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FW-KONSERN FREMSTÅR I DAG SOM ET 
AV LANDETS FREMSTE RÅDGIVENDE 
SELSKAPER INNEN UTVIKLING OG BRUK 
AV TJENESTER OG PRODUKTER BASERT 
PÅ GEOGRAFISK INFORMASJONSTEKNO
LOGI. VÅR POSISJON BYGGER PÅ SYSTE
MATISK OG MÅLRETIET KOMPETANSE
UTVIKLING HELT SIDEN 1910. 

F.JELLANGER WIDERØE AS 



FJELl11NGER5 orMfifiLING 
~ØNDRE GT.~57° TRONDHJEM O=-TE.LE.FON ~772. 

Opmaaling og Kartlægning av Skog-og Landeiendommer, Gruber, 

IJandfald etc.··· Utstikning av Taugbaner, Kraftoverføringer m.m. 
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- Firma ets grunn legger, ingeniør
kaptein Ludvig Fiellonger (7876 - 1940). 
Ledet firmaet i 30 år frem til 1940. 

- De første lokalene vor i Søndregt. 25. 
Primo kantineforho ld! 

- Et landmåler/og beredt til for
evigelse. 
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1900: 
Firmaets grunnlegger ingeniørkaptein Ludvig Fjellanger (L.F.) fra Lindås avla 
examen ved ingeniørvåpenets skole i Kristiania . 

1900-1902: 
L.F. avtjente plikttjeneste i ingeniørvåpenet i Kristiania. 

1902-1905: 
L.F. ansatt i Dahls Opmaaling. 

1905-1910: 
L.F. ansatt i J. Pohlig , Køln , som var ett av Europas ledende oppmålingsfirmaer. 
Praksisoppdrag omfattet bl.a . taubaner i Folldal -Alvdal, Meråker, Sulitjelma og 
Savona i de liguriske Appeniner (Ita lia). 

1910: 
Ludvig Fjellanger etab lerte Fjellangers Opmaaling Teknisk Byrå i Søndre gt. 25, 
Trondheim med en ansatt: Ingeniørsers jant Sverre Johan Svendsen. 

1914: 
Et gammelt dørsk ilt viser hva man drev med: "Opmaaling og kart lægn ing av 
Skog og Landeiendommer, Gruber, Vandfold , Utstikning av Taugbaner, Kraftover
føringer m.v. Prima Referencer." 

1914: 
M edalje og diplom for "gode karter" på Norges 100-års jubileumsutstilling i 
Kri stian ia. 

Flere av de første kartene er i firma ets eie. 

1914: 
Norgesagentur for Kern måleinstrumenter - senere for Otto Fennel Søhne's 
produkter. 

1923: 
Kjøpte Dronningens gt. 68. Hoveddomicil til 1966. 

1923/24: 
Fjellanger Lyskopi og Tek niske fotoanstalt så dagens lys. Ledet av Olivia 
Fjellanger. 

Noen av L.F. 's prosjekter i mellomkrigstiden: 56 km lang taubane i Kaukasu s, 
store kartoppdrag bl.a. for forn . Tham s i Orkdal, regule ringskart bl.a . i Steinkjer, 
Namsos, Rørvik og Brønnøysund. 

1935: 
Widerøes fotofly (Stinson) foretok de første fotogrammetriske opptak for NGO 
og Sjøkartverket, på øyene Ona, Alvøy og Seløy i Øygarden komm une. 
Oppdrag på Sydpolen i forbindelse med Christensen-ekspedisjonen. 

Kartkonstruksjonsapparatet Multiplex innkjøpt. 

1938: 
Widerøe kjøpte sitt første ordinære kartkonstruksjon sapparat Wild A6. 

1939: 
Widerøe fikk den fø rste bestilling på "økonomisk kartverk" . 

1940: 
Ludvig Fjellanger døde 06.02.40.Siv.ing. Reidar Fjellanger overtok ledelsen av 
fi rmaet bare 33 år gammel , men allerede med solid praksi s. 

Frem til krig sutb ruddet varierte antall ansatte i Fjellanger Opmaaling fra 5 - 15 
ansatte. 

1940-1945: 
Ingen aktivitet i firma ene. 



- Siv.ing. Reidar Fiellanger (7907 - 1968) 
ledet firmaet med betydelig ekspan
sion i 28 år frem til 1968. 

- Multiplex - et enkelt konstruksions
utstyr for karttegning. Proieksion av 
flybi/der direkte fra tegnebordet. Fra 
7935. 

- Wild A-6 - det første avanserte kon
struksionsinstrument fra 1938. 

1945: 
Både Fjellanger og Widerøe startet opp på bar bakke. 

Fjellangers hovedoppgaver de første etterkrigsår var knyttet til "De brente steders 
regulering", vas sd ragsreg ule ringer, tachymeterkartprod u ksjon i store målestokker, 
lyskopiering m.v. 

Widerøes hovedretning de første år var vertikalfotografering/gårdsfotografering, 
reguleringsoppdrag og fotogrammetrisk konstruksjon av kart. 

1949: 
Fjellangers årsomsetning passerte 100.000,- . Lyskopianstalten oppnådde 9.000,-. 
I alt 9 ansatte. 

1950: 
Widerøe var i Antarktis for Polarinstituttet. 

1952: 
Widerøes første byggetrinn på Rolfstangen ble påbegynt med arealer for kart
konstruksjon, mosaikk og fotolaboratorium . 

1955: 
Norsk Luftkartlegging (Cartographie aerienne de Norvege, Norwegian Air 
Survey) ble etablert i Trondheim av Fjellanger sammen med Ing. Hetland. NL ble 
kort tid etter overtatt i sin helhet av Fjellanger, og firmaet ble: F1ellangers 
Oppmåling og Luftkartlegging . 

1955: 
Fjellanger kjøpte sin første moderne kartkonstruksjonsmaskin Wild A7. Et betyde
lig samarbeide med Widerøe fra starten bl.a. ved opptak og kjøp av flybilder + 
ØK i flere fylker. 

1955: 
Ing . J. Kobberrød senere spesialutdannet i Delft i 1958 og R. Robertsen ble 
Fjellangers første kartkonstruktører som benyttet flyfoto . 

1959: 
Innføring av 45-timers uke og fri annenhver lørdag . 

1960: 
Fjellanger hadde 40 fast ansatte. De fleste med bakgrunn i landmåling . 

1960: 
Sør-Trøndelag prøvefylke for produksjon av ØK (økonomisk kartverk). 

1962: 
Fjellanger ble medeier og partner i Norconsult A/S, etterhvert en betydelig uten
landsvirksomhet. 

1963: 
Etablerte planavdeling i Trondheim: generalplaner, veiplanlegging, VA-teknikk, 
generelle konsulenttjenester. 

1964: 
Stortingsvedtaket om utarbeidelse av økonomiske kartverk begynte å gi resultater 
i form av en betydelig vekst i både Fjellangers og Widerøes fotogrammetriske 
virksomhet. Store investeringer i konstruksjonsinstrumenter. 

1965: 
Under loddeoppdrag for NVE omkom 3 av våre landmålere i Skjomen 
(08.09.65): Einar Dybvig, Harald Lilleøkdal og Ulrich Schallebaum . 

1965: 
Widerøe etablerte sin planavdeling i Oslo. 

1966: 
Våre første registerverk taes i bruk ved kartkonstruksjon. 
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- Skråbildefotografering ble startet i 
slutten av 30-årene. Et bilde fra 
Fornebu i 1938. 

- 2 veteraner innen flyging og flyfoto
grafering . Arild og Viggo Widerøe. 
Arild falt ned og ble drept i 1937. 

- Kartleggingsfotografering i 
Antarktis 1950 for Polarinstituttet. 
Flyet, C5, bygget i en kieller i Oslo 
under krigen av ing. B. Hønningstad. 
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1966: 
Flytting til Sorgenfrivn. 9 og 3500 m2 moderne lokaler. Frem til da var man fordelt 
på opptil 4 steder i Trondheim . 

1968: 
Reidar Fjellanger døde 23.7. T. Følstad, Oddm. Svendsen og Torkel Rian ansvarlig 
for drift. Adv. Carl Flock styreformann. 

1969: 
Firmaet ble omdannet til A / S med 140 ansatte . Siv.øk ./adv. Magne Bye va lgt til 
styreformann. 

1970: 
Fjell anger kjøpte Widerøe Flyvese lskap's fotogrammetriske avd., flyfotoavd ., foto
lab., planavdeling med ca. 120 ansatte + 140 egne = ca. 260. Et fotogrammetrisk 
firma av internasjonalt format. Fjellangers omsetning før overtagelsen var 22 mil
lioner kr. 

Styreformann Magne Bye ble adm. direktør. 

Status ved overtagelsen: 2 kartavdelinger med 25 kartkonstruksjonsapparater, 
65 konstruktører, 45 tegnere, 35 landmålere og 40 samferdsels- og oversiktsplan
leggere. Repro, fotolab., luftfotografering, billedarkiv m/650.000 opptak, samt et 
betydelig byggeprosjekt på Rolfstangen. 

Distriktskontorer i Drammen, Stavanger, Bergen, Kristiansund, Bodø og Tromsø. 

Firmaet ble endret til: Fjellanger Widerøe A/S Ingeniør- og arkitektfirma. 

1971: 
ØKO-TEAM A / S etablert for å drive økonomisk, organisatorisk og teknisk kon
sulentarbeide. 

1971: 
Etablering av eget kontor i Nairobi med 4 medarbeidere. 

1971: 
Vårt første geografiske informasjonssystem (GIS) ble utviklet av planavd .; 
ulykkesregistreringssystemet Blackspot-EDB i forbindelse med transportanalysen 
for Trondheim . 

1971: 
Landmåler/i ng. Jens Høvik omkom da et helikopter veltet i forbindelse med et 
Norconsultoppdrag i Zambia (18.06.71 ). 

1971: 
Norges første ortofoto-maskin ble montert på Rolfstangen. 

1971: 
Eget nytt bygg ferdigstillet på Rolfstangen . Nye 5000 m2 ga grunnlag for betyde
lig ekspansjon spesie lt via etablering av nytt fotolaboratorium og repro. Repro og 
trykk økte i Trondheim. 

1974: 
GEORES-gruppen (Kommunedata, KV, Statex (Geco), Norsk Regnesentral og FW 
overtok SW fra Byggdata A/ S. 

Formålet var å skape et felles utviklingsmiljø for EDB-systemer innen kartproduk
sjon og en videreutvikling av dette arbeidet på et økonomisk grunnlag i tråd med 
det behov og de krav off. myndigheter kunne konkretisere. 

Ny Rockwell Turbo Commander 690 m/ to kameraluker og trykkabin. 

1975: 
Siv. ing. Tore Holte valgt til styreformann. 

1976: 
Wild RC-10 vertikalfotokamera tatt i bruk. 



- Lyskopiering har lange tradisioner i 
firmaet. Her et lysbuebasert utstyr fra 
mellomkrigstiden . 

- Verksted og hovedbase for infusio
nerte Norfly A/S med disp. Alfred 
Malterud på Eggemoen. 

- Reproavdelingens budbile r. Bil
parken bestod av 8 VW "bobler", 
U-6810 - U-6817. 

1976-1978: 
Intern forbered else av digital kartproduksjon. 

1976: 
Bed riftsforsamling ble opprettet. Siv.ing. Karl Stenstadvold ble va lgt til forma nn. 

1977: 
Arbeidsm il jøutva lg etablert i Trondhei m og O slo. 

1978: 
Plan O slo fl yttet fra Pa rkvn. 57 til Rolfstangen. 

1978-1980: 
Nittedalsprosjektet. Vi utførte det første dig ita le kartproduksjonsprosjektet i Norge 
på basis av G EORES-arbeidet. 

1979: 
Etablering av NLF l/S med Nor-Fly A /S (50/ 50). Miljøverndepa rtementet ønsket 
en konsentrasjon av fl yfotov irksomheten som tidli gere ble utført av FW, Norfly og 
FM- kart. 6 fl y. 

1979: 
2- skiftsproduksjon ved kartavdelingene ble avv iklet. 

1980: 
lnnkorporering av FM-karts flyfotoavd. i FW A/ S. 

1980: 
Rammeavtale om flyfoto , foruren singsovervåking og drift av Statens Sentralarkiv 
for Luftfoto og Fjernmåling med MO. 800.000 opptak i arkivet. 

1980: 
Repro Trondh eim etablerte laboratorium for farvefoto. 

1981: 
NORSK ORTOFOTO l/S bl e etablert 50/ 50 m/Viak. Nytt produksjon sutstyr ble 
innkjøpt i samarbeid med Statens Kartverk. 

1981: 
MAPRES-prosjektet: (NTNF, MO og GEORES-gruppen storler utviklingen av 
BASE-85 istedenfor GEOBAS). 

1982: 
Oppkjøp av Knudsens Fotosenter, O slo - overført til Rolfstangen året etter. 

1982-1984: 
OKK-prosjektet. Et NTNF-støttet prosjekt for å utvikle og ta i bruk systemer for 
interaktiv bruk av digitale kart og geodata i kommunal forvaltning gjennomført i 
samarbeid med Trondheim kommune. Betydelig oppsikt på landsbasi s. 

1983: 
Etablering av SCAN-TECH A/ S m/ National Industri (EB). Kalibrering og georadar 
(ARGUS), NTNF-støtte 650.000,-. 

Nor-Fly A/S innfusjonert i FW A/S pr. 01 .01.83. 

1983: 
Flyteknisk verksted og hangar på Eggemoen. 

1984: 
Installering av OIPIX-ARIES - regneanlegg for interaktiv digital behandlig av sate
litt- og sensordata . 
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- Fjellangers første medarbeider, 
ing.sersjant Sverre Johan Svendsen 
på vinteroppdrag. 

- Landmåleryrket kan for mange virke 
idyllisk. 

- Planlegging og prosjektering av ett 
av mange taubaneprosjekt for norsk 
og utenlandsk gruveindustri. 
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1984: 
Ass. direktør Reidar Wirum Bye va lgt til styreforman n. 

1984: 
Etablering av ALK A/S 50/50 m/Yiak. Ledningsetatenes SKALK-gruppe ga dispo
sisjonsrett til ALK A/S for systemene. Vi eier p.t. 100% av ALK A/S. 

1985: 
Etablering av MAPRES A/S (FW, Gregersen, Norkart, Blom og Norsk Regne
sentral) for vedl ikehold av BASE-85 m.v. 

1985: 
Autorisert distributør av SPOT-satelittdata i Norge. 

1985: 
Datagrafikk opprettet som nye seksjoner i Trondheim og på Rolfstangen i 
Bærum. I 1987 ble all datagrafikk konsentrert på Rolfstangen . 

1985: 
Det første vertikalfotokamera med bevegelseskompensasjon Zeiss RMK ble tatt i 
bruk. 

1985: 
Analyti sk kartproduksjon innledes ved kjøp av 2 Zeiss Planicomp C 100. 

1986: 
Vår funksjon som leverandør av bildeprodukter utvidet med kjøp av 100% av 
Normanns Kunstforlag A/S (etablert 1906). 

1986: 
PUMATEC A/S ble etablert som en videreføring av GIS programvareutviklingen i 
FW's geodataavdel ing og ledningskartkompetansen i ALK A/S. 

Rettet emisjon mot ND A/S for 25% eierandel i PUMATEC. 

Siv.øk./adv. Magne Bye valgt til styreformann i FW. 

Direktør Per Ottesen ble valgt til formann i bedriftsforsamlingen . 

1987: 
Mapres A/S fusjonert inn i PUMATEC A/S. Ass. direktør Reidar Wirum Bye over
tok som adm.direktør i FW. 

Flyavdelingens nye Fairchild Merlin (LN-SFT) tas i bruk for SFT's overvåkings
behov. Partenavia Observer starter testoppdrag med Scan Tech 's ARGUS geo
radar. 

1988: 
Åpning av ny E6 Ranheim - Storsand. Omfattende planprosjekt for PLAN 
TRONDHEIM. 

1988: 
Planaktivitet oppstartes i Stavanger og DAK tatt i bruk ved planavdelingene. 

1988: 
Norconsult A / S ble etter langvarige forhandlinger fusjonert med NPC. FW opp
rettholdt sin 6% eierandel i det nye Norconsult International A/S. 

1989: 
Landstads plass i Sandefjord tildelt Vegdirektørens "Vakre Vegers pris" . PLAN 
OSLO var rådgiver i planleggingsfasen . 

1989: 
PUMATEC A/ S lanserte de første PC-versjoner av sine GIS-moduler. 

1989: 
Avtale inngått med FO/Kystvakten om overvåkingstjenester med LN-SFT opp til 
65 ' N. 



- Ludvig Fjellanger i arbeid med ren
tegning av kart. 

- Mosaikkproduksjon på Rolfstangen, 
en omfattende virksomhet i 7950- og 
60-årene. 

- Vilhelm og Helge Skappel, begge 
veteraner og sentrale ledere av opp
byggingen av Widerøe's fotogram
metriske virksomhet. 

1990: 
Flyavd ./NLF tok i bruk det aller første vertikalfotokamera av type Zeiss TOP 15 cm. 

Kartavdelingene anskaffet 2 Zeiss P3 analytiske konstruksjonsinstrumenter. 

1990: 
Normanns overtok turistporteføljen m.v. fra Chr. Olsen-Mittet A/S og inngikk en 
salgsavtale med nevnte firma. 

1990: 
Vårt skråfotofly Cessna 206 LN-LMH totalhavarerte under oppdrag ved Øyer 
30.07.; Terje Kiev, Asbjørn Tørseth og Arne Normann omkom. 

1991: 
NLF etablert som A/ S. 

1991: 
Normanns valgt av LOOC til leverandør av postkort m.v. til De Olympiske Vinter
lekene på Lillehammer i 1994. NK overtok turistporteføljen fra Husmo-Foto A/S 
og fra KortCo ANS. 

1991: 
Kjøpsavtale om overtagelse pr. 01.01.92 av Sorgenfriveien 9 ble undertegnet. FW's 
totale selve ide areal på Sorgenfri og Rolfstangen økte til ca. 12.000 m2 (ex. 
hangar/flyteknisk verksted). 

1992: 
Flyteknisk verksted flyttes til Fornebu. 

1992: 
FW overtok 100% av TDT A/S (Teknisk Data Trondheim A/S) og utløste den siste 
minoritetseieren i PUMATEC A/S. 

Aktiva i konkursboene AeroNor A/S og Flybi/der A/S ble kjøpt. Fotoavd. etablerte 
skråfotoseksjon i Rakkestad. 

1992: 
Ny Turbo Commander 840 - LN-FWA ankom. 

Kart Trondheim kjøper ny P3 og Flyavd . anskaffet Zeiss TOP 30 cm. 

Nytt ventilasjonsanlegg for Sorgenfriveien 9 montert. 

1992: 
PUMATEC A/S + TDT A/S = PUMATEC TEKNISK DATA A/S som ansvarlig for 
utvik ling + system. TDT's IT-rådgivere overføres til ny IT-rådgivn ingsavd. i FW. 
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- Et eksempel på et terrestrisk kartoppdrag fra 7973. 
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7. Overing 0. Olaussen i 
pos1s1on. 

2. Høye og Kiel/berg monterer 
flyfotokamera. 

3. Avventer klor siktelinie. 

4. Avd.dir 0. Svendsen i av
væpnende passiar med godt 
utstyrte kurdere. 

5. Stemningsbilde fro kortovd. 
Merk teksten på bildetl 

6. Intens konsentrosion på 
plonovd. i Trondheim over en 
modell av den fremtidige 
Heimdolsbyen. 
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7. Fjellangers hovedkontor i 
Dronningensgt. 68 fra 7923 til ~"U~qpv~,,,cæz 
7966. 

2. Miljøvernstatsråd 0. 
Gjærevoll og K. Hollan
Hagen under innvielsen av 
nybygget på Rolfstangen 
74.07. 7977. 

3. Styreformann T. Holte, for
mann i bedrifts forsamlingen 
K. Stenstadvold og adm. 
direktør Magne Bye under 
ovennevnte innviefsesseminar. 

4. Innflytting på Rolfstangen 
startet våren 1970. Gamme/
fløyen var ferdigstillet i 7953. 

5. Hovedkontoret i Trondheim 
var feiet fra 7966 til bygget 
ble kjøpt pr. 07.07.92. 
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fl/el/angers Opmaaling 

- 'lrond§jem -

3or firma: 

:lJa§lsOpmaaling 

fFoldals _qru6er 
- S'ofdot~" -

- l'o(n -
(O"'ri"P""•' Tlto,til.Uu11, 

K'm1a11ia} 

/}rosse rer 

Wm. CCQmns 
- 'rrandfjt!m -

.fjenera!Æonsul 

l'or. 'loams 

9ode_qnelse ouer en del utforte ar6eider. 

3orsÆjelli!Je landmaalerar6eider i aarene 1903 - 1906; av 6elpdeligere 
nævnes legning av liarl over Slange olmenning, ca. 125000 moa!, saml 
man/ing og legning av 6n19e6elteliarl fo r 3redriÆstad, ca. 7000 moa/ i 11

101K" 

lJ(orllægn ing og ni11ellering fo r Æraffanlæggel i Binundfossen, stikning 

av lirafl/edningsnellel, opmaaling og liortlæ_qning fo r liai'anlæg i 3/svilien saml 

sidespor ved J.:i//eelvedal ~·lotion m. v. (1905- 1906). 

c5flle ufslilining.~- og opmaalingsar6eider"for 611gning av den 34 Æm. lange 

laug6ane i 5olda/en,. fo r 3olda/s gru6er (1906- 1907). 

'lJo. 
'lJo. 

'lJo. 

'lJo. 
'lJo. 

'lJo. 

do. 

do. 

do. 

do. 
do. 

do. 

for ${ode/ands 6ergverÆs laug6ane ved §rua sla/ion (1906), 
A 1 .~ 9JteraÆer gru5ers !aug5aner i fi>feraÆer (1907- 1908). 

(f}{er fo rles ogsaa Æonlrollen med 5pggear6er"derne}. 
8aug6rug:iforcningens laug6aner for lommerlransporl m. v, 

3redriÆs§ald (1909). 
en ca. 6 Æm. s laug5one i Sælcrsdalen ( 1909). 
for en ca. 31 Æm. lang laug6ane fra Sulitjelma li/ Salt· 
dalen - for S u/i/eima gru6e AR (1909) . 
l'n ca. 17,5 Æm. lang laug5ane ved S avona i iltalien -
{lransporlevne 1200000 lon Æul pr. aar) (1910 - 1911). 

Opmaalings· og undersoÆelsesar5eider for en ca. 56 Æm. lang laug5ane 

ved f!Jalum i fKauÆasu.T (7911 - 19 12) . 

Opmaaling og Æarllægning av eiendomsÆomple:rel 3.Jeld§eim - med nogen 

ti/gramsende eiendommer, iall ('a. 42 000 moa/ ( 1910). 

Opmaaling og Æarllægning av Sogn/i .Jag1Ælu5s eiendommer og .Jaglj'eller, 

85000 mani (1912). 

D>t. ?:§ams q C:o. Cn jler§et av større og n11·ndre opmaalingsar5eider, væsenllig over sÆog· 

_ Trontl9f~m eiendommer, saml vasdrag med fossefald, Æarllæg11 ing av CC§ams§avn m. m. 
(1910- 1914). 

~Is D>leraÆer 6ruÆ f'Karllægning av en fier§el av sÆogeiendommer, ulsliÆning av Æraflled-

- Trontlff~m - ninger, laug5aner, m. m. (1910-1914). 

A/s D>leralier Xar//ægnin9 av gru5efeller, ufsliÆnin9 av lnug6aner og Ærafl/edninger; 

qru6er gru5eÆarler over .(;)fandfjeld og 5ondfjeld gru5er m. m. (1909). 

- :Jlrrolia -

8 ulile/ma 

aÆ!ie6o!ags gru6er 
- 8ulilf~lma -

Aj s /Jrong gru6er 
:Xrislianio 

'UlstiÆning og lilspn med 6pgning av laug5aner m. m. (1913 og 1914). 

S liÆnings· og opmaalingsar6eider for laug6anepro.Jelilel /jjersviÆ- 3.Jin · 
dalen og i]oma/feld- IJje.rsviÆ, saml opmaalingsar6eider for et større Ærafl

anlæg i $eproiÆen, m. m. (1912 og 1913). 

----o--

8Yleda!je6e!ønnef for gode /{arter 

paa ju6i!æumsutshl!ingen. 

----o--

.'!lnsfrumenifirmae! ,fl(ern 9' C:o.s repræsentanl for l)forge: 

fPræds ionsinstrumenter for landmaaling, nivellering, 

tegning og 6eregning. 

28. dec6r. 1914. 

Tjeotlolilrr, Tar5ymrtr~ 

:J:Jou.uo/~r. (Jquerrrr 

9tloa/~6ortllutst1<r 

8t'im!ll~ring1-

in1trumrnla 

?:1>9n<'6e1lili 

O'loni-

Fjellangers produktark, CV fra 1914 ! 


