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Lok. nr. 1045147 Charlottenborg gård og teglverk
forts:

Helt i enden av Tronvikveien, der hvor veien svinger mot Alby, ligger et koselig, hvitmalt hus med
blå vinduskarmer. Dette huset er hovedhuset på Charlottenborg gård.
I tidligere tider var Charlottenborg (Kaseløkken) sammen med Vangen (Jeløy Radio) en del av
Trondvigen.
Det var på 1300-tallet at denne gården ble delt i tre bruk.
På Charlottenborg bor familien Kase. Da gården ble kjøpt i 1858, tok de navn etter gården, som
den gang het Kaseløkken. Så her har familien bodd i generasjoner.
Husets tømmerkonstruksjon er identisk med den som ble flyttet dit fra Ulfsrud i Svinndal da huset
ble bygd.
Detaljene på husets fasade er restaurert på grunnlag av bilder fra århundreskiftet 1899 – 1900.
På gården dyrker de korn, grønnsaker og jordbær. Charlottenborg er en av de først gårdene i landet
som får modne jordbær.
Gården strekker seg ned mot Gullholmsundet.
Teglverket
Når man går fra gården og ned mot stranden, er det på jordet som ligger til venstre en forsenkning.
Her vokser det i dag store siv. På begynnelsen av 1900-tallet var det her et leirtak hvor man tok ut
leire til teglstein. Fra dette stedet gikk det en skinnegang ned til ovnen. Denne ovnen er det rester
av ved siden av en stor vanningsdam. Ute i sjøen står det stolper, rester etter den bryggen som
engang sto der, hvor båter la til for å laste inn teglstein.
Teglverket hadde flere svenske arbeidere. De bodde i arbeiderboliger som var bygd på et jorde,
hvor det var en praktfull utsikt mot Gullholmen og utover fjorden.
Teglverket ble nedlagt i 1907.
Den vakre gamle skrivergården, Hopperen 4, (nå ombygd til leiligheter) er bygd av teglstein fra
Charlottenborg Teglverk.
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