
•Historia om Talgø starta egentlig her i Kristiansund 
med Mæhlefamilien

•Verdiskapinga har ikke bare skjedd i mi tid i Talgø -
som fjerde generasjon, men har foregått gjennom 4 
generasjoner helt siden 1899

•Det er 119 år siden oldefar startet – akkurat her i 
Kristiansund

•Så bar det til Todalen med oldefar og oldemor –
Thore og Thora Talgø.

•Og den historia er vi stolt av…

Verdiskaperkonferansen 2018



Historien om 
møbeleventyret 

som startet i 1899



1899:  Talgø blir registrert den 4. februar av Thore og Thora Mæhle Talgø 

som startet virksomheten



1900: 12. mars er alt på plass og det er klart for produksjon. 

Det startet med soveromsmøbler.



Thore Talgø

For Thore var Storfossen var gull verdt!  Den kunne utnyttes til kraftproduksjon, og 
dermed kunne han tre inn i den moderne tiden. 



Kraftverket
• Det hele startet med bygging

av kraftverk.

• Et av de første kraftverk i 
Møre og Romsdal.

• Det kom i drift i 1899, og 
snart kom det første gatelyset i 
Todalen.

• Man kan vel si at det var 
rimelig innovativt?

• Valfarting til Todalen for å 
”se lyset”!

Den eldste 
kraftstasjonen

Den andre 
kraftstasjonen

Talgø-dammen



1869 - 1913:
Arbeid med 
isproblema i fossen var 
dagligdags. 
Thore får 
lungebetennelse.

Penicillin var ennå ikke 
utviklet, og etter et 
kort sykeleie dør 
Thore.  

Han vart 44 år.

Thore Talgø dør ung



Thora Mæhle Talgø tar over
1913 – 1932 

Thora var eier og driver de neste 20 åra, 
- Alene med 4 gutter i alderen 8-14 år, ble det en 
travel hverdag.

Thora var kanskje en av de første 
kvinnelige industriledere her i landet, og det var i 
1913, det året kvinnene fikk stemmerett i Norge!

Hennes historie er på en måte en fortelling 
om hamskifte i møtet mellom by og land. 
Adelen som møtte bondeslekta. 



Fattigdommen rådde denne tida

Thora var engasjert i bygdesamfunnet 
– starta Todalen sanitetsforening alt i 
1916.

Thora tok samfunnsansvar



1932 -1960
Thora dør i 1932, og Erling Talgø 
tar over driften.

Han jobba energisk for fergefri forbindelse mellom 
Surnadal og Sunndal alt fra 1932! 
– i 50 år. Og vi veit….

Etter 11 års drift blir Erling funnet kreditt- verdig, og 
fikk sin første kassakreditt 

5 nye byggetrinn tar form i hans tid, 
- og 4 hjerteinfarkt!

Krevde at alle var fagorganisert!

Lidenskapelig jeger og fangstmann, og døde på elg-
posten i Storlidalen, 75 år gammel.

Erling Talgø sin tid



Finn Talgø

1960 - 1980
Starta å jobbe i 20-årsalderen 
• Moderniserte fabrikken til serieproduksjon 
• Startet eksport til Sverige
• Fabrikk i 4 etasjer var urasjonell
• Flyttet til nytt fabrikkanlegg ved fjorden i 1972. 
• 50 års vegarbeid har fortsett i nye 50 år! 
• Finn gikk bort i 2017

Kreativ og innovativ
- har vært ”entreprenøren” i industrieventyret Talgø.

Slagord:

”Først med entremøbler, 
størst i soverom” 



70-åra og krise, men…
1971
Talgø opplever salgssvikt, har stor 
gjeldsbyrde og 18 ansatte måtte gå. 
Vi var nær konkurs!

1978 
Terje Talgø overtar sin første  
aksjepost og kommer med i styret.

Seriene Apollo og Colombo kom 
– Talgøs ”romprogram”, med 3-delte 

veggseksjoner slo godt an.



1981
Terje kom med i driften - omsetningen var 16.0 mill. 

1982

Økende salg gjorde det nødvendig å øke produksjonen, men vi 
var blakk og måtte vente med investeringer. Vi måtte kjøpe 
kapasitet fra svenske Samhall JHP.

1983 

Den første mobiltelefon på huset – kostet 30.000 –
var 30 kg, og snart kom den første datamaskinen. 

1984

Talgø satser på vannsenger, og blir fort markedsleder.  
Alle skulle ha vannseng – 100.000 vannsenger solgt 
– og det var ”Harry” å ligge på vanlig madrass

1987 

En stor bølge er på gang – furubølgen er på tur innover landet!

1989

Passerte 50 mill i omsetning

80-åra
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Nittiårene - møbelkonsern

1990

Behov for kontroll med råvaremarkedet, 

kjøper Landsem Laminat, som blir T-Komponent.

1992

Krogenæs Møbelfabrikk er konkurs. Talgø overtar. 

-Avisa Gudbrandsdølens kommentar: ”Vestlandsfan”  har 
kommet til Gudbrandsdalen.
Byråkratisk sommel hindret kjøpet av Sigdal 
Industrier. 

1993

Talgø oppretter salgskontor i Tyskland. 

1994 

Kjøper Vågå Bruk i Gudbrandsdalen fra Stokke 
Industrier.
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Nittiårene fortsetter..

1997
Oppkjøp av møbelfabrikkene Angvik, Holten og Aasgård. 
Kjøper MøreTre, som var konkurs – starter sagbruksdrift og 
byggvareutsalg. 

1998

Sentrallager på 20.000 m2 blir tatt i bruk på Vinstra, og Talgø 
passerer 300 mill. i omsetning.

Talgø og ansatte seirer i sak mot NHO om ei ekstra ferieuke          

med 15 min. lengre arbeidsdag. Meldes ut av NHO.

1999

Talgø er 100 år og har 585 ansatte.



Nytt årtusen- det starter med nedtur

2000

Furuas fall - Omsetningen stuper fra et totalmarked i Skandinavia på 3 
mrd. til 4-500 mill. Katastrofe både for priser og inntjening.
Interiørarkitekter og designere og andre forstå-seg-på-ere i 5 mils omkrets 
rundt Oslo, gjør furua til ”Harry-produkt”.
Berg Jacobsen-gruppen ble medeiere i Talgø.

2001
Brann i lakkavdelingen på Vågå Bruk. IF tilbyr 3,0 mill. 
etter 1,5 års kamp. Det endte med forlik om 50,0 mill. 
Men fabrikken kom ikke i gang igjen.

2002
Våre største konkurrenter i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland går 
konkurs. Furua er snart en saga blott! 
Konkursen på Talgø er et faktum.



Hva gjør vi nå?

Utgangspunkt for ny oppstart: 
• Vi sitter igjen med sagbruket og byggvarebutikkene.
• Markedet for furu var fortsatt nedadgående
• Hvilke fabrikker kan ha livets rett i framtida?
• Har vi muligheter for å produsere i andre treslag?
• Selvskyldnerkausjon på 54 mill. – vi må realisere varelager og 

fordringer.
• Har vi muligheter for å kombinere egenproduksjon og trading?
• Klarer vi å gjenopprette tillit hos våre leverandører?
• Hvordan vurderte markedet/forhandlerne – er det behov eller plass 

for oss?
• Bankene var skeptisk, og tilliten var lik null.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vMVsrw-Tq8V1PM&tbnid=1yNZ4eet3Na0uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sigurdmikkelsen.no/?p=834&ei=q0WgU_P_POqB4gSgiIDQBA&bvm=bv.68911936,d.bGE&psig=AFQjCNHhM8CMRYHDoGIV3ZNN__ZPJrAIXw&ust=1403098897449762
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vMVsrw-Tq8V1PM&tbnid=1yNZ4eet3Na0uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sigurdmikkelsen.no/?p=834&ei=q0WgU_P_POqB4gSgiIDQBA&bvm=bv.68911936,d.bGE&psig=AFQjCNHhM8CMRYHDoGIV3ZNN__ZPJrAIXw&ust=1403098897449762


Vi satser på nytt!

Konklusjonen blir: 
• Fabrikkene i Krogenæs – Skåbu og Hundorp, Vågå, Holten og 

Aasgård, Angvik og Sentrallageret på Vinstra klarer vi ikke å dra i 
gang igjen.

• Vi orienterer oss mot byggevaresektoren, da vi ser at det finnes et 
potensial der.

• Kapital er største knapphetsfaktor på grunn av manglende tillit.
• Men kunder, leverandører, kolleger og ansatte ville alle ta et tak.
• Eksisterende varelager og fordringer må realiseres over en 3-

årsperiode. Nordea ble med, og avtale ble gjort.



2002
Talgø Møbelfabrikk starter på nytt, med ACB Laminat i Sverige som medeier 
(50%) og kausjonist. Surnadal Sparebank blir vår 
bankforbindelse. Forutsetningen var ny og ekstern daglig leder! 

ACB Laminat kjøper lageret på Vinstra, og Talgø blir leietaker.
T-Komponent (limtre) starter på nytt. 

Finn og Terje setter i pant ”hus og heim” for å få dette til.

2004
Selvskyldnerkausjon til Nordea ble innfridd. 
Den henger i dag over senga i gullforgylt ramme
- som et minne for livet!

Vi er i gang!



Ekornes og Talgø

• Salgssamarbeidet med Ekornes med møbelmesse 
i Ålesund – dette varte i 20 år

• I 2003 tar Talgø bestemmelsen om å selge til 
Bohus og Skeidar  

•Videre utbygging av Gammelfabrikken og 
parkanlegget der

2003 - 2005



2005
ACB Laminat får problemer på hjemmebane, og 
må frigjøre sin investering i Talgø. 

2006
Handelshuset Martinsen (tradingvarehus) blir ny 
medeier, og vi kjøper sammen tilbake lageret på Vinstra. 

Tradingvirksomheten fra Østen blir utviklet og ny 
kompetanse blir tilført Talgø.

2007
Store kontrakter inngått
– Maxbo, Optimera og Byggmakker.

Starter planleggleggingen av 
Todalsparken  ,
– søknad til Innovasjon Norge.

2008 
Martinsen vil legge ned produksjonen ved Talgø 
Møbelfabrikk  – ønsker ren trading-virksomhet. 
Konflikt er på gang! 

Nybygg for Byggmakker Tredal på Sunndalsøra

Det skjer mye…



2009
Talgø Invest kjøper tilbake Talgø Møbelfabrikk 100 %, og 
investerer 8 mill. i utstyr til panelproduksjon. Martinsen er ute av 
Talgø.

2010
Allskog har problemer med sine Norske Skog-aksjer, 
vi kjøper de siste 18 % i MøreTre og blir 100% eier.

2010 
Omsetningsrekord – 439 mill.

Herre i eget hus



2011
Omprofilering av MøreTre, Talgø Møbelfabrikk og 
T-Komponent – alle blir Talgø fra 1. januar.

Talgø Invest kjøper Vinstra Distribusjon og tar over 
driften av lageret på Vinstra. 20.000 m2 står til vår 
disposisjon.

Det er investert 15-20 mill. i Todalsparken

Overtar Bindalsbruket 10. mai. Vi er etablert i 
dørmarkedet, med Norges eldste dørfabrikk. 
Det ble en kortvarig artighet på grunn av «gamle 
synder» 

Omsetning - 546 mill.



Stor aktivitet i 2012…

2012
Tilbygg på 600 m2 og nyåpning av 
Byggmakker Surnadal

Fortsatte arbeidet med uteanlegget ved 
Talgø Utstillingssenter, 2-3 mill blir 
investert.

Omsetning  543 mill

Eksport til Sverige startet igjen.



….som fortsette i 2013

• Hageland åpnet 18. april 

• 4000 m2 med blomster og hageutstyr

• Nytt royalanlegg i full drift

• 40,0 mill investert i nytt produksjonsanlegg



T-Komponent i Rindal i 2015

Store underskudd de siste årene 
gjorde det uforsvarlig å fortsette  
driften ved T-Komponent.

Produksjonen vart avvikla og 
selskapet ble fusjonert med 
Talgø MøreTre .



Talgø Møbelfabrikk nedlagt 2018

Alt har en ende….
En lang møbelhistorie gjennom 119 år tar slutt.

Det var en tung personlig beslutning å avslutte det 
som i mine forfedre gjennom generasjoner har 
skapt, og som har vært kjerneaktiviteten i Talgø.

Men ei ny tid krev nye løsninger og tilpasninger for 
å skape bærekraftige aktiviteter for fremtiden.



MøreTre omstiller - 2016

Det besluttes å avslutte handteringen av heltømmer, 
og sagverket blir demontert. 

De ansatte flyttes over på royalproduksjon og høvleri 
som nå baseres på trelast fra store sagbruk i Nord-
Sverige

Gammelt og utslitt utstyr, og mangel på 
tømmerinngang, var en av årsakene

Det er umulig å drive et sagbruk som er i drift 2 
måneder i året, når konkurrentene kjører i 3-skift



Historisk investering besluttes
for perioden 2018 - 2020

•Nytt royalanlegg nr 3 Kr 60.0 mill.

•Høvleri/sponhandtering Kr 25.0 mill.

•Elementfabrikk i Todalen Kr 35.0 mill.

Fra generasjon til generasjon har Talgø vært 
villige til å ta risiko - og tatt de følgende som det 
har medført



MøreRoyal i tall

• 2500 vogntog transporterer royalprodukter ut 
fra MøreTre pr år, 12 vogntog hver dag.

• 2000 vogntog frakter inn trelast til foredling, -
9 vogntog pr arbeidsdag

• Leverer årlig rundt 40.000 terrasser 



Talgø Bygg As etableres som 
produksjonsselskap  2018

Byggdivisjon:
Elementproduksjon på Talgø MøreTre skilles ut 
og legges inn i Talgø Bygg AS

Salget av element var i 2017 på 30 mill. – blir i 
2018 mellom 70- 80 mill.

30-40 nye arbeidsplasser er skapt det siste året

Et nytt forretningsområde er under utvikling!



Talgø Utstillingssenter – ”Gammelfabrikken”

• 4500 m2 utstillinger



Uteområde – stein og tre



• Talgø Invest AS (morselskap) 

• Talgø Møbelfabrikk AS (100%)

• BM Surnadal (100%)

• BM Tredal (100%)

• BM Bytås (100%)

• Talgø MøreTre AS (100%)

• Bindalsbygg AS (100%)

• Surnadal Hagesenter AS (100%)

• Talgø Bygg AS (100%)

• Trelastbygg AS (20%)

• Aspøya Byggsenterbygg AS (24%)

• Talgø Logistikk (100%)

• Surnadal Hamneterminal AS (12%)

Talgøkonsernet i dag



Talgø Byggdivisjon
Litt om fremtiden…



Talgø Byggdivisjon

Elementavdeling:

MøreTre har bygget 
elementer siden 1970

Mest landbruk og 
støyskjermer frem til 2010



Talgø byggdivisjon – hva har vi: 

Talgø MøreTre: 
• Høvleri

• Precutanlegg

• Grønnimpregnering

Talgø Elementfabrikk:
• Elementavdeling med CNC styrt 

kappanlegg
• Monteringsjigger 
• Høvel- og profilfres
• Produksjonshaller på ca 12.000 m2 

og kontorlokaler ca 3000 m2.

• Royalbehandling
• Plukkanlegg
• Fingerskjøting

• Anlegg for biomassehandtering
• Produksjonshaller:

lagringshaller ca 14.000 m2 tomt på                               
120 dekar på Syltøran

• Automatisk elementjigg CNC styrt
• CNC-styrt borr og fres
• Automatisk beis- og malingsanlegg
• Antall ansatte 40 



Talgø byggdivisjon: 
Talgø byggdivisjon – hva har vi?

Butikkdivisjon: 

Består av 3 Byggmakkerbutikker, 1 Bygger’n butikk og et Hageland hagesenter. 
Byggvareavdelingen betjener alt innenfor huset og hagesentret alt utafor huset.

Prosjekteringavdeling: 

Prosjekteringsavdeling består av 8 personer, og ledes av Svein Løvik

Ingeniører og byggeledere som tar seg av planlegging å bygging fra start til slutt

Dyktige ansatte med bred kompetanse innenfor husbygging og prosjektering 



Talgø byggdivisjon: 

Segmenter:

• Støyskjerm

• PlusConcept, levegger

• Landbruksbygg

• Bolig og hytter

• EET-Egenproduserte bygg på egen tomt 

• MSS - Masseprodusert skreddersøm

• Innfyllingselement



Talgø byggdivisjon: 

Tegning og kalkulasjon

1. ArchiCad-programmet brukes til prosjektering av 
bygg og for styring av produksjonslinjer

2. Smartkalk - moderne kalkulasjonsprogram for alle 
byggtyper

3. Holtesystemet – prosjektplanlegging fra start til 
slutt. Byggeledelse og papirflyt for produkjson og 
byggeplass. KS og HMS system og søknader via 
Fagtorget

4. Zirius – Økonomistyringsystem, prosjekt blir 
opprettet med budsjett og faktiske noteringer.  
Rapporter blir sendt til prosjektgruppen.



Byggeprosjekt i Trøndelag

Kolvereid 

Rørvik



Rorbuer i Rørvik 

Byggeplass i Rørvik



Hyttefelt Gådalen, Eide



Landbruksbygg i mange varianter:



Lyngården Trondheim, NCC

Viser bruk av innfyllingselement



Blått Kompetansesenter Frøya, Ruta



Støyskjermer - E18/E6 

E-6 Øyer
RV3 - Åsta



Nye prosjekter



Nabo-laget Damlia, Trondheim



Rørvik, Nydalen og Engasveien

Nydalen

Engasveien



Lundamo Park



Kranaskjæret, Kristiansund



Kranaskjæret, Kristiansund



Bærekraftig prosjekt

Talgø MøreTre:
Sentrale krav om miljødeklarasjoner følges opp…. 



Ny fabrikk 
for elementbygg 

i Todalen
-med utvidelser



TalgøBygg - målsetninger

• Etablere ny element avdeling i Todalen – med 
utvidelsesmuligheter.

• Treårsprosjekt fra 2018 – 2023 for å oppnå lønnsomhet

• Øke kapasiteten på elementproduksjon til det norske markedet 
til 150 mill. fra 2019 til 2023

• Har ledig lokale på Vinstra for videre vekst.

• Kun produksjon med egenproduserte royalprodukter som 
råvarer

• Sysselsettingseffekt – 30-50 årsverk 



Hvorfor Todalen?

• Godt plassert i forhold marked, Møre, Trøndelag og kysten.

• Lokaler på 12.000 m2 for industrielt formål og 3000 m2 
kontor. 

• Enkel tilgang til fagfolk – kan sjonglere mellom Todalen og 
Surnadal. 

• God transportbalanse  - 70% tomtrafikk sørover

• Elementproduksjon er ekstremt plasskrevende, både 
innvendig og utvendig - stor høyde innvendig og stor tomt. 

• Har tilgjengelig avsugsanlegg, kompressor, ventilasjon pga
gammel møbelfabrikk. 

• Talgøbygg har gunstig leieavtale



Utvikling/Produksjon

•Produksjon av element til byggevarebransjen
⁻ Til feltutbygging og store entreprenører

•Utvikling og produksjon av garasjekonsept

•Utvikling av landbruksbygg/redskapshus

•Småhuskonsept

• Innfyllingselement til bustad, samt til kontor i 

betongbygg



Suksesskriterier

•Høy fokus på tidsforbruk, HMS og lavt spill i verdikjeden

•Miljøriktige produkter som f.eks. MøreRoyal

• Lavest mulig kostnad på håndtering og interntransport

•Plassmangel er det største problemet i en elementfabrikk

• Lavest mulig antall varianter på standardiserte 
konstruksjonsdimensjoner

Det foregår en enorm konsolideringsprosess i 
byggevarebransjen – A-laget kjøper seg nedover i 
verdikjeden. B-laget står og ser på!



Synergier ved bruk av fellesfunksjoner

• Produktutvikling.

• Marketingavdeling

• Samme salgsorganisasjon.

• Felles høvellinje.

• Noen kappanlegg utnyttes til begge anleggene.

• Felles impregnerings- og royal anlegg, samt malingsanlegg i 
Todalen.

• Felles konstruktører og prosjektører.

• Felles distribusjon og logistikk.

• Felles lønn, faktura og IT-system.



Markedet

Sentrale spørsmål: 

• Hvor henter Talgø andeler de neste årene?

• Hvor befester vi vår posisjon?

• Hva kan vi forvente av utfordringer de kommende årene?

• Utviklingen: - markedet går mot mer og mer ferdig fabrikkerte varer, precut, målsøm 
og element.

• Ei elementavdeling vil være med videreutvikle markedet og skape attraktivt 
kunde/leverandørforhold og gjøre våre forhandlere mere attraktive i markedet.

• Forsterke Talgø MøreTre sine eksisterende kundeforhold og skape gode relasjoner.

• Talgø har et salgsnett med over 500 forhandlere fra nord til sør. 

• Totalmarkedet på Royal øker, og med en slik offensiv er det MøreTre som vinner salget 
når konkurrentene går tom for varer.

• 8 mrd. i elementprodukter føres inn i Norge kvart år

• Med våre nyutviklede farger har vi satt  en standard i konkurransesituasjonen. 



Fabrikkanleggene i Todalen :

12.000 m2 i produksjonslokale - 3000 m2 kontor 

SørNord



Elementfabrikken i Todalen:



Elementfabrikken i Todalen:



Elementfabrikken i Todalen:



Elementfabrikken i Todalen 

Sør



Elementfabrikken i Todalen, 
planlagt utvidelse

Nord



Ressurser og overlevelse

2018
Den største ressursen Talgø har i dag, er våre 
ansatte.
De siste tiåra har vært omstilling, omstilling og atter 
omstilling.
De neste tiåra blir også omstilling, omstilling og 
omstilling.
Kunden og markedet skal for alltid stå i fokus,
- og Talgø skal jobbe med produkter som er 
bærekraftige. 
.



Et sentralt spørsmål:

Hva skal vi leve av på bygdene?

•Dette spørsmålet er i dag er mer aktuelt enn noen 
gang!

•Skal det bo folk på bygdene må de nemlig ha noe å 
leve av – de må ha arbeid.

• I Talgø har vi i fra generasjon til generasjon følt et 
ansvar for å skape arbeidsplasser, og å skape 
verdier fra et lokalt utspring i vårt nærmiljø.

•Dette håper jeg også neste generasjon vil 
videreføre



Takk for oppmerksomheten!


