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MØBELPRODUKSJON GJENNOM TIDENE

• Møbelproduksjon 
har foregått i 
Gudbrandsdalen 
gjennom lange 
tider. Først ved at 
håndverkeren 
kom til garden og 
utførte sitt arbeid.



MØBELPRODUKSJON I VERKSTEDER

• En tidlig form for 
industrialisering i 
det små var 
opprettelsen av 
verksteder, der en 
eller flere 
håndverkere 
arbeidet sammen. 
Ett eksempel er 
Sigurd Stensruds 
verksted på 
Harpefoss. Foto fra 
1911.



MØBELINDUSTRI

• Industri blir det når håndverket settes inn i et større 
verksted med mange ansatte og poenget er å produsere 
størst mulige kvanta på mest mulig rasjonell basis. Det 
hører 1900-tallet til i vår sammenheng.



TH LUNDE PÅ LILLEHAMMER

• Industri eller verksted?

• Kjøpmann Th. Lunde startet forretning på Lillehammer i 
1862. Møbelproduksjon fra eget verksted begynte omkring 
50 år senere, etter at Th Lundes sønn Einar Lunde hadde 
overtatt. Gausdølen Einar Austlid var i mange år leder av 
snekkerverkstedet.

• Forholdsvis stor produksjon til salg i egen forretning, i 
egne filialer og i forretninger i Kristiania, Bergen og 
Tønsberg.

• Det som gjør dette til en form for industri er omfanget og 
kompleksiteten i vareutvalget som kom fra egne 
verksteder og samarbeidende verksteder.



TH LUNDE

• Snekkerverksted i 
gården fra 1905.

• Egen drift fra 1911.

• På høyden mot 
slutten av 1920-
årene, med deltagelse 
i utstillinger i Norge 
og i utlandet. 

• Ikke drift på 
verkstedet etter 
krigen.



PRODUKTENE



Modeller og 
utførte 
produkter



FORHOLDET TIL MAIHAUGEN

• Einar Lunde var en dyktig forretningsmann. Han var som 
faren interessert i kulturhistorien i dalen. 

• Han var venn av Anders Sandvig, og samlet selv på 
antikviteter. Han samlet også på malerkunst. Hans samling 
dannet grunnlaget for Lillehammer kunstmuseum.

• Einar Lunde var nær knyttet til Maihaugen. Han satt i 
styret i mange år, og var i en årrekke styreleder for museet.



Litt mer 
moderne 
møbler



Kjente designere, gamle 
men moderniserte 
former. 

Einar Austlid lar en 
kubbestol bli en moderne 
lenestol.

Etter hvert lite fornyelse, 
særlig ettersom 
modernismen slo 
igjennom i Norge, og 
funkisstilen ble idealet. 



STEEN OG STRØM MØBELFABRIKK

• Etablert i 1932, 
fabrikkbygning i 
1937. Fabrikken 
er i dag 
kunstnersenteret 
Fabrikken på 
Busmoen.

• Produserte 
møbler for 
varehuset Steen 
og Strøm i Oslo.

• Tilgang på 
arbeidskraft.



MODERNE PRODUKTER

Produkter fra 1930-årene



1950-årene. 
Arkitekt og møbeldesigner Fredrik Kayser tegnet for fabrikken.







• Fabrikken hadde mot slutten 80 ansatte.

• Produksjonen gikk for fullt fram til 1971.

• Flyttet til Tune etter at østfoldskommunen tilbød moderne 
lokaler og boliger for de ansatte.



KROGENÆS MØBLER

• Ragnvald Krogenæs (1907 – 1969) 
vokste opp i Bærum, og var opprinnelig 
reklamemann.

• Interesserte seg for eldre gjenstander, og 
elsket å gå på Norsk Folkemuseum.

• Ble kjent med Gudbrandsdalen i ferier i 
1930-årene, bodde her under krigen. 
Flyttet til Skåbu i 1946.

• Ønsket å skape noe nytt med bakgrunn i 
eldre tradisjon.

• I Skåbu fant han håndverkermiljøet som 
skulle gjøre dette mulig.



SAMARBEID MED LOKALE HÅNDVERKERE

• Ragnvald Krogenæs tegnet modellene til møbler og 
dekorative gjenstander, og de ble utført av håndverkere i 
Skåbu på deres egne verksteder.

• Ønske om egen fabrikk, men fikk ikke den nødvendige 
støtten i Nord-Fron kommune.

• 1951 kjøp av fabrikklokaler i Lia i Sør-Fron. 8 mann, 
senere utvidet til 25.

• 1963 Stensrud snekkerverksted på Harpefoss.

• 1963 fabrikk i Skåbu.

• På det meste 100 ansatte.



Møbler som bygger på tradisjon uten å være kopier.



Reklame fra sen periode der tradisjonen er vektlagt.



Ideal og virkelighet. Reklamen er 
sjelden helt sannferdig.



SAMARBEID MED HÅNDVERKERE

• Knyttet til seg folk i bygda som arbeidet 
for ham. 

• Familien Hernæs med vev og billedvev. 

• Kristian T Risdal med rosemaling.

• Ragnvald og Åse Frøysadal med 
rosemaling og billedvev.

• Nils Ellingsgard i Oslo med rosemaling.

• Mange ansatte med bakgrunn fra Hjerleid
på Dovre.

• Lokale underleverandører – smijern fra 
Tveits smie 



Egen salgsutstilling i Krogenæstunet ved riksvei 50 på Harpefoss. De første årene 
var flere håndverkere i aktivitet her sommerstid med treskjæring.

Deltok på utstillinger i inn- og utland. En del av produksjonen gikk til eksport.



Spisestua Gudbrandsdal – flaggskipet i produksjonen.





Egne møbelstoffer utviklet for bedriften ved en annen viktig aktør i 
Gudbrandsdalens møbelindustri – Gudbrandsdal Uldvarefabrikk på 
Lillehammer.



Å følge tiden …

Produserte 
telefoner og 
fjernsyns-
kabinetter.



FURUMØBLER

• Krogenæs var Rolls Royce-utgaven av norske furumøbler. 
Mange lokale produsenter av furumøbler i dalen, særlig i 
Nord-Gudbrandsdalen.

• Furumøbler – med utgangspunkt i tradisjonen – og 
inspirert av Krogenæs.



VÅGÅ BRUK

• Lokalt behov – eksterne aktører.

• Etablert som møbelfabrikk i 1965. 

• Fabrikkhallen bygget av Vågå kommune.

• Eiere: 

Stokke Fabrikker – møbelfabrikk på Vestlandet.

Farstrup Savverk og Stolefabrik – dansk møbelprodusent.

• Fra 1970 bare Stokke Fabrikker.

• 1965 fem ansatte. 1980 50 ansatte. Få med fagutdannelse.

• Lokal arbeidskraft – råvarer fra svenske skoger.





Furumøbler – men med moderne former.



TALGØ

• 1994 – Talgø Fabrikker 

fra Nordmøre overtok 

Vågå bruk. 

60 ansatte i Vågå.

De overtok også 

Krogenæs møbler.

Tre store furumøbel-

produsenter i ett konsern.



MOT SLUTTEN

• Vågå bruk nedlagt etter en brann i 2001.



• Krogenæs møbler hadde gått konkurs i 1992, og ble 
videreført av Talgø. Ny konkurs i 2002.

• Videreført av ny eier, fra 2004 sammen med Lom møbler. 
Konkurs i 2007. Gjenoppstartet og ny konkurs i 2014.

• Furumøbler utsatt for skifter i møbeltrender. Samtidig ble 
produktene for kostbare for markedet.

• Krogenæs er borte. Vågå bruk er borte. Skjåk møbler er 
borte, etter å ha blitt overtatt av Lom møbler. Lom møbler 
lever videre i det små med 8 ansatte. Med synkende 
omsetning og røde tall. Lesjaskog møbler har 5 ansatte.

• Utgangspunkt i lokale snekkerverksteder, så fabrikker, og 
restene lever videre i lokale snekkerverksteder. Vi er 
tilbake til verkstedene der det begynte.


