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Tronvikvegen 68 – Klokkermaker Rasmus Sørnes`verksted.
Hans astronomiske ur ble bygget i et lite verksted i hagen.
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Lok. nr. 1045144 R Sørnes’ verksted forts:

I 1930 kom det flyttende en ung rogalending til Moss og Jeløy. Hus ble bygget i Tronvikvegen 68 på Jeløy.
Sørnes var ansatt på Jeløy Radio, og allerede når han kom flyttende hit til Jeløy hadde han et rykte på seg;
han var en «tusenkunstner».
Utallige oppfinnelser hadde den unge rogalendingen ansvar for før han kom til Jeløy.
I løpet av kort tid hadde han bygget et lite verksted bak i hagen sin, og dette beskjedne verkstedet skulle bli
et sentralt sted i hans liv.
Her laget han tidlig Norges første modell-jernebane. Den gikk på elektrisitet og besto av lokomotiv og
flere forskjellige vogner. Modell-jernbanen var i flere år juleutstilling i vinduet til skobutikken «Soma» i
Moss. Utallige skarer av både voksne og barn stod på gaten og beundret dette vidunderet.
Utallige oppfinnelser så dagens lys i dette lille verkstedet som f.eks.: motor drevet av solceller, han bygget
et teleskop, selvbygget radiomottaker som ble brukt under krigen (1940-45) som nå befinner seg på Teknisk
museum i Oslo.
Men Rasmus Sørnes` livsverk var hans astronomiske ur.
Det første ble påbegynt i 1935 og ble ferdig i løpet av ett år. Dette befinner seg i familiens eie.
Ur nr. 2 ble bygget, men han var ikke helt fornøyd med det, og laget straks etter enda ett ur.
Dette ble ferdig i 1954 og står nå på Borgarsyssel museum i Sarsborg.
Ur nr. 4 stod ferdig i 1966, og dette ble solgt til «Time Museum» i Illinois, USA. Det ble senere solgt
videre til «Chicago Museum of Industri and science».
Hans arbeide i det lille verkstedet i Tronvikvegen 68 på Jeløy er helt utrolig. Her jobbet han hele sitt liv
med sine utallige oppfinnelser, og her nesten bokstavelig endte han sitt liv i 1967.
Det kom utallige foreninger og skoleklasser på besøk i det lille huset, og alle var like imponert over hans
arbeid og oppfinnsomhet.

Skrevet av Liv Stylegar.
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