
nert fra Norges Tekniske H0gskole som kjemiingeni0r og har 
etterpa fatt videre utdannelse ved opphold i U. S. A. 

Fabrikkens vannkraft med tilh0rende dammer og rettighe
ter ble i 1916 solgt til Trondheim kommune til drikkevannsfor
syning. Salget foregikk pa den mate at kommunen foruten et 
kontant bel0p til a foreta ombygging til elektrisk drift, for
pliktet seg t~l gratis a levere fra sitt elektrisitetsverk 210 hk. 
elektrisk kraft pa transformator i fabrikken, og ytterligere 
100 hk. til en omforenet rimelig pris. Fra 1920 drives s:Uedes 
fabrikken helt ved elektrisitet. 

VI. 

A.s STRINDEN TEGLVERK 

Strinden Teglverk er en av de be drifter fra nyere tid som 
inn tar en framskutt stilling i det industrielle liv i bygda. 

Et interessentskap kj0pte i des ember 1898 garden s0ndre 
Reitgjerdet, som da eiedes av stortingsmann P. Fjerrnstad, 
med tanke pa vordende teglverksdrift. Interessentskapet bestod 
av gardbruker Johan Nygard) h:erer Ole Nygard) ingeni0r Furu
lund) frk. Dorthea Nygard. Etter tegninger av ingenior Furu
lund ble arbeidet med teglverksanlegget pabegynt allerede f0rst 
pa aret 1899 og utpa forsommeren samme ar var dette sa langt 
fremskredet at driften kunne begynne. 

Imidlertid ble eiendommen med teglverket i des ember 1899 
hi'tndgitt P. Fjermstad til avhendelse til et vordende aksje
selskap. 

Aksjeselskapet ble stiftet 10. februar 1900. Det var da teg
net 73 aksjer a kr. 1000,-; eiendommen med div. 10sore ble 
samme ar overtatt for en kj0pesum av kr. 100.000,-. Som 
aksjeselskapets furste styre valgtes i det konstituerende m0te 
I. K. Stn~m) formann, J. Wilmann og Joh. Nygard) med P. 
Fjermstad og J. Algarheim som suppleanter. Som selskapets 
disponent ansattes samtidig Anton Faaness. I styrem0te 21. 
mai nest etter ble J. Algarheim ansatt som driftsbestyrer og 
Ole Norbrek som arbeidsformann. 
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A.8 Strinden T eglvcrk . 

Foruten fubrikasjon av murstein opptok det nye selskap 
allerede f0rste aret ogsa tilvirkning av drensr0r. 

Virksomheten ble etter noen ars forlap utvidet. I 1910 gikk 
selskapet saledes til oppf0relse av en ny ovn med ovnshus og 
varen samme ar kj0ptes garden Tommerholt i Strinda. Som
meren 1912 ble det bekostet en hoyspent elektrisk jordkabel fra 
Trondheim elektrisitetsverk og h0sten samme ar ble elektrisk 
Iys installert pa verket og s0ndre Reitgjerdet. Bedriftens nabo
eiendom, lille Reitgjerdet, ble innkjopt i november 1912 for a 
skaffe mer hus til verkets folk og til utvidelse av heste
stallen m. v. 

Det f01gende ar ble ny mursteinsmaskin med tilbeh0r an
skaffet samt to elektriske motorer til avl0sning av den tidligere 
brukte dampkraft. Varen .1920 anskaffedes en gravemaskin 
samt kabelbane til framdrift av leren. Bedriftens tekniske ut
styr er i den f01gende tid etter hvert ytterligere modernisert 
og utvidet. 

Selskapets aksjekapital ble etter utvidelsene m. v. forh0yet. 
Under de mindre gode konjunkturer i 30-arene ble det for

holds vis stille med nybygging og utvidelser ved bedriften. I 
stedet gikk man i denne tid til rasjonalisering av virksomheten, 
i mindre malestokk. 
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I 1937 ble det foretatt et st0rre nybyggings- og ombyggings
arbeid for a skaffe st0rre produksjon, og dette arbeid fortsatte 
hele tiden ut i krigsarene. B~driftens kapasitet er saledes i dag 
betydelig utvidet likes om driften er langt fremme m. h. t. rasjo
nalisering slik at man star ganske godt rustet til a m0te kra
vene som stilles i forbindelse med gjenoppbyggingen. 

Omkring 1940 ble S0ndre Berg i Strinda innkj0pt med hen
blikk pa utvidelse av lertaket. Sammen med A /S Ranheim 
Papirfabrikk kj0ptes Tomsetasen i Strinda, hvor det er kalk
forekomst, med henblikk pa framtidig drift av kalkverk. Til 
byggetomter for arbeiderne kj0ptes allerede i 1920 en del av 
garden Bmsets jordveg. 

Stortingsmann P. Fjermstad, som var selskapets st0rste 
aksjonrer , var medlem av styret fra 1902 og styrets formann 
fra 1906 til sin dod varen 1921. Ingeni0r Furulund valgtes pa 
arsm0tet samme ar til styrets formann. 

Selskapet s navrerendc styre be star av M. A. I-Iabberstad) 
Vestby, Svure Christensen) Trondheim, Olaus Grendal) Strinda. 

Anth. Faaness, selskapets f0rste disponent, avgikk ved d0den 
1915. Driftsbestyrer J. Algarheim ansattes da som disponent; 
samtidig ble salgskontoret flyttet til lille R?itgjerd?t. J. Algar
heim fratriidte stillingen i 1929 og etterfulgtes av selskapets 
navrerende dispone nt, ingeni0r Ant. A. Furuseth) som i flere 
ar seinere har tatt framtredende del i det kommunale og offent
lige liv i Strinda, hvor han har vrert ordf0rer i formannskapet, 
f. t. formann i Strindens Sparebanks direksjon m. v. 
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