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Trondhjems Aktieteglværk på Bakklandet – og leire 
fra Strinda

Av Haldis Isachsen

Jeg vokste opp i Vollabakken, og en av 
naboene var bl.a. Trondhjems Aktiete-
glværk.  Jeg har mange minner fra tegl-
verket da både min far og min farfar var 
ansatt i bedriften. Min farfar, Gerhard 
Pettersen, f. 1892, jobbet der i over 50 
år, og min far, Gunnar Pettersen, f. 
1927, var sjåfør i ca 25 år.  Farfar hadde 
gått på Skjetlein landbruksskole, og job-
bet en tid som agronom på Rotvoll gård. 
Da han begynte på teglverket, startet 
han med å kjøre ut teglstein til bygge-
plassene med hest og vogn. Den gangen 
var det 6-8 hester som ble brukt til ut-
kjøringen. Farfar fikk etter hvert tittelen 
forretningskjører.  

Det som var populært for en del av oss 
unger i strøket, var å få sitte på laste-
bilene når de kjørte til eiendommen Øs-
tre Berg på Strinda  for å hente leire. 
Sjåførene var alltid i godt humør og for-
talte mange morsomme historier til oss. 
I dag finner vi Freidighuset, Freidigba-
nen og trafikkopplæringsbane for barn 
(Eberg trafikkgård) der leire ble tatt ut.

Teglverket var et stort område med mye 
spennende for oss ungene. Det var ikke 
like populært at vi snoket rundt omkring 
og tittet på arbeiderne som sprang i full 
fart med trillebåra. Det var veldig viktig 

at vi ikke kom i veien for dem. De store 
ovnsgangene virket litt skumle, likedan 
varmen fra teglovnene. 

Baklandets teglværk

Teglverket på Bakklandet var landets 
eldste teglverk. Teglverksområdet lå i 
Strinda fram til byutvidelsen 1. januar 
1864, og vi kan vel også si at Teglverket 
var Strindas eldste industrivirksomhet. 
Teglverket er kjent siden 1200-tallet og 
var opprinnelig kongens eiendom. Tegl-
verkstomtene på østsiden av Nidelva ble 
skjenket til Domkirken av Magnus La-
gabøter i 1277. Verket forble deretter 
under erkebiskopens kontroll til etter re-
formasjonen. I denne perioden produ-
serte verket gulvfliser i tillegg til 
murstein. 

På 1640-tallet kom verket i byborgernes 
eie, og ble etter hvert overtatt av famili-
ene Schøller og von Krogh. Verkets ei-
ere søkte i 1723 om monopol på 
produksjon av teglstein i Trondhjems 
amt, hvor teglverket på Bakklandet var 
den eneste bedrift av sitt slag. 

Verket lå fra gammelt av på gården Bak-
klandets grunn, like nedenfor Vollabak-
ken, hvor det fantes rike 
leirforekomster. Leire er en tung masse, 
og det var nødvendig å gjøre frakten så 
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kort som mulig. I 1816 bestod anlegget 
av teglovnshus, brennovn, to tørkehus 
og et møllehus. 

Omkring år 1800 eide general Georg 
Fredrik von Krogh verket, og i 1812 
solgte han det til sin sønn oberstløytnant 
Georg Fredrik von Krogh. Sønnen reiste 
også et skipsverft på Bakklandet samti-
dig som han gjenreiste det gamle tegl-
verket, og han eide også flere gårder. 
Hans industrielle anlegg ruinerte ham. 
Eiendommene prøvde han å selge, men 
han ble sittende igjen med dem. Han 
døde i 1826, og kona satt igjen med stor 
gjeld og 12 barn.

I 1830-årene kom det en ny oppgangstid 
for den gamle industrien. Avsetnings-
mulighetene ble lettere, kapitalsterke 
menn overtok anleggene og trakk inn 

fagfolk til å stå for driften. Det var pro-
kuratorene Olaus Wahl og Henrik Lys-
holm som overtok verket etter Kroghs 
død.

Etter de store bybrannene i 1841 og 
1842 kom det en ny bygningslov i 1845 
som bestemte at nye hus i Trondheim 
skulle bygges i mur, og det førte til sti-
gende etterspørsel etter murstein, men 
folk flest hadde en mistro til murhus, og 
kanskje særlig til murhus bygd av stein 
fra Trondheim og Trøndelag. Det ble 
hevdet at den var så porøs at vannet 
slapp igjennom. 

Det ble laget murstein, takstein og 
drensrør, og langt tilbake i tida kan det 
også ha vært pottemakerproduksjon der. 
Murstein ble bare produsert i perioden 
mai-september, da den ble tørket i åpne 

Teglverksområdet i 1896. Vi ser pipa på ovnshuset og leiruttaksområdet bak. Foran teglverket ligger 
den mekaniske bedriften Fabrikken ved Nidelven, etablert 1843, som leverte dampmaskinen til tegl-
verket. Foto: Hof-fotograf Wilhelm Dreesen, Flensburg. Fra bildemappen “Trondhjem og omegn” ut-
gitt av Holbæk Eriksens forlag ved Trondhjems 900-års jublileum i 1897.
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skur, og ikke tålte kulde. Drensrør og 
takstein ble tørket i de varme lokalene 
over teglovnen, og disse produktene ble 
produsert hele året. 

I starten ble leira tatt ut i bakkant av te-
glverkstomta. Det ble brukt hest og 
vogn til utkjøring, og det var en stor låve 
med staller på området. I bakkene mot 
Jørgen Bjelkes gate ble det drevet med 
slåttonn. Hestemøkka var ettertraktet 
som gjødsel. 

I 1853 ble verket eid og drevet av for-
stander Christian Lorck Schive og mur-
mester Johan Holtz. I 1873 kjøpte 
kjøpmennene Nicolay Buch og J. C. 
Thome det gamle Baklandets Teglverk 
for 6000 Spd.  Det var Nicolay Buch 

som skulle stå som teknisk og merkantil 
leder for bedriften. 

I 1858 hadde tyskeren Friedrich Hoff-
mann konstruert en ringovn. Denne 
oppfinnelsen var revolusjonerende. Den 
periodiske teglovnen måtte tømmes et-
ter hver brenning, men fordi Hoffmanns 
ovn hadde flere kamre, kunne brennin-
gen foregå kontinuerlig. En kunne ha 
brenning i noen kamre, mens forvar-
ming, stabling, avkjøling og tømming 
foregikk i andre. Man sparte brensel, ka-
pasiteten ble øket og steinen ble penere. 
Problemet ble nå å skaffe nok tørket 
stein. 

Nicolay Buch gikk straks i gang med å 
bygge en slik ringovn, og allerede året 

Teglverksområdet 1900-10. Vi ser ovnshuset med pipa og 2 tørkeskur i forgrunnen. Det er lagt ut 
“plankeveier” (vandringer) rundt om for transport med trillebår. Til venstre for pipa ser vi et hus for 
mursteinspresser og maskiner, et tørkehus og stallen lengst til venstre. 
Foto: E. Olsen. Kopi fra Universitetsbiblioteket i Trondheim.
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En ringovn hadde en åpen tunnel (brennkanal) som gikk rundt hele ovnen. På yttersida hadde 
tunnelen åpninger (porter) for innsetting og uttak av teglstein og rør. “Rommet” i brennkanalen ved 
en port ble kalt et (brenn)kammer. Stein som skulle brennes, ble omhyggelig stablet i et kammer - 
slik at det kunne fyres mellom steinene og luft kunne slippe gjennom. I et kammer var det plass til 
14 - 15000 murstein. Det ble satt inn en papirvegg mot nabokamrene for å kontrollere trekken gjen-
nom tunnelen. En meget viktig egenskap med en ringovn var at en nyttet lufttrekken i ovnen. Den 
varme lufta i kamrene hvor det var fyring, ble sendt inn i kamrene hvor det senere skulle fyres for 
å forvarme steinen der. Brenningen forgikk kontinuerlig. Alle portene hvor det var fyring eller 
oppvarming med varmluft, var gjenmurt. Portene var bare åpne der innsettingen og uttakingen 
foregikk. Der kom luft inn i ovnen og den ble først brukt til å kjøle steinen i de neste kamrene som 
skulle tømmes. 

Hvert kammer sto i forbindelse med en røykkanal som førte frem til skorsteinen, og lufta ble slup-
pet ut til skorseinen i det kammeret hvor lufta var blitt så kald at den ikke varmet tilstrekkelig len-
ger. Fyringen (med kull og koks) foregikk gjennom fyrhull som gikk fra  fra ovnens overside og 
ned til hvert kammer. Fyringen ble forrykket i samme fart og retning som innsetting og uttak fore-
gikk. Papirveggen ble brent når lufta i kammeret var blitt passende varm. Et kammer var ferdig 
brent etter ca 8 dager.

Bildet viser brennkanalen i Trondhjems Aktieteglverks ringovn - brennkanalen er bevart i ovns-
bygget. Kanalen brukes i dag som gang til kontorer som er innredet i brennkanalens forgang (ikke 
på den siden som er vist i bildet). Til høyre er portene for innsetting og uttak. Nede ved gulvet er 
det åpninger (til pipa antakelig) som kan stenges med et spjeld. I taket er det små åpninger - trolig 
for fyringen. 

Kilde: Rings of fire: Hoffmann kilns. Low-Tech Magazine. http://www.lowtechmagazine.com/
2009/10/hoffmann-kilns-brick-and-tile-production.html og Nivaagaard Tæglverks Ringovn, 
www.ringovn.dk. Tekst og foto: Knut L. Vik.
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etter var den nye ovnen ferdig. Den ble 
bygget etter Loeffs sysem av et tysk fir-
ma som benyttet sine egne montører. 
Den var inndelt i 14 kamre, rommet ca. 
170 000 murstein og var meget solid ut-
ført. Innvendig var den for eksempel fo-
ret med ildfast stein, og det har ikke vært 
alminnelig å bruke slik stein i tegl-
verksovner. Og dermed begynte en ny 
tid for mursteinsindustrien. Samtidig 
fikk verket sin karakteristiske 36 m 
høye pipe, og det er vel den de fleste 
husker best fra teglverket. Ringovnen 
ble utvidet med 4 kamre i 1899 for å få 
større kapasitet (76700 flere murstein), 
jevnere brenning og bedre utnyttelse av 
varmen. Da var ovnen ca. 100 m lang.

En annen tysk oppfinner hadde noen år 
tidligere konstruert en mekanisk mur-
steinspresse, og  Buch anskaffet en slik 
presse. Denne maskinen presset leiren 
frem i en streng som så ble kappet opp i 
mursteinstørrelse. Man kunne nå slutte 
med håndbankingen. Teglverksarbeidet 

hadde endelig blitt industrialisert. Som 
drivkraft til pressa  benyttet han en dam-
pmaskin på 12 hestekrefter som Fabrik-
ken ved Nidelven leverte. Det var den 
største dampmaskin som bedriften inntil 
da hadde laget.

Ved den nye bedriften var det 60 arbei-
dere, og årsproduksjonen var på om-
kring 3 millioner stein. Mens folk 
tidligere hadde stilt seg skeptisk overfor 
den trønderske murstein, fikk den ikke 
bare avsetning i Trondhjem, men også  i 
bygder og byer over det hele nordafjeld-
ske.

Det hadde vært Buchs mening å danne 
et aksjeselskap, men det ble til at Bak-
landets Teglværk i årene fremover fort-
satte som personlig firma. Men 
byggevirksomheten stoppet opp, prise-
ne sank -  og i 1887 gikk verket konkurs.

Kort for firmakorrespondanse brukt 1909. Postkort utlånt 
av Jon Kvistedal.
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Trondhjems aktieteglværk

Et nytt selskap – Trondhjems Teglværk 
& Cementfabrik -  kjøpte bedriften i 
1890 for kr. 100 000. Det var et aksjesel-
skap med 181 aksjer.  Navnet ble foran-
dret våren 1891 til Trondhjems 
Aktieteglværk. Det nye firmaet kjøpte 
en tørrsteinpresse og en knusemølle da 
det startet. Derved var en mindre vær-
avhengig og kunne produsere mer. Pro-
duksjonen startet i siste halvdel av 1890 
og ved årets utgang var det produsert ca 
900 000 teglstein, 65 000 takstein og 
10 000 rør. I 1897 var årsproduksjonen 
2.1 mill teglvarer.

Ingeniør Rolf Klingenberg (1869-1938) 
ble ansatt som bestyrer i 1890. Det ble 

sagt at han var litt original. Han syklet 
fra hjemmet sitt i Sverres gate og til te-
glverket i kalosjer, stivhatt og med ei lita 
jordmorveske. Kalosjene var ett num-
mer for store, så han hadde høy nedi 
dem som stakk ut over kanten. Dispo-
nent Klingenberg ga de som kjørte hest 
og vogn 10 øre i pålegg en gang, men ut 
på ettermiddagen angret han og trakk 
det tilbake, ble det fortalt. Klingenberg 
var utdannet på kjemilinjen ved Trond-
hjems Tekniske Læreanstalt. Han stu-
derte også kjemi ved universitetet i 
Edinburgh og var en tid ansatt ved en av 
de store mekaniske verkstedene der. Før 
han kom til Trondheim, var han i Tanger 
i Marokko, hvor han sammen med en 
italiener bygget et elektrisitetesverk. 

Teglverket på 1890-tallet. Innenfor de store åpningene er en forgang til brennkammerportene. Der 
var det godt og varmt og et fint sted for uteliggerne som kom om kveldene. Bygningen til venstre 
vises ikke på bildene etter 1900. Bilde utlånt av Haldis Isachsen.
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Den 15. november 1892 ble teglverket 
rammet av et stygt uhell. Store leirmas-
ser løsnet og veltet fra Duelunden ned-
over eiendommen og begravde 
maskinhuset med mursteinpressen, knu-
semøllen og dampkjelen.  Maskinhuset 
hadde lenge vært i dårlig stand, og helst 
skulle det ha ligget på et annet sted. Et-
ter hvert som man fikk gravd bort leir-
massene, viste det seg at maskinene ikke 
hadde blitt skadet så mye. Men raset før-
te til at det ikke ble produsert noe i 
nesten hele 1893.

Mursteinsprisene var lave og gikk ned-
over, og det var liten byggevirksomhet i 
byen. Verket leverte under denne perio-
den stein blant annet til Trondhjems Sy-

kehus og til Trondhjems Tekniske 
Læreanstalt i Munkegata 1 (bygget 
1895-98, nå Rådhuset). Etter at utvidet 
murtvang ble innført i 1899, ble det en 
stor oppgang, men omkring 1904 ble 
omsetningen svært liten igjen. Teglver-
ket leverte også mye stein til Norges 
Tekniske Høyskole (bygget 1906-10), 
og det ble bedre tider. Av en årsproduk-
sjon på 2.5 mill murstein i 1906, ble 2 
mill levert til NTH. Men fortjenesten ble 
ikke så stor på grunn av at prisene var så 
lave. I 1906 gikk det igjen et leirras fra 
Lillegårdsbekken. Det begynte å minke 
på leiren. Årene mellom 1910 og 1914 
var gode år i byggebransjen. I 1914 brøt 
verdenskrigen ut. Ved krigsutbruddet 
stoppet all bygging i Trondhjem, og åre-

Fra Teglverket 1900-10. Vi ser flere personer med trillebår og “plankevegene” de brukte, vises godt.
Her var det mye transport med håndmakt - med trillebårer av ulik type. Det ble laget over 3 millioner
murstein pr. år på denne tiden. Foto: E Olsen. Kopi fra Universitetsbiblioteket i Trondheim.
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Trondhjems Aktieteglverk i 1906
I 1906 utga I. Richter boken Det gamle og det nye Trondhjem med en beskrivelse av en rekke for-
retninger og industribedrifter i Trondheim. Under “Trondhjem og omegns industi” finner vi en len-
gre omtale av Trondhjems Aktieteglverk. Fra denne beretningen sakser vi: 

F a b r i k a t i o n e n omfatter:

T e g l v æ r k s f r e m b r i n g e l s e r: Engelsk maskinpresset Mursten. Alle Slags Ornament & 
Profilstene. Bagerovnsfliser. Krum  og flad Tagsten, glasseret og uglasseret. Dræneringsrør fra 
1 3/4 " op til 7 1/2 " Diametre.

K a l k b r æ n d i n g: Friskbrændt Stenkalk, Melkalk, Læsket Kalk  og Carbolkalk.

C e m e n t v a r e f a b r i k, hvor forarbeides: Cementfliser i forskjellige Farver  og Mønstre,  
Cementtagsten i do. do., Cementrør fra  125 m/m. op til  1   Meter Diam., Cementtrapper i Mosaik, 
Krybber m.m.   Ligeledes udføres Asfalteringsarbeider.

Eftersom  Murstenhuse faar  større  og  større Udbredelse stiger Kravene  til de Materialer, hvoraf 
disse bygges. Hovedbetingelsen er imidlertid,  at  den Mursten som anvendes  besidder den for de 
klimatiske   Forhold  nødvendige Fasthet og Styrke  samtidig som Stenens Udseende tilfredsstiller 
de æstetiske Hensyn. - Ligeledes kræves   der Fuldkommenhed  i  Form og Ensartethed  i Størrelse, 
da   dette  i  høi  Grad bidrager til  at indspare Arbeidsomkostningerne og formindsker  Forbruget 
af Mørtel.

For at gjennemføre de Krav  som stilles  til en virkelig  god Mursten er ikke  den menneskelige 
Bearbeidelse af  Lerstoffet  tilstrækkelig,  thi  Leret,  som  fra først af  ligger  til  Grund for Mur-
stenens Beskaffenhed  maa gjennem Rækker af forskjellige Arbeidsprocesser undergaa betydelige 
Forandringer  i  fysikalsk Henseende, samtidig som det ved forskjellige  Stoffers Tilsætning, gives 
den chemisk  passende Sammensætning.  Af denne sidste betinges Leremnets fordelagtige Bræn-
ding.

Trondhjems   Aktieteglværk   arbeider for Tiden  Mursten efter den nye engelske Metode, hvor  er-
holdes en for  vore  klimatiske  Forhold  fuldt ud afpasset Mursten, samtidig som der opnaaes en i 
sanitær Henseende fortrreffelig Bygningssten.

Fabrikationsmetoden  foregaar i løse Drag paa følgende Maade:

Leren   bliver  efter  tidligere  Frysning   udtagen af  Lermælen  og udbredt paa Tørregulv til kunstig 
Tørring.

Efter   Tørringen gaar Leren  til en Knusningsmaskine,  hvor den gives de nødvendige Tilsætninger, 
af  hvilke  Sand udgjør Hovedbestanddelen.

Efterat  den tørre Ler  er knust til et fint Pulver passerer den gjennem en ganske fin perforeret Plade, 
bringes derefter i  den saakaldte "Mixer", hvor  Massen  blandes endnu omhyggeligere.

Blandingen  gaar siden gjennem  en  saakaldt  "Pugmill",   hvorfra  den under et Pres af  ca. 1000 
Kilo  pr. Sten drives ned i  Staalformer,  af  nøiagtig ens Størrelse. Denne halv  færdige raa Mursten 
bringes siden over til  den saakaldte  Høitrykspresse, hvor hver enkelt Sten underkastes et Tryk  af 
10000  Kilos Vægt.

Stenens  Consistens  taaler  nu  en  Belastning af over  100 Kg. pr. Kvadrat  Fod; efter denne Proces 
er Stenen færdig til  Brænding.

Ved den  her antydede Fremgangsmaade  opnaaes:

1) Murstenen bliver  ikke  saa porøs som den haandbankede og vaad  maskinpressede Mursten. 
Grundet  den  langt  mindre  Absorbtionsevne  for Vand vinder  den tør maskinpressede Mursten 
betydelig i sanitær Henseende, hvorfor den under vore klimatiske Forhold  med  det  fugtige  Veir 
og  Kulde  er  den  bedste   Bygningssten.
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2) Formedelst det høie  Tryk, hvorunder Murstenen udsættes, erholder den tør maskinpressede 
Mursteen stor Fasthed.

3) Paa  Grund af, at al den raa Mursten  altid  maa  passere  en  og  samme  Form (under Høitryk-
spressen)  bliver  hver enkelt Mursten nøiagtig lige stor og heller ikke  formaar  den paafølgende 
Brænding at forrykke  Murstenens Dimentioner. 

4) Stenen  faar   et  elegant  Udseende  med  skarpe  Kanter  og plane Flader. Størrelsen er 2 3/4"  
4 1/4"  8 3/4".

Det har været  og er  ofte  fremdeles  den  Opfatning  iblandt  Folk “Mursten er Mursten” paa  dennes 
Egenskaber  kommer  det  ikke  an. Lad  os kun  faa den billigste Sten. Dette er et helt igjennem 
galt Ræsonnement.

Mangen en Huseier har dyrt faaet svie  for, at hans  Far  og muligens Farfar har begaaet den store 
Feil,  at anvende slet Mursten, uskikket  for  vore klimatiske Forholde.  Stenen kan have været for 
lidet brændt, Kalkgehalten eller Saltgehalten for stor, Aarsagerne kan være mange.  Vor maskin-
pressede Mursten garanteres derimod holdbar  i  hvilket  som  helst Klima,  og fri  for de i Murste-
nen ofte forekommende skadelige Bestanddele.

Under vore Forholde  er det absolut nødvendigt at anvende første Sort Materialier i vore Stenbyg-
ninger og med Hensyn til Murstenen, staar endnu Trondhjems Aktieteglværks maskinpressede 
Mursten af tørret Ler uovertruffet. Alle øvrige nordenfjeldske Teglværker fabrikerer kun haand-
banket eller presset Sten af  vaad  Masse.

Cementvarefabrikken  er henlagt i særskilt Lokale, hvor Fabrikationen foregaar saavel Vinter  som 
Sommer.   De her anvendte Patenter hemmeligholdes strengt.

Ringovnen,  som  var  den først  byggede i  Norge, er bleven udvidet efterhvert som Omsætningen 
er øget og er ca.  100  Meter lang.    Der brændes over  3   Millioner Sten  om Aaret  foruden 15 á 
20 000 Hl. Kalk,  og den har  været i kontinuerlig  Drift Nat  og  Dag,  Sommer   og  Vinter i de 
sidste 7 Aar. Om  Vinteren  arbeides  med halv  Styrke og Varmen fra Ovnen benyttes til  Tørring. 
Desuden forefindes særskildt Ovn for Glasseringen. - Dampmaskinen paa ca. 100 HK. benyttes til 
Drift af Tørpressen, andre Maskiner for ca. 20 HK. er ombyttet med elektrisk Kraft fra Lerfossen, 
ogsaa den elektriske  Belysning  tages for det hele Anlæg.

Etter leirraset 15. no-
vember 1892. Bilde ut-
lånt av Haldis 
Isachsen.
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ne under krigen ble vanskelige. Det 
var noen år hvor det gikk opp og 
ned med omsetningen. I 1920-åre-
ne var det stor etterspørsel etter tak-
stein. Teglverket hadde lenge laget 
takstein kun ved håndbanking, men 
i 1913 gikk man over til maskin-
messig fremstilling. En rekke villa-
er og mange større bygg, som Røde 
Kors klinikk, Sjømennenes alders-
hjem, Strinda sykehus, Døvekir-
ken, Ranheim kirke og flere ble 
dekket med denne steinen.

Det var forbudt å leke på området, 
men mange lurte seg inn allikevel. 
En gammel historie forteller om en 
episode som hendte på Teglverk-
stomta. Området var stort, og 
gresshaugene der inne var fine å 
sitte på når guttene i gata skulle 
lese lekser i fred og ro. Men hvis 
bestyreren fikk vite at det var noen 
på hans område,  kom han som et 
uvær og jaget dem. Han fikk aldri 
fatt i noen, men i et slikt fluktforsøk 
var en av guttene uheldig og mistet 
sin katekismus hvor hans data var 
innført - og da var han fortapt! Han 
ble anmeldt til politiet, og han opp-
ga hvem han hadde vært sammen 
med, og hele gjengen ble meldt til 
«polisen”. Ingenting annet kom ut 
av anmeldelsen og forhøret enn at 
vedkommende politimann sa: 
«Når dere ikke gjorde noe annet 
enn å sitte å lese lekser, kunne dere 
fått være i ro».

To bilder av en tørrpresse ca.1900 - 1910. I det øverste 
bildet ser vi en åpning til ringovnen til venstre. 

Murstein ble laget med 3 ulike metoder:
1) Håndbanking.
2) Våtpresse (stempelpresse) - våt leire blir presset til 
en streng som blir kappet i like store deler. Det var en 
slik presse N. Buck anskaffet.
3) Tørrpresse. Tørr masse presses under høyt trykk til 
murstein - alle steinene får samme dimensjon og fine 
glatte flater og skarpe kanter. Klingenberg fremhever 
at dette er den beste metoden. En slik stein tåler inntil 
10 minusgrader under tørking.

Trondheim Aktieteglverk laget stein med alle 3 meto-
der rundt 1900. Klingenberg forteller (1907) at i 1897 
ble det produsert 1 718 325 tørrpresset stein og i 1903 
736 730 håndbankede stein. I 1907 er årskapasiteten 
for verkets stempelpresse 1 mill stein.

Foto: Øverst: A. Aune. Bilde utlånt fra Universitetsbi-
blioteket i Trondheim. Nederst: E. Olsen. Bilde utlånt 
av Haldis Isachsen.
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Leire fra Strinda

Da det begynte å bli  slutt på leira ved te-
glverket, ble leire også hentet fra eien-
dommen Østre Berg på Eberg. Denne 
eiendommen ble kjøpt i 1913 for kr. 
35000. I følge Strinda bygdebok 1 eide 
Teglverket denne eiendommen til 1921 
og etter 1930. Eier på 1920-tallet var fru 
Elisa Paulsen. Fra 1913 ble leire til tak-
stein og rør hentet fra Berg, og fra 1930 
ble all leire hentet derfra.  Teglverkets 
eiendom  lå vegg i vegg med området 
hvor  Strindens teglverk tok ut leire. I 
starten ble leira hentet med hest. Så tok 
lastebiler gradvis over. Teglverket kjøp-
te f.eks. en lastebil av Maskinagentur i 
1919. Trondhjems Aktieteglverk og 
Strindens Teglverk inngikk salgssamar-
beid – bl. a.  i 1909 og 1932. I 1932 var 
avtalen at Strindens teglverk skulle ha 
2/3 av salget og Trondhjems Aktietegl-
verk 1/3 ved leveranser over 60 000 
stein. I tillegg ble det bestemt at prisene 
fra begge teglverkene skulle være like 
og at disse skulle ligge faste innen byen, 
byggebeltet og nærmeste omegn. (Se ar-
tikkel om Strindens Teglverk i Årbok 
2006)  I 1909 var det avtale mellom flere 

teglverk om minstepriser. Ellers var det 
fri konkurranse. En slik prisregulering 
ville i  alle fall  i dag ikke være i samsvar 
med lovgivingen. 

Leiren ble fraktet med lastebiler ned til 
teglverket, og ble tippet i ei kvern, hvor 
den ble malt og tilsatt sand, knust tegl-
skrot og lignende. Deretter gikk leir-
massen til roterende valser, og stein og 
andre uvedkommende ting ble fjernet. I 
pressa foregikk den endelige utformin-
gen og leiren ble delt opp i riktig format. 
Deretter ble leirsteinene kjørt ut på tril-
lebår av sterke mannfolk, for slike lass 
var veldig tunge. Trillebåra ble balan-
sert på planker som var tilpasset hjulets 
bredde, og de ferdigformende steinene 
ble plassert i skur med tak over for tør-
king. Dette kunne ta fra noen dager til to 
måneder. 

Den ferdigtørkede steinen ble etter hvert 
kjørt inn til brenning i ringovnen. Et 
kammer var ferdig brent etter ca 8 dager. 
De ferdige produktene, som etter bren-
ningen hadde fått sin rød-gule farge, ble 
sortert og transportert til teglverkets la-

 Utkjørsel av varer til kunder. Foto utlånt av Haldis Isachsen.
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Leiruttak på Østre Berg
Av Nils Estenstad
Beskrivelsen nedenfor er basert på mine 
erindringer, samt bilder og samtaler med 
slekt og venner som hadde kjennskap til 
leireuttaket på Østre Berg. Siden jeg er 
født i 1942, husker jeg lite av uttaket av 
leire før 1947/48. Men som bosatt på Va-
lentinlyst gård, var jeg en nysgjerrig til-
skuer til denne virksomheten i årene som 
fulgte.  Maskinen (se bildet neste side) 
hadde motor og gikk på skinner. Ulike 
drivhjul og en vinsj heiste opp og ned gra-
vearmen. Ikke rart at en guttunge ble fasi-
nert av dette. 

Ola (personen til høyre på bildet av ar-
beidsbrakka) og Anders (ikke avbildet) fra 
Hølonda, som var brødre og mine søsken-
barn, jobbet ved leiruttaket i mange år. 
Magnar, en tredje bror og kjent skiløper, 
jobbet der også en liten periode omkring 
1950. Bildet i midten viser min far Anders 
og hans lastebil. Noen år senere tok han 
over Valentinlyst og forpaktningen av Øs-
tre Berg etter min morfar Nik. Hønnås. Av 
og til fikk jeg mulighet til å kjøre grave-
maskina, samt å få sitte på med lastebilene 
ned til verket. Det var gildt og spennende, 
men noen lekeplass for unger var det imid-
lertid ikke. Alle andre unger ble skysset av 
gårde når de ble for nærgående. Jeg nøt så-
ledes et privilegium, som jeg satte stor pris 
på. 

De tre bildene på denne siden er fra siste 
halvdel av 1930-årene og viser leiruttak med spade og trillebår. Å spa ut leire med hakke og spade, 
kjøre den på en vandring, for til sist å tømme leiren fra en bro ned på bilens lasteplan, var meget 
tungt arbeid som krevde en viss teknikk. Det var ikke alle som maktet en slik jobb, og mang en 
rygg fikk varig mèn. Leirsuppa etter ei regnskur på Strinda er vel kjent, og for å få til en effektiv 
og sikker transport ble det bygd vandringer for trillebåren mellom uttaksplassen og tømmings-
plassen. Vandringene har to spor bygd opp av solide treplanker, med bredde 8-10 tommer og 2 
tommer tykkelse. To spor var viktig for å hindre venting på ledig spor. 

Rampen trillebårlastene ble tømt fra, var tilpasset de lastebilene man benyttet. Det var relativt små 
biler. Slik ble det lettere å ta seg frem i leirgruva til fast og oppgruset vei. På det øverste bildet 
kan man se hvordan det ble lagt ut store planker fra rampen og til veien. Disse skulle sikre at bilen 
ikke sank ned i leira. Teknikken med bruk av planker varte nok helt ut til slutten av leiruttaket på 
Østre Berg. En annen side ved bruk av planker må nevnes som viktig. Den fleksibilitet det ga ved 
at leiruttakene stadig ble flyttet på var tidsbesparende og enkel. 
Bildene er utlånt av Nils Estenstad.
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Etter krigen foregikk leiruttaket med en grave-
maskin som hadde skåler som gikk rundt  i et 
kjede festet til en lang arm - tilvarende den 
som vises på dette bildet, som er maskinen 
som ble brukt ved Strindens Teglverk. Grave-
maskinen gikk i rett linje på skinner. Lengden 
varierte etter terreng og forekomst, men det 
dreide seg 100 -150 m. Skinnegangen ble lagt 
opp på sviller.

Maskinen lot seg kun kjøre frem og tilbake. 
Det var en ca. 1 meter lang stang som gikk ned 
i gulvet der føreren sto, og den skjøv man frem 
og tilbake. Ved siden av kjørestanga sto den 
stanga som koplet inn og ut gravekjedet. Og så var det en sveiv, som jeg tror sto på utsiden av styr-
husveggen. Den styrte vinsjen som skulle løfte gravekjedet opp eller ned. 

Bilene kjørte under utkastsjakten, slik at leira falt ned på bilens lasteplan. Sjåføren måtte passe på å 
flytte bilen i rett posisjon etter hvert som lasteplanet ble fylt opp. Likeledes måtte han ta hensyn til 
at gravemaskina flyttet seg. Det var viktig å få god fordeling av den tunge leira. Vi ser på bildet med 
min far, at han fordeler lasten med spade. Bilene hadde med tiden blitt større, og spaden ble ikke 
effektiv nok til å fordele lasten. I stedet utviklet man en slags skyfle med langt kraftig skaft. Jeg tip-
per den kunne være mellom 3 og 4 m lang og ganske tung. Ved hjelp av denne skyfla ble leiren for-
delt på lasteplanet. En viktig og meget tung jobb. Kun sterke personer var aktuelle for dette arbeidet, 
og mang en rygg fikk skader. Det var en viss jobbrotasjon på dette arbeidet. Jeg kan også minnes 
kjeftbruk på sjåfører som ikke plasserte bilen slik at leira falt sentralt ned på lasteplanet. Kom leira 
skjevt ned på planet ble det ekstra jobbing for han som fordelte leira.

Vekta av gravearmen presset skålene ned i leira, og skålenes gravedybde ble styrt av vinsjen. Når 
en hadde kommet så dypt som en kunne, ble maskina flyttet ca 1 m. Gravingen laget en grop med 
jevne kanter - som vi ser ved Fredigbanene mot øst, syd og vest.

Bemanningen på leiruttaket på denne tiden var normalt et par personer. En styrte maskina, og en 
fordelte leira. Jeg minnes ikke eksakt antall biler som kjørte, men tror det kunne dreie seg om 3-4 
biler.

Kart fra 1959 som vi-
ser leiruttaksområdet 
for både Trondheim 
Aktieteglverk (1) og 
Strindens teglverk 
(2). Strindens tegl-
verk vises helt til 
høyre (3). 

Bildet øverst er fra ar-
tikkel om Strindens 
Teglverk i Årbok for 
Strinda 2006. Kilde 
for kartet: Kart og 
oppmålingsavde-
lingen, Trondheim 
kommune.

(1)

(1)

(2)

(3)
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gerplass. Det var ulike priser for lys-. 
mellom- og hardbrendt teglstein - hard-
brent var dyrest. I gamle dager var det å 
være teglbrenner et statusyrke.

Teglsten kunne brukes til ildfaststeiner i 
kakkelovner og jernovner. Man bygget 
selvsagt hus av steinen, og den ble også 
brukt til gulvfliser. Flisene kunne være 
firkantede eller sekskantede, og de besto 
av to lag som ble presset sammen. Tak-
stein produserte man mye av. Den måtte 
være av riktig fet leire, så steinen ble 
frostsikker, og den måtte være svært 
tynn så den ikke tynget for mye på tre-
verket. Den ble banket fast og tett, med 
en meget glatt overflate så den ble vann-
sikker. Undersiden måtte være ru og 
porøs for å holde på husvarmen.

Disponent Klingenberg døde i 1938 et-
ter å ha ledet teglverkets drift i 48 år. På 
generalforsamlingen 20. februar 1939 
ble Egil Flønes (1887-1975) fra Selbu 
ansatt som ny disponent. Han hadde 
vært knyttet til teglverket siden 1913. 

Gunnar Pettersen forteller:

«Min første sommerjobb var på teglver-
ket da jeg var 17 år gammel i 1944. Jeg 
begynte med å lesse stein på bilene, og 
jeg kjørte uten førerkort det første halve 

Uttaksområdet nord for Østre Berg fotografert fra 
Tyholttårnet i 2014. Vi ser Eberg skole til venstre. 
Uttaksområdet er der Eberg trafikkgård (tra-
fikkopplæringsbane for barn) og Freidigbanene 
nå er. Det ble gravet helt inn til boligblokkene i 
Lidarende borettslag øverst til høyre. 
Foto: Knut L. Vik.

(1)

(2)

Vertikalfoto av uttaksområdet på Østre Berg i 
1937 og 1951. Bildet fra 1937 viser at utgraving 
startet nord for gårdstunet (1) - ved Valentin-
lystvegen (2). I 1951 ser vi at det også er utgravd 
sør for tunet, og at det siste store området som 
ble utgravd er påbegynt - der de store Freidigba-
nene er. Dette området gikk helt inn til uthuset 
på Østre Berg. Området som vises i 1937 ble 
gravd ut med spade, mens etter krigen ble det 
gjort med maskin. Se også kartet s. 87. Foto: 
Øverst - Geovekst/Norge i bilder. Nederst - Fjel-
langer Widerøe.

(1)
88  



Strinda den gang da Årbok for Strinda historielag 2014
året. Ingen spurte om jeg hadde fører-
kort. Jeg tok «lappen» da jeg var 18 år 
gammel. 

Vi som var sjåfører,  startet annenhver 
dag kl. 0630. Da måtte vi være nede med 
det første leirlasset til arbeiderne som 
startet kl. 0700. Disse dagene sluttet vi 
kl. 1600. De andre dagene var arbeids-
dagen fra kl. 0700 - 1630. På lørdager 
jobbet vi fra kl. 0600 - 1300. Det var en 
halvtimes frokost og en times middag. 
Det ble en 19-20 turer om dagen  fra top-
pen av Eberg og ned til teglverket. Vi 
gikk på fellesakkord, og kom vi ikke 
tidsnok ned med leira, stoppet hele an-
legget.

Skillet mellom Strinda teglverk og 
Trondhjems Aktieteglværk var en dal, 
hvor vi var på vestsiden av dalen.  På 
Strinda sin side var leira så tørr at de 
måtte vanne den. Hos oss var den så bløt 
at det gikk med nesten 9 kubikk sagflis 
om dagen for å tørke opp leira. 

Det var få arbeidsulykker på verket, 
men spesielt der man laget takstein og 
rør, kunne det skje noen ulykker. Stei-
nen gikk gjennom valsa, og det hendte at 
det kunne være med en stein som kom 
imellom valsen. Da brukte man en krok 
som vi skulle fiske opp steinen med, 
men det ble syndet en del mot dette. Det 
var snarere å ta steinen opp med fingre-
ne, og da kunne det fort forsvinne en fin-
ger.

Fordi man var avhengig av plussgrader, 
var teglverket preget av sesongarbeid. 
Det var 26 arbeidere som var fast hele 
året. Om sommeren ble styrken fordo-
blet. Produksjonen av stein begynte 
først i mai og varte ut september. Ble det 
null grader frøs steinen og ble ubrukbar 
til tegl – den  gikk i stykker ved bren-
ning. Denne steinen gikk over til  en 
knuser og ble til «stubbloftsfyll», som 
man brukte til isolasjon i hus.

Det stiltes store krav til fysikk og uthol-
denhet hos arbeiderne. Det ble annon-
sert i avisa etter sesongarbeidere. Da var 
det mange ungdommer fra landsbygda 
som meldte seg på.  Men var du ikke 
sterk nok, ble du oppsagt! Da gikk job-
ben til nestemann, for det var rift om 
jobbene. (Flønes skriver i sin bok om 
Teglverket  at  teglverkarbeiderne var 
tømmerhoggere om vinteren og teglver-
karbeidere om sommeren – og at det var 
en fin kombinasjon.)

Det kunne være forskjellige menneske-
typer  blant arbeiderne og var det varmt 
noen dager, fikk noen med seg resten av 
arbeidslaget og det ble mye øldrikking. 
Det var om å gjøre å drikke opp ei flaske 
øl på kortest mulig tid, og da sto mange 
av dem ikke på beina til slutt. Da var det 
bare å bryte av hele arbeidet, fortelles 
det. Disponent Flønes var livredd for at 
de ikke kom på jobb, så når det var 
varmt i været, delte han ut salttabletter.

Jeg husker en episode hvor det var en fra 
Hølonda som var så irritert på Flønes 
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som for og sprang og var i veien for ham 
at han kjørte ham loddrett ned med tril-
lebåra. Det gikk heldigvis bra.  Etter kri-
gen kjøpte teglverket en tyskerbrakke 
som tidligere sto på Reitgjerdet, og den 
ble flytta hit på området til hybler for se-
songarbeiderne. 

Teglverket var også populært som natt-
losji for uteliggere. Det var mange som 
søkte inn til ovnsvarmen i mangel av en 
plass man kunne ligge. En julenatt ved 
ett-tiden måtte en av ovnspasserne vek-
ke disponenten med anmodning om å 
hjelpe til med å få slutt på et temmelig 
lystig selskap i ovnsgangen. Da var fes-

ten i full gang med dram og damer, og 
det var ikke annen råd enn å sende bud 
på svartemarja.

Når vi kjørte ut den ferdig brente steinen 
til de forskjellige arbeidsplassene, var vi 
to mann på bilen som losset på og av. 

Kontorbygningen til Teglverket lå i en 
bygning ved siden av hovedinngangen, 
og på det innerste kontoret (disponent-
kontoret) hang det bilder av sjefer fra 
langt tilbake i tida på veggen. Jeg husker 
spesielt von Krogh med uniformen.
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Pipa var skeiv og begynte å bli farlig. 
Den ble rettet opp flere ganger av en 
mann fra Oslo som var der annet hvert år 
og så over den. Han bygde opp et stillas 
rundt pipa. Men mannen var utrolig glad 
i det sterke, så det var ikke aldeles bra å 
stå på et par fjøler helt oppe på toppen. 
Det var et par ganger at Flønes sa at jeg 
måtte kjøre ham tilbake til hotellrom-
met, og han fikk ikke lov til å gå opp!»

Produksjonsstopp, fredning og 
boligbygging

I siste halvdel av 1960-tallet møtte tegl-
verket problemer. I den årlige beretnin-
gen til  aksjonærene finner vi:

1966: “Det er for tiden ganske stor man-
gel på arbeidskraft, og det har vært van-
skelig å skaffe den nødvendige ekstra 
hjelp i produksjonssesongen om som-
meren. Teglverksarbeidet er jo et tungt 
yrke, og med den nåværende lette ad-
gang til annet arbeide, søker arbeidsta-
keren over til bedrifter hvor arbeidet er 
lettere og fortjenesten større. Av denne 
grunn gikk vår produksjon ned med 
over 10% sammenlignet med i fjor”.

1967: “Da våre lagerbeholdninger ved 
årets begynnelse var små, måtte vi på 
vårparten gå til innkjøp av et større parti 
murstein fra andre teglverker for å dek-
ke våre leveranser. Man hadde fortsatt 
vanskelig for å skaffe den nødvendige 
arbeidshjelp i sommersesongen. 

Teglverket i 1949. Vi ser rader med tørkestativer. Lastebilene kom ned Jørgen Bjelkes gate med leira 
og losset den i bygget mellom tørkestativene. Bilde fra Schrøderarkivet, Trøndelag folkemuseum.
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Trondheim Byplanråd vedtok i møte 18 
april en disposisjonsplan for vår eien-
dom Østre Berg i Strinda, hvoretter vår 
bruk av eiendommen til leirtak for tegl-
verksdriften m.v. vil bli vesentlig inn-
skrenket. I anledning dette ble 
ekstraordinær generalforsamling av-
holdt 28. september. Det besluttes en-
stemmig å tilby Trondheim kommune 
eiendommen til en pris av kr. 14 000 pr. 
dekar mot utstedelse av Statens grunn-
kjøpsobligasjoner. Salgsummen ca. kr. 
2 060 000 skal betales i løpet av 15 år 
med halvårige annuiteter”. 

Trondheim kommune godtok dette til-
budet og salget ble gjennomført.

1969: “Avsetningsforholdene må beteg-
nes som meget dårlige. Dette gjelder for 
teglstein og drensrør. Hva teglsteinen 
angår, har konkurransen med de for-
skjellige produkter innen cementvarein-
dustrien etc. vært meget hard, og bruken 
av teglstein er i stor utstrekning sløyfet 

ved nye boligbygg. For drensrør av tegl 
er forholdet at bruken av plastrør har til-
tatt til fortrengsel for rørproduksjon. 
Særlig gjelder dette ved større nydyr-
kningsfelter.

Til behandling på generalforsamlingen 
foreligger: Styrets forslag om aksjekapi-
talen forhøyes fra kr. 150 000 til kr. 300 
000 uten innbetaling. Forhøyelsen gjen-
nomføres ved overføring av en del av 
det regnskapsmessige overskudd ved 
salget av den faste eiendom Østre Berg, 
og hver aksjes pålydende blir å forhøye 
fra kr. 500 til kr. 1000”.

1970: “Det er ikke produsert råvarer ved 
Trondhjems Aktieteglværk i 1970. 
Brenningen av 1969 års produksjon på-
gikk til midten av mars 1970. Teglver-
ket hadde da en lagerbeholdning av 
murstein, takstein og drensrør, ialt ca. 1 
½ million stk. 

Teglverket sett fra Volla-
bakken i januar 1972. 
Foto: Adresseavisen.
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Avsetningen i 1970 har vært dårlig, men 
lagerbeholdningen ble allikevel redusert 
til ca. 200 000 teglvarer pr. 1/1 1971. Vi 
har også hatt endel omsetning av varer 
innkjøpt fra andre teglverk til komplet-
tering av egne ordres. Denne omsetning 
har gitt en tilfredsstillende fortjeneste. 
Man vil også i inneværende år fortsette 
denne forretningsform”.

Dette betyr at i mars 1970  var  det slutt 
med teglproduksjon ved Trondhjems 
Aktieteglværk – en bedrift som trolig 
var et av Europas lengstlevende indus-
triforetak.

Etter at produksjonen stoppet, ble den 
store ovnsbygningen  blant annet en tid 
benyttet av Skule Åden som hadde ut-
salg av biler, og  bilfirmaet Bragstad 
hadde lagerplass av biler i skuret noen 
år. 

Pipa ble sprengt med dunder og brak i 
1984. Under sprengningen veltet den ut 
over anlegget, uklart av hvilken grunn. 
Dette ødela tørrpressehuset, tre rekker 

tørkestativer og lagerskur. Ingen av oss 
naboer hadde fått beskjed om at pipa 
skulle rives. Det er vel ikke vanskelig å 
forstå hvordan det hørtes ut når en 36 
meter murpipe treffer bakken.  Jeg var 
sikker på det var jordskjelv! 

Firmaet Trondhjems Aktieteglværk ble 
nedlagt i 1987. 

Hele anlegget ble fredet i 1984, men 
tørrpressehuset, tre rekker tørkestativer, 
lagerskur og murpipe er allikevel revet 
og området er utbygd til boliger. Bare 
ovnsbygningen står igjen. Den rund-
hvelvede fyringskanalen er godt bevart. 
Bygningen ble i 1995 bygd om til sel-
veierleiligheter i 2. etg., og næringsdel i 
1. etg. på vestsiden (mot byen). Her er 
flere bedrifter samlet.

I en artikkel i Arbeideravisa i 1984 
skrev byantikvar Gunnar Houen: «Det 
bærer vel i den retning at tomten utnyt-
tes til boligformål, samtidig som Riks-
antikvarens forslag om  fredning 
etterkommes i størst mulig grad.»

Ringovnbygget i 2014 med 
leiligheter i 2. etasje og kon-
torer 1. etasje mot vest (by-
siden). Ringovnens 
brennkanal er tatt vare på og 
brukes som gang til konto-
rene. Disse er i ovnens “for-
gang” og har inngang 
gjennom portene som ble 
brukt til innsetting og uttak 
i ovnen. I brennkanalen står 
det noen minner fra teglver-
ket - bl.a. ulike typer trille-
bårer. Foto: Knut L. Vik.
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Men tross fredningen ble det gamle ver-
nede «tørrpressehuset» jevnet med jor-
den. Mange mener at dette er rasering av 
en viktig del av Trondheims historie, 
mens de som bor i nærheten, mener byg-
ningene var farlige for barna som lekte 
der. I 1987 ble også et vernet tørkeskur 
revet av utbyggingsfirmaet.

I tørrpressehuset som ble revet var det 
en spesiell type ovn som var veldig re-
volusjonerende innen teglverksdriften, 
og den ble oppført  i 1854. Det ble forut-
satt  at bygningen skulle settes  opp 
igjen. Det skjedde aldri! Kommunen 
hadde ikke nok penger, og bygnings-
rådet mener at staten burde støttet opp.

Teglverket var en viktig arbeidsplass 
gjennom alle år. Mange gode minner og 
morsomme historier knytter seg til den-
ne arbeidsplassen for meg. Som et min-
ne om teglverket og min barndom, har 
jeg arvet etter min farfar og far  et par 
sko i murstein laget av en gammel tegl-
brenner.
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Haldis Isachsen, f. 1948, har jobbet i 
Trondheim byarkiv i 22 år. Hun har la-
get to bøker i serien Trondheim før og 
nå og vært billedredaktør for Trondheim 
byleksikon.

Disse skoene ble laget ca. 1930. Trillebårer utstilt i ringovnens brennkanal.
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