsagt er han

elgjeger med et utall elger på samvitt gheter, den seneste i

høst(2o11). Til nå er det bLltt 54 elger. t Llegg har han skutt et utaLl

rever og småvilt. Disse jaktresultatene og annet friluftsLlv ga han I

1990 tittelen uÅrets vlllmarking». Prisef deles ut under den årlige
Villmarksmessa i Bardu.

Preparanten Harald er også kjent av mange. Han har sloppet ut de

fleste dyr og fugler ivår fauna, bade fra egen fangst og andres. Han

har I tillegg en rekke llotte trearbeider. 2o12 deLtok han i en

konkufianse i bladet Villmarksliv hvor lrearbe der sto i fokus. Her ble
han nummer tre og fikk en motorsag i premie. Sorn handverker har

han en sto r produksion av treflgurer bak seg.

Harald er fortsatt svært aktiv med alle s ne virksomheter.



Amerikahuset på Nedre Rossvo[[
Sigurd Andreas Eriksen (19oo - 19841 var sønn av lens

ha73 ,.94q, og Berda (18/6 - 1936) Eriksen på gården

Furuseth, Rossvoll Nedre. 11922 reiste Sigurd som en av

rundt r5oo utvandrere, fra Målselv til Amerika-

samarbeid med en svenske startet han etter ei tid opp

entreprenørvirksomhet i staten CaLifornia. Det fortelles at
jordsrnonnet på landeiendommen de skalfet seg var svært

sumpholdig. TiL å begVnne med tiLlot de derfor deponering

av lylLmasser på eiendonrren og etter en tid egnet den

seg som byggegrunn. Sigurd var hendt murer og sven5ken

var tømrer- Sammen satte de opp reisverkshus. Husene

ble solgt med tomt. Som klednlng ble nettlng spikret til
lekterne, skvettet med betong og pusset. l\4etoden bLe

kalt «pLastering».

I 1936 skjøtet laren lens gården Furuseth over tll Sigurd

som fortsatt bodd€ i Amerika. 1939 var Sigurd hjerrme

og bygde kårbolig iamerlkansk stil til sin far. Gården

Furuseth ble i1949 skjøtet over tiL broren Andreas.

Amerikahuset ble revet først på 70-tallet.

Den lønnsomrne virksomheten iAmerika ble overdratt tiL

søstersønnen Halvard Hegstad fra Luneborg og drevet

lram tiL199o-taLlet.

Det nevnes også at Sigurd opprettet «Sigurd Eriksen

stiftelse» hvor forrirålet er å yte støtte til nordnorsk og

nordsvensk ungdom ivideregående skole eller på høyere

utdanningsnivå.

Ki /de r : B nee r S ive r t se h, Na rdkja s bo h.
Foto: Udånt av Angitta E.ikse1og Sven Kåte Eriksen.
rek s t : Oddl a ug L ak t e ide.

Kårbolisen på Futuserh. Åse Helene Hier y os hene

Bn./t (E.iksed Ashd, li.taia oqSisLrd E.iksen.
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lnngangspartia tiI tømmerhusa på Høgtun
Både Peisestua og Hytta på Høgtun er lafta h!s rned inngangspartl istavkonstruksion.

Husa er bygde av dei tyske okkupantane under 2- verdskrig. Det var lleire langeleirar i

området så tyskarane måtte ha sine administrasjonsbygg og husvære.

lnngangspartia tll tømmerhusa har vindusrekker utforma som mlniarkadal/

søylerekker i romansk stil. Dette er stiltrekk som går langt tiLbake I tid. Sør i Europa var

dette ein arkadetype som blei brukt i romanske steinkyrkjer frå 11oo talet av bl.a. som

søylerekker mellom skipa i kyrkjene. mlndre format blei desse også brukt l

konstruksjon og utsmykking av kyrkjer og andre stasbygg opphavleg i stein.

Noreg tok stavkyrkjebyggarane på 12oo talet opp dette temaet både som ledd i

kVrkia sin sentrale korstruksjon og som øvre del av den åpne svalgangen rundt kyrlja.
Vi iinn same type svalgang i norsk tømmerhus etter år 1600, då oftast i lolt og andre

stasbygg. Det er truleg at det er i denne norske svaLgangstradisjonen vi linr vindua i

inngangspartia på tømmerhusa på Høgtun.

Vi rnerker oss også denne kombinasioner av stav og laftekonstruksior som desse to

husa på Høgtun har- lnternasjonalt er dette eln sjeldan komblnasjor, men i Noreg har

det vore vanleg opp gjennom tldene.

t ck. t : a0dhi/d (raisen.
L/a titk.tendersdP: Etsa Ny,,D. Folo. add t.se LarsLrt, .o1J.



Sommerfi øset på Renmæ[mo
Pa garden Renmælmo (Gnr. 116/Bnr. 2) slar det et gammelt sommerfjøs. Fjøset bestar av
fem tømmerstokker på langveggen og torvtak som det vokser skog på. fjøset er bygget
på stabber slik at det er rom for husdVrgjødsel under. Det er luker i golvet inne i fiø5e1.

Det er noe usikkert onr sornmerfjøset er flyttet eLl€r har stått på samme plass hele tiden.
en av stokkene er innhogget årstallet 1859. Eiendommen Renmælmo (115/2) ble skilt ut
fra Renmælmo 111611) i §74. Det kan være at 115/1 hadde bvgd somm€rfiøset da oenne
gården kom ldrift i1841.

Sommerfjøset var i brLrk til ca. år 195o 55.

nga Renmælmo (J88t 19t) var født på RenmæLmo, bodde der hele sitt liv og var ugift.
Dyrene pa gården var livet for henne. r955 likk nga Trorns LandbruksseLskaps diplom
og fat for «lang os tro tien€ste» - 5o ijr i fiøset.

llngas tid var det kvinnene som handmeLket kyrne. Hver hadde sin egen fjøskrakk.
Krakken på bildet har tilhørt lnga.

lc|st: A udhlld Renniæltna A uDe. fdrgefDto: O./t/ hEe lr.sen, )o1t. Fo!o: U iht avMarit fv?nn)o-

-,u
tf,

Lfi'

Alldet ttl fenste ct t,ttl t.n)n)ercn p4s og
fiset bek t rcn.tre t!,J, ,tg.t o! M.tic
tt.,)tt fe venstre st.it ALnlhll q At"e Ate
n)et1 elle.niø RennLtllra.



Sommerstua på Tangen i Heggelia
0pprinneLlg stod deffe stua FlrrkrokenlNedreBnrdupaeiendonrmenderFlnn(ro(enGoLlparkeridag.Somnrerstua
ble flyttet t lTangerr ir89o. Det årel giftet besteforeldrene til HilmarTangen,BcrltFlnnkrokenog0le ngebrlglsen, seg.

Stua var som en nreagifl som beslemora hadde med seg Ira he mplassen F nnkrokcn. 0le ilkk skjøte pa Tangerr i 1909.

Stua hadde lid igere værl brukt lil korntørkeriog muL gef s som «smørhus» ogsn.

På Tangen var den bo Llgh ! s Iranr lil 192o da det ble bygd fylt vaningshus, etler del vn, aef sommerstue.

Llrder krigef, 1941, mntte beboerne pa Tangef evik!eres til F rnsundet. Gardef nrca !omr.crstua bLe di overt,rtt nv

tyskerne. Det fortelLes at ly5kerne la inn både !,anf, rvLøp og strøm husel og det l)lr orar.i el eget ronr somto.1lell.

Under ok(upasionstldn ble den brukt av tyskc offiserer som var tllbake pa pern) fril øst{ronlen. Slste del iv krigen

bodde det blant annet er høyere tysk offlser d cr, general Sach s.

Familler tll H lrnar Tangef matte bo i Finns!ndet heLt 1ll krigen var slLrtt. Nåværcfde e er er H lmar Tangerr.

't)ntnDstu..-q 
.t.^.t,tnn. tt ) I ltr.n htrkt i totbnt tuLc

r.Isl K.nl|V,)!"c H.tr.l,/ 
^tt/. 

trr.,1t r,rn!p' toln
,t\J .rt\)r I||\ltrt, 1t
i rl 11.),:rt tt 1,.1.l,i. .-..);.



Nomadeskolen i Øverbygd 7g2t-25
På forsommeren 1921 kom nomadlærer Helfrid Leijer med

hurtigruta fra Trondheim tilTromsø og fortsatte videre med

båt og buss tiL øverbygd. Her skulle Helfrid være lærer for
de svenske samebarna som sammen med sine familier
hadde sommeropphold her. Første SOmmeren var ho læreT

for barn som hadde tilhoLd på Tamokmoen. På den tid dreiv
det svenske Nomadskolev€rket Sommerskoler for de

svenske samebarna en rekke steder i fjellene i Troms-

Den 13. iuni 1922 startet ho fra Gamnes ved Rostavatn rred
sarnen orpus som vegviser den 15 km lange stien til sin nye

arbeidsplass i Devddesvuoprni. Her vlrket Helfrid som lærer
i fire somrer. Dødesskogen (Devddesvuopml) var det
Lainiovuoma sameby som hadde sin sommerleir. lstarten
lurte ho på hvorfor et så fint sted hådde så trist et navn.

Etter hvert gikk det opp for henne at det kom av feil
oversetting av det samiske navnet som nesten har motsatt
betydning, frodig dal.

HeLlrid fikk sin egen lavvo og tilpasset seg Livet her inne. Ho

blei venn både med barna og de voksne, var aktiv, deltok i

alle gjøremål og virket ved siden av skolegjerninga også

som en liten medisinmann og kunne hielpe både store og

små. ivled sitt trekkspillvar ho også et kulturelt innslag.

Mye av underuisninga gikk på flngerspråk i starten for det
var ikke enkelt når elev og lærer brukte hvert sitt språk.

Helfrid blei likt av alle sier de som kjente henne. Etter fem
somrer i øverbygd, virket Helfrid i 30 år som lærer for
samebarn iSverige. Helfrid var utadvendt, reiste mye og
hadde mange kontakter i heile Europa.

re k st : Ha rs P.e s I ba k na.
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Skolebøke. frr Nanndeskolen linnes id,lg lMidt rnns
Museun sine santlnlgeL Fota: Adr/ tnge la6en, 2011-

Mateleksjon iDødesskoger. Hefridteijet ned elerer hdt flyttet utdrskolegamnen ifinvælet. Foto: Helfrid Leie. ry2J-

kngtine utenfot skolesa nner. fota: Helfrid Let/e. g2J



Deketaten på Målsnes
En deketal er et fortøyningsfeste brukt av båter. Disse jernpålene

med tverrstang finn€r vi mange steder langs kysten vår. På

Målsnes har vi fLere slike. Det er fire stykker i Navarstorvika, tre
intakte og en det bare er rester av. Den sorn er avbildet står på

Korris og ble i KuLturminneåret 1997 rustet opp sorn en markering
av «Kulturminner langs kyst og vannveier». Da var
lvlålsneshalvøya valgt som markeringsområde.

Særlig i Navarstoryika var det vanLlg å legge bater lvinteropplag
meLlom liskesesongene sid€n det der var isfri havn og LV for været.
Deketalene var nyttige siden det var forholdsvis diupt for å ankre
opp, spesielt mot Storviknesset.

Fiskebåten Koral som er avbiLdet lå ofte fortøyd til disse
deketaLene. KoraL ble kjøpt i195o av Bjarne Dypvik fra lMålsnes.
Del var en 45 foting med 35 hk Brunvoll motor. Den ble brukt til
Lofot- og Finnmarksfiske med garn. Det var syv manns besetning
om bord og to bøtere som bodde pa land. Koral ble solgt tilVardø
i 195r.

Det finnes en deL teorier om hva ordet deketal kommer ifra. En

troverdig forklaring gar som følger: En deketal er et paleverk til å
fortøye båter i, en midtpåle med tverrpåler som er bundet i

sammen itoppen. 0pphavet sies å være fra Duc d'Albe (hertugen

av ALba). Hertugen var så forhatt av HolLandske fiskere at de

ønsket det var hans hals de stramrnet tauet rundt når de fortøyde
og at ordet deketal eller dekketal har en lydlikhet med hans tittel
og navn uttalt på fransk.

OddJrSe Lrlsen.2o1J.
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Fiskeb;bnKo.,.EietGtBjdnteAypvik.KoralÆronetonøydideketaleneb;.leil'/ala.stotvlkiagpiKotis
Fata:Atne Lrrn. utlånt ar Bjøar Dvpvik--

Deketalei p,, Konis ved b;thavDa.

fckst : K,1.1 i4aeD. H.s vold.



Trauet fra Blørktund i Takelvdalen
Hos Myrthle og Thor Stenseth iTakeLvdalen finnes et trau med

årstallet 1847 og initialene P. 0. skårel inn. Trauet er el kiærl

arvestykke fra Myrthles bestemor Kristine (188o- 1955) gift med

ole Erlksen Bjørklund (1829 1945). Kristlne og ole var av de

slste iMålselv som bodde i gamme. En av deres ni barn,

Krlstian, bygde vånlngshus på gården I 1946, året etter farens
død.

Kristines rnor Pernille (1848 192o) var datterdatter av første
oppsitter iøverbygd, kvæn Thornas Thornassen Skjellet. og den

velhoLdne samen Peder NiLsen Nias( 1848) på Holmen.

Kristines far var Petter Abraham lohan Pettersen (1844 - 192,
fra Finland. Petter, som brukte navnet Abraham, kjøpte
Kaldbekken rundt 188o. Abrahanrs kjørefrakk henger i dag på

Fossmotunet.

Trauet er ovalt,33 X l5 cm, 12 cm dypt og laget av ei

bjørkerikuLe. Håndtaket er dekorativt skåret rred tagget
mønsterbord rundt festet. Det finnes rester etter rød nraLlng

uten på.

Myrthle og Thor giftet seg i 1960. I 1963 flyttet
på Stenseth. Etter det fikk lvtyrthle trauet. Det

ønske. Trauet har vært brukt til brødbaking.
pynt og minner etterslekta om sine hendte aner

de inn inytt hus

var bestemorens
I dag står det til
fra øst.

q
Iekst: Addhlstrkseide.
rob: Utl.it.1r Mynhle Stenseth- attCpfato: Hjkon Stens.!h Mlkr/scr,2aij
Kllder: Vi.lkurr H,itg/l: Milselr grs./.bok bnt/ /// og V

Iutid Folhis tledsen: M.; lsel, I ygdeba k, bind L
,tlyihle Stenseth. 2a1 J.

Gitden Etølkhttdslik den sd ul /or 194b

§

tustnre oe Ole friksen 8/ørklund.



«Fire Ba[[» fra Amerika og Moen
0le lohnsen var født på tossmo i 1854. Han var eldste sønn av lohn 0lsen
Fosmo og hans første kone Carollne lensdatter. Da han var 24 år gammel

reiste han tiL Amerika på «studietur» for å se og lære hvordan de drev
jordbruk. BestemmeLsesstedet for reisen var Wisconsin i Midtvesten. Her

fikk han bLant annet oppleve å se at de pløyde med 4-6 hester framfor en

plog med llere skjær. Det er ukjent hvor lenge han ble der borte, men 8 år

seinere var han i alLe fall tilbake i Målselv og giftet seg med Anna Hay. Han

overtok gården med skysstasjon, post og handel på IVloen etter svlgeriaren

lvlarthinus Hay, som døde bare noen måneder tidligere. lvled seg på turen
heirn har han hatt denne sykkellykta.

[4ange år senere lant Tor Hågbo en sotet metallklump på loftet på

hjerngården på l\4oen. Etter iherdig pussing åpenbarte denne iorniklede
skjønnheten seg. «Flre ball eller.ildkule» stod det på den itiLlegg til
løtgende tekst «F RE BALL CYCLE tAillP l\lF D BY TH E CYCTE DANGER S GNAL

C0. NEW Y0RK CITY». Det viste seg altså å være en sykkelLykt for bruk med

parafin og veke. Hvitt lys fremover, rødt lys bakover og grønt tys på sidene.

Lykta har som rran kan se fjæring, sikkert en nødvendlghet på humpete
grusveier når paraflnen skvalpet rundt inni lykta. Kanskje var «lldkLrla» et

mer trelfende navn enn rnan skulle tro. Svart var den I hvert falL både inni og

utenpå da den ble funnet.

rilvenstte Ole lohnse, ag husttu
Annd Elisabeth Hay lohnsen.
Foto: Utlåntar rot Hågba.

Sykketrkta til renst.e e. lyssatt

rilhøyrc annanse fo.lykta ftnnet

Å Ball ol Fire is tte Fire Ball
Nut nnl!, ! dtrnser 6i.nrl
cre. blr the nbc{ kin i,l

the n,srlrr I\o ct'ru
.nt 6iord.r, lts!!icrll\u s,,i d
brrr ol dra§. ba§\. \ rlr ).'rt
(ur *is-! $1tr( J(s(Lio frlni
Aanscr,L{iol in rrL" r.nr ,'n
,!,,ri.d r ! rh. r,.rcr. ', 

li, ( .r

rekst: rar Hdgba ag Odd lnge La6en. Fdrgefoto: Odd hige

t.if,Ep ::::i lj.r.: , r,;:.';:;":?"i,, k

{ Ih.(v't. o.dr si...l C... lo7 ar.nb.d sL i. Y.(lrr F
a? a? ??'7,I.'a?7?-inl"7?'at?7? ??ita?



Dragestil på Nygård
Bildene viser gammelt møbLement i Dragestil lra rundt år 19oo.

Denne stllen var veldig popuLær på den tid e n. l\,1øblementet består
av sofa og to lenestoler, og det lutgte også to andre stoler nred.

Eier 0le Nygård forteLler at hans foreldre kjøpte møblene på

auksjon hos sokneprest Eggesbø I øverbygd ca. 1951. Hvorfor det
var holdt auksjon vites ikke, mer historla fortelLer at denne type
møbler ikke var popuLær Lergere på tldlig 5o talL. Eggesbø fLytta

fra bygda i1951 så det kunne jo være derlor har auksjorerte bort
tlng han lkke vllLe ha med seg- Har flyttet fra er stor prcstegård til
en lellighet iBerger s es det.

N4øblene ble trukket om for noen år titbake. isamme large som

o riginale n.

Dngesti/, det fDtsøk san lt f eD
ronarnsk fonidsbegeistntS ble €/ot i
Natg i ann.n halrpan av laaa lallet
p,i ; gieropplive den srnlle nadiske
dyleontatnernkk. atie bbndet nle.t
tu nD n ske pla n tes I rns- Utga ngsprnktet
vat dels.len viknejde nxetesse fat
strlkltkpre ag detps dzgeskttd, dels
.let arkealosiske stu.liuh a/der ganle
d\estil rcd farskete sarr Sophus
tttillet, A. /'1arr."li0s. t. Undset ag N.

Ni.a la rte n- Ale rcde lahrnnes Flntoes
dekotative feltet i frgleværclscl p;
slottet i Osla ftd .a. 1t4. viset stilens
kaekleristisk. slyngn/ngeL øe, det
-"gendige gierranlbtudd kan n).d
arkitekt Holn Munthe cn. 1tto, i by€g
san Halnerkalen tu.isthatel i8E9
9a) og frcgnercetem t8a1). (,1 19oo

sled drascsttlen san a.kiektan/sk
begtep sdnnlen tned At rauveau
lugerdstiler) ibBS 50 Hentik Brls
Histo.isk nuseun iAsb 4898),.t9 (Jen

f;t snl siste utløpet iKt. EioDcs

S n,) I : 51a.. Natske Leksik or.

Sagneptest Benliard /ers tggesbø
nt iM;lsetu fra 19t5 tq5i. Hrns
tutste kone dnde het ag ligget
bes?vet ved /i|;lse0 knke- Han
giftet seg p; nt fot han fDt/at

Ale N|s;/dviset fran nøblementet fid.d. 19aa.

Kilr/e: Ole NÆåt/. fekst: fonld5kasstad. Ertgefoto: odd trge Le6er,2a11.



Kr too,-

<<Solgry>>

Dikt og prologer
au Oddmar Myrvoll

Hvad er livet

Livet er sorg og glede.

Livet er håp og tru.
Livet er smil og vrede.
Livet er jeg og du.

Livet er ord og tanker.
Livet er natt og dag.

Livet er hjerter som banker
med rolige varme slag.

Livet er evige krelter
som alltid vilvedbli å gå.

Livet er lengselen elter
å livets mening Forstå.

Livet, vårt dyreste eie
av alt som på jord er gitt.
lkke til lån eller leie.

Nei, Livet er mitt og ditt.

Et hav av rikdom og ære.

Et dyp av eiendighet.
En skoLe hvor alLe får lære.

En vandring mot evighet.

Oddnat /Uytuoll vat født 28. dugLst 19t) p; lutulstad i øverbysd. H.1n iobbet ved Ajo eng skole frd t960tllhan bdrdode iry7a. t årene ry65-7t vat hdn sryrct
ved sko/en- Oddnar begynte tidltg i skire dikt og ptologet aS han likk ofle forespøsler on å bidLl vpd jubileer ag festlige anledDntger. Ban vat agså ned i
red,lkslonsrenlda i |t)l I Eadu og Uålselvdalen ha stdne i 196t hen til sin død. / de siste ircne dv sitt liv skrcy hrn eh del avlsaniklet on sii hjerteban,
hedssaken. son skdpte sdnske heftig .lebat i byg.1d. Hdns livssyn gierspeiles i n.1nee av hats.likt og ptologel.

Srøti M;lselv Histor elag bti medleh.
Betalkonlingeni kr 2oo tilkontonummer 4716 16 517a8.
Adr.: [.1ålseLv Histor eLas, Friluftsveie. ,8, 9] 2t Bardufoss
www.malseLv.hislorielåg.org Trvkk, abccrafisk as. lLf 99 11 r, 12


