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Funksjonærstab ved start 1899
■ 1. Bestyrer E. F. Seifert. Han var fra Øst-Prøysen. Han hadde attester fra 

Uldvare-fabrikken i Samnanger ved Bergen, der han hadde vært 
beredningsmester.

■ 2. Spinnemester het Pedersen og var dansk. Han var en dyktig fagmann og 
hadde drevet et lite spinneri i Danmark. Det gikk dessverre overende i 
konkurransen med de store og Pedersen havnet så her oppe.

■ 3. Vevmester het Oftedal og var fra Stavanger-kanten. Han var ganske ung og 
nettopp ferdig utdannet fra vevskole.

■ 4. Farger het Helfjell og var utlært hos farger Johnsen i Bodø. Også han var 
ung.

■ 5. Beredningsmesteren het S. S. Waage. Også han kom fra Samnanger og hadde 
under Seifert i beredning der. Han var et arbeidsjern av de sjeldne. Og ble ved 
fabrikken i hele sin yrkeskariere.

■ 6. Kontorfolkene var bokholder Carl Moe, kontorist Farerhaug og ekspeditør 
Albert Larsen fra Bodin.
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■ Seifert måtte slutte etter 1901

■ Vevmester Oftedal måtte slutte

■ Spinnemester Jens Pedersen Haug ble skubbet ut av Seifert

■ Harald Fredriksen kom fra Gausvik og hadde med vevmester Leivestad og 
spinnemester Hultgren

■ Fra 1915 ble Fredriksen flyttet til margarinfabrikken Nora i Melbu

■ Ny bestyrer var Schrin (tysk) var utdannet vevmester 

■ Simon Ellingsen overtok i 1920 årene som bestyrer

■ Ca 1920 overtok Andreas Martin Eberg Andreassen som spinnemester

■ 1947 sluttet Carl Moe og Sigurd Nilsen overtok som bokholder

Funksjonærgruppen opp gjennom årene
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■ Sjur Waage (1869-1944) kom fra Samnanger da fabrikken startet opp og 
arbeidet der til pensjonsalder som beredningsmester. Beredningsmester ser til 
at ulla blir renset for alt hva den inneholder etter den er klippet av sauen.

■ Barn:
Thomas Andreas Waage (1899-1975) var vevmester
Alfred Waage (1904-1991) betjente filleriveren
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Beredningsmester



Vevmestre
■ Vevmester het Oftedal og var fra Stavanger-kanten. Han var ganske ung og 

nettopp ferdig utdannet fra vevskole.

■ Vevmester Leivstad kom fra Gausvik

■ Vevmester Erik Edman kom fra Sverige gift 11.08.1909 med Helene Larsen 
datter av Aksel og Margrete Larsen som drev meieri.
Edman må ha startet som vevmester noen år før 1910
Ektepakt mellom han og hustru Helene 27.12.1927. Kan være etablering av 
egen bedrift.

■ Thomas Waage må ha startet som vevmester etter Edman.
Thomas arbeidet som vevmester da fabrikken ble nedlagt.
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Spinnemester
■ Jens Pedersen Haug fra starten av fabrikken. Han var en dyktig fagmann og 

hadde drevet et lite spinneri i Danmark. Det gikk dessverre overende i 
konkurransen med de store og Pedersen havnet så her oppe.

■ I. B. Hultgren (08.04.1863) var svensk og kom fra Gausvik

■ 1920 overtok Andreas Martin Eberg Andreassen (01.04.1887-11.06,1967) Kom 
fra Gausvik. Han arbeidet der til fabrikken ble nedlagt. Han hadde et kort 
opphold ca 10 måneder ved Namdalen Ullvarefabrikk, Namsos

■ Andreas eldste sønn Ole Brun Andreassen (21.10.1911 – 11.11.1974) gikk i lære 
hos sin far. Han hadde et opphold i Gausvik før han i 1946 overtok som 
spinnemester ved Namdalen Ullvarefabrikk, Namsos til 1966.
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Andreassen
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