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Bjørn Austigard:

TEGLVERK I VEØY KOMMUNE
Romdalvik Teglverk på Sekken

og Stensaa Teglverk på Nesjestranda

I årbok 1995 gjorde eg greie for historia til dei tre teglverka som har
vore ved osen av Rauma. Til saman representerte dei 160 år med industri-
historie. For å setje det heile inn i ein større samanheng, vart teglverket
på Moldegård omtala som det eldste i distriktet, og Romdalvik Teglverk
og Stensaa Teglverk i gamle Veøy kommune vart nemnde for samanlik-
ninga sin del. Det er desse to sistnemnde vi her skal sjå nærare på, og vi
startar med teglverket i Romdalvika etter som det er eldst.

Romdalvik Teglverk på Sekken
Romdalvika, eller Ronndalvikja som det blir sagt i daglegtale, ligg på
sørsida av Sekken. Garden ligg mellom Vestad og Skovika. Frå gam-
malt hadde garden lite dyrkamark, men til gjengjeld var det mykje skog.
Skogen, saman med leirforekomstane, var nok grunnen til at det kom eit
teglverk her.

Teglverket i Romdalvika er det best bevarte i sitt slag i Romsdal.
Omnen står delvis enno. Av den grunn har området vore gjenstand for
undersøkingar og oppmålingar, og ein kort omtale står i Romsdal Soge-
lag, årsskrift 1966. Sjølv har eg skrive litt om dette teglverket i under-
visningsheftet «Moldensere før oss» (1980).1) Mangel på dokumenta-
sjon har gjort at det har vore gjetta ein del om både anlegg og produk-
sjon. Formålet med denne undersøkinga har derfor vore å finne opplys-
ningar frå andre kjelder. Det viktigaste nye er branntakstane frå 1860,
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Romdalvik Teglverk rekonstruert etter branntakstane i 1860-åra. Omnen til høgre er
den største vi kjenner i Romsdal. Grunnflata var 13 x 7,6 m medan Høljenes-omnen var
7,9 x 6,2 m og Stensaa-omnen 9.5 x 6,3 m. I svalene på sidene var veden lagra, og det
var frå desse sidebygningane at det vart fyra. Det var seks bringshol med jarndører på
kvar side av omnen. Gamleomnen til Nils Stensaa var bygd på same måten, men vi veit
ikkje kor mange dører og fyringshol omnen hadde. Reisverkshuset oppå omnen var
påsett for å halde regnet borte. Alle slike omnar hadde denslags tak.
Tørkehuset til venstre er heilt spesielt for å vere på eit teglverk, Til vanleg var dei i ei
høgd, slik bilda t.d. s. 151 frå Stensaa Teglverk viser. I tørkehuset vart leira truleg både
elta og forma, men kjeldene fortel ikkje noko om desse prosessane. Av branntakstane
går det fram at tørkehuset stod nærare omnen enn skissa viser.
Skisse ved Jon O. Villa 1996.

Sørenden på teglomnen i Romdalvika fotografert 1982 (t.v.) og 1996 (t.h.). Veggen er
7,6 m lang og 4.4 m høg. Opninga (kvelvinga) var for å legg inn og ta ut stein. Dette er
den best bevarte omnen av dei seks som vi kjenner frå Romsdal, og dette er den mest
intakte veggen i denne omnen. Foto Romsdalsmuseet (t.v.) og Øystein Eik.
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1865, 1866 og 1880.2) Her er det mange faktaopplysningar, og vi skal
derfor gå gjennom desse først. Etterpå skal vi samanhalde desse med
andre skriftlege kjelder og elles munnleg tradisjon.

Landhandlar Harald Onsum på Veblungsnes fekk skjøte på
Romdalvika av far sin, Gulbrand Onsum, i 1860, og det var han som
rekvirerte den første branntaksten på teglverket. Synfaringa var den 23.
oktober 1860, og det vart opplyst at det galdt dei «af nye opførte
Teglværks Bygninger.» Lensmann Nicolai Peter Grüner administrerte
synfaringa, og med seg som taksasjonsmenn hadde han Ole Andersen
Strømme, John Hansen Bjerke, Bjørn Hansen Korsan og Knut Knutsen
Ytre Sandnes. Landhandlar Onsum møtte ikkje trass i påminning «pr.
Post». Av korrespondansen som er bevart, går det fram at slike takstfor-
retningar som dette var temmeleg sjeldne. Lensmannen måtte derfor
konferere med futen i fleire saker, m.a. når det galdt takstmennene.

«Dernæst begav administrastionen sig tillige med Skjøns- og
Taxationsmændene til Aastedet og tok nu de der paa Gaarden Romdal-
viks Grund nye opført, nemlig et Tørkehuus, bestemt til deri at opsætte
til Tørkning den af de raae Materiale slagne Muur og Teglsteen, samt en
Teglovnbygning, begge beliggende i Sydvest, meget over 75 og indtil
200 alen fra Gaarden Romdalviks Vaane og øvrige Husebygninger,
uden at disse med Værksbygningerne ved Gjærde, Stakitværk eller
nogetsomhelst andet saadant har nogen Forbindelse.»

Tørkehuset var bygt av «Spærværk med 2de Lofter og tækket med
Teglsteen paa Lægter». Etter som dette tørkehuset var heilt annleis enn
dei vi kjenner frå andre lokale teglverk (sjå teikning), skal vi ta med den
korrekte ordlyden i taksten: Huset «befandtes at være 7 1/2 Alen høit
fra Stavene eller Støtterne under samme til Raften, og ligesaa 7 Alen
derfra til Røstet, 33 3/4 Alen langt og 11 1/2 Alen bredt. Aasene over er
21 Stokker, Aasene under Ligesaa 21 Stokker, Stavværket 24 Stokker
under og Staverne over Ligesaa 24 Stokker; 23 Tælaaser under og 12
Tælaaser ovenpa og forsynt med 46 Spærrer.-

Tegovnbygningen. Denne befandtes opført av veldannet Graaesteen
med Beklædning indvændig af Muursteen og tækket med Teglsteen paa
Lægter. Huset befantes ligeledes at være 21 Alen langt, 12 alen bredt, 7
Alen høit og Murene 2 1/4 Alen tyk.

I Huset var anbragt 6 Tørke- eller Brændeovne, hver ovn forsynt
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med 2de Malmdøre med de fornødne og anbragte tilsammen 12 Karme
af samme Antal. Husets Høide paa Restetasjen 6 3/4 (Alen) med tilsam-
men 28 Støtter eller Staver, under Røstet 3 Alen Høit med 30 Sperrer.
Ligesaa dette Hus for Fasthed er forsynet med 2de Jernbætter eller
Aaser tvers over Huuset og af samme Længde som Huusets hele
Bredde. Huset er desuten tilbygget eller vedbygget 2 Svaler 6 1/2 Alen
brede, nemlig en Sval paa hver Side og efter Husets hele Længde, alt af
Stavleie og tækket med Bord.

Disse ovenmeldte 2de Værkebygninger er opført næsten Væg i Væg
med hinanden og bemærkes at Tørrehuset intet Ildsted eller Skorsteen
befandtes at være anbragt.»

Taksten vart slik: 400 Spd på tørkehuset og 1100 Spd på omnen, til
saman 1500 Spd. Samanlikna med omnen på Høljenes Teglverk som
vart bygd 6 år før, var denne taksten rimeleg.

Den 16. juli 1865 brann teglverket i Romdalvika ned, og den 8.
august var det takst etter brannen. Onsum sende sin fullmektig Halvor
Evensen, og lensmann Grüner møtte med 4 takstmenn. Evensen vart
spurt om noko var fjerna før brannen eller redda under brannen, og til
det svara han at «intet Saadant er skeet, og Nedbrendelsen av
Værkbygningeme No 1 og 2 som nævnt i førnævnte Forsikringsforret-
ning aldeles total er nedbrændt». Det einaste som var att av det som var
med i taksten frå 1860, var 12 jarnmalmdører, 12 karmar og dei to jar-
nåsane (-betane) som heldt omnshuset saman. Dei siste var «meget
beskadiget af Ilden». Sjølve omnen var også så sterkt skadd at det måtte
byggjast ny. Berre dei 12 malmdørene med karmar og noko av jarnåsa-
ne kunne brukast oppatt, og dette representerte 90 Spesiedaler. Det har
ikkje lykkast meg å finne omtale av eller årsaka til brannen.3)

Året etter var alt bygt oppatt, og den 4. august 1866 var det ny takst.
Også denne gongen var det «Fullmægtig H. Evensen» som møtte i sta-
den for Onsum sjølv. Det nye tørkehuset var like stort som det gamle,
bygt stort sett på same måten som før, men var forsterka med 11 «Knæ»
(rotkrokar) i underetasjen og 6 i den øverste. Desse var festa med 2
jarnboltar kvar. Vidare var det i andre etasje laga til ein del tørkehyller
for stein: «12 Stave forsynede med 3 1/2 tylft Bord af 5 alens Lengde».
(176 hyllemeter). Takst: 450 Spd.
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Når det gjeld omnen, så var dei ytre måla på nyomnen dei same som
sist, men trehuset som stod oppå var om lag ein meter lågare. «Ovnen
har paa hver side 6 Brændeovne, der hver for sig er forsynet med
Malmdøre og Malmekarme. Disse Ovne ere murede af Ildfast Engelsk
Muursteen og ved Vælvning som går tvers over hele Hovedovnen. Til
denne Hovedovn er det tvende Indgange murede med Hvelve, uden
Døre.» På båe sider av omnen var det bygt opp nye tilbygg i tre slik som
før brannen. Taksten vart uendra, altså 1100 Spd.

Den 14. mai 1880 vart den siste taksten halden. Ingebrigt Harkjell-
sen Romdalvik møtte på vegne av landhandlar Onsum. Bortsett frå små
roteskadar og slitasje (filde), var tørkehuset som før, og om omnen blir
det sagt at han hadde «endeel Revner, men som ikke ansaaes for at med-
føre nogen Fare for Ilden». Taksten vart sett ned med 25 % sidan 1866
både på grunn av slitasje og rimelegare trevareprisar og arbeidspengar
enn 14 år før. Det er tydeleg full drift ved verket i 1880, men i ein marg
på taksten står det at teglverket vart meldt ut av brannkassa i 1882. Då
var det slutt. Ei naturleg forklaring på nedlegging er den nye ringomnen
som vart teken i bruk på Nes Teglverk sommaren 1880. Her vart det fyrt
med kol eller koks, og effektiviteten var langt større enn med ved.

Produksjonsutstyret
Kjeldene fortel ingenting om kva utstyr som vart brukt under produk-
sjonen, men folketeljinga frå 1865 fortel at det var 2 hestar og ingen kyr
i Romdalvika det året. (Om hestestallen, sjå nedanfor). I folketeljinga
10 år seinare var det ein hest, ei ku, 13 sauer og 2 geiter på garden. Det
tyder på at hestane/hesten var brukte i teglverksarbeidet. Vi veit at på
Høljenes teglverk var det leirmølne som vart dregen ved hjelp av hest
og hestevandring, og på Nes vart det bruka okse til same formål. Etter
som leira i Romdalvika vart tatt ut like ved verket, vart denne høgst
rimeleg trilla på trillebår - og ikkje køyrd med hest - til mølna. Sand,
vatn og leire vart så elta saman til ein formbar masse. Branntakstane
fortel ingen ting om utstyret dei brukte korkje når dei elta massen eller
slo steinen. Det står heller ikkje noko om talet på former (brett) som dei
tørka taksteinen i. På Nes Teglverk hadde dei 2000 slik brett, men der
var nok produksjonen nokså mykje større.

Omnen stod om lag nord-sør i terrenget, og det var inngang i kvar
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Stallen står ved vegen til teglverket. Forfallet har kome langt. Foto Øystein Eik 1996

ende. Like ved nordenden stod tørkehuset/arbeidshuset. Når dei hadde
forma og tørka nok stein til ei brenning, la dei steinen i omnen. Steinen
var stabla i raster på kant rundt kanalane («Velvingene») mellom fyr-
ingshola. Steinen vart sett på kant for at varmlufta lettare skulle bane
seg veg oppover i omnen.4) Det øvste laget med stein var takstein.
Denne var tynnare og trengte ikkje så sterk varme. For å halde på var-
men, var siste laget med takstein lagt flatt og dekt til med litt sand, men
dette sandlaget måtte ikkje vere tjukkare enn at det vart trekk gjennom
omnen.

Harald Sekkenes, som var barnebarn til Harkjell Ingebrigtsen, fortal-
de meg at dei fyra svakt i førstninga for å få ut dampen. 5) Etterpå auka
dei på med fyringa, og normalt gjekk det med 60 famner med 60 cm
ved på ei brenning. Dette tok 14 dagar, fortalde Sekkenes, men etter
opplysningar frå Kari Hoel, betydde dette helst at dei fyra ei veke og så
måtte dei vente ei veke på at omnen vart så avkjølt at dei kunne ta ut
steinen. Dei vann berre to brenningar for året, sa Sekkenes.
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Det var produsert både flat («beverhale») og krumma takstein ved Romdalvik Teglverk.
Den krumma steinen på bildet er frå Stensaa Teglverk, men forma var den same i
Romdalvika også. Det nedste bildet viser baksida av steinane - den sida som snudde
mot forma då steinen vart laga. På steinen frå Romdalvika ser vi tydeleg sandkorn i den
brente leira, medan noko slikt ikkje er å sjå på steinen t.h. Dette stemmer godt med opp-
lysningane om at det truleg ikkje vart sett til sand under eltinga ved Stensaa Teglverk
(sjå s. 157). Foto Romsdalsmuseet 1996.
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Produkt og omsetnad
I taksten frå 1860 blir det opplyst at tørkehuset var bygt for å tørke mur-
stein og takstein.

Det har ikkje lykkast meg å finne andre skriftlege kjelder frå samtida
som fortel kva produkt som vart laga, men tradisjonen veit å fortelje at
det vart laga både flat («beverhale») og bølga takstein. Slike tak fanst
det då også mange av på Sekken. Den flate steinen var spesielt veleigna
til tak i verharde strok, og ein finn dei ofte på fyrstasjonar. Tak med
«beverhale»-stein var ikkje heilt tette, men der det er verhardt, tørkar
det til gjengjeld fort oppatt. Vanleg murstein vil eg tru var den største
artikkelen etter som mange på denne tida bygde om husa sine og sette
inn omnar med pipe i staden for røykomn. Det har vore sagt at det også
vart laga leirkrukker og fat på dette verket, men det dreg eg i tvil etter
som det trongst ein heilt anna fagkunnskap og utstyr til å gjere det enn
det ein finn på eit enkelt verk som dette.

Den ferdige steinen var frakta bort frå Sekken i båt. Harald Sekkenes
opplyste at det var bygd ei renne frå teglverket og rett ned til sjøen.
Etter denne renna sende dei steinen rett ombord i båtane. Kvar det barst
av steinen, er ukjent. Det har ikkje lykkast meg å finne reklame eller
avertissement for Romdalviksteinen nokon stad. Konkurrenten Nore på
Høljenes Teglverk reklamerte fleire gonger i 1860 for sin stein i
Romsdals Budstikke.6) Hans Hage på Nes Teglverk reklamerer med
«Handel med Kramvarer og Teglsteen» i 1865, medan Onsum same
stad baudd fram «Kramvarer, Fiskevarer, Næver osv», men ikkje stein.7)

Mannskap
Arbeidsstokken på teglverket i Romdalvika er det svært få opplysningar
om. I samband med branntakstane både i 1865 og 1866 er det handels-
fullmektig Halvor Evensen på Veblungsnes som viser rundt på vegner
av eigaren, men han hadde neppe noko med produksjonen å gjere. Det
hadde derimot Harkjell Ingebrigtsen som flytta frå Hen sokn til Veøy
med kone og tre born nokre år før 1860. Han var truleg med på å byggje
opp verket. I folketeljinga frå 1865 er han titulert «Husfader, Forpagter»
og i merknadsrubrikken står det «Teglværk». Tradisjone fortel at han
var arbeidsformann. På Romdalvikneset budde husmann med jord,
Knut Olsen f. 1802 på Lesja. Det står ikkje at han arbeidde på teglver-
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ket, men det gjer det heller ikkje om nokon andre, og det nytta ikkje å
drive teglverk utan arbeidarar.

I 1868 flytta Even Andersen frå Høljenes Teglverk som då var ned-
lagt, til Sekken. I kyrkjeboka for Veøy 1873 er han titulert teglverksar-
beider.8) Han og familien finn vi att i folketeljinga frå 1875 i Romdal-
vika. På dette tidspunktet var det 3 hushald/familiar på garden:
1. Harkjell Ingebrigtsen med kona Marit og 4 born. Harkjell er titulert

«Bestyrer» og om eldstesonen Ingebrigt (f. 1852) står det «Hjælper
Forældrerne».

2. Even Andersen (f. 1822 i Fåberg) er titulert «Husfader, Inderst.
Teglverksbestyrer» og han budde der saman med kona Anne og 3
born.

3. I same huset budde Hans Christensen (f. 1842) frå Ringebu. Han var
jordarbeider.

Ei branntakstforretning frå same året (1875) viser at det då var to
bustadhus, 1 stabbur og 1 stall på garden.9) Det må bety at Harkjell og
Even med familiar må ha budd i kvart sitt hus, og slik teljinga er førd,
budde Hans Christiansen i huset til Even.

På husmannsplassen på Romdalvikneset budde framleis Knut Olsen,
men han var no enkemann. På same plassen budde også sonen Sivert
Knutsen (f. 1833) med familie, og han var «Inderst, Husfader og For-
pagter». Kva som ligg i «Forpagter» er uklart, men Harkjell Ingebrigt-
sen hadde også denne tittelen i 1865, og han var knytt til verket.
Rimelegvis var også Sivert Knutsen det.

Elles var det ingen på Sekken - korkje i folketeljinga frå 1865 eller
1875 - som har tittel der ein kan slutta at teglverket var arbeidsstaden
deira, men det var mange husmenn på Sekken i desse åra, så fleire av
desse kan ha vore sesongarbeidarar der. I eit lite oppsett i Romsdals
Budstikke 4. sept 1957 står det: «Ca. 20 mann arbeidet ved verket da
det var i drift. Dessuten hadde det fast vedhugger knyttet til driften». Ut
frå folketeljingane og amtmannsinnberetningane synest 20 mann i mes-
te laget, men det kan vel tenkjast at det i periodar enkelte år var så
mange i arbeid på ein gong.

I amtmannsinnberetninga frå 1871-75 står det berre at verket var i
drift, men ikkje kor mange som arbeidde der. I neste 5-årsperiode står
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det at «Romdalvik Kalkbranderi» sysselsette 4 personar, men om dette
galdt Romdalvik teglverk eller Ottestad kalkbrenneri, er litt uklårt. Det
er ikkje så usannsynleg at det gjeld teglverket, og at dei 4 var å finne på
garden og husmannsplassen i Romdalvika.10)

I 1880 hadde truleg Ingebrigt Harkjellsen teke over leiaransvaret,
etter som det var han som tok seg av takstmennene. I amtmannsinnbe-
retninga for åra 1881-1885 er ikkje Romdalvika nemnt. Det tyder på at
det var slutt kort tid etter at taksten vart halden. Onsum selde sin del av
garden i 1883 til Ola Leikarnes som så selde han vidare til Nils Stensaa
i 1901.

Stensaa Teglverk på Nesjestranda
Steinså-garden ligg mellom Hamnevik-gar-
den og Flovikholmen på Nesjestranda. Elva
Steinsåna har gjeve garden namn. Mellom
Leirholmen og land ligg Valen, ei grunn vik,
og opp for denne vika eller valen er det store
leirforekomstar. Området var som skapt for
teglverk: Førsteklasses leire like ved ei god
båthamn. Tørkehus og teglverksomn kunne
plasserast på ein solid bergrygg der det var
god tørk. Området der dei tok ut leira er i dag
dyrka opp, men staden heiter framleis
Leirhola.

Teglverkseigar
Nils K. Stensaa
(1862-1953).

Den først teglverksomnen
Den 7. juni 1893 vart det halde branntakstforretning på Stensaa Tegl-
verk etter oppdrag frå eigaren, gardbrukar Nils Knutsen Stensaa.11) Det
blir opplyst at teglverk ikkje var assurert før, og det stemmer godt med
opplysningane i ei annonse i 1905 der det står at det «opførtes av nuvæ-
rende Eier Nils Stensaa i Aaret 1893 .»12) Branntaksten fortel oss i detalj
om kva bygningar som var der frå starten, og då er det naturleg å ta byg-
ningane i den rekkjefølgja som dei er nemnde i branntaksten:
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Stensaa Teglverk etter at ringomnen
og pipa var på plass. Bildet er frå

om lag 1900, og dei mange husa
som ikkje har fått nummer, er

tørkehus eller arbeidshus.
1. Losjihuset.

2. Teglomnen.
3. Naustet.

4. Arbeidshus.
5. Saga.

Det er enno ikkje gjort
nemneverdig fylling i Valen.

Foto Fredrik Misfjord/
Romsdalsmuseets fotoarkiv

1. Omnen var bygd av gråstein og teglstein. Gråsteinsmuren var 0,95 m
tjukk og fora innvendig med 1 1/2 teglstein, dvs ca 0,30 m. Totalt vart
omnsveggene då 1,25 m tjukke. Lengda på omnen utvendig var 9,45 m
og breidda 6,3 m. Høgda (over jorda, innvendig) var 3,47 m. Oppå
omnen var det eit bindingsverkshus med mønetak, og opp til rafta på
dette var det 1,89 m. Huset var kledd med bord og taket var også kledd
med bord. Ein jarnbjelke heldt huset saman. Inntil langsidene på omnen
var det eitt skur på kvar side med breidde 2,5 m og høgd til rafta var 2,2
m. Både tak og vegger var bordkledde.

Omnen med dei to skura på sidene er svært lik omnane i Romdal-
vika (frå 1860) og på Høljenes teglverk frå 1854.13) I storleik var omnen
noko mellom desse. Omnen var i grunnen gammaldags alt ved starten,
og som vi seinare skal sjå, vart han skifta ut alt 4 år seinare. Merkeleg
nok står det ingen ting om kor mange dører og fyringshol som gjekk inn
i omnen, men ut frå det vi veit frå dei andre tilsvarande teglomnane frå
denne tida, kunne det variere ein del.

2. Tørkehuset stod 25 m frå omnen. Det var 37,6 m langt og 5,0 m breitt
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med ei rafthøgd på 2.80 m. Sørveggen var bordkledd, medan nordveg-
gen hadde eit skur på 25,0 x 2,5 m bygd inntil rafta. Om lag halvparten
av huset hadde teglsteinstak på lekter medan resten hadde spontak. I
tørkehuset var det 2 benker «der benyttes til forarbeidelse av stenen» og
5 hyllerekker til å tørke steinen i.

3. Maskinhuset var bygt i bindingsverk, 10,66 x 8,15 m og 2,2 til rafta.
Det stod i flukt med tørkehuset. Det var avdelt eit rom på 7,2 x 4,7 m,
der ein 12 HK lokomobil stod plassert. Røyken frå lokomobilen gjekk
gjennom spontaket i ei jarnrør som var forsynt med gnistfangar. Frå
lokomobilen gjekk det drivaksel med reimhjul til leirmølna.

Den 23. januar 1894 er det gjort følgjande notat i branntaksten: «I No 2
er anbragt er Cirkelsagbænk med 2 Cirkelsag, som vil blive brugt 1 à 2
Maaneder for Vinteren».

Den 28. juni 1895 er det ny takst. Det er tydeleg at teglverket går
godt, for av taksten går det fram at det var sett opp eit nytt tørkehus for
stein, 32 x 4,5 m med tre hyllerader. Hyllene var «forsynede med
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Stensaa Teglverk t.v. med leirhola
opp for Valen. Husa på Steinså-garden

ligg på øversida av bygdevegen.
Den kvite gavlen på bustadhuset

er litt dekt av nyløa frå 1901.
Ved sjøen t. h. ligg Havnevik Dampsag,

og det kvite huset i vegkrysset er
ungdomshuset Veøheim.
Rett over vegen t.h. for

ungdomshuset hadde Lasse Vik
butikken sin.

Foto Fredrik Misfjord/
Romsdalsmuseets fotoarkiv

Bretter at lægge Stenen paa». Bretta var for takstein. Vidare var det sett
opp eit lagerhus for tørka stein og steinkol, 9,5 x 11.5 m i to høgder.
Dette stod inntil omnen, og det er vel naturleg, etter som omnen var fyrt
med kol. I taksten står det at første høgda var utan innreiing, medan det
var reolar i den andre.

Den nye ringomnen
På denne tida hadde Nes Teglverk14) problem medan Nils Stensaa satsa
friskt. I 1897 reiv han ned den 4 år gamle gråsteinsomnen og bygde ny,
moderne ringomn, som var 27 m lang, 8 m brei og 3 m høg. Veggene
var 1,6 m tjukke og var laga av teglstein. Til omnen var kopla ei pipe
med grunnflate på 2,4 x 2,4 m og ei høgd på ca 24 m. Taksten frå 1897
fortel ikkje meir om korleis omnen såg ut, men ut frå taksten i 1906 får
vi vite at omnen hadde 12 kammer. Frå andre kjelder veit vi at inn til
kvart kammer var det ei dør slik at dei kunne leggje inn og ta ut steinen.
Kolet derimot vart rent ned i kvart kammer gjennom malmrører frå
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«taket» i omnen. Ringomnen på Nes Teglverk hadde 102 «Ildnings-
rører», dvs. 8-9 rør for kvart kammer, og det er naturleg at det var noko
liknande her. Til fleire rører ein hadde ned i eit kammer, til lettare var
det å fordele kolet. Frå kvart kammer gjekk det ein trekkrør/røykkanal
som på ein eller annan måte stod i samband med skorsteinspipa. 15)

Det praktiske med ein ringomn var at ein kunne brenne stein konti-
nuerleg. For medan ein fyrte på eine sida av omnen, var ikkje tempera-
turen høgre på den andre enn at ein kunne ta ut ferdig stein og leggje
inn ny. Den 24 m høge pipa måtte til for å få trekk i omnen. Tradisjonen
veit å fortelje at det var ein omreisande svenske som var bas under
muringa. Han bygde opp eit spiralforma stillas etter kvart som han
arbeidde seg oppover. Det gjekk med 33000 stein i pipa, som framleis
står som eit landemerke.

Over den nye omnen var det eit bindingsverkshus på 23,5 x 13,5 m
og med ei rafthøgd på 4,75. Takhøga over omnen var så stor at det var
frådelt to små rom over omnen, og det eine var forsynt med omn og
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Teglverksområdet slik Nils Stensaa presenterte det i 1905. Pipa, omnen og tørkehusa
ruver i landskapet. T.v. står naustet, og t.h. losjihuset. Ved saga (nærast) er det ordna
opptrekk for tømmer frå sjøen. I høgre bildekant kan ein sjå delar av leiruttaket med
trillebår og trilleflakar. I huset med vindauge - rett bak saga -stod truleg lokomobilen.

«murstensrør gjennem taket». Dette var elles fyrbøtaren sin arbeids-
plass, og elles lagra dei truleg noko kol også oppå omnen. Omnen og
pipa vart forsikra med kr 20.000,- og huset rundt med kr 2.500,-.

Men dette var ikkje alt. I tillegg til dei tre tørkehusa som var der før,
tek taksten med tre nyoppførte: 20,25 x 5 m, 23,5 x 5 m og 25,25 x 5 m,
til saman 356 m2. Hus låg attmed kvarandre med 1 m mellomrom, men
27 m frå omnen. For å kunne utnytte den utvida tørkekapasiteten, vart
det kjøpt inn ny lokomobil med «12 nominel hestekr.», og det var bygd
nytt leirmølnehus ved lokomobilen på 5,5 x 4,25 m. Den gamle loko-
mobilen vart truleg seld etter som han gjekk ut av taksten. Forsikrings-
summen vart til slutt på heile 33.450 kr, og det var ei tredobling frå
1895.

I premie betalte Nils Stensaa kr 108,94.
På taksten frå 1897 står det notert år 1900:

«Til Lokomobilhuset er siden taxtens afholdelse opført et Sagbrug, der
ikke er forsikret og ikke for Tiden i Brug.»

Neste fullstendige takst er frå 29. mai 1906. Teglverket var då truleg
inne i sin beste periode fordi gjenoppbygginga av Ålesund no gjekk for
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fullt etter brannen i 1904. Det blir derfor opplyst at «Samtlige Huse
befandtes saavel med Hensyn til Form som til Indredning at være ufor-
andrede siden sidste Takstforretning. Værdien befandtes dog for alles
vedkommende paa Grund af Alder og Slitage at være forringet, hvorfor
Omtaksasjon fandt Sted.» Verdiane vart skrivne ned med om lag 25 %.
Det vart vidare opplyst at det den 26. august 1903 hadde vore ein min-
dre brann i maskinhuset og at skadane ikkje var tilfredsstillande utbetra.

Vanskane melder seg
Den 31. august 1915 var det på nytt branntakst. Tre av tørkehusa var
gjort noko kortare, men elles var alle dei andre bygningane på plass slik
som i 1897 og 1906. Alder og slitasje sette sitt preg på anlegget, spesielt
på taka. Det blir vidare opplyst at det var 3 lagerhus og to tørkehus «i
umiddelbar nærhet», men desse ville han ikkje forsikre. Dette kan tyde
på at drifta ikkje gjekk så godt lenger. Den 15. februar 1917 vart tegl-
verket frådelt hovudbruket og fekk bnr 2.16) Namnet på det nye bruket
var A/S Stensaa teglverk, og eigarane var «brugseier Ole Hovdenak,
gaardbr N. Stensaa og kontorist O. Hovdenak jr.» Grensene vart nøye
gjennomgått, og det er tydeleg at det var viktig å sikre området for vida-
re drift. Men skylddelingsmennene vart spurde om det var godtgjort «at
denne parcel, som fraskilles eiendommen, er bestemt at opdyrkes eller
anvendes til byggetomt, vei, industrielt anlæg eller andet lignende øie-
med? Ja, til fortsat drift av et bestaaende teglverk (?)» Denne merkna-
den kan vel ikkje tolkast annleis enn at verket ikkje er i drift. Nils
Stensaa er truleg engsteleg for kva som vil skje med verket og området.
Derfor fekk han med følgjande merknad i forretninga: «Det bemerkes
at det ved mannskapsbarakken staaende lille baatnøst samt den nødven-
dige grund til dette samt nødvendig adkomst til veien og til søen til og
fra nøstet forblir selgerens eiendom og indgaar ikke i salget likesom
sælgeren fremdeles har fri adkomst til sit andre nøst samt fri benyttelse
av værkets kai til gaardens behov.»

Frådelinga kom som eit resultat av økonomiske vanskar. Det blir
sagt at kolprisane var så høge at lønsam drift var uoppnåeleg.
Teglverket stod i fleire år. I 1922 vart den siste branntaksten halden.
Brukseigar Ole Hovdenak hadde forlangt takst og Nils Stensaa viste
rundt. «Husene befantes å være så omtrentlig uforandrede siden forrige
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Form som dei «slo» murstein i. Steinen vart forma to og to, og så tok ein steinen ut av
forma etterpå. I rå tilstand målte kvar stein 25 x 12 x 6,5 cm. Knut Stenså fann denne
forma i jorda ved teglverket. Foto Romsdalsmuseet 1996

takst, men verdien befantes for alle bygningers vedkommende redu-
sett». Teglomnen og pipa vart ståande uforandra, lokomobilen, maskin-
huset og to tørkehus gjekk ut av taksten fordi dei var «falleferdige og
takløse». Taksten vart avslutta med følgjande opplysningar: «Stenså
Teglverk ligger f.t. nede og den møtende fullmektig erklærte at husene
m.v. der som før nævnt er dårlig vedlikeholdt, ikke vil bli istandsatt før
tidene forandrer sig.»

I margen på taksten frå 1922 er det notert følgjande i 1923: «Eieren,
A/S Stenså Teglverk er konkurs.» Eigaren er i dette tilfelle Ole
Hovdenak, han med stolfabrikk og sagbruk. Han gjekk konkurs 12.
mars 1923.17) Han hadde eit aktiva i teglverket på kr 6.000,-. Tre år sei-
nare er det skrive til: «Endel bygninger er nedrevet. De igjenstående
antas forringet i verdi. Begjæret omtakst for Brannkassenes regning».

Trass i at teglverket var nedlagt, vart det halde takst att i 1926. Då
var Knut N. Stenså eigar. Omnen og pipa var framleis inntakt, men av
tørkehusa var det berre 4 att. To av desse vart kalla «tørkehus» og to
«lagerhus». Dette tyder på bruksendring. «Teglverket har ikke vært i
drift på mange år, og kommer heller ikke i drift igjen. Eieren henstiller
derfor at husene sættes i en lavere takst». Enno så seint som i 1931 vart
det betalt forsikring for delar av anlegget, men då var det også slutt.
Dette året vart nemleg Stenså Sagbruk grunnlagt med Erik P. Bergsvik
som disponent og «med tre andre av familien som medeiere».18) Nils
Stenså (f. 1918) og Rolf Aslaksen (f. 1920) som båe to er barnebarn til
teglverksgrunnleggjaren, fortalde på ei synfaring i september 1996 at
Andreas Vågseter (1880-1950) som budde på Flovikhaugen, slo ned

156



Teglverksområdet i slutten av 1950-åra. Alt frå teglverksdrifta - utanom den høge pipa
- er borte. Sagbruket frå 1931 står t.h. for pipa og Valen Møbelfabrikk frå 1941 i ven-
tre bildekant. Valen er meir eller mindre utfylt og Leirhola delvis dyrka. Oppe t.h. står
husa på garden.

omnen bit for bit og trilla steinen ned i fjøra. Dette var 1931-32, trudde
dei. Steinhaugen har vore synleg mellom pipa og Valen møbelfabrikk
heilt til for få år sidan, men no har grov sjø teke med restane på djupt
vatn.

Produksjonsutstyr, produksjon og produkt
Branntakstane fortel berre om det dyre produksjonsutstyret, dvs. loko-
mobilen og leirmølna, ikkje om handverkty av ulike slag. Nils Stenså
og Rolf Aslaksen opplyser at arbeidet i Leirhola gjekk for seg med hak-
ke, spade og trillebår. Det hadde ein tendens til å samle seg mykje vatn i
området, så leira vart trilla på treflakar heilt bort til leirmølna. Då infor-
mantane var gutungar i 1920- og 30-åra, fraus vatnet i Leirhola til den
finaste skeiseis. Området er i dag dyrkamark, men enno i dag kan ein
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T.v. del av teglstein der det har stått «STENSAA». Det vart laga berre eit fåtal stein
med slikt fabrikkstempel. T.h. tre typar fiskesøkke. Det vart også laga ein 4. type med
halvmåneform. Foto Romsdalsmuseet 1996

støyte på restar av trilleflakane. I slutten av driftsperioden vart det bruka
vaggar på skinner i staden for trillebår.

Leira vart elta i mølna. Ved dei fleste teglverka vart det sett til 20-
25% sand til leira under eltinga, men informantane mine veit ikkje av at
det vart gjort det ved Stensaa Teglverk. Dei visste heller ikkje om aktu-
elle sandtak i området. Det var kvaliteten på leira som avgjorde kva som
måtte setjast til under eltinga. Vatn måtte i alle fall til.

Vanleg murstein var laga i jarnformer med plass til to steinar. Leira
vart banka ned i forma for at alle hjørna skulle bli gode. Det er denne
bankinga som gjer at det heiter å slå stein, og han som gjorde det heitte
steinslåar (sjå foto s. 156).

Kvar takstein vart laga til for hand i særskilte former. Steinen vart
tørka ei tid i den forma han var laga. Dette kravde tusenvis med former
og kilometervis med hyller. Branntakstane viser då også at det på det
meste var 6 tørkehus på 20-25 m med mange hyllerader. Bretta var laga
av feit, amerikansk furu. Etter at verket var nedlagt, vart desse bretta
hogde sund og bruka til ved, fortel Nils Stenså.

Utanom takstein og murstein vart det laga fleire typar garnsøkke (sjå
foto s. 147 og 158).

Arbeidsstokken
I eit oversyn over fabrikkanlegg i Romsdals Amt 1895 er Stensaa
Teglverk oppført med 11 mann. 19) Dette var enno medan gamleomnen
var i bruk. I ei annonse i J. A. Schneider: «Molde og Romsdalen» del 2.
frå 1905, står det at «Bedriften beskjæftiger Aar om andet 28 mand.
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Teglverksområdet september 1996. Pipa frå 1897 ruver i landskapet den dag i dag.
Somme brukar ho som fiskeméd. Øvst t.v. fundamentet på 2,4,x 2,4 m med sotluka og
røykinntaket frå teglomnen. Mellom dei 33000 steinane i pipa er det ei kalkblanding -
ikkje sement. Svensken som mura den 24 m høge pipa gjorde solid arbeid. Han var støtt
tørst og forlangte øl, blir det sagt. Inne i pipa er det laga til «troppetrinn» for feiaren.
Nikoline Stensaa, kona til eigaren, var ein tur oppå toppen av pipa før stilasjet var
rive. Under: Etter at teglverket var lagt ned, var det først sagbruk, høvleri m.m. Det sto-
re huset på bilde er tangmølne med lager, og heilt i høgre bildekant ligg framleis gam-
lenaustet. I framgrunnen står eit kraftig fortøyningspunktfrå storheitstida.

Foto Romsdalsmuseet 1996



Afsætningen er mest Aalesund, delvis Molde, Kristiansund N og omlig-
gende Landdistrikt.» Dette er toppåra under gjennoppbygginga av Åle-
sund. I 1909 er talet på arbeidarar 12.20) Leitar vi så etter kven som som
arbeidde der, er det berre folketeljinga frå 1900 som er aktuell:
Nils K. Stensaa - gardbrukar, teglverkseigar og styrar, sagbrukseigar -

38 år.
Hermik O. Malmin - teglbrennar frå Jæren - 37 år
Johan Botolvsen Aarset - teglverksarbeidar - 27 år
Petter E. Sekkenæs - teglverksarbeidar - 24 år
Hans Vestad - teglverksarbeidar - 18 år
Ole K. Stensaa - teglverksarbeidar - 21 år
Desse tre siste budde i eit eige hus på garden, truleg Losjihuset.
På Solheim under Flovika budde desse tre:
Hans K. Stensaa, 35 år,
Hans I. Furholm, 32 år,
Knut T. Stenløs, 30 år.
I tillegg til desse arbeidde husmannen Knut Vikgjerde, 47 år som
«brænder ved teglverket» og son hans, Karl, 24 år, som fyrbøtar.

Dette blir til saman 11 mann med ein gjennomsnittsalder på 30 år og
det er 14 år yngre enn på Nes Teglverk same året. Berre to må reknast
som innflyttarar (Malmin og Furholm). Teljinga vart avvikla 3. desem-
ber 1900, og det var ikkje noka god årstid for teglverksarbeid. Det var
nok fleire der sommars tid. Arnold Solemdal opplyser at både Iver
Arnesen Mauset (1846-1927) og Ole Ellingsen (Buvik) Solbakken
(1873-1937) arbeidde på teglverket periodevis. Iver Mauset var «veke-
pendlar» og gjekk to timar kvar veg til og frå.

Avslutning
Det var ringomnen på Nes Teglverk som truleg gjorde at teglverket i
Romdalvika vart lagt ned like etter 1880, medan høge kolprisar og løns-
kostnader tok knekken på Stensaa Teglverk rundt 1917-18.

Av verket på Sekken er det att noko av omnsmuren, medan berre den
høge teglsteinspipa står att etter verket hans Nils Stensaa. Spør du
lokalkjente om det er skilnad på produkta frå dei to teglverka, er svaret
gjerne at taksteinen frå Stensaa Teglverk jamt over var hardare brent
enn Romdalviksteinen. Han er derfor utruleg sterk. Det fekk Romsdals-
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museet erfare då noverande eigar av Steinså-garden, Knut Stenså, tok
av dei om lag 7000 steinane som var på løetaket sitt. Løa var bygd i
1901, og ho hadde «heimlaga» stein frå starten. Romsdalsmuseet sikra
seg ca 5000 av denne steinen for framtidig bruk på Veøya, og storparten
av dette partiet var godt som nytt!
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