
SCHMIDT-HUSA 
kontinental byggeskikk på Sunnmøre  

På Sunnmøre har det dei siste åra vore  ny og stigande interesse for 
murbygningar frå først på 1900-talet, dei karakteristiske Schmidt-husa. Desse 
bygningane representerte den gong noko nytt i den sunnmørske byggeskikken. 
Framleis fascinerer og vekkjer dei oppsikt i den grad at fleire hundre har meldt 
seg på i ei svært aktiv venneforeining på nettet. Ei sentral oppgåve for denne 
gruppa er å lage eit fullstendig register over alle bygningar som kan sporast 
tilbake til Heinrich Wilhelm Schmidt, opphavsmannen til ein ny, kontinental 
byggeskikk på Nordvestlandet. Desse bygningane er så nært knytta til 
opphavsmannen, at dette må bli ei historie om begge.

Schmidt-hus frå Dalsbygda i Norddal på Sunnmøre. Foto: Frode Inge Helland.

Murhus høyrer ikkje inn under den tradisjonelle sunnmørske byggeskikken. Her 
som elles i landet har husa i stort fleirtal vore trebygningar, lafta kasser til folk 
og dyr og meir luftige konstruksjonar for alt som først og fremst skulle vernast 
mot vind og væte. Tømmmerkassa isolerer og held på varmen, medan eit 
uisolert murhus ikkje har dei same eigenskapane. Bygningskonstruksjonar i 
naturstein og teglstein fanst naturlegvis både i by og land, men murverk i 
sementstein var noko nytt, og kravde ein annan teknologi og eit større apparat 
skulle dei realiserast. I smale bygater med trehus tett i tett, kravde utviklinga 
etter kvart ein annan byggeskikk. Den eine bybrannen etter den andre utløyste 
«murtvang», og dermed vart dette apparatet etter kvart sett i sving, først med 
hjelp av importert ekspertise.



I ei nedgangstid for byggebransjen kom Ålesunds-brannen 1904, i all si gru, 
nærast som ei vitamininnsprøyting, og utgjorde eit tidsskilje på Sunnmøre. 
Den nye byggeskikken og den nye teknologien fekk også fotfeste på 
landsbygda.  Gjenoppbygginga av byen kravde eit stort apparat med svært 
mange involverte på alle nivå. 

Heinrich Wilhelm Schmidt (1867 – 1947) og kona Pauline Margarethe, fødd  
Knudsen, med fem mindreårige born flytta til Blindheim i Sykkylven i 1904,  
kort tid etter bybrannen i Ålesund. Dette fotoet vart teke ikkje lenge etter at  
familien flytta til Sunnmøre. Den yngste dottera, Martha Johanne, var fødd i  
1903. Fotoet er utlånt av Henrik Schmidt. 

Heinrich Wilhelm Schmidt frå Höyer i Schleswig-Holstein var ein ressurssterk 
arbeidsinnvandrar og industri-gründar. Mannen frå Nord-Tyskland var utdanna 
ingeniør og murmeister med eige firma. Han kom til landet med innsikt, 
erfaring og pågangsmot utanom det vanlege. At han i det heile fann på at han 
ville bryte opp frå heim, heimland og eige firma, for å  ta med kone og fem 
små born til Sunnmøre, er meir som ei gåte. - Eller var dette i staden 100% 
logisk for ein innovativ føregangsmann av dei sjeldne?

Huset til familien i  
Höyer i  
framgrunnen. 
Huset til venstre 
tilhøyrde søstera 
og svogeren til  
Heinrich. Det var 
han sjølv som 
stod for 
oppføringa av 
begge. Foto utlånt 
av Henrik Schmidt



Det som utløyste den drastiske ferda mot nord, var nettopp den verdskjende 
brannen i 1904, der 850 bygningar gjekk med, og meir enn 10 000 menneske 
vart hus- og heimlause. Landsmannen, keisar Wilhelm II, engasjerte seg 
personleg i hjelpearbeidet.

Biletet syner delar av den utbrende byen, med det tyske hjelpeskipet Phönix  
oppankra ved land. Foto frå Harald Grytten: Ålesund brenner.

Det gjorde altså Heinrich Schmidt også, på sin måte. Tidleg på våren, berre eit 
par månader etter brannen i Ålesund, drog han nordover. Han fann høvelege 
lokalitetar for både eigen heim og ny verksemd i det nye landet, i Jaktevika på 
Blindheim ved Sykkylvsfjorden, ikkje langt frå den utbrende byen. Allereie i juli 
same år drog han tilbake for å avvikle eige firma i Tyskland, og hente kone og 
born. Då hadde han gjort avtale om kjøp av ei større tomt for ein 
sementvarefabrikk, og sandtak på begge sidene av Sykkylvsfjorden. Han 
hadde også sikra seg rettar til å bygge ei kilometerlang veite for å leie vatn frå 
den lokale Vikeelva, for vasking av sand med rett korngradering til støypesand. 
Medan han framleis leigde husvære for familien, starta han industriell 
verksemd i Jaktevika med produksjon av murstein, takstein, fliser, kloakk- og 
dreneringsrøyr. Her bygde han også kai for inn- og utskiping  av sand, sement 
og murstein, ikkje minst med tanke på gjenoppbyggingsarbeidet i Ålesund. 
Med sine mellom 20 – 30 tilsette vart dette ei stor verksemd, på høgde med 
den største verksemda i bygda på den tida, teglsteinsverket ved Aureelva, som 
også førte store mengder byggemateriale til Ålesund.

Det er ingen tvil om at Heinrich Schmidt blei godt motteken på Sunnmøre, og 
at han tidleg fekk med seg eit lag av dyktige folk på fleire plan. Ikkje minst 
samla han mange interesserte og lærevillige handverkarar kring seg, som 
snart skulle bli dyktige fagfolk. Mannen frå Schleswig-Holstein meistra både 
tysk og dansk. Dermed kunne han både forstå og gjere seg forstått i det nye 
heimlandet.

Saman med ein heimkomen, lokal gullgravar, Ole Bastian Nilsen, kjøpte han eit 
kalksteinsbrot på Lyshol i Sykkylven, og bygde ein stor kalkomn for brenning 
av kalksteinen. Den brende kalken vart så leska før han vart brukt i mur- og 
pussmørtel.



Det første huset Heinrich Schmidt bygde på Sunnmøre, var eit hus i typisk 
nordtysk stil, til nettopp Ole Bastian Nilsen. Allereie i 1905 kunne han bygge 
eit murhus av eigenprodusert murstein og takstein. Dette huset var eit særsyn, 
og vekte stor interesse mellom sunnmøringane. Etter kvart kom det mange 
liknande hus på Sunnmøre. Dei blei kalla Schmidt-hus, og var heilt eller delvis 
bygde av Heinrich Schmidt, eller sterkt inspirerte av dei husa han bygde.

Mykje hadde hendt på Sunnmøre dei siste 50 åra før hundreårsskiftet, og 
særleg hadde det vore ei rivande utvikling på dette feltet. Så seint som i 1856 
nemner Eilert Sundt, i den første sosiologiske undersøkinga i landet vårt, at 
det nettopp i Sykkylven, den nye heimkommunen til Heinrich Schmidt, framleis 
var folk som budde i røykstover. 

Til venstre: Heinrich Schmidt sine teikningar av det første huset han bygde, til 
kompanjongen Ole Bastian Nilsen. Til høgre: Nilsen-huset frå 1905 er framleis i 
bruk som bustadhus. Teikning utlånt av Henrik Schmidt. Foto: Gro Sandøy

Heinrich Wilhelm Schmidt var ein svært allsidig mann. Han står ikkje berre 
fram som ingeniør og murmeister, men også som gündar, oppfinnar, 
industrireisar, entreprenør - og arkitekt, i ei vid tyding av ordet. Dette var ein 
mann som spente over eit stort register, og stod for eit heilt lite industrieventyr 
på Sunnmøre. Han inspirerte folk langt utover sin eigen arbeidsstokk i det nye 
heimlandet. Såleis var han med på å bygge sementvarefabrikkar fleire andre 
stader i landet, og han tok patent på manuelle maskiner for effektiv 
sementsteinproduksjon. 

Sementvarefabrikken i Jaktevika  
med det nye bolighuset til familien 
frå 1909. Ved kaia ligg eit større  
dampskip. Kanskje er det sement 
han fraktar? Schmidt brukte ein  
kombinasjon av sement og 
kalkmørtel i arbeidet med muring og 
pussing av store og små flater. 
Desse har ulike eigenskapar.  
Sementblandingar er sterke og til  
dels ugjennomtrengelege, medan 
kalkmørtelen pustar og gir meir  
fleksible samanføyingar.



På dette biletet ser me 
kalkomnen og kalklageret øvst i  
biletkanten. Her var det også stall  
for to hestar som dei brukte når  
dei frakta kalkstein den godt  
halve mila frå brótet til omnen.  
Den lange fabrikkbygningen ser 
me til høgre, og sementlageret  
nede ved kaia til venstre. 
Begge fotografia frå Jaktevika er  
utlånte av Henrik Schmidt

På biletet til venstre ser me botnen i den  
sjølvkonstruerte støypeforma Schmidt 
nytta. Foto Frode Inge Helland

Ei viktig nyvinning var framstillinga av ein 
eigen type murstein, schmidtsteinen. Han 
har tre holrom, slik at han lett kan delast i 
ulike lengder. Hólroma har også ein viss 
isolerande effekt. På den tida Schmidt 
starta med å produsere  og bygge i 
sementstein, var dette lite kjent. Både 

produksjon og muring krev ein annan teknikk enn tilsvarande arbeid i 
teglstein. Ikkje minst er muring med sementstein meir tidkrevjande, sidan 
denne steinen vil ta til seg mindre fukt enn teglsteinen. Dermed tek det lengre 
tid før bindemiddelet, kalkmørtelen, herdar og murverket blir stabilt. 

Han utvikla og tok patent på ein spesiell takstein, 
som kunne vendast i forhold til retninga for vind 
og vêr på staden. Det er framleis bygningar som 
har slik schmidtstein på taket, endå det er snart 
hundre år sidan han blei produsert.

Biletet syner eit utsnitt frå eit lager av slik  
takstein, som framleis finst på eigedomen i  
Jaktevika. Foto: Frode Inge Helland

Heinrich Schmidt hadde eit stort repertoar som entreprenør. Han hadde såleis 
både fabrikklokale, skule, våningshus, forsamlingshus, sjøbuder, kaier og 
andre konstruksjonar på cv-en. Dette utgjer ei slik mengd av små og store 
prosjekt, pr. i dag er det registrert godt og vel 80, at det ikkje ville vere 
mogleg å gjennomføre alt dette, frå A til Å, for verksemda til Heinrich Schmidt. 
Han måtte i tillegg seie nei til endå fleire, eller han kunne ta på seg delar av 
prosjektet, levere murstein og takstein, eller gje gode råd til byggherrane.

I dag er det først og fremst våningshusa, kjende som Schmidt-hus, som står 
att som spreidde monument over ei glanstid for slike murhus på Sunnmøre, og 



produksjonen av alt om skulle til for å realisere slike byggeprosjekt. Denne 
både hektiske og forholdsvis korte perioden først på 1900-talet, blei avløyst av 
nye nedgangstider utover i 20-åra. Her enda også glansperioden for 
byggeverksemda til Heinrich Wilhelm Schmidt.

Til venstre: Våningshuset i Fredrikgarden. Dette huset bygde Schmidt, også i  
1905, til Karl Fredrik Blindheim, som hadde vore i Amerika og tent gode  
pengar. Det nye huset var kanskje ein del av den handelen Schmidt gjorde då  
han kjøpte tomta i Jaktevika av bonden i Fredrikgarden. Familien Schmidt  
budde tre år i dette huset, før dei bygde eige hus. Huset er framleis i god  
stand, og står mykje godt fram slik det vart bygd, utanom taksteinen som er  
skifta ut. Foto: Gro Sandøy.  Huset til høgre stod ferdig i 1910. Dette bygde  

Klaus Vik, på den andre sida av Vikeelva, med 
stor eigeninnsats. Han var sterkt inspirert og  
godt rettleidd av den gode venen Heinrich  
Wilhelm Schmidt, som også lånte han reiskap til  
«å slå stein». Foto utlånt av Henrik Schmidt. 

Schmidt-husa er det så mange av at dei må 
reknast som ein del av den sunnmørske 
byggetradisjonen, om dei på fleire måtar stikk 
seg ut, særleg på landsbygda, der me finn dei 
fleste. Det er bygningar med bratt takvinkel i ein 
og ein halv etasje, oftast bygd på ein sokkel i 
full høgde. Dei har gjerne ei karakteristisk ark 
som aukar boligflata i den øvste høgda. Med eit 
tilnærma kvadratisk grunnplan, eller ei moderat 
lengd i forhold til breidda, ligg alt til rette for ei 

praktisk rominndeling. Desse husa vart bygde med doble veggar; ein yttervegg 
med ei vassavvisande overflate, og ein «pustande» innervegg med litt 
varierande avstand til ytterveggen. Dermed kunne dei tørre innerveggane 
magasinere varme ved fyring, og luftinga mellom veggane hindre fukt og 
soppdanning i bygningen. Mellom etasjane vart det både lagt kryssarmerte 
betonggolv og vanlege tregolv på berande bjelkar.

Planteikninga ovanfor laga HWS til ein bustad på Fiskarstranda i Sula. Utlånt  
av Henrik Schmidt 



Først i 1909 bygde Heinrich eige hus i Jaktevika. Då var det allereie 7 born i  
familien, som tre år seinare talde heile 9 born. Med ein mann som var svært  
engasjert utanfor heimen, seier det seg sjølv at kvardagen til Pauline  
Margarethe, med ni born i huset, blei krevjande – og ei historie i seg sjølv.  
Eigedomen i det nye heimlandet kalla dei Nyheim. Foto: Henrik Schmidt.

Dekorative element bygd opp av farga murstein på Schmidt sitt eige hus. Til  
høgre syner den noverande eigaren, Henrik Schmidt, sonesonen til Heinrich  
Wilhelm, ein slik murstein, med eit ganske tynt farga pusslag. 
Foto: Sykkylven Rotaryklubb

Det ein framfor alt legg merke til, er ornament og andre dekorative element 
rundt vindauge og dører, i etasjeskilja, under taket, i hushjørna og i fasaden 
elles. Med andre fargar enn sjølve bygningen, gir desse Schmidt-husa ein 
eigen, lett kjenneleg, stram signatur. Desse er likevel ikkje alltid eigentlege 
bygningselement, men reine dekorasjonar som er uttrykk for litt av den same 
«snikkargleda» som kom til uttrykk i samtidige sveitsarhus på våre kantar, her 
som «murarglede». Desse ornamenta er oftast ganske tynne, fargelagde 
pusslag utanpå sjølve mursteinen, i mange tilfelle pålagde i produksjonen.

Schmidt-husa står fram som flotte, påkosta bygningar, som nok ikkje kunne 
vere for kven som helst. Om Heinrich Schmidt la mykje til rette for at desse 
murhusa kunne bli allemannseige, blei dei nok aldri det. Likevel  blei det bygt 
svært mange hus av denne typen på Sunnmøre, frå dei ytste øyane til lengst 



inne i fjordane. I Romsdalen er der også Schmidt-hus. Han fekk etablert ein 
sementvarefabrikk i Åndalsnes, med støypt «blokkstein» som spesiale – det 
ein med rette kan kalle «ei hjørnesteinsbedrift».

Til venstre, bustadhus på Røsok, Harøya. Til høgre, «det gamle bakeriet»,  
bustadhus i Stordal. Her ser me dei spesialproduserte blokksteiane i  
hushjørna. Begge foto av Frode Inge Helland.

Pyntesteinane, som ofte skulle imitere raud tegl eller hoggen naturstein, blei 
produserte som spesialstein, der dekorlaget kom på tidleg i produksjonen av 
sjølve mursteinen. Dette var også ein ressurskrevjande produkt, levert av  ein 
fagmann. Når det gjeld blokksteinen, er han utan tvil produsert for å spare 
byggherren for utgifter. Det mykje dyrare alternativet ville vere hoggen 
naturstein. I produksjonen av desse  mursteinane, kunne fagmannen nå i dei 
to sidene som blei synlege hjørnesteinar, og legge på eit lag som likna hoggen 
stein. Det er knapt kjende døme på at oppdragsgjevaren måtte selje eit 
schmidthus-prosjekt før huset stor ferdig. Dette vitnar nok også i stor grad om 
billeg arbeidskraft på denne tida. 

Schmidt-hus i Ålesund, Dalsbygda og Eidsdal. Huset til venstre er eit av dei  
Schmidt-husa som har vorte rive. Ukjent fotograf. Frode Inge Helland har  
fotografert dei to andre husa.



I Ålesund var det derimot ikkje ukjent at dei påkosta, nye, flotte jugenthusa, 
med tårn, karnapp og andre fordyrande bygningselement, skifta 
eigar/byggherre opptil fleire gongar før dei stod ferdige. Her fann Schmidt eit 
balansepunkt, eit flott, påkosta hus som ikkje kosta heile skjorta. Ein kjenner 
også til slike bygningar, der baksida av huset blei ferdigstilt heilt utan 
fordyrande dekorasjonar.

På dette Schmidt-huset på Mjelva ved  
Åndalsnes er heile veggflater bygde opp av  
spesiallaga murstein, som illuderer hoggen 
stein. Her er huset, som blei bygd i 1913, under  
renovering/ombygging. Fotoet er henta frå  
nettsida «Mjelvahagen».

Om desse imitasjonane like gjerne også kunne 
ha vore ein slags mote, er eit ope spørsmål.  
Imitasjonar og etterlikningar er i alle fall vel  
kjende i bygningshistoria, anten det gjeld heile  
bygningar, der klassiske byggverk i naturstein 
er «kopierte» i betong og puss, eller  
bygningselement, som marmorsøyleliknande 
stavar i tre, eller overflater i eit treslag som er  

overmåla for å likne på eit anna treslag. Ikkje minst gjeld dette alle plastflater  
som etterliknar tre og andre naturmaterialar i ein moderne bustad. Historisk  
sett er dette i alle fall ingen ting å skamme seg over. Det ein på den andre  
sida berre må bli imponert over, er den fagkunnskapen og faglege  
perfeksjonen som ei vellykka etterlikning vil krevje. 

Eit sundagsskulehus på Vigra og eit bustadhus med butikklokale i  
sokkeletasjen på Eidsnes i Sula kommune, er døme på bygningar der HWS 
først og fremst har stått for arbeidet med pussing og utforming av fasadane.  
Her ser me ein forenkla «Schmidt-design», samanlikna med mange av dei  
tidlege arbeida. Når det gjeld sundagsskulehuset, leverte Schmidt alt tilfang,  
som murstein, takstein, sement, kalkmørtel osv – ja, til og med 
forskalingsmaterialar. Opplysningar frå eit dokument i Schmidt-arkivet fortel at  
han også la taket på den kyrkjeliknande bygningen.
Foto: Frode Inger Helland



Dei to siste sidene i ein detaljert kontrakt på tre tettskrivne sider, mellom HWS  
og Roalds Søndagsskolekrets på Vigra, ført i pennen av Heinrich Schmidt sjølv.  
I den lett leselege kontrakten frå 1928, som gjeld bygningen på den førre sida,  
er det gjort grundig greie for alle detaljar, alt Schmidt skal gjere og levere,  
også korleis alt materiell skal bli frakta frå Schmidt-kaia i Jaktevika og fram til  
byggeplassen på Vigra. Mykje av arbeidet var dugnadsarbeid. Arkitekt Grimnes  
laga teikningane, sidan vart dette først og fremst ei «sak» mellom Roald  
Søndagsskolekrets og Heinrich Schmidt. Kontrakten er eit døme på  
dokumentasjon som ventar på å bli ordna og tilgjengeleggjort.

Sjølv om Schmidt-husa for lengst har vorte ein del av den sunnmørske 
bygningskulturen, skiljer dei seg framleis ut, og står fram som noko annleis, 
spennande og litt eksotisk. Eigarane er med rette stolte av husa sine, og tek 
godt vare på dei. Det har synt seg å vere solide bygningar, som berre brann, 
riving eller dårleg vedlikehald over lang tid kan ta knekken på. Dei fargelagde 
pussflatene har også synt seg å vere svært haldbare, med eit pigment som har 
tólt vêr og vind i det krevjande klimaet på Nordvestlandet.

Dei siste åra har det vore stor almenn interesse for Schmidt-husa, og det er 
oppretta ei Facebook-gruppe med fleire hundre følgjarar. Dei fleste av desse 
har organisert seg i «Schmidthusenes venner». Det er Fortidsminneforeningen 
Sunnmøre Lokallag ved Trine Naadland som administrerer sida. Ein som må 
nemnast i denne samanhengen er Anders Bjørlykke, ein svært aktiv 
ressursperson på denne sida. Den store  drivkrafta i arbeidet med å få 
Schmidt-husa inn i eit register med foto og relevante opplysningar, har heile 
tida vore arkitekt og lektor Frode Inge Helland. Langt på veg er det også han 
som har sett det heile i gang, med på ulike måtar å spreie informasjon om 
Schmidt-husa og Heinrich Wilhelm Schmidt. Ein svært viktig informant er 
Henrik Schmidt, sonesonen til Heinrich Wilhelm Schmidt. Arkitekt Odd Holen i 
Fortidsminneforeninga har vore leiar for ei gruppe med Schmidt-husa som 
arbeidsfelt.



Frå venstre på biletet: Frode Inge  
Helland, Odd Holen, Henrik Schmidt,  
Martin Nystad, leiar i  
Fortidsminneforeningen Sunnmøre 
Lokallag og Trine Naadland, som 
også er nestleiar i foreininga. Frå ei  
synfaring i Jaktevika. 
Foto: Lars Longva

Stadig nye objekt føyer seg inn i den 
allereie lange lista over registrerte 
Schmidt-bygningar og 
konstruksjonar. Eit stort arbeid ligg 
det også i å kategorisere desse; å 
finne ut kva som er Schmidt-hus, frå 
teiknebrettet til ferdig prosjekt, kva 
for bygningar han berre har teke den 
siste finishen på, og alle dei tilfella 
der Heinrich Schmidt har hatt ein 
eller annan «finger med i spelet». 

Som nemnt tidlegare, er det ikkje berre bustadhus den trottige og allsidige 
innvandraren har på cv-en, og det er heller ikkje berre på Sunnmøre han har 
hatt verkefeltet sitt. Av større fullførte byggeprosjekt kan  ein nemne sjøbuder 
og ei stor skulebygning i det noverande Ålesund, og produksjonslokala til den 
store verksemda til O. A. Devolds Sønner i Langevåg i Sula kommune. I 
Romsdalen var der som før nemnt ikkje berre ein sementvarefabrikk, men 
også fleire bustadhus. Fleire vil nok dukke opp. Og når kjem dei første i 
registeret med adresse Vestland? 

Fleire Schmidthus i Romsdalen. Til venstre: Julshavnhuset på Nordre  
Bjørnsund.  Til høgre: Schmidt-huset i Lunheimvegen i Molde. Begge blei  
bygde i 1912. Foto: Romsdalsmuseet.



I det store Schmidt-
huset på Uksnøya, eit 
landemerke for 
sjøfarande, var det 
plass til  svært 
mange. Me ser at 
taket er endra for å  
gje plass til endå 
fleire.
Foto frå nettsida til  
Lene Gjelsvik 

Møre Ungdomsskule i 
tidlegare Borgund 
kommune, no Ålesund. 
Foto: Stiftinga 
Sunnmøre Museum

Produksjonslokala til O. A. Devolds Sønner i Langevåg på Sula. 
Foto: Gro Sandøy



Ungdomshuset Valhall i Sykkylven, 
20 meter langt og 10 meter breitt,  
var på mange måtar eit typisk 
Schmidt-hus. Valhall blei i stor grad 
bygd på dugnad. Schmidt leverte 
både stein og sand til arbeidet.  
Huset stod ferdig i 1914. No er det  
for lengst rive og borte for godt.  
Fotoet er truleg teke av Ola Tynes  
like før rivinga kring 1970. 

 

Verkty, produksjonsreiskapar og ferdige produkt finst framleis i familien, 
likeeins ei forholdsvis stor samling av foto, teikningar og skriftlege kjelder. 
Henrik Schmidt, sonesonen til Heinrich Wilhelm er sjølv også ei viktig kjelde, 
med inngåande kunnskapar om sjølve produksjonen, og korleis verkty og ulike 
helpemiddel vart brukte.

Det hastar med å sikre dei fysiske gjenstandane og kunnskapane om desse. 
Det hastar også om ein vil sikre, setje i stand og verne den opprinnelge 
lagerbygningen, «sementhuset», på eigedomen. Dette kunne ha vore eit svært 
høveleg lokale for ei samling av alt det som framleis finst etter Heinrich 
Schmidt. Kanskje kunne det på sikt vorte eit slags museum med eit nært 
naboskap til både våningshuset og den store kalkomnen? Her er ein på 
historisk grunn, med dei beste forholda for formidling av kultur- og 
industrihistorie.   

Både nøkkelverksemda Blindheim sementvarefabrikk og gründaren Heinrich 
Wilhelm Schmidt, med alt det desse har hatt å seie for regionen, fortener at 
me tek best mogleg vare på alt det som er att. Får ein dette til, vil det også 
vere ei sterk inspirasjonskjelde for alle som eig ei av dei bygningane som er 
grunnlagt i denne verksemda. Dette ville kunne fremje både ønskje, vilje og 
kompetanse i det vidare vernearbeidet.

Ein heil del av det som er att er lagra under open himmel. Til høgre, former til  
støyping av betongfliser. Foto: Lars Longva



Henrik Schmidt har kunnskapar  
om korleis verkty og 
produsjonselement vart brukte.  
Han disponerer eit forholdsvis 
stort lager av både utstyr og 
ferdige produkt, delvis lagra 
utandørs.
Foto: Sykkylven Rotaryklubb. 

Lagerbygningen i Jaktevika er i dårleg stand, og det hastar om ein vil sikre og  
utbetre bygningen som kulturminne, eventuelt lager for tilhøyrande  
kulturminne i «laus vekt», og eventuelt hovudkvarter for formidling av regional  
og nasjonal industri- og kulturhistorie. Foto: Frode Inge Helland og Lars L. 

Heinrich Wilhelm 
Schmidt stod i si tid 
for ein svært variert  
og omfattande 
produksjon innanfor 
sementvare-
segmentet. 
Foto: Frode Inge 
Helland og Lars 
Longva



Det var på Blindheim, rett  
ovanfor Jaktevika, og på 
Erstad, på den andre sida av 
fjorden, at Heinrich Wilhelm 
Schmidt fann sand til  
støyping, muring og 
pussing. Sanden, dei gode 
hamneforholda i Jaktevika 
og den forholdsvis korte 
vegen til Ålesund var nok 
dei viktigaste grunnane til at  
han valte å slå seg ned ved 
Sykkylvsfjorden.
Vegen til Ålesund gjekk ut  
fjorden, over Storfjorden og 
vidare eit stykke nordover.

Etter kvart som borna vaks til, tok dei også del i arbeidet, slik det var vanleg 
på den tida. Litt uvanleg var det likevel at dei to eldste gutane, Heinrich/Henrik 
fødd i 1899, og den to år yngre Peter/Peder, allereie i tenåra dreiv fraktefart frå 
Jaktevika til Ålesund. På denne tida var det fjorden som var vegen, og Heinrich 
Wilhelm hadde fleire store lekterar for frakting av sand og murstein. Desse var 
ikkje motoriserte. Framdrifta var det ein mindre motorbåt som stod for, og 
denne slepebåten var det etter kvart Henrik og Peder som førte. 

Sjøvegen frå Sykkylven til Ålesund går innanskjers. Likevel kan kryssinga av 
Storfjorden stundom vere ei farefull ferd. Den såkalla «Flisfjorden», mot eit 
sund på nordsida av den breie fjorden, kan vere farleg. I vestavêr lagar det 
seg skavlsjø og store bårer når sterk straum frå fleire kantar møtast. Med 
raske skiftingar i vindretning og vindstyrke, kjem desse uvêrsriene ofte brått 
på. Derfor har dei sjøfarande alltid hatt stor respekt for dette sjøstykket. 
Likevel er det mange som «ligg att» på Flisfjorden etter fatale forlis.

Ein gong dei to ungdomane kryssa fjorden mot nord, var det slike farlege 
forhold. Dei var på veg over Storfjorden med lekteren «Store-Maren» på slep, 
og oppdaga nok at dette kunne bli farleg. Det var inga lett sak å snu den tunge 
farkosten, nedlesst med dyrebare bygningsmaterialar. Då forholda berre blei 
verre, venta dei nok i det lengste med å gjere det uunngåelege. Men då 
lektaren var på veg ned, og livet stod på spel, var det likevel berre ein ting å 
gjere: å kappe trossa! Dermed gjekk «Store-Maren» til botnar, og dei to 
ungdomane måtte gjere vendereis med stort tap.

Lasting, frakting og lossing er eit kapittel for seg sjølv, men også ei viktig del 
av historia. I ei tid med mykje og billeg arbeidskraft, var det likevel viktig å 
ordne seg praktisk og effektivt. For å laste støypesand, hadde Schmidt laga ein 
skinnegang frå lageret av vaska, støypeklar sand ovanfor bustadhuset, til 
nedste enden på Schmidt-kaia. På denne skinnegangen førde dei ei vogn med 
handemakt, ei slags «vogge», som kunne tippast om ein aksling, slik at 



innhaldet blei tømt direkte utfor kaikanten og ombord i fraktebåten. Både
lessinga opp i vogna og fordelinga av sanden i båten kravde mannskap. 
Mursteinen frå fabrikken blei også ført på hjul, utan skinner, og med det same 
behovet for handemakt. 

Då det gjekk tilbake med produksjonen, i 
dårlegare tider mot 30-åra, gjorde dei tre eldste 
gutane til Heinrich og Pauline slik som foreldra, 
dei forlet heimlandet, og søkte nye utfordringar 
i Amerika. Sidan gifta ei av døtrene seg med ein 
amerikanar, og drog same vegen. Utstyrte med 
slike gen, var vel ikkje dette heilt uventa. Dei 
tre gutane søkte lykka i det rike fiskeriet på 
vestkysten av Amerika. Henrik og Peder var 
altså ikkje ferdige med sjølivet etter 
dramatikken på Flisfjorden!

Dermed vart etterkomarane til dei driftige 
innvandrarane frå Schleswig-Holstein spredde 
over fleire kontinent. Dei fleste bur likevel 
framleis her i landet, på Sunnmøre. Berre eitt av 
barnebarna drog tilbake til Tyskland. I dag er 
det vakre huset ved Jaktevika heimen til den 
tredje, fjerde og femte generasjonen i Schmidt-
familien.

På biletet over: Arbeidsstokken 
til Heinrich Schmidt i Fosnavåg 
(han sjølv heilt til høgre) kring  
1920, då dei bygde 
sildoljefabrikken til ein annan 
industri-gründar, Gerhard 
Voldnes. Her er dei i ferd med å  
reise den høge fabrikkpipa, som 
skulle spreie «penge-lukt» 
utoveri i eit vidt område. Foto 
frå Heinrich Schmidt-arkivet 

På biletet til venstre, frå venstre:  
Martin Nystad, Odd Holen, 
Henrik Schmidt, Trine Naadland 
og Frode Inge Helland studerer 
foto frå Heinrich Schmidt-arkivet  
i Jaktevika.       Foto Lars Longva

Hovudkjelder: 

Henrik Schmidt 
Frode Inge Helland
Facebooksida «Schmidthusenes venner»
Eldar Høidal: Industrisoge for Sykkylven
Gardssoge for Sykkylven, band 2                                18. februar 2021 Lars Longva 


