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Bjørn Austigard:

TEGLVERKA PÅ NES OG HØLJENES
160 år med industrihistorie ved Rauma

Innleiing
Å brenne leire er ein eldgammal teknikk. Leirkrukker og potteskar frå
forkristen tid er mellom dei ting som blir funne i gamle graver også her
hos oss. Kven som har brent leira, veit vi lite eller ingenting om.
Kanskje er det ting dei har kjøpt eller bytt til seg, kanskje har dei laga
det sjølv.

Det eldste eg har funne om leirebrenning i Romsdalen, er frå 1768.
Dette året laga Hans Peter Schnitler ein «beskrivelse» over prestegjelda
Nesset, Veøy og Grytten, og under «Mærkværdigheder» i Grytten pres-
tegjeld skriv han følgjande:

Ovenfor gården Devill udi en temmelig strekning, findes det beste ler
som man kan forarbeide krustøy av, den øverste er grovere enn den
nederste, og jeg har selv proberet at brende den fineste, som derefter
holdt seg så sterk at jeg neppe kunne knuse den med sten-slag.
(Schnitler 1974: 70)

På dette tidspunktet var det ikkje teglverk hos oss, men det er tydeleg at
Schnitler meinte at det låg til rettes for det. Det første teglverket i
Romsdal futedøme kom likevel ikkje her, men på Moldegård. Det
skjedde i 1782 (eller 1783) skriv Ole Chr. Bull i 1799, og årsproduksjo-
nen var på 16500 takstein og 15300 murstein.(Bull 1811: 110) Dette er
svært små tal, og når kvaliteten heller ikkje var den beste, fekk ikkje
dette teglverket noko særleg praktisk eller økonomisk betydning. Men
det ser ut til at det var (sporadisk) drift der til rundt 1829. (Kraft 1832:
176). I Owren sine «Optegnelser» om Molde i 1830-40-åra er det berre
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snakk om «levninger af en fordums Teglværksovn» (Owren 1903: 79),
så då var det slutt der.

I Molde starta Jens Lund ein pottemakarfabrikk i 1790-åra. Han laga
«Fade, Skaaler, Tallerkener, Urtepotter m.m.» av leire, men kvaliteten
var «just ikke av allebedste Sort». Inntektene var for små, og sjølv om
han selde ein del til Kristiansund, vart verksemda lagt ned, og eigaren
flytta til Trondheim i 1796. (Bull 1811: 111)

Teglverket på Grøttøra
Det første teglverket ved Rauma i Grytten prestegjeld såg dagens lys i
1812. Den som hadde ideane og sette dei ut i praksis, var ein initiativrik
mann som seinare har gått under namnet «Kabbin». Namnet hans var
Ole Amundsen, og han var fødd på Flatmark i 1778. I 1804 kjøpte han
Mjelva, ein gard han selde att alt sommaren 1812.1 Ole Amundsen
kjøpte i staden eit stort område i Urdalen (Ulvådalen). Der rydda han
seg ein ny gard, Kabbesetra, og i tinglyste dokument etter 1812 er han
ofte kalla Ole Kabbeseter, eller Ole Amundsen Kabbeseter. Det er delte
meiningar om kvifor han selde Mjelva. Somme meiner at han var i
pengeknipe (RSÅ 1993: 36), andre meiner han kjende seg motarbeidd.
Det som derimot er sikkert, er at han fekk ein stor sum pengar i medgift
då han ekta Kari Iversdtr. Hoset i 1804. (RSÅ 1925: 27; Kjelland 1992:
191) Det er likevel uvisst om arven var tilstrekkeleg med den aktivite-
ten han la for dagen.

Kva tid Ole Amundsen fekk interesse for teglbrenning, er det uråd å
få greie på. Ideen kan han ha fått då han bygde opp steinhuset på
Mjelva mellom 1806 og -09. Denne bygningen står der enno som eit
monument over mannen. Første vitnemål om teglverket hans står i pan-
teboka for Romsdal 1812.2 Her går det fram at han den 4. november
skreiv under ein kontrakt med gardbrukar Ole Olsen Næs om å få leige
«Gaardens Lejremark kaldet Grøtøren...» Han hadde då truleg alt bygt
eit teglverk der, og no ville han byggje meir nede ved sjøen (elva), står
det i kontrakten. Som vederlag for «leirmarka» skulle Ole Amundsen
levere 24 vogner høy til Ole Olsen Næs eller hans etterkommarar kvart
år mellom kyndelsmess og sommarmål. Grensene for området skulle
partane få bestemt med bytesteinar. Dersom verket vart nedlagt, skulle
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Åndalsnes med gardane Devoll (t.v.) og Mjelva (t.h.) nærast fotografen, Langs Rauma
var det tre teglverk i perioden 1812 til 1970. Eldst var teglverket på Grøttøra, � på bil-
det. Det var i drift frå 1812 til ca 1829. Teglverket på Høljenes � kom i 1854 og vart
lagt ned i 1868. Yngst var Nes Teglverk � Til gjengjeld eksisterte dette frå ca. 1860 til
1970. Grøttørbrua vart truleg påbegynt av teglverkseigar Ole Amundsen i 1813. I ting-
lyste dokument etter hans død er han titulert «Brobygger». Brua vart ferdig i 1819.
(Foto Widerøe/Romsdalsmuseets fotoarkiv 64402)

jorda «tilberedes i frugtbærende Tilstand af Græs således som den af
mig er mottagen . ..». Ole Amundsen fann fort ut at han trong meir
plass, og den 3. november 1814 kjøpte han eit jordstykke av enka etter
Knut Randmosen Næs, Marit E. Næs. Dette stykket var «beliggende
ved Grøtørens Teglverk efter gamle mærkestene....» og Ole Amundsen
Kabbeseter betalte 133 Riksdaler.3

Ole Amundsen var ein uvanleg driftig kar som det vart lagt merke
til. I 1809 fekk han Det kgl. danske Landhusholdningsselskaps
Agtelsestegn for steinhusbygging, jorddyrking m.m.4 Men også nær-
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miljøet var imponert over Ole Amundsen. Futen Ole Chr. Bull som
døydde i 1814, skreiv ei vise om Kabbin der han lovprisar arbeidsinn-
satsen. Visa har tittelen «Sang Brugseier Ole Amundsen Urdahl tileg-
net», og er ein hyllest til mannen frå ende til annan. Forfattaren er mest
imponert over den allsidige drifta og alle dei tekniske innretningane
hans på Kabbestra i Urdalen (no kalla Ulvådalen), men teglverket blir
omtala i eit vers for seg sjølv:5

Ei blot op til Fjelds reiser Manden
Sig virksom - det sagde vi før -
Nei ogsaa langt ned ved Stranden
Han kloge Indretninger gjør:
Der Tag og Muurstene han brænder
I Mængde, af skjønneste sort;
Til Fordel han disse afhænder;
Fortrinsviis i Smaat og i Stort.

Bull har tydelegvis ikkje vore heilt fornøgd med opplysningane han
fekk plass til i verset, så han skreiv følgjande utfyllande fotnote: «Hans
i Nærheden af Devold Marked paa Gaarden Ness anlagde Tegl-
brænderi, lover god Fremgang og Varighed, da Leret siges godt og
uudtømmeligt. Anlægget er ham til dessto større Hæder, som det er det
eneste af den Sort i hele Romsdahls Amt, siden et lignende paa
Moldegaard er vorde nedlagt.»

Det er etter dette klart at det vart produsert både pannestein (tak-
stein) og murstein. Det finst ikkje produksjonstal, men ut frå Bull sine
opplysningar må tala ha vore betydeleg større enn dei som er oppgjevne
frå Moldegård.

Ole Amundsen hadde eit lån på 600 Rdlr hos byfut og sorenskrivar
F. Motzfeldt i Molde. Dette vart innløyst 8. april 1817. Når det blir tatt
med her er det for å vise at mannen hadde tillit i embetsverket. 6

23. februar 1816 skjedde det så ein katastrofe på Kabbesetra. Stort
snøfall og vestleg ver utløyste eit snøskred som tok både husa og folket
som levde der. 10 av 13 menneske omkom, mellom dei Kabbin sjølv og
kona Kari (RSÅ 1925: 26). Dette er ikkje staden for å ta opp detaljar
omkring ulykka, men resultatet vart at teglverket gjekk på auksjon 6.
mai 1816. Panteboka for Romsdal viser at Jens Olsen Devoll og Endre
Olsen Devoll fekk tilslaget for 4500 Rdlr. Med i handelen var «Grøt-
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ørens Tegelværk, med paastaaende Huse og et tæt ved liggende
Engestykke, ifølge Skiøde af 8. Juli 1814 og kontrakt af 4. Nov. s.A. til-
lige med de til Værket hørende Former og Trillebører . ..». Det er spar-
samt med opplysningar om teglverksdrifta til dei nye eigarane, men tru-
leg heldt dei verket i gang til slutten av 1820-åra. Kraft skriv rundt 1830
at teglverket vart nedlagt «formedelst Eierens uformuenhed». Kanskje
var det ei ny ulykke som sette ein stoppar for drifta. Odd O. Nes har for-
talt meg at tippoldefar hans var med på å frakte teglstein frå Grøttøra og
ned til Raumaosen så seint som 1829. Den 23. februar kom Peder
Ørgersen Næs og tre andre med overlesst båt i sterk skjelle nedover
elva. Båten gjekk rundt, og dei som drukna var Peder Ørgersen Næs 29
år, Lasse Andersen Skorgen 45 år, Knut Knutsen Næs 27 år og Hans
Olsen Næs 27 år. «Disse omkom mellem Veblungsnæs og Næs den 23.
dennes om Eftermiddagen», skriv presten.7 Etter dette var det sikkert
slutt for teglverket på Grøttøra.

Om eigarane kan nemnast at Jens Olsen Devoll var fødd på Marstein
1780 og fekk skjøte på Øvre Devoll 1813. Han vart lensmann i Grytten
frå 1836. (Røvig 1965: 131) Endre Olsen Devoll f. 1784 kom flyttande
saman med foreldra frå Soggereiten til Devoll ein gong før 1800. Han
tok borgarskap i Ålesund som bakar i 1827 og brukte då Venge som
familienamn. (Røvig 1965: 147)

Familien Nore og teglverket på Høljenes
I 1851 kjøpte garvarmeister Lars G. Nore søre garden på Høljenes,8 og i
1854 bygde han eit teglverk nede ved elva. Familien hadde neppe
slektsband til området. Han sjølv var han fødd i Nore i Numedalen og
kona hans, Berte, var frå Tysnes i Hordaland. I folketeljinga i 1865 er
dei oppførde med 8 born, alle fødde i Bergen. 7 av dei budde heime,
berre eldstemann, Tobias på 28 år, var fråverande. Han var sjømann.
Den yngste av borna, Berte Lovise, var fødd i Bergen i 1853 og vaksi-
nert same stad i 1855. Dette viser at familien må ha komme flyttande til
Høljenes etter dette. I tillegg til familien på 9 hadde dei 6 tenestefolk og
husjomfruer. Kona Berte Nore hadde tittelen «Madame», så ho må ha
vore husmor i eit herskapeleg hus. I folketeljinga er Lars G. Nore om-
tala som «Husfader, Gårdbruger, Selveier, 63 Aar. Driver et Teglværk
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under Gården». Han har 5 hestar, 20 kyr og «kveg», 20 sauer og 4 gri-
ser. Det store talet på hestar kan ha med teglverket å gjere.

På garden budde også teglverksarbeidar Even Andersen frå Fåberg.
Han hadde kone og tre born, og ut frå fødestaden til borna, kom dei til
Grytten frå Trondheim, rundt 1860. I Trondheim var det eit godt tegl-
verksmiljø, og Even Andersen hadde truleg fått opplæring der. Men han
kunne ha vore innom Grytten før dette, etter som kona hans, Anna
Larsdatter, var frå Stavem i Grytten. Even Andersen var truleg fagman-
nen på teglverket.

Ein branntakst frå 18. juli 1854 gir oss dei første opplysningane om
Nore sitt teglverk. Det står i innleiinga at taksten var «afholdt på
Gården Hølgenes, Matr. No 41 i Romsdal Thinglag over et dersteds af
Reqvirenten opført teglbrenderi». Etter som teglverket frå 1812 låg på
Grøttøra, så kan ikkje Lars G. Nore ha starta i ruinane til det gamle. Og
eigaren opplyste til takstmennene at det ikkje var forsikra tidlegare.9

Etter å ha taksert 17 hus med tilbygg på sjølve garden, kom så turen
til dei 5 husa som var på teglverksområdet:
18.

19.

20.

21.

22.
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Eit tørkehus oppført av bindingsverk, utan bordkleding, med bord-
tak. Det var 18,7 m langt, 6.8 breitt og og 2,5 m høgt. Det var inn-
lagt golv av hun-ved (bak), og inne i huset var det tre rader med
hyller. Takst 200 Spd.
Omnen var oppført av 90 cm tjukk gråsteinsmur og innvendig
utfora med 30 cm tjukk mur av ubrent murstein: 4,3 m høg, 6,2 m
djup og 7,9 m lang. Oppå omnen var «det såkaldte ovnstag» opp-
ført av stav (Stavleie) med bordkledning og bordtak. Det var 2,5 m
høgt og elles like stort som omnen. På omnen var det «anbragt 6
Par Dører». Takst 380 Spd.
Den nedre «Brandhytte» var oppført i stavverk (af Stavleie) med
bordkledning på tre sider. Den fjerde sida snudde mot omnen.
Huset hadde bordtak, og det var 7,0 m langt, 5,4 m djupt (breitt)
og 1,5 m høgt oppunder rafta. Takst 25 Spd.
Den øvre «Brandhytte» var 4,3 m brei, men elles som den andre.
Det var to dører i kvar av hyttene. Takst 25 Spd.
Hestekverner til leirmaling, med jarnakslingar og stillingar. Takst-
en var sett til 25 Spd.



Utfrå branntaksten for teglverket på Høljenes i 1854, kan husa ha sett om lag slik ut.
Skisse ved Jon O. Villa, 1995.
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Utsnitt av «Concept Kart
over Præstegaarden,
Præstegjældet GRYTTEN,
Romsdalen,» ved Fr. Julin,
1858. Høljenes-garden var
perifer i denne samanhen-
gen, men utsnittet viser
kvar teglverket låg i høve
til garden og elva. Skal vi
tru kartet, låg tørkehuset
heilt inntil omnen, men det
står det ingen ting om i
branntaksten.

Det blir opplyst at teglverket låg fleire hundre alner frå dei andre husa
på garden.

To år etterpå forlangte Lars Nore omtakst på teglverket. Einaste for-
andringane som var gjorde på desse to åra var at tøkehuset og omnen
hadde fått teglsteinstak og at «Hesteqvernene ere borttagne». Dette sis-
te tyder helst at dei var tekne ut av taksten. Det blir vidare opplyst at dei
såkalla «Brandhyttene» eigentleg var vedskur, og at desse hadde fram-
leis hadde bordtak.

Den neste branntaksten for Høljenes er frå sommaren 1861. Den 12.
juli er det synfaring, og etter som opplysningane som der kjem fram,
høgst rimeleg er med på å forklare kvifor Nore gjekk konkurs, skal vi ta
med kva som var gjort med gardshusa sidan taksten i 1856:
- Nytt stabbur i tømmer, to etasjar med sperreloft, teglsteinstak og

matklokke. Utvendig var det raudmåla bordkledning. Grunnflate:
8.4 x 5.5 m

- Ny stall med plass til 7 hestar, bygd i gråstein med høylåve oppå og
tekt med teglstein. Grunnflate: 13,4 x 7.1 m

- Nytt eldhus, bygd på tomta til eit gammalt kornbur. Gråsteins-
fundament. Midt i huset var det skorstein med bryggjepanne og tør-
kehelle. «En springsvandsstok med krane befindes andlagt i byg-
ningen». Teglsteinstak. Grunnflate: 9.9 x 7,5 m.

- To tilbygg til hovudhuset: - det eine til spiskammers og vedsval, -
det andre var gang, troppeoppgang og kammers. Tilbygga hadde
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teglsteinsfundament og teglsteinstak, og utvendig var båe tilbygga
kvitmåla.
Innvendig i våningshuset var det også gjort store utbetringar: Vestre
stua hadde fått nytt golv, nye vindauge og ny 4-etasjes jarnomn - i
staden for den gamle. Veggene «er bleven betrukket med Tapeter».
To kammers var rappa og tapetsert. Dei hadde fått nye golv og nye
vindauge. Gamle omnar var utskifta med nye, større osb. Huset var
bordkledd mot sør og vest, og kvitmåla.
Fjøsbygninga hadde fått ny sulagt tro med lekter og teglstein.
Vestenden var bordkledd og raudmåla.

Teglverket bestod framleis av tørkehuset, omnen og to vedskur. Nytt i
tilknyting til teglverket var «En Arbeiderbolig, der består af 2 Etager.
Underste Etage inddelt i en Stue og Fordør, øverste Etage et Loft og
Fordør. ...» Huset som låg vel 40 m frå teglverket, hadde ei grunnflate på
6.6 x 5.0 m med kjellar under. Det var bygd av tømmer, hadde
teglsteinstak og jarnkokeomn.

Den opprustninga som var gjort på gardshusa måtte ha kosta mykje.
Frå å vere eit våningshus med landsens standard, var det her tale om
bystandard. Stuer og kammers hadde fått rappa vegger med tapet. Til
samanlikning vart ikkje finstua på Veøy prestegard rappa og tapetsert
før tidlegast i 1865.10 Vi merkar oss også at våningshuset var kvitmåla.
Kvitt var mykje dyrare enn t.d. raudt og oker, så våningshuset hadde
etter dette eit fornemnt preg sjølv om berre to vegger var måla.
Opprustinga av uthusa var også betydeleg, men her var raudmåling godt
nok. Det som truleg var rimelegast med heile utbetringa var alle tegl-
steinstaka, for til desse må han ha brent steinen sjølv.

Det finst ikkje oppgåve over produksjonen på verket, men ein må
rekne med at det på det næraste var drift heile året. Teglverksarbeidar
Even Andersen, som hadde eigen bustad ved verket, må ha hatt det dag-
lege tilsynet.

Folketeljinga frå 1865, som det er referert frå innleiingsvis, tyder på
stor aktivitet på garden. Husa var sett i topp stand, og med ein tenarstab
på 6 personar, vart det truleg ført eit sosialt liv som stod i forhold til
bygningane. Men inntektene stod nok ikkje i forhold til utgiftene, og i
1868 tok Molde Sparebank over. 30. juli 1868 er det nemleg ny takst,

43



og der står det at bygningane «eies af Molde Sparebank og bruges af
L.G. Nore». Her går det fram at opprustinga av husa hadde halde fram
medan teglverket forfall. Fleire rom i våningshuset var rappa og tapet-
sert, og i eldhuset var «en nye og kostbar Pande anskaffet». Her var
også bakaromn. Med teglverket stod det derimot ikkje rart til. Dei fire
bygningane var der framleis, men «Tegelværket er ved mangel av
Tilsyn, og ved dårlig Tag betydelig forringet». Det er tydeleg at det ikkje
er i drift og taksten vart sett ned frå 710 Spd til 410. Eit viktig teikn på at
så er tilfelle finn vi i kyrkjeboka: I 1868 flytta Even Andersen med fami-
lie frå Høljenes til teglverket hans Onsum på Sekken.11

Eldste son til Lars G. Nore, Tobias Nore, bygde seg hus på Vollan
(Nes) og dreiv som handelsmann. «Norehuset» var den nye samlings-
staden for familien.12 Der døydde «Enkemann, forhenværende garveri-
mester og gårdbruger Lars Gundersen Nore» den 7. januar 1880. Det er
ingen ting som tyder på at han dreiv med garving på Høljenes.

Auka konkurranse
Det kan vere fleire grunnar til at teglverket på Høljenes gjekk i stå. Eg
har alt nemnt store investeringar på gardshusa, men konkurranse frå
andre teglverk var kanskje minst like avgjerande. Folk flest var ikkje
vane med å bruke korkje takstein eller murstein, og då vart det til at dei
laga murar av gråstein og tekte husa med never og torv slik som før. I 5-
årsberetninga for den økonomiske tilstanden i Romsdals Amt for åra
1856-60 blir det opplyst at det var to teglverk i drift i Grytten og eitt i
Veøy. Det same var tilfelle i perioden 1861-65, medan det i neste 5-års-
periode ikkje står spesifisert kor mange.13

Dei andre teglverka var Nes Teglverk på Åndalsnes og Romdalvik
Teglverk på Sekken. Det første blir omtala nedanfor, medan verket på
Sekken ikkje får særskilt omtale denne gongen. Det var landhandlar
Harald Isak Onsum på Veblungsnes som åtte verket på Sekken, og det
var i drift frå 1860 til (seinast) 1882.14 Derimot skal vi sjå nærare på Nes
Teglverk som - med mange lengre og kortare avbrot - var i drift i 110
år. Mannen som starta dette verket var lesjingen Hans Hage.

Stenså Teglverk var det yngste teglverket i Romsdal. Det kom i gang
i 1893, men blir ikkje omtala denne gongen.



Familien Hage på Nes
Den mannen som truleg hadde mest å seie for utviklinga på Åndalsnes
midt på 1800-talet, var Hans Olsen Hage. Han var fødd Hågå på Lesja i
1798 (Kjelland 1992: 721). Den 14. juni 1838 fekk han kjøpe halvpar-
ten av bruket til Randmo Knutsen Nes. I kjøpekontrakten står det næra-
re korleis han og seljaren delte husa mellom seg. I 1846 fekk han kjøpe
resten av garden, og då er Hans Hage omtala som landhandlar.15 Som
første handelsmann på denne sida av Rauma, var han no på offensiven.
I 1848 kjøpte han også Grøttøra, der Ole Amundsen starta sitt teglverk i
1812. Det hadde då vore nedlagt om lag 20 år. Folketeljinga frå 1865
avslører aktiviteten. Hans Hage er omtala som «Husfader, gårdbruger,
selveier og landhandler, driver teglværk». Han og kona Anna (1790-
1882) hadde mange barn, men desse budde ikkje heime lenger med
unnatak av sonen Hans f. 1831, som «hjelper Faderen med al hans
Gjerning». Sonen var gift (18.12.1860) med Gunhild Pedersdtr. Mjelva.
Dei hadde 4 born hos seg, og dei fekk fleire.16 Ungfolket hadde ein
dreng og to tenestejenter. Drengen Ingebrigt Ingebrigtsen Fransplass,
32 år frå Lesja, kjem vi attende til seinare.

Hage startar teglverk på Nes
Det første teiknet på at Hans Olsen Hage tok til med teglverk på Nes,
finn vi i 5-årsoversynet for den økonomiske tilstanden i amtet for åra
1856-60. Det står ikkje noko der om verket låg på Nes eller Grøttøra,
men på eit utskiftingskart for Nes og Andal frå 1863 er det teikna inn,
og staden er om lag der det var plassert i over 100 år. (Sjå illustrasjon
s. 46) Leira må har vore tatt ut i nærområdet den første tida. Noko anna
er mest utenkjeleg sjølv om verket låg heilt ved elvekanten og leira kun-
ne fraktast frå Grøttøra med båt/prame. Eg reknar dette likevel som lite
rimeleg.

I 5-årsoversynet for amtet for åra 1861-1865 er tre teglverk i drift:
Høljenes, Nes og Romdalvik. Etter folketeljinga for 1865 å dømme,
sysselsette teglverket på Nes 4 personar i tillegg til familien Hage.
Fredrik Christoffersen, 21 år, Hans Hansen Sletta, 23 år, og Amund
Olsen, 28 år, er alle tre «inderst, teglverksarbeider», fødd i Grytten og
bur på Nes. Det same gjeld for Jørgen Hansen Sletta, 30 år, men han bur
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Utsnitt av utskiftningskartet for gardane Nes og
Andal, «Opmaalt Aar 1863 af J Søholt». Dette er
den eldste dokumentasjonen på kvar teglverket låg.
Etter kartet å demme, hadde Hans O. Hage omn

tørkehus ved elvekanten.

Utsnitt av kapt. F. C. Sejersteds kart over Setnesmoen frå 1868. Kartet viser kvar tegl-
verket låg, men neppe korleis det såg ut. (Kopi Riksarkivet)

på Åndal. Jørgen og Hans var bror (og gift med kvar si søster). (Røvik
1965: 211) For to av desse fire står det «mest teglverksarbeider», og
dette viser at verket ikkje var i drift heile tida. Vinteren var ei vanskeleg
tid, noko vi skal komme attende til seinare. I motsetnad til Even
Andersen på Høljenes Teglverk, hadde neppe nokon av desse fire lært
handverket ved andre teglverk, etter som dei alle var relativt unge og
fødde i Grytten.
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Det har ikkje lykkast meg å finne branntakst for dette teglverket,
men utskiftingskartet frå 1863 viser tre bygningar. Ut frå det ein veit
om teglverket på Høljenes, må ein rekne med at det også her var tørke-
hus og vedskur i tillegg til omnen.

Det er ikkje mykje vi veit om drifta, men ho kan ikkje ha vore sær-
leg lukrativ. I 5-årsperioden 1866- 1870 står at i «Amtsdistriktet haves
nogle Teglværk». Teglverket på Nes var truleg i drift, men neppe lenger
enn til 1870. Den 17. desember 1871 døydde Hans Olsen Hage. Sonen
Hans Hansen Hage fekk auksjonsskjøte på garden i 1873, men sjølv om
han bygsla og festa bort delar av garden, greidde han ikkje å halde på
han, og det er ikkje teikn som tyder på drift i teglverket.17 Av 5-årsrap-
porten 1871-1875 går det fram at det ikkje var teglverk i drift i
Romsdal, men to på Nordmøre. Dette samsvarar med folketeljinga for
Grytten i 1875 då ingen har tittelen teglverksarbeidar. Amtmannen sitt
oversyn byggjer på dei opplysningane som lensmennene sende inn.
Dette grunnlagsmaterialet er i Statsarkivet, og her går det fram at lens-
mann Østby «innberetta» til amtmannen at det var 1 kalksteinsbrot med
omn (Ottestad) og 1 teglverk (Romdalvik) i Veøy, medan lensmann
Landmark ikkje har slike opplysningar for Grytten.18 Dette stemmer
godt med det faktum at teglverksarbeidar Even Andersen flytta til
Sekken i 1868 og at kyrkjeboka titulerer han som «teglverksarbeider» i
1873.

Tradisjonen fortel at Hans Hansen Hage på Nes førte eit temmeleg
utsvevande liv, husa forfall, og i 1877 selde han det aller meste av gar-
den til Iver Andreassen Grøtta. Berre eit jordstykke på Stamneset heldt
han att. Iver Grøtta, som seinare brukte namnet Nes, forlangte brann-
takst i november 1877 på garden, og der står det rett ut at våningshuset,
eldhuset, fjøset og smia «forefandtes i en yderst daarlig Stand og så slet
opført og så skjæve og skakke at de nesten ere faldefærdige...» Berre eit
naust hadde teglstein. Den store sjøbua derimot hadde spontak, «men
det halve af Taget omtrent er bortblæst». Fleire av taka hadde never og
torv med teglstein lagt rett oppå. Teglverket er ikkje nemnt i denne tak-
sten. Kor lenge familien Hage budde på Nes, er ukjent, men sommaren
1880 hadde dei eit barn til dåpen, og då viser kyrkjeboka at dei framleis
budde på Nes.

I 1878 bygde Iver (Grøtta) Nes ny fjøsbygning med skifersteinstak
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på eine sida og teglstein på sutak, på den andre. Bygningen vart taksert
4. desember 1878. Teglverk er ikkje nemnt, men det går ikkje meir enn
1,5 år, så krev han eigen takst for eit nyoppført teglverk på garden sin.

Teglverk med ringomn
var noko heilt nytt på våre kantar. Ein ringomn er ein type teglbren-
ningsomn med fleire kammer. Det vart fyra i kammer etter kammer
rundt heile omnen på ein slik måte at brent stein kunne takast ut og ny
leggjast inn på ei sida av omnen, medan det var varmt på den andre.
Metoden vart tatt i bruk i Norge rundt 1860.20 I motsetnad til dei gamle
teglverksomnane vart denne omnen fyra med kol eller koks, og det var
nok praktisk i motsetnad til vedfyring. Nes-gardane hadde lite lett til-
gjengeleg skog. Den 7. juni 1880 var det takst på Iver (Grøtta) Nes sin
nye ringomn, og byfuten i Molde hadde oppnemnt «Mur- og Bygmester
Spolert, Snedkermester Ole Mathias Sylte og Snedkermester Hans
Nerem» til å hjelpe lensmann Landmark med taksten. Eigaren var tilsta-
des og «påviste til Beskrivelse og Taxt: Næs Teglværk». Etter dette
kjem så omtalen av verket. For den som ikkje har sett eit teglverk er det
ikkje så lett å sjå for seg denne nye omnen. Det er derfor naturleg å
kommentere utsjånaden først.

Sjølve omnen var oval med 12 kammer eller rom. Største lengde var
15,75 m, største breidde 10,1 m og høgde 3,1 m. På oversida (nordsida)
var det ei 22 m høg teglsteinspipe som stod på eit gråsteinsfundament
(sjå bilde s. 56 med tilhøyrande bildetekst). Det var bygd eit bindings-
verkshus over og rundt omnen. Dette stod på eit gråsteinsfundament og
hadde ytre mål 18,4 x 14,6 m og ei rafthøgde på 4,l m. Det var såleis
plass til å gå og arbeide rundt omnen under tak. Huset var i to høgder,
og toppen av omnen var golv i andre etasje. Her oppe var det delt frå to
små rom med «panelingsvæg, hvori 2 Døre og 2 Vinduer». Truleg var
dette tenkt til kontor. Huset var berre delvis bordkledd, og taket bestod
av både bord og teglstein på lekter. I kvart av dei 12 fyringsromma var
det montert ein malmventil som kunne stengast eller opnast etter behov.
Ventilane stod i samband med eit 8.6 m langt tilførselsrør («Trækrør»,
«Ledningsrør») som gjekk inn i pipa. Dette røret (eller kanalen) var
mura i teglstein og var 1,1 m høgt og 60 cm breitt. For å kunne få fyrkol
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ned i omnane, var det «anbragt 102 Ildningsrør af Malm, med Jern-
laag». Dette betyr at kolet vart fordelt nede i omnane ved hjelp av 8-9
rør i kvart omnsrom. Taksten på omnen kom på kr 16.780,- og takst-
mennene «bemærkede» at alt murverk var solid og forsvarleg oppført.

Fleire bygningar var det truleg ikkje ved verket, for det var fleire
hundre alner til næraste bygning, står det. Men det blir forklart i taksten
at halve våningshuset på garden, eldhuset, smia og grishuset var rivne
ned sidan taksten i 1878.

Den satsinga som Iver (Grøtta) Næs no hadde gjort, vart det lagt
merke til. I 5-årsrapporten for åra 1876-1880 står det at «Næs nye
Teglbrænderie» hadde fått ny ringomn i 1880, og at det var 5 arbeidarar
ved verket. For Veøy blir det opplyst at «Romdalviks Kalkbrænderi»
sysselsette 4 arbeidarar. Dette kunne tyde på at teglverket på Sekken var
nedlagt og omnen bruka til kalkbrenning (RSÅ 1990: 143) men her har
amtmannen skrive feil. I grunnlagsmaterialet som lensmannen sende
inn til amtmannen står det at Romdalvik Teglverk sysselsette 5 personar
i 1879 og 4 i 1880, så her var det nok drift, enno. Lensmannen i Grytten
skriv først at «Næs Teglbrænderi. Nedrevet» og «Hølgenæs Tegl-
brænderi. Nedrevet», og rapporterer så om den nye ringomnen som sys-
selsette 5 arbeidarar.21 I perioden 1881- 1885 var det også 5 arbeidarar
på Nes, medan Romdalvik ikkje er nemnt.

Iver (Grøtta) Nes hadde berre så vidt fått omnen i gang, så melde dei
økonomiske problema seg. Haramb Sparebank hadde lånt pengar til
verket (obligasjon) og dei forlangte auksjon. Søren R. Næs fekk auk-
sjonsskjøte på både garden og teglverket, og det var han som stod for
drifta framover.22 I åra 1886-1890 var dette teglverket einaste lokale
produsent av teglstein, men i perioden 1891-1895 kom så Stenså
Teglverk i gang (frå 1893). Det vart på ny konkurranse, og i 5-årmel-
dinga for 1896-1900 står det at «ved Femårets Udgang 2 Teglværk,
hvoraf det ene for tiden er indstillet, mens det andet har en omsetning
på 1 million Tag- og Mursten årlig». Det var Nes Teglverk som hadde
arbeidsstopp, men stoppen kom heilt på slutten av aret 190023. Før vi
går nærare inn på dette, skal vi sjå på eit eigarskifte, ein branntakst og
ei folketeljing.
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Nes Teglverk år 1900
I 1899 var både garden og teglverket på nytt til sals. Først vart det halde
skyldelingsforretning 20.-21. april 1899. Teglverket vart skilt ut frå
garden og fekk br nr 13. Den 5. juni 1899 fekk A/S De forenede tegl-
værker, Ålesund, skjøte på Myrteigen med teglverket. Og ikkje nok
med det: Ved kjøpet vart det sikra grunn til «1 1/2 m bred sporvei fra
teglværket rundt Kammen eller tvers over samme samt i bægge tilfælde
tomt til kai ved sporveiens endepunkt» (sjå foto s. 60).24 Dette skapte
optimisme og førte til store utbetringar. I branntaksten frå 24. februar
1900 står det ei skisse av teglverksområdet, og i taksten er alle bygning-
ane utanom omnen og pipa tekne med. På teikninga, som arkitekt Jon
O. Villa har laga på grunnlag av ei skisse i branntaksten, ser ein korleis
husa låg i høve til kvarandre. Nr. 1. «Ring-ovnen», er uendra frå 1880.
Om resten av bygningane les vi:

Nr: 2.

Nr: 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 7.

Nr 8.

Nr: 9.
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er en liden overbygning eller ravn og danner kun gjennemgang
fra Nr. 1 til 3. 3 m lang og 4,5 m bred.
Tørrehus, opført i bindingsverk, lengde 34 m, bredde 9 m og
høide 2,5 m til taget. Indredet kun med reoler. 1 lermølle fore-
findes i nordre ende. Bordklædet kun i søndre ende.
Et lidet hus, ligeledes oppført af bindingsverk, 9 m langt og 9 m
bredt og 2,25 m høit, uden reoler og tjener kun som oplagshus
for ubrændt sten,
Tørrehus, opført og indredet som nr 3. 1 lermølle forefindes.
Bordklædt kun i søndre ende.
Tidligere benyttet til maskinhus, nu kun som oplagshus for sten.
En murpibe står igjen Huset har en længde af 10 m, bredde 6.5
m og høide 3 m; opført af bindingsverk og er bordklædt.
Avstand fra ringovnen 3 m.
Dette huset står i forbindelse med nr 6 og 10. Opført af bin-
dingsverk og indredet med reoler Det benyttes til tørring af sten.
Ingen bordklædning. Længde 13 m, bredde 4 m og høide 2,5 m.
Tørrehus. Opført og indredet som nr 3. Længde 13 m, bredde
4 m og høide 2.25 m. Benyttes til tørring af sten. Afstand fra
ringovnen 4,5 m og fra 9-1 m.
Opført af bindingsverk. Benyttes til opbevarelse av brændt og



Nes Teglverk 1900. Hus er plasserte i høve til kvarandre ut frå eit riss i branntaksten.
Teikning: Jon O. Villa.

ubrændt sten. Støder umiddelbart til ringovnsbygningen nr 1.
Uden bordklædning og reoler Længde 28,.5 m, bredde 6 m og
høide 2,5.

Nr: 10. Benyttes til arbeidshus, tørrehus og oplagshus for ubrændt
sten. Opført af bindingsverk og indredet med reoler for en del;
delvis bordklædt søndre side. 2 lermøller forefindes. Længde 44
m bredde, 13 m og høide 3 m.

Nr: 11. Opført af bindingsverk uden bordklædning og benyttes til
arbeidshus; der forefindes 1 lermølle. Det støder umiddelbart
til nr 10. Længde 9 m, bredde 9 m og høide 2.25 m

Nr 12. Oplagshus på søndre side af ringovnen. Opført af bindingsverk
med bordklædning kun på vestre væg og har tag fortløbende
med bygning 1. Det er 19,5 m langt, 9 m bredtog middelshøide
3 m. På søndre side bygget på grundmur der er 1 m høi.

Nr 13. En liden tilbygning, opført af bindingsverk, uden bordklæd-
ning, med fortløbende tag af nr 1. Det benyttes til oplagshus for
brændt sten. Længde 8 m, bredde 4,5 m og høide 2,5 m. Huset
støder til grundmuren på skorstenspiben.
Samtlige bygninger er tækket med tagsten undtagen nr 12, der
er tækket med pap.
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Posten «Flytbart inventar» i branntaksten viser kva utstyr dei hadde:
90000 bret à Kr. 30 pr 1000 k r  2 7 0 0
1500 m 3” planker à Kr. 0/25 pr. m. « 375
4 kassebårer « 30
14 steinbårer « 80
9 spader « 12
7 bankebord « 20
8 murstensformer « 30
1 bagerovnflisform « 1
6 zinkbøtter « 3
1 rørpræsse med tilbehør « 604
4 lygter « 5
2000 tagstensformer « 20

Til slutt såg dei over ringomnen og erklærte at taksten frå 7. juni 1880
«var passende».

Det spesielle med året 1900 er at det også finst ei folketeljing frå
3. desember. I denne står det m.a. kva yrke folk hadde. Dette er derfor
den beste kjelda til opplysningar om arbeidsstokken.

Arbeidsstokken 1900
Otta O. Vangen, f. 1852, var arbeidsformann.25 Det var han som hadde
«fuldmagt og påviste til takst og beskrivelse af samtlige tørrehuse med
inventarium» då det var branntakst. Så svært lenge kunne han ikkje ha
hatt denne ansvarsfulle stillinga, for 29.05.1898, vart tvillingane til
«teglværksformann Kristian Marius Berg og hustru Serine Johansdtr.
fra Trondhjem» døypte i Grytten kyrkje. To teglverksarbeidarar var
mellom fadrane. Kor lenge Berg var formann på verket, er uklårt, men
det er naturleg å tenkje seg at han slutta då verket vart selt til «De fore-
nede Teglværker». Otta Vangen tok over etter han. Otta var «plass-
mann» på Vangen under Nes og hadde som arbeid å frakte folk over
Rauma - mellom Nes (Vangen) og Veblungsnes.26 Som vi skal sjå i det
etterfølgjande, hadde fleire av arbeidarane to yrkestitlar slik det var til-
felle for Otta Vangen.

«Stenslåer» er ein av yrkestitlane i 1900. «Å slå stein» tyder her å
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lage til eller å forme teglstein. Det galdt både murstein og takstein. Meir
om dette arbeidet står i eit eige kapittel s. 67. Dei som hadde dette
arbeidet i 1900 var
Ole H. Undhjem f. 1861, «Teglværksarbeider, stenslåer»
Ole Anton A. Hatlen, f. 1865, << <<

«Stentriller» var tittelen til følgjande tre personar:
Ole O. Sletta, f. 1872, «Teglværksarbeider, stentriller»
Peter Haukeberg, f. 1856, « «
Hans Jørgensen, f. 1869, « «
Desse stod for transporten av nyslegen stein til tørkehusa, frå tørkehusa
til omnen, frå omnen til lager og frå lager til kjøpar.

Det var to fyrbøtarar. Desse var dei eldste ved teglverket og hadde
sikkert eit ansvarsfullt arbeid:
Sivert O. Høljenes, f. 1827, «Teglværksfyrbøter»
Ingebrigt Ingebrigtsen, f. 1829, <<

Sivert Høljenes veit vi ikkje større om, medan Ingebrigt
Ingebrigtsen var ein av veteranane. Han var fødd på Fransplassen på
Lesjaverk, og var - som vi alt har nemnt - dreng hos Hans Hansen
Hage i 1865. I 1881 fekk han sonen (Peder) Marius med (Anna) Katrine
Hage, (f. 1858) dotter til Hans Hansen Hage. Dei gifta seg same året, og
i tida etter fekk dei fleire born. Ingebrigt Ingebrigtsen er i kyrkjeboka
kalla både «Arbeider» og «Inderst», men det er ikkje urimeleg å tru at
han hadde arbeidd ved teglverket meir eller mindre heile tida. Som
dreng hos Hage alt i 1860-åra og gift med sonedotter til grunnleggjaren,
representerete han på mange måtar kontinuiteten ved Nes Teglverk.
Olav Dahle (f. 1908) minnest godt far sin fortelje om Ingebrigt
Ingebrigtsen. I eit brev til meg 4. mars 1995 skriv Dahle m.a.: «Han
drev eltemaskinen med oksevandring. Han forlenget trekkstangen så
han fikk plass til å henge en kjørevondel så langt framfor oksen at den

Arbeidsformann Ingebrigt
Ingebrigtsen hadde ein gutunge
til å passe oksen som dro
«oksevandringa». Dette gav
drivkraft til leirelta. Høyballen
framfor oksen fungerte som
«gulrot».
Teikning: Jon O. Villa.
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akkurat ikke nådde den. Han hadde en guttunge til å gå bak og jage på,
og han instruerte gutten slik (på lesjadialekt): ‘Ikkje ska du slå og ikkje
ska du bainne, men «ei da, ukse» ska du seie.‘» I 1900 var det 5 leir-
møller ved teglverket, men det står ingen ting i taksten om kva slags
«energikjelde» dei hadde. Det var derfor høgst rimeleg heste- eller
oksevandringar. 27

I tillegg til dei 8 personane som alt er nemnde, var det sju personar
til som hadde arbeid ved teglverket i 1900:
Jakob N. Torvik, f. 1853 i Vågå, «Teglværksarbeider og Skomager»
Bersvein Reitan, f. 1855 i Nesset, «Teglværksarbeider og Skomager»
Oluf Olsen, f. 1871, «Snæker og Tagstensarbeider»
John B. Ness, f. 1832, «Teglværksarbeider»
Ole J. Lyster, f. 1869 i Nesset, «Teglværksarbeider og Skomager»
Anders H. Undhjem, f. 1851, «Gårdbruger og Teglværksarbeider»
Bernhard B. Brevik, f. 1870 i Aukra, «Teglværksarbeider og Jord-
arbeider»

Av denne lista går det fram at mange ikkje var heilårsengasjert med
verket. Spesielt vinters tid med frost og snø, var det vanskeleg. Det er
mest påfallande å sjå kombinasjonen teglverksarbeid - skoproduksjon.
Nordlandshandelen gjorde at sko var etterspurt og det let seg derfor
godt kombinere. Truleg var teglverksarbeidet betre betalt enn å sy sko
etter som dei dreiv på med båe delar. Olav Dahle opplyser at bror hans,
Ivar Dahle f. 1903, sykla ein eller to somrar 15 km dagleg mellom Dale
og teglverket på Nes. Om vinteren sydde han sko for Ole O. Dahle.
Oluf Olsen, som var snekkar, laga m.a. likkister når det ikkje var arbeid
på verket. Det var ei meir uvanleg attåtnæring.

Etter folketeljinga var det 15 arbeidarar ved teglverket i 1900. Fem
av dei må reknast som innflyttarar. Gjennomsnittsalderen var vel 44 år,
og det tyder på ein viss stabilitet trass i mange opphald i produksjonen.
I periodar var det sikkert engasjert mange fleire, truleg mest yngre folk.

Ny tid - nye eigarar
Det er smått med informasjon om drifta framover, men på eit vedlegg
som følgjer branntaksten frå 1900 får vi vite at «Teglværksdriften er
ophørt 28/12 1900 og vil ikke blive gjenoptaget i 1901 og muligens
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ikke i 1902».28 Det neste notatet er frå 1915: «Driften er ikke gjenopta-
get». Forsikringsselskapet vil gjerne ha omtakst, for «Teglværker pleier
gjerne være Tilflugtsteder for Lazaroner og Forbrydere. Eieren tilskri-
ves om F(orsikrings)summen Forhøides?» Ny takst kom først i 1919,
men då hadde verket skifta eigar.

No hadde det ikkje vore stopp heile tida. M.a. brannen i Ålesund
1904 gjorde at det var produksjon under gjenreisinga av byen. I 1905
teikna geologen J. Rekstad (1906: 27) profil av leirtaket, og då var ver-
ket i drift. (sjå s. 63). Men det gjekk ikkje så mange åra. Då geologen
Hans Reusch (1918: 4) studerte «løsavleiringene ved Raumas mun-
ding» sommaren 1916 eller - 17, så skriv han at teglverket «har vært
nedlagt endel år, men nu er optat på nyt». Dette samsvarar godt med
«Beretning om den økonomiske tilstand» for Romsdals amt. I 5-året
1901-05 er både «Nes Teglværk Grytten og Stensaa Teglværk i Veø»
nemnde, medan amtmannen har sløyfa dei båe i 5-årsmeldinga 1906- 10.

Det nye som skapte optimisme var Raumabanen. Redaktør J. L.
Larsen (1928: 3) skriv dette om utviklinga på Åndalsnes: «Siden jern-
banen påbegyndtes i 1912 vokste Ånsdalsnes med rivende fart og dis-
tanserte snart det andet strandsted Veblungsnes, hvorover den væsent-
ligste forbindelse gjennem Romsdalen tidligere gik. I 1910 hadde
Åndalsnes ca 250 indbyggere, som ved folketællingen 1920 var vokset
til 607 og i 1927 tæller den henimot 1000 indvånere. Strandstedet blev
ved kgl. resol. av 17. nov. 1911 egen byggekommune og høiste resol. av
7. juli 1916 er den almindelige brandlovgiving gjort gjældende».

Vedtaket om å byggje endestasjon for Raumabanen på Åndalsnes
skapte sterk optimisme, men De forenede Teglværker hadde nok ikkje
kapital til å bli med i dansen, og verket vart selt på auksjon 10. juni
1916. Auksjonsskjøtet står på Pedro Pedersen, P. M. Kaaresen og
Jørgen Østensen, og dei betalde kr 35.000,-.29 Pedersen var sjømann frå
Bergen, blir det sagt, men då det vart halde branntakst på teglverket 21.
juli 1919, er han titulert murmester Pedersen.

Denne taksten viser store utbetringar i høve til taksten frå 1900. Med
utgangspunkt i teikninga s. 51 så stod desse bygningane att: Tørkehus
nr. 5 (noko forlenga, sjå foto s. 56), tørkehus nr. 3 (noko forkorta) og
lagerhus nr. 9. Ringomnen med huset omkring er om lag som før. Det
nye var:
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Maskinhuset, som er med på bildet over. (På taket er eit blikkrør for
eksos.) Her var det installert: « 1 lokomobil på 20 hk, 1 Bolinder-motor
på 20 hk, 1 sneglepresse, 1 kuttervalseverk, 1 transmisjonsaksel med 4
ringsmurningslager og 6 remskiver med drivremmer, samt 1 inn-
hivingsspil med 60 m whire. I forbindelse med bygningens østre ende
er opført en 48,0 m lang og 2,5 m bred innkjørselsklop av tre med skin-
negang.» Inntil maskinhuset var det bygd eit nytt tørkehus 10,5 x 7,5 m,
og der var det frådelt eit rom der det var installert ein 50 hk elektro-
motor. I tillegg var det endå to nye tørkehus på 19,4 x 12,8 m og 20 x
3,5 m.

Det var investert for over 30.000,- kroner i ny maskinpark, og for å
setje beløpet inn i ein samanheng, skal vi samanlikne med forsikrings-
summen for den nyoppførte «Bestyrerboligen» som var på kr 35.000,-.
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Nes Teglverk med Veblungsnes t.h. i bakgrunnen. Bildet er frå 1920-åra, men verket
har mykje til felles med det som var i 1900. Omnen med den 25 m hage pipa dominerer
bildet. I Maskinhuset, som har ei blikkrør på taket, stod lokomobilen, Bolinder-motoren
m.m. Den 48 m lange «innkjøringsklopna», som er nemnde i 1919-taksten, er delvis
synleg mellom husa t.v. i bildet. Kloppa stig mot austenden på Maskinhuset. I tørkehusa
t.h. ser vi stein til tørk. Dei fine teglsteinstaka har sikkert stein frå eige verk.
(Foto Wilse/Norsk Folkemuseum)

Dette var eit bustadhus i 1 1/2 etasje med kjellar, grunnflate 9,6 x 8,0 m.
og innreidd for to familiar. Det var bygd i teglstein, tidsmessig utstyrt
med m.a. elektrisitet i alle rom. I det perspektivet var ikkje investering-
ane urimelege.

Det er tydeleg at Pedro Pedersen og hans medarbeidarar satsa, og det
gjekk godt så lenge jobbetida varde. Vanskane kom med konjunktur-
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omslaget i 1920 og den store arbeidsløysa som krakket skapte. Nes
Teglverk hadde lån både i Aalesunds Landmandsbank og Borgund
Sparebank. Hausten 1922 vart A/S Nes Teglverk stifta med Borgund
Sparebank som stor aksjonær. Dei økonomiske problema var likevel
følbare og sistnemnde bank forlangte ny branntakst 12. august 1926.
Taksten vart sett ned sjølv om hus og utstyr var det same som i 1919.

I 1928 selde Borgund Sparebank teglverket til Ole Hagen, Arthur
Næss, Rudolf Aak og Jonas Doseth, men alt i 1931 løyste Ole Hagen
dei tre andre ut og han vart eineeigar.30 Ole Hagen var frå Marifjøra i
Sogn og kom til Åndalsnes som forpaktar på prestegarden. Han heldt
teglverket i gang til 1933, då det vart selt på auksjon til J. E. Grøvdal
A/S for kr 14.000,-.31 Også han gjekk konkurs. Det kom krav om auk-
sjon alt i november 1934. Johan Indresøvde overtok i 1935, men han
fekk tinglyst auksjonsskjøtet først den 6. april 1936. Johan Indresøvde
var ungkar og hadde vore i Amerika og lagt seg opp kapital. Slekta hans
åtte og dreiv Saude kalkverk i Sande på Sunnmøre, så han var kjend
med norsk verksindustri.

Johan Indresøvde og Elmer Dalen
Johan Indresøvde fekk ny branntakst på teglverket 14. oktober 1936.
Utbetringar som var gjorde var: Nytt hus rundt ringomnen, 5 nye tørke-
hus var oppsette og maskinhuset var delvis omarbeidd. Berre eitt av dei
gamle tørkehusa stod att. Det går fram av taksten at det nye omnshuset
var så stort at det også tenestegjorde som lagerhus for brend stein.
Styrarbustaden var nesten uendra frå 1926.

Når det gjeld maskinparken, må det nemnast at lokomobilen og
Bolinder-motoren ikkje var med, og at den 50-hk store elektromotoren
var flytta til maskinhuset. Han drog no eltemaskinen, steinpressa, mel-
lomakslingen m.m. For å spare pengar tok Indresøvde ut ringomnen frå
forsikringa «da han antar at den ikke kan skades ved en eventuell
brand». Det nye omnshuset hadde ei grunnflate på 31 x 12 m, det var
5.2 m til rafta og hadde bølgeblikktak. Oppå omnen var det 0,5 m med
sand. Det blir opplyst at det var plass til «ca 120.000 sten for brenning»
i omnen. Dei nye tørkehusa var plassert slik: To tørkehus med ei grunn-
flate på 45 x 5,5 m for kvart, stod aust for omnshuset. Der var det plass
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Arbeidarar på teglverket 1938/39. Frå venstre: Paul Haukeberg, Jakob Muren,
Normann Heen, Lorenz Mydske, Sivert Grøtta, ukjent, Oscar Grøvdal, Kasper Hatlen,
Olaf Bue, Alfred Grøvdal, Peder Tokle, Eldor Grøvdal, Olaf Kvam og Karl Dahle.
Løna var i ein periode kr 1.10 pr. time. Til samanlikning betalte Statens Vegvesen
kr 0,87. (Foto utlånt av Inger Aarø).

Elmer Dalen (1902-1977) var eigar/
medeigar av teglverket frå 1935 til
1958, og han teikna aksjar i Nes
Teglverk A/S i 1958.

til 60.000 stein. Mellom omnen og
elva stod eit tørkehus på 50 x 10 m,
som romma 100.000 stein, og sør-
vest for omnshuset stod tre tørke-
hus, kvart på 20 x 5,5 m og desse
gav plass til 40.000 stein. (Foto s. 68)

Dette er oppstarten til ein lang
driftsperiode på Nes Teglverk.
Johan Indresøvde hadde med seg
søstersonen sin, Elmer Dalen, og
det er han dei fleste minnest som
eigar og disponent. Elmer Dalen
var fødd i 1902 på Larsnes. Han
arbeidde i ungdommen ei tid ved
kalkverket til morsslekta i heim-
bygda, men reiste så til Amerika
der han arbeidde i bygningsfaget.
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Åndalsnes 6. juli 1950. Teglverket og «Teglverksdammen» ligg for seg sjølv på innsida
av jarnbanesløyfa. Ved enden av pila (på utsida av Kammen) låg det ei utskipingskai
frå ca 1918 til siste verdskrigen. Mellom kaia og teglverket var det skinnegang.
Vognene eller vaggane vart dregne med hestar. På bildet er det tydeleg spor etter skin-
negangen frå sjøen, over jarnbanelina og til teglverket. Styrarboligen som vart bygd ca
1918, ligg t. v. for verket, på øversida av vegen. I 1950 tok dei leire i Hestebakken
fremst i Neshagen. Staden er synleg som ein kvit flekk t.h. for jarnbaneundergangen.
(Foto Widerøe/Romsdalsmuseets,fotoarkiv 23089)

Etter at han var kommen til Åndalsnes, gjekk han Teglskolan i Sala i
Sverige for å lære. Panteregistret viser at han fekk «Kjøperetstilsagn
(Håndgivelse)» på verket av Indresøvde i 1936, men han vart ikkje
eineeigar før i 1947. Også under desse eigarane var det opphald i drifta,
men dei hadde økonomi til å starte opp att når lagra var tomme. Verket
stod meir eller mindre heile krigstida 1940-45, fordi tyskarane annek-
terte området og brukte verket til lagerplass. I periodar var det krigs-
fangar der også.32
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Vintrane var elles ei problematisk tid også om det var fred. I
«Statistisk-økonomisk analyse» for fylket vårt, trykt 1954,33 står: «Ved
Åndalsnes ligg eit teglverk som har vore ute av drift sidan desember
1949. Det hadde ein kapasitet på 2 mill. einingar pr. år. Verket må i alle
tilfelle stå ein del av vinteren, noko som gjer det vanskeleg å skaffe
arbeidskraft. Leirtaket ligg omlag 3 km frå bedrifta. Modernisering av
verket vart i 1950 utrekna å koste omlag 1 mill. kroner.» Elmer Dalen
averterte i 1953 i «Det norske næringsliv, Møre og Romsdal fylkeslek-
sikon», så det er tydeleg at han hadde stein på lager. Men modernisering
var nødvendig, og vedlegg nr 39/1957 til fylkestinget fortel at det var
behov for store investeringar for å få verket i gang att.34

Den 16. juni 1958 vart Nes Teglverk A/S danna.35 Hovudaksjonærar
var Grytten kommune, Grytten komm. elektrisitetsverk, Transport-
sentralen og den tidlegare eigaren, Elmer Dalen. Ansgar Sletta vart vald
til formann i styret og Kåre Ramberg vart tilsett som disponent. Jonas
Eriksen, som var med på å byggje opp den nye produksjonshallen aust
for teglverksomnen 1958/59, vart tilsett som arbeidsformann. Då verket
gjekk konkurs i desember 1970, skreiv bustyrar Odd Wold følgjande til
skifteretten:

«Det ble foretatt en omfattende modernisering og utvidelse av tegl-
verket med nye bygninger, siloer, m.v. og anskaffet nytt produksjons-
maskineri og transportutstyr. Overtagelsen og moderniseringen var
opprinnelig kalkulert til kr 1.200.000,- og dette var sikret ved lån, bl.a. i
Tiltaksfondet og i fond for nye industrielle tiltak.

Det viste seg imidlertid at kapitalbehovet pr 31/12- 1960 beløp seg til
kr 1.673.000,- og overskridelsen ble skaffet til veie ved økning av
aksjekapital fra kommunen og elektrisitetsverket med kr 100.000,- , lån
i Tiltaksfondet kr 120.000,- og på leiekontrakter på maskinene. Det ble
imidlertid ikke sikret nødvendig driftskapital.

Driften i 1959 var nærmest å betrakte som et prøveår, og der var
både i 1959 og 1960 vanskeligheter på grunn av strømmangel, slik at
der var driftsstans i lange perioder. Med fulle avskrivninger ble det et
underskudd på kr 126.800,-.»

Av meldinga til skifteretten går det fram at driftsresultatet varierte år
for år, men i dei fleste åra mellom 1961 og 1968 var det overskot etter
avskrivingar. Eit problem var at ringomnen frå 1880 var i ferd med å
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rase saman. I 1962 (?) vart det derfor kjøpt inn ein moderne oljefyra
«tunnelomn» med 144 brennarar av italiensk fabrikat. Dette gav ein fin
rasjonaliseringsgevinst, samstundes som steinen vart langt jamnare og
finare brend enn før.

Verket hadde likevel to store problem: Mangel på driftsmidlar - og
permitteringar om vinteren. Om dette skriv bustyraren: «I 1968 ble det
inngått kontrakt med et annet firma om produksjon og salg av pipeele-
menter. Styret håpet at dette skulle bli en lønnsom produksjon og skaffe
arbeid i den tid av året hvor man tidligere hadde måttet foreta permitte-
ringer av arbeiderne. Desverre viste det seg at dette samarbeidet resul-
terte i betydelig tap for selskapet». Etter dette gjekk det berre ein veg:
Mot konkurs. På ekstraordinær generalforsamling 3. desember 1970
gjekk 162 inn for konkurs medan 7 stemte mot, står det i brevet til
skifteretten, datert 5. desember. Nesten 160 år med teglverksdrift ved
Rauma, og 110 år på denne staden, var med dette slutt. Iver Krohn &
Sønner kjøpte det 14 mål store industriområdet. Delar av varelagret vart
selt til Rauma kommune og bustyret inngjekk ein avtale med murmes-
ter Arnold H. Andreassen om overtaking av pipe-elementa. Maskiner
og utstyr var spreidd for alle vindar.

I dag er så godt som alle teglverksbygningane borte. Berre namnet
Teglverksvegen avslører at det har vore denslags industri i området.

Leira og leireuttaka
Då Schnitler prøvebrente leira frå Devoll i 1760-åra, var ho sikkert
framme i dagen. Sandflukta i området var då på det verste. Det er derfor
naturleg å tenkje seg at enkelte felt med leire var synlege. Fleire geolo-
gar har undersøkt området, og dei har funne store forekomstar. Alt i
1864 slo Michael Sars fast at leirforekomstane går frå Setnes og Nes og
ei halv mil oppover dalen til Halsa. På Nes ligg leira berre 4 m over
havnivået, medan ho på Åk og Halsa når opp til 30-40 m. Sars var zoo-
log og leitte derfor etter fossilar av sjødyr i leira. Det fann han ikkje.
Leira var rein for organiske materiale. Men inniblanda i leira var det
mergelbollar, dvs klumpar med kalkhaldig leire, og i desse fann han
mange fossile artar. (Rekstad 1906: 21)

I 1905 undersøkte geolog J. Rekstad leirtaket ved teglverket. «Her
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1. Myr med trærødder, ½-1 m.
mægtig.

2. Evjesand, ½-1½ m. mægtig.
3. Myr med trerødder, omtrent 1

m. mægtig.
4. Ler med træstammer, 2-3 m.

mægtig.
5. Sand, ¼-½ m. mægtig.
6. Ler med afvekslende tynde

sandskiter indimellem.

Rekstads profil frå leirtaket ved Nes Teglverk 1905.

findes ofte mergelboller i leret, men organiske rester er ret sjelden at se.
Profilet i teglverkets lertak var, syntes det mig, saa interessant, at jeg
nedenfor vil gjengive det». Figur 13 i Rekstad sin rapport er gjengitt
over. Ut frå det han skriv, låg leirtaket like ved verket. Leira var ikkje
lett tilgjengeleg etter som det låg 3-4 m med myr og sand oppå.
Området er då også kalla Myrteigen. Leirtaket på Myrteigen var stort,
og det vart utvida i fleire retningar. Den delen som Rekstad såg i 1905,
var tildekt då Hans Reusch undersøkte området i 1917. Han omtalar
derfor ikkje sjølve leirtaket, men vel 100 m lengre opp var det synleg
leire i elvekanten. Her var det 1 m med torvmyr som låg oppå leira.
Reusch laga ei skjematisk skisse over terrassane ved elvemunningen.
Han skriv at det er leire under alle desse terrassane. Det blir elles vist til
Einar Anda sin artikkel s. 33.

Odd O. Nes minnest mange av leirtaka. På bildet s. 64-65 er fleire
av områda avmerka. Det eldste han minnest er det gamle, store uttaket
på Myrteigen ved verket. Det var 2-300 m langt og 40-50 m breitt. Her
tok dei store mengder med leire så seint som i 1917 og utover i 1920-
åra. I 1930-åra vart området dekt til med myrjord, og det vart gjort om
til jordbruksland. På bildet frå 1953 står det 4 hesjer der. Her stod også
lange tørkehus som det vart lagra leire i for vinterarbeid. sjølve leir-
taket var då flytta til Nebbeteigen, der det var ein rund, såteliknande
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Leiruttaket på Hestebakken (på nedsida av jarnbanelina) fotografert av August
Stellmann våren 1941. Den tyske soldatheimen i framgrunnen. (Foto utlånt av Fridthjof

Køhn)

leirhaug. Haugen låg i Schei-svingen på andre sida av E. Remmem sitt
hus i Neshagen. Frå der flytta dei uttaket til Dynamitthaugen oppunder
Nebba. Då Dynamitthaugen var oppbrukt, vart det kjøpt opp eit område
på Hestebakken, like ved jarnbaneundergangen ved «Vass-stokken»
fremst i Neshagen - mellom jarnbanen og elva. Grunnen tilhøyrde pres-
tegarden på Nes. Etter at store mengder var uttatt, var det somme som
meinte at leira ikkje var god nok til teglstein. Delar av området vart lagt
ut til bustadfelt og eit nytt leirtak vart opna på andre sida av elva på
Joachim Setnes sin eigedom på Frydenlund. Kjartan Strand (f. 1939)
som grov og køyrde leire frå om lag 1960 til det var slutt, fortel at det
vart tatt ut leire på båe desse stadane heilt til det siste. Arbeidet vart
gjort på den måten at først vart det grave djupe grøfter i leirtaket, slik at
leira fekk tørke opp. Grøftene gjekk frå botnen av leirtaket og framover,
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Frå leiruttaket i Hestebakken. Det var til vanleg med tre mann i uttaket. I kanten av bil-
det er det så vidt synleg eit skinnepar. På desse gjekk det vaggar som transporterte lei-
ra frå uttaket til lastebilen. I regnver var det nesten uframkommeleg i uttaket. (Foto
utlånt av Inger Aarø)

og massen frå grøftene vart lagt i store haugar mellom dei. Den første
tida vart det bruka traktorgravar, seinare Brøyt, fortel Strand. Når leira
hadde tørka tilstrekkeleg, vart leirmassen skuva fram med bulldozar,
slik at ein kunne lesse det på lastebil og kjøre massen til verket.
Bulldozaren kunne ikkje gå djupare i leirtaket enn til botnen på grøfte-
ne. Under der var leira for blaut. Ved å ta masse både frå Hestebakken
og Frydenlund samstundes, kunne ein alternere mellom dei. Medan det
eine tørka ut etter grøfting, vart det kjørt frå det andre.

Kjartan Strand fortel at i hans tid tok lastebilane berre 3 m3 på kvart
lass, og det vart kjørt 120-150 lass inn i hallen ved verket. Han opplyser
vidare at då folk tok til å byggje seg hus i bustadfeltet på Hestebakken,
tok dei leire frå tomtene og kjørte ho til teglverket.

I manns minne tok dei sand til teglsteinsproduksjonen i kanten av
Nesflata, ved kyrkjegarden - på prestegardens grunn. Frå samme stad
vart det også selt sand, m.a. til Ålesund. I periodar vart det også tilsett
leska kalk til leira og sanden.
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Nes Teglverk sett frå jarnbanelina sist i 1930-åra. Tørkehusa til verket er dominerande
i bildet. (Foto utlånt av Inger Aarø)

Omkring utstyret og produksjonsprosessen
Denne artikkelen har ikkje som formål å beskrive framstillingsproses-
sen av teglstein i detalj. Utviklinga frå starten i 1812 til den siste steinen
vart brend i 1970 er enorm. Berre når det gjeld brenning av steinen er
det tre utviklingssteg: Vedfyring, koks/kol og sist olje. Det same gjeld
uttak av leira der utviklinga har gått frå hakke, spade og trillebår til
bulldozar, Brøyt og lastebil.

Den branntaksten som fortel mest om inventar og utstyr, er den for
Nes Teglverk frå 1900. I det følgjande tek vi utgangspunkt i den.

Når leira kom i hus, vart ho hatt i groper der det vart tilsett vatn.
Leira måtte mettast med vatn, og det tok frå 1-3 dagar. Dei stakk med
spade heilt til botns i leira for at massen skulle bli gjennomfukta. Så
stod eltinga for tur. I 1900 var det heile 5 «lermøller» dvs. eltemaskiner
som blanda våt leire med sand til ein høveleg konsistens. Eltene stod i
enden av tørkehusa - under tak, men ikkje mellom vegger. Haust og vår
måtte det vere ein kald arbeidsplass. Før dei mekaniske leirkvernene si
tid var denne leireltinga både hand- og fotarbeid. «Å denge leire» er
eit uttrykk som enno lever - også utanfor teglverksmiljøet. Det måtte
nemleg blandast sand i leira også når dei bygde gråsteinsmurar og
skorsteinspiper på gamlemåten. Leira måtte bankast for at ho skulle late
seg forme. Sandmengda som vart tilsett, varierte etter kor «feit» leira
var. 20-25% var vanleg.36
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Teglverket og restar av Teglverksdammen 11. juli 1962. Den nye produksjonshallen
nærast kameraet. Ute ligg det haugar med ferdig teglstein. Pipa på teglsteinsomnen er
her noko redusert. Grunnen var den at pipa vart skeiv under bombinga i 1940. Ho vart
derfor redusert med 8 m. Dette førte til røykplage (svoveldioksyd) på Nesflata, og pipa
vart derfor forlenga med ei blikkrør slik bilder viser. (Foto Fjellanger/Romsdals-
museets fotoarkiv 77556)

Dei 7 bankeborda som er nemnde i taksten frå 1900, er truleg arbeids-
borda som steinslåarane stod ved når dei «slo stein». Når dei laga (slo)
teglstein på gamlemåten hadde dei tre-former utan botn. Dei dyppa for-
mene først i vatn, sette dei oppå bretta og fylte dei så med våt leire.
Skulle steinen bli fin, måtte alle hjørna i forma vere fylte. For å få til det-
te, måtte det slåast (bankast) på leira. Til slutt strauk dei av overflødig lei-
re med eit rundt kjevle. Forma vart så opna, fjerna, fukta på nytt og lagt
på plass på ein anna stad på same brettet om det var stort nok til det.

Ei steinform kunne ha både 1, 2 eller 3 rom. Når brettet var fullt,
vart det trilla bort og sett på plass på 3''-plankane i tørkehuset. Dette var
steintrillaren sitt arbeid. I 1900 var det 8 mursteinsformer og 90000
brett. Ved å sjå på branntakst på dei ulike delane, får ein eit inntrykk av
kor komplisert reiskapen var. Ei mursteinsform kosta heile kr 3,75
medan eit brett kosta berre 3 øre. Ei taksteinsform kosta berre 1 øre. Det
er derfor tydeleg at mursteinsformene var ganske kompliserte. Det er
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ikkje sikkert at dei var så «primitive» som omtala over. Her har vi berre
branntaksten å halde oss til. Man branntaksten fortel meir. Den eine rør-
pressa på verket i 1900 vart taksert til heile 604 kroner. Mursteins-
formene var neppe så avanserte at leira vart pressa ut gjennom eit rek-
tangulært rør for så å bli oppdelt i murstein med ein skjerestreng slik det
vart gjort seinare. Slikt utstyr kom truleg først i 1919.

Når det gjeld taksteinsformene, så måtte det vere temmeleg enkle
saker når prisen var berre 1 øre. Truleg vart leira tørka direkte i forma
den første tida etter som dei hadde 2000 slike former.

Teglstein, framstilt på denne måten, måtte tørke 2-4 veker før han
kunne brennast. Vér og vind avgjorde tørketida, men ved Nes Teglverk
var forholda gode. Seinare vart det også der bygd eigne tørker med kon-
trollerbare forhold.

Brenninga
I dei 160 åra det vart laga teglstein ved Rauma, vart steinen brent i tre
ulike omnstypar. Den eldste typen er den som er teikna s. 41. Slik var
det temmeleg sikkert både på Grøttøra, Høljenes og Nes. Av desse tre er
det berre omnen på Høljenes vi kjenner måla på. Innvendig måtte han
måle 3,6 x 5,3 m. Til samanlikning var Onsum sin omn heile 6 x 11 m
innvendig, dvs meir enn 3 gonger så stor. Når teglverket i Romdalvika
på Sekken blir tatt med her, så kjem det av at vi har nokre opplysningar
om drifta frå dette verket. Harald Sekkenes37 fortalde at dei brente berre
to gonger for året. For kvar brenning gjekk det med 60 famner med tørr
ved. Lengda på veden var 60 cm lang. I volum tilsvarar det 144 m3.

Omnen på Holjenes hadde 6 doble dører. Gjennom desse tok ein inn
både steinen og veden. Dørene må også ha verka som trekkhol.
Teglsteinen som skulle ha den sterkaste brenninga, vart lagt i botnen
medan den tynne taksteinen vart lagt oppå. Steinen vart stabla i raster, og
så vart det fyra mellom rastene. Det vart fyra relativt svakt i startfasen for
å få ut dampen, men varmen vart auka slik at temperaturen kom over
1000 grader. 14 dagar tok ei slik brenning, fortalde Harald Sekkenes.

Som sagt var omnen på Høljenes berre tredjeparten av den på
Sekken, og det er klart at greidde dei å skaffe nok tørr ved og lage til
nok stein, kunne dei greie meir enn to brenningar for året. Annsleis vart
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det då det vart montert ringomn på Nes Teglverk i 1880. Med 12 kam-
mer og koksfyring kunne dei brenne stein heile året. Dei rende koksen
ned mellom steinradene gjennom 8-9 rør. På den måten fekk dei fordelt
brenslet i omnen.

Då tunnelomnen kom i 1960-åra, vart steinen trilla inn i omnen og
brend direkte på traller.

Produkta
Den første tida vart det brend både teglstein og krumma pannestein til
tak både på Grøttøra, Høljenes og Nes. Den flate taksteinen som blir
kalla «beverhale» på grunn av forma, vart ikkje laga ved noko av dei tre
verka ved Rauma. Derimot på Sekken laga dei slik stein.

Ved Nes Teglverk laga dei drensrør alt i 1900. Omfanget av produk-
sjonen er ikkje kjent. Dette var også ein viktig artikkel både i mellom-
krigstida og i 1960-åra. Då Nes Teglverk reklamerte for produkta sine i
194238, står det at «Der produseres ca 1,5-2 mill. teglstein for året.
Arb.antallet er opptil 30 mann. Leveranse over hele fylket». Skifer-
steinen hadde konkurrert ut lokalprodusert pannesteinen, men det er rart
at ikkje drensrør er nemnt som produkt.

Ei interessant opplysning i branntaksten frå 1900 er den eine bakar-
omnflisforma. Ho var taksert til kr 1,- så ho var derfor ikkje så heilt
enkel. I denne laga dei stein til bakaromnar. Dette med bakaromner i til-
knyting til bryggerpanner og korntørker kom på moten rundt århundre-
skiftet, og det er tydeleg at Nes Teglverk hadde funne «ei nisje» her. Vi
veit elles ikkje noko om produksjonen.

Då Nes Teglverk A/S vart danna i 1958, skaffa dei seg brevark med
reklame for produkta sine: MURSTEIN - FASADESTEIN - DRENS-
RØR. Dette var hovudprodukta i det siste 10-året av Nes Teglverk si
historie. Pipeelementa som vi har vore innom tidlegare var berre med
på å gje verksemda dødsstøtet. Jonas Eriksen som var arbeidsformann
dei siste 10-11 åra fortel at det vart levert tre typar fasadestein: børsta,
rifla og glatt. Steinen vart sortert etter kor hardt brend han var. På denne
tida var det slutt på så setje sand til leira. I staden brukte dei finknust,
ukurrant teglstein. For å få steinen meir porøs, sette dei til opptil 10%
sagma til elta. 3” og 4” drensrør var ein god artikkel. Leira vart pressa ut
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i ferdig rør, kappa automatisk i 33 cms lengde og lagt direkte på tralla
som tok røra med til tørking/brenning. Sagmaet brann opp i omnen.

Avslutning
Ein stor del av teglsteinen frå verka ved Rauma vart omsett i eige fyl-
ket. Ein god del vart sendt med båt. Frå ca 1919, då skinnegangen frå
verket til utsida av Kammen var ferdig, var dette den enklaste måten. I
ein perioden gjekk noko austover med jarnbane, men i 1960-åra tok las-
tebilane over. Spesielt mykje vart sendt med bil til Gjøvik-området.
Lastebileigarane som henta varer på Austlandet, bad om returfrakt.

På det noverande tidspunkt kjenner vi ikkje eit einaste hustak med
teglstein som er brent på Grøttøra, Høljenes eller Nes. Men murstein frå
Nes Teglverk er synleg fleire stader. Elmer Dalen bygde både Parkv. 8
og Storgata 31 av teglstein frå eige verk. Båe husa «overlevde krigen»
og har framleis synleg teglstein.39 Då Olav Dahle bygde nytt fjøs på
Hen i 1941, kjøpte han «skeiv-klinkert» på Nes. Dette var eigentleg
utsortert (kassert) fasadestein, men godt bruktbar når ein tok seg tid
med muringa. Av stein som vart kjøpt i 1970, er det fleire bygg: Åndals-
nes Ungdomsskole (Kongens gate 1), Turnhallen i same gata og
Aldersheimen. Mange bygningar har fasadestein frå Nes Teglverk.

Då arkitekt Knut P. Bugge bygde kontorbygning i Bekkevollvegen
18 i Molde, kjøpte han stein frå Åndalsnes. På spørsmål om han var for-
nøgd med steinen etter 25 år, svara han:
- Steinen er godt brent så veggen er tett. Overflata på steinen har litt
ujamn farge. Dette gjer at det blir liv i fasaden.

Det er mange slike fasadar rundt om i landet . . . .
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