Gjerdrum Aktiemølle. Drifta først på 1900-tallet.
Det er tidligere skrivet en liten artikkel som omhandler oppstarten av Gjerdrum Aktiemølle. Nå
fortsetter vi med litt om drifta de første 10-årene på 1900-tallet.

Regulering av vannet.
Gjerdrum Aktiemølle fikk energien til vannturbinen fra fossefallet i Horkafossen. Men Gjermåa er
ikke noen stor elv, og til tider kan vannføringa være liten. Tilbake i tida med gårdskverner og -sagbruk
var det blitt bygget reguleringsdammer. Her hadde også Hakadal Jernverk bidratt den tida det var
jerngruver i allmenninga. Det var bl.a. regulering i Buvannet og i Gjermenningene.
Det fantes en brukseierforening i vassdraget. Ordbruk i styreprotokollen i april 1910 i forbindelse med
en tvistesak om reguleringsretten i Kirkeby-Gjermenningen, tyder på at brukseierforeningen har
eksistert og hevdet sin rett helt siden Hakadal Jernverk la ned Dalsgruva på 1820-tallet. Brukseierne
skulle i fellesskap sørge for å vedlikeholde dammene der kostnadene skulle deles etter en fast
fordelingsnøkkel. I år 1900 svarte Aktiemølla for 7/15, Svensrud, Hellen og Kverstuen for 6/15 og
Fridolin Streiff for 2/15. Akkurat i år 1900 pågikk det store arbeider med demningene, damluker, osv.
I styreprotokollen framgår det at kanaldirektøren hadde gitt tillatelse til oppmudring, reparasjon og nye
demninger. Det beskrives pågående arbeider i Storøyungen, Djupøyungen og Skjelbreia. Videre skulle
det også bygges nye demninger i Stråtjenn og ved Prestfossen i nordenden av Buvannet.

Dammene i Gjermåvassdraget.

Problemer var det sjølsagt. Et av dem var en «overivrig fosseeier» Fridolin Steiff, som hadde store
problemer med å innordne seg. Et annet problem var at de øverste vannene i vassdraget lå i et annet
bygdelag; nemlig i Holter allmenning. Særlig Storøyungen ble oppdemt slik at overflatearealet ble
betydelig større enn det naturlige. Mye skog måtte derfor neddemmmes.

Streiff.
Fridolin M. Streiff var eier av halve Horkafossen. (Dette er beskrevet i artikkel 1 om mølla.) Men han
var også aksjeeier i Gjerdrum Aktiemølle. Han bodde på Brotnu i Ullensaker. I år 1900 var Streiff
blitt 63 år. Likevel var han mer enn villig til å bruke både penger og arbeidskraft for å forbedre
reguleringen av vassdraget. Dette var sjølsagt vel og bra. Problemet var bare det at han tydeligvis
gjorde ting på eget initiativ uten å ha ryggdekning fra styret og generalforsamlingen. Første gang vi
hører om dette er i 1898 da Streiff tydeligvis har begynt å bygge ny stall på møllas eiendom. Styret
uttaler: «F. Streiff forbydes paa det bestemteste at opføre Stald eller andre Bygninger paa
Aktiemøllens Grund indtil Generalforsamlingens samtykke dertil foreligger.» Det trues til og med med
anmeldelse til lensmannen!
I 1899 har styret innvilget Streiff 160 kroner til å rense noen kanaler. I stedet setter han i sving store
gravearbeider ved Skjelbreia i Holter; noe som vil koste langt mer. Styret vil sende en deputasjon opp
til anlegget «for muligens at forbyde Streiff Fortsettelse af Arbeidet.» Resultatet blir likevel at Streiff
får bevilget ytterligere 170 kroner som skal dekke graving ved Gjermenningen og slippluke i
Prestfossen. I år 1900 blir Streiff faktisk utnevnt til dampasser med en årlig godtgjørelse på 30 kroner.
Men for å være på den sikre sida presiserer styret at «dampasser F. Streiff har i et og alt at rette sig
efter Møllemesterens, Oppsynsmandens og Bestyrelsens Indstugs og Paabud.» - Men den gang ei. I
referat fra et styremøte i april 1901 kan vi lese: «Da F. Streiff i afvigte Vinter har foretaget
Udminering af Storøyungen, enedes man om at Streiff maa selv staa til Ansvar lige overfor Grundeieren for mulig kriminelt Ansvar». I 1902 ansettes en annen oppsynsmann og Streiff dør i 1905.

Holter allmenning.
Tillatelsen til på visse betingelser «å utbedre vannføringen» ble gitt i en kongelig resolusjon datert 17.
februar 1900. I denne resolusjonen forutsettes det at amtmannen skal iverksette skjønnsforretning, for
å finne ut hvilken erstatning brukseierne i Gjermåa skal betale til Holter Allmenning. Bygging av ny
og større demning, sprenging og ikke minst neddemming av skog ved Storøyungen, Djupøyungen og
Skjelbeia. Amtmannen ber om forslag til skjønnsmenn. Men i protokollen står det at «brugseierne har
Haab om i minnelighed at komme til enighet med Grundeieren». I august 1900 blir det holdt møte på
Finstad skole mellom styret i allmenningen, styret i mølla og brukseierforeningen. Arbeidene er utført
etter planer utarbeidet av ingeniør Sætermoen. Det blir inngått avtale om å gjennomføre et frivillig
skjønn. De kaller det «forsøgsexpropriation». Partene oppnevner to mann hver, og disse skal avgjøre
alle tvistespørsmål mellom partene. Men avtalen sier også at dersom en av partene skulle bli
misfornøyd med skjønnet, forbeholder de seg rett til å kreve ekspropriasjonstakst etter loven.
Så blir taksten holdt, og partene forsøker å komme til enighet, men uten resultat. Det virker som det
går mot ekspropriasjon. I juni 1901 er det nytt møte mellom mølla og de andre brukseierne. Fra de
ulike møter: Kvernstuen: Jens Ask, Hellen: Karelius Hellen, Svendsrud: N. Holum, Horka: F. Streiff.
Møtet enes om å fremme ekspropriasjonssak for de omtalte sjøene. En komite til å fremme saken
velges, og det vedtas å ta opp lån til å dekke kostnadene ved taksten.
Holter allmenning engasjerer en advokat Platou. I september fremmer han på vegne av sin klient et
nytt tilbud om forlik, men brukseierforeningen kan ikke være med på tilbudet. De oppnevner likevel

en komite på 3 mann som sammen med lensmannen skal sette opp et motforslag til Platou, og ellers
evt. forhandle videre. Forhandlingene fører fram. En ekstraordinær generalforsamling vedtar et forlik
der Holter allmenning skal motta 800 kroner i erstatning.
Det hører med til historien at det samtidig også blir gjort en ytterligere oppdemming av KirkebyGjermenningen. K. Kirkeby får en erstatning på 600 kroner.

GjerdrumsGjermenningen

Møllas tjenester.
For en som ikke kan faget, kan det fort bli feil hvis en skal beskrive tjenestene mølla tilbød i første del
av 1900-tallet. Her er likevel et forsøk nettopp på det:
En kunne bestille råmaling av kornet. Kornet ble da malt slik det var, og uten å gå veien via møllas
tørkeanlegg. I 1915 kostet dette 90 øre for 100 kilo korn. Skulle en både tørke og male var prisen 1
krone og 20 øre for 100 kilo.
Tjenesten sikting var nok bare var aktuell for matmjøl. Sikting kostet i 1915 1,30 for 100 kilo. Litt
billigere var halvsikting, som kostet 1 krone. Litt utpå 1920-tallet beskrives kvaliteten «kakemel» og
også «valsesikt». Vi snakker nok da om hveitemjøl av beste kvalitet!
Grynmaling ble særlig brukt til å lage matmjøl av bygg. I motsetning til for hveite og rug sitter skallet
(inneragnene) fast på ubehandlet byggkorn. Grynmaling går derfor ut på å fjerne skallet, og innpå
halve kornet forsvinner i prosessen. I 1915 var grynmaling den dyreste tjenesten og kostet 2 kroner for
100 kilo.
En tjeneste som ble brukt til fôrkorn var grøpping. Grøppingen gikk ut på å knuse havre eller
byggkorn i mindre biter. En brukte da gjerne ei hammerkvern der slagjern slo kornbitene gjennom et
soll. Grøpping var den billigste tjenesten og kostet bare 60 øre for 100 kilo.

Seinere kom det også inn tjenester som har med avskalling av havre å gjøre. En beskriver «pilling»,
«skalling» og «spissing». Dessverre har jeg ikke klart å finne svar på akkurat hva disse prosessene
dreide seg om. Kanskje noen kan hjelpe meg?
Det var også andre typer tjenester. En av dem var frørensing. Her snakker vi både om rensing av korn
og av grasfrø. Litt seinere begynte en også å beise såkorn.

Teknisk utvikling.
Det mangler sikker kunnskap om hva slags utstyr mølla inneholdt fra starten (se art. 1). Derimot er det
lettere å følge med på hva slags forbedringer som kommer utover på 1900-tallet.
I mars 1903 er det generalforsamling. Sitat: «Forslag om anskaffelse af elektrisk belysning i møllen.
Enstemmig besluttet: Sagen udsettes indtil videre saa at bestyrelsen kunde faa nøiere undersøgt blant
andet hvor stor plats maskinene optager, hvor stor betjening den trænger, og om den kan opsamle lys
til brug naar møllen staar. Naar dette er undersøgt, bliver sagen at forelægge for en senere
generalforsamling»
I juni samme år drøfter styret utskifting av rensemaskinen i mølla. Styret har hørt om at det nylig er
satt inn ny maskin på Rotnes Bruk i Nittedal. Møllemesteren og aksjeeier Ole Rud utses til å reise og
se på dette. De skal samtidig undersøke hvordan det fungerer med elektrisk lys på Rotnes. (Dette
skjedde for øvrig mange ganger opp igjennom årene. Når det var snakk om å investere i ny teknologi,
ble møllemesteren og noen fra styret sendt på befaring til anlegg der tilsvarende utstyr allerede var tatt
i bruk; ofte til Rotnes.)
I oktober er styret overbevist: «Enstemmig besluttet at anskaffe en Dynamo paa ca. 10 – 12
Hestekrefter der skal have sin drift fra Sammalsturbinen, og det nødvendige lys indlagt. Det
paadrages Bestyrelsen at faa Arbeidet udført snarest mulig og paa bedste Maade.»

Narve Skarpsnoen tok bilder til Ivar Sæthers bok om Gjerdrum fra 1914. Her er Gjerdrum Aktiemølle fotografert. Frørenseriet
er nok tilbygget i tre vi ser til venstre. Merk også turbinrøret til høyre for møllebygget.

Så kommer vi til 1904. Generalforsamlingen beslutter å bygge frørenseri, som skal være ferdig innen
1.oktober. Rensemaskinen skal drives elektrisk fra generatoren i lysanlegget. En ny deputasjon sendes
til Rotnes for å se hvordan slikt kan foregå med strøm. Firmaet Heyerdahl & Co kontaktes. De kan
levere rensemaskinen, og lager tegninger av bygget. P. H. Snellingen leverer trematerialene, mens
grunn- og tømrerarbeidet utføres etter anbud av Torkel Olsen. Den elektriske motoren skal leveres av
Norsk Elektrisk Aktiebolag.
Norsk Elektrisk Aktiebolag startet opp i 1873 som Frognerkilens Fabrik. I 1908 innledet firmaet
samarbeid med et norsk datterselskap av sveitsiske Brown Boveri & Cie, som fikk navnet NEBB.
Firmaet Heyerdahl & Co drev litt innafor samme bransje med import av dynamoer og elektrisk
materiell fra Tyskland, og leverte også maskineri til vannkraftverk. (Opplysninger fra Wikipedia.)
Fra faredag 14. okt. 1904 kan så Lars Hansen (Aamodt) Bækken ansettes som frørenser etter et anbud
på 2 øre pr. kilo, eller i tilfelle timebetaling 40 øre pr. time. Året etter får han lov å gå på kurs hos
Frømeglerkontorets Frørenseri. Men han må gå med på sjøl å betale skyss og å sørge for vikar i
renseriet når han er borte. Sånn var det den gangen……
Neste store investering kommer i 1907. Generalforsamlingen ber nå styret undersøke om det bør
kjøpes valsestol, og hvor effektiv en slik vil være. Styret beslutter i sin tur å sende to medlemmer til
Eidsverket i Høland for å ta en slik maskin i øyesyn, og deretter til Kristiania for å forhandle med
potensielle leverandører. Så holdes det ekstraordinær generalforsamling i juni. Med 18 mot 13
stemmer besluttes det å kjøpe valsestol. Tre firmaer har gitt anbud som det blir styrets oppgave å velge
mellom. Dessverre er det ikke referert hvem som får anbudet og hva prisen blir.
I en valsestol går to valser i stål eller porselen tett mot hverandre i en sylinderform. Hvis en nå varierer
diameter på valsene, omdreiningshastighet, rifler og trykk, kan en få fram mjøl av ulik kvalitet og med
mindre svinn. De første valsestolene kom på 1870-tallet, og erstattet etter hvert kvernsteinene. Valsene
var lettere å vedlikeholde og mye raskere å skifte ut enn kvernsteinene. Kraftbehovet var også lavere.
(Klippet fra historien om Bjølsen valsemølle.)
Neste maskin er en «triør», som anskaffes i 1909. Dette er en rensemaskin som skiller korn og annet
frø fra hverandre ut fra formen på frøene.

Triør. Bilde hentet fra Akershusdatabasen

Da er vi kommet til 1913. Til generalforsamlingen har styret innhentet tilbud fra Sørumsandens
Værksted på ny turbin «og forøvrigt hvad der maatte tiltrænges til Frørenseriets og Lysanleggets
drift». I juni blir leveransen spesifisert slik: Turbin på 20hk, sugerør 5 meter, 10toms sluseventil,
akselforlenger med kupling og 2 ringsmurte lagre. Svinghjul på 240 kg. med elastisk kupling for
turbin og dynamo, samt hydraulisk vannregulator med dobbelt vannfilter, kraner etc., 9 meter
tilløpsrør med «knæudflangsning» for å skru til hovedrøret, samt vinkeljernsring til sluseventilen. Det
hele levert opplesset Sørumsand for kr.1.545.

Gjermå e-verk.
Dammene i Gjermåa ble passet av en dampasser. I starten på 1900-tallet oppnevnes og lønnes
dampasseren av mølla. Bl.a. er Fridolin Streiff og Ole Aamodt Rud innom denne jobben. I 1909
bestemmer et fellesmøte mellom mølla og brukseierforeningen at dampasseren heretter skal lønnes en
halvpart av mølla og en halvpart av de øvrige brukseierne. Gustav Haga ansettes som dampasser for ei
årslønn på 100 kroner. Dampasserjobben har nok bestått i mye traving opp og ned i vassdraget for å
sjekke magasinfylling, åpne og lukke luker, renske opp, og regulere vannføring ut fra nedbøren og
behovet for vann.
Som kjent etableres Gjermå e-verk i 1911. E-verket kjøper Kvernstufossen og det bygges kraftstasjon
der. Dermed blir e-verket også med i brukseierforeningen i elva. Neste trekk er at e-verket kjøper den
delen av Horkafossen som Streiff hadde eid, og bygger kraftstasjon også der. I Gjermå e-verks 75-års
beretning står det at «parallelt med utbyggingen av kraftstasjonene ble gamle reguleringsdammer i
vassdraget utbedret og nye bygd i samarbeid med Gjerdrum brukseierforening». I referatet fra møllas
generalforsamling i 1914 står det derimot: «…. man for tiden ikke fant det paakrævet at deltage i
utbygging af nye Damme. Derimot fandt man at maatte deltage i fornøden Reparation af ældre
Damme i den utstrækning som det maatte findes paakrævet for Møllens Drift.» Dermed er
utgangspunktet for en del kjekling mellom e-verket og mølla i åra framover presentert. Mølla syntes
damanleggene var fullstendig gode nok for dem, mens e-verket hadde behov for å regulere vassdraget
mest mulig ut fra et stadig voksende marked for salg av strøm. Fra å være storebror i brukseierforeningen var mølla blitt en lillebror.
I e-verkets 75-årsberetning står det at ved e-verkets oppstart var det inngått en avtale om hva en skulle
gjøre når det var lav vannføring. Samtlige fosseeiere forpliktet seg til ikke å avstenge vannet «fra de
ved regulering til enhver tid bragte vannbeholdere naar vandstanden i elven er saa lav at nogen av
vandkraftens betingede virksomheders regelmessige drift hindres eller vanskeliggjøres». På sin side
garanterte e-verket at det ikke skulle selges kraft til møllebruk som kunne tenkes å drive i konkurranse
med møllene i Gjermåa. Forfatteren av jubileumsboka – Ulf Grøndahl – mener avtaler som denne
hadde sammenheng med at de gamle rettighetshaverne også ønsket elektrisitet i bygda og ble
aksjeeiere i e-verket. Ingen forsøkte derfor å hindre etableringen av e-verket.
Etter at Horkafossen var utbygd gikk e-verket over til døgnregulering av kraftmagasinene; dvs. å
regulere vannmengden slik at verket kunne kjøres med større effekt deler av døgnet og evt. stoppes på
andre tider. Problemene økte nå i Hellen og Svensrud. Resultatet ble at e-verket kjøpte Hellenfossen. I
Svensrud derimot bekostet e-verket å heve murkrona på mølledammen med 1 meter, for at denne
mølla sjøl kunne ha et litt større magasin. Dette medførte neddemming av 30 dekar oppover i elva mot
Stampefossen; hvorav 9 dekar dyrka jord hos flere grunneiere.
I oktober 1914 henstilte f.eks. et møte i brukseierforeningen til styret i Gjermå e-verk om at de ikke
måtte foreta noe slipp eller avstenging av samtlige vannreservoarer i Gjermåa uten å ha innhentet
samtlige brukseieres samtykke. Og i 1915 ba generalforsamlingen styret fremme erstatningskrav
overfor e-verket «for forvoldte ulemper med vannføringen i Gjermåa høsten 1914.

Vanninntaket til e-verket i Kvennstufossen 1914

Så pågår forhandlinger, og om høsten blir det innkalt til ekstraord. generalforsamling. Her frafaller
mølla kravet til e-verket om erstatning for skadene reguleringene i 1914 påførte mølla. Men det settes
betingelser: «… at der for fremtiden ikke gjentar sig lignende misligheter, samt endvidere paa
betingelse av at den til nævnte mølle henhørende regulerings- og disposisjonsret over vandet i
forannævnte damme forblir ubeskaaret i henhold til vassdragsloven og den mellom Gjermaa e-værk
og øvrige brugseiere opprettede kontragt af 24. mars 1911.» Kontrakten det vises til er ikke kjent for
undertegnede, men den inneholdt i hvert fall en kostnadsfordeling i brukseierforeningen der e-verket
skulle svare for 66%, aksjemølla for 26% og mølla i Svendsrud for 8%.
Sånn holdt det på framover. I møtereferat fra april 1916 kan vi lese: «Da det nu saagodtsom har
indtraadt Driftstands i Aktiemøllen, saavidt forstaaes foraarsaget af A/S Gjermaa E-Værks
egenraadige Manøvrering af Vandføringen i Gjermaavassdraget, besluttedes enstemmig at paadrage
Aktiemøllens Styre at forelægge Sagen for Sagfører og i tilfælde søke paapegede Misligheder ordnet
ad Rettens Vei.»
Diskusjonene nådde sitt klimaks i 1921 da styret i mølla muntlig via styremedlem i e-verket, Søren
Ask, fikk tilbud om kjøp av mølleeiendommen med vannfall og rettigheter. Styret i mølla sa ja hvis
prisen ble kr.150.000 for alt unntatt møllemaskineri, lagerhus og tørke. Dessuten også godkjenning av
generalforsamlingen. Formann i e-verket Olaus Berg svarte: «Man finder at Gjerdrum Aktiemølles
mundtlige tilbud er altfor høit, men da dette under visse eventualiteter antas at kunne reduceres
betydelig, vil styret aligevel straks gaa i gang med fornødne undersøgelser.» Det kom også et nytt
tilbud fra Mølla på kr.100.000, men heller ikke dette aksepterer e-verksstyret.
Her stopper denne saken. I Gjermå e-verks jubileumsbok fra 1961 framkommer godt de vurderingene
styret i e-verket gjorde i 1921. E-verket hadde hatt en eventyrlig vekst i etterspørselen; særlig etter at
verdenskrigen var over. E-verket hadde lært å kjenne vanntilsiget i Gjermåa som upålitelig, og de
hadde måttet ta hensyn til de andre brukseierne. Etter utbygginga av Kvernstu- og Horkafossene i
Gjermåa, hadde e-verket i 1917 inngått leveringsavtale med A/S Krokfos i Leira. Så begynte fylket i
1921 utbyggingen av kraftverk i Rånåsfoss i Glomma. Det bød seg nå muligheter for å kjøpe kraft fra
Rånåsfoss, og dette måtte vurderes opp mot kostnadene og usikkerheten ved videre utbygging i
Gjermåa. Styret i e-verket anslo at kostnadene for å vinne inn en ekstra kraftmengde i Gjermåa på 170
kW ville være ca. kr.200.000 (kjøp av rettigheten pluss utbyggingskostnader). Det ville bli sikrere og

billigere å kjøpe tilsvarende fra Rånåsfoss. Dermed stilnet også kjeklingen mellom mølla og e-verket.
Det ville ikke lenger være nødvendig for e-verket å tyne de aller siste kilowattene ut av vanntilsiget i
Gjermåa, og da ble også forholdet til mølla enklere.

Bli kvitt konkurrenten!
Rundt 1920 var det slik at litt lenger ned i Gjermåa var det fortsatt en nokså oppegående konkurrent:
Svensrud Mølle. Styret i Gjerdrum Aktiemølle begynte i 1921 å vurdere et mulig oppkjøp. Fram til
1920 hadde denne mølla tilhørt gårdsbruket i Svensrud, men nå hadde den nye eieren Erling Finstad
skyldsatt mølla, fossen, og en liten jordbrukseiendom som ble kalt Møllerstad. I august 1921 får
aksjemølla tilbud fra Finstad om å kjøpe mølla i Svendsrud med inventar for kr.22.000, og fossen for
17.000. Svarfrist er 5.sept, men styret ber om forlengelse slik at ekstra generalforsamling kan innkalles
lovlig. Styret vil innstille at fossen blir kjøpt for kr.17.000, «da man derved blir fri konkurransen fra
Svendsrud Mølle.» Men nei. Generalforsamlingen stemmer ned styret med 16 mot 10 stemmer.
Så går det noen år. Leirskredet i Kankedalen går i 1924, og det blir også skader på inntaksdammen og
mølla i Svensrud. Dammen fylles med jord. I Svensrud kommer det i 1927 ny eier med navn Halvor
Arnkvern. I august tilbyr Arnkvern igjen aksjemølla å kjøpe mølla i Svensrud; denne gangen for en
langt lavere pris enn i 1921. Styret ønsker også nå å kjøpe, men igjen er det tommelen ned fra
generalforsamlingen. Samtidig får styret fullmakt til å forhandle om evt. lavere pris. Men når dette
ikke fører fram, velger styret «å bilegge saken.»

Kopi fra Panteregisteret som viser salget av Møllerstad

Så går det noen måneder. I mars 1928 kommer det nytt tilbud fra Arnkværn. En tidligere eier Ole
Larsen har budt kr.15.100. Arnkværn foreslår at mølla byr 50 kroner mer, men styret vil ikke ta
standpunkt nå. Årsaken synes å være at det er holdt tvangsauksjon på Svensrud mølle. Budet som er
gitt blir ikke godtatt av kreditor. Det skal derfor holdes 2. gangs tvangsauksjon. Styret vedtar å møte
opp og gi bud. Dette fører fram. Gjerdrum Aktiemølle får tilslaget, men prisen er ikke oppgitt.
Nå hadde Aksjemølla kjøpt mer enn de egentlig trengte. Det viktigste var å få kontroll på fossen.
Sjølve møllebruket ble kjøpt bare for å legges ned. Derfor går styret umiddelbart i gang med å se på
muligheten for å få solgt Møllerstad. Hjalmar Gjesti og Jacob Hønsen skal bistå styret med dette. Men
det skulle vise seg at dette ville ta veldig lang tid. Først blir det i 1929 solgt unna noen møllesteiner og
litt inventar for et par tuen kroner. I 1945 blir de gjenværende husa solgt til nedriving til Kristian
Olstad. Først i 1959 blir jorda på Møllerstad solgt for kr.4.500 til den nye eieren av Svensrud gård,
Trond Østensen. Fossen følger med, men det står: «Gjerdrum Aktiemølle forbeholder seg som selger
at Svensrud foss for all framtid ikke må være eller drives møllebruk.»

Bildet er kopiert fra Ivar Sæthers bok om Gjerdrum fra 1914. I boka er det oppgitt at bildet viser Kvennstufossen. Dette er
feil. Bildet viser mølla og dammen i Svensrud med gården i bakgrunnen. Bildet er tatt fra nord mot sør.

Det kommer ytterligere artikler om mølla etter denne. Neste artikkel vil trolig omhandle de som jobbet
i mølla.
Østre Åmot, september 2021
Tor Laache

