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BERETNING OM VIRKSOMHETEN I REITGJERDET 

PERSONALFORENING I ARA 1923-1948. 

Utover vinteren, varen og forsommeren 1923 var det til 
stadighet et innrykk av pleiere som ble inntatt ved det ny
opprettede R e i t g j e r d e t a s y l. 

Mange av pleierne kom fra andre asyler, og hadde sale
des kjennskap til arbeidsforholdene og de kunnskaper som 
matte til for a fylle de krava som sattes til en pleier. Ikke 
lenge etter den offisielle apninga av Reitgjerdet asyl, tok 
pleierne til a drfZlfte arbeidstilhfZlva. De ble snart klar over 
at den beste maten a ivareta sine interesser pa var a sta 
samlet om kra va. 

Den 11. oktober 1923 ble sa Rei t g j e r de t P lei e r
f o r e n i n g stiftet. Samtlige pleiere, ca. 24, ble innmeldt. 
Til formann ble valgt K. Bjerkan, sekretrer N. Chr. Nilsen 
og til kasserer S. StrfZlmme. 

At det var oppgaver a ta fatt pa, viser de mange skriv 
som ble sendt til administrasjonen. I f!Zlrste halvar holdtes 
14 m!Zlter, og 8 sfZlknader ble avfattet og sendt, s!Zlknader om 
fritid og forskjellig annet som vedkom arbeidstilhfZlva. 

Arbeidstida var 12-13 timer hver dag uten middagstid, 
ialt ca. 87 timer pr. uke. I tillegg kom den sakallte passive 
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I tjeneste, (innekvelder) sikkerhetstjenesten hele natta fra 

kl. 80 til 7, hver tolvte dag. 
Fritid var det lite av. Det var langt mellom fridagene. En 

hadde fri hver 9 dag og hver 3 sfZln- og helligdag. Det hendte. 
at enkelte matte vrere i tjeneste 4 sfZlndager etter hverandre 
pa grunn av sykdomsforfall 

Pleierne matte betale for full kost og vrerelse selv om de 
bodQ,€ utenom anstalten. Dette var som en kan skjfZlnne et 
stort fZlkonomisk spfZlrsmal for de gifte pleiere. Fridagen ble 
helt !Zldelagt, srerlig s!Zln- og helligdagene. Det ble ingen tid 
til a hygge seg sammen med familien, for l!Zlnna tillot ikke 
to kosthold og ma1tidene pa asylet matte passes. Mange av 
pleierne bodde langt borte og fritida gikk med til a fare 
imellom. En kan tenke seg hvilken pakjenning dette var i 
tillegg til det enerverende arbeide en sinnsykepleier har. 

Pleierforeningen ble ingen selskapssammenslutning. Den 
ble fra f!Zlrste dag en kamporganisasjon som samtlige med
lemmer stod samlet om. Krava modnedes etter hvert, og 
dyktige tillitsmenn valgtes til a forhandle med administra
sjonen. Litt etter litt kom sa resultata av mange ars ar
beide. 

Fra 1928-29 fikk gifte pleiere som bodde utenom anstal
ten utbetalt l!Zlnn uten trekk for kost og vrerelse. 

F!Zlr 1930 var kravet om 1 time middagsfri im!Zltekommet, 
og tjenestetida gikk da tilsvarende ned. 

I 1929 ble det overfor administrasjonen satt fram krav 
om 1lj2 time middagsfri, 9 timers arbeidsdag og 4 ukers 
ferie. Pleierforeningen stod en tid tilsluttet Norsk sykehus
personalforbund. Medlemsskapet opph!Zlrte visstnok 10. ok
tober 1930. Pa arsmfZltet 29. januar 193* ble det behandlet 
et skriv fra Norsk kommuneforbund om at Norsk sykehus
personalforbund var opph!Zlrt, og at en' del av avdelingene 
var opptatt i kommuneforbundet. Samtidig var det hen-
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stilling til pleierne om a melde seg inn i forbundet. Det 
vedtokes enstemmig a utsette denne saka til et senere m!/ite. 

Pa samme mjljte var det ogsa spjljrsmal oppe om a sende 
to mann til Oslo i forbindelse med kra vet om 9 timers
dagen. Og pa mpte den 2. februar samme ar ble Hans 
Taknes og Johan Varum valgt til a forspke a fa lagt fore
ningens krav om .9 timers dag og 4 ukers ferie fram for 
stortinget. , 

I 

Deputasjonen som hadde konferanse med flere stortings-
menn samt stortingets helsekomite, ga pa medlemsmptc 
den l6. februar en redegjprelse for sitt oppdrag. 

Av redegjprelsen framgar det at deputasjonen flere gan
ger ble spurt om pleierforeningen stod tilsluttet Norsk 
Kommuneforbund. I diskusjonen ble det fremholdt av to 
medlemmer at etter deres forstaelse av det hele ville det 
vrere vanskelig a fa gjort noe mer fpr pleierne var organi
sert. Dette vakte endel motbpr, og saka ble ogsa denne 
gang henlagt. 

Disse innleggene var de f!(lrste som tok sikte pa at pleier
foreningen ble tilmeldt Norsk Kommuneforbund. At fore·· 
ningen arbeidet malbevist for a ivareta medlemmenes inte
resser og var merksam pa de muligheter som kunne vrere 
til hjelp, fremgar av referatet fra et mpte 28. september 
1931 hvor styret far fullmakt til a henvende seg til Lands
organisasjonens advokat, Trygve Lie, for med hans bistann 
a oppna fast ansettelse for 3 reservepleiere som hadde flere 
ars tjeneste bak seg. 

Styret hadde en konferanse om saka med Trygve Lie som 
var i Trondheim. Han lovte a unders!Zlke saka samt a skrive 
til foreningen nar han kom ·til bake til Oslo. Og sa kommer 
det samme sp![lrsmalet om organisasjonen opp igjen. Det 
heter nemlig i m![lteboka: «Styret har imidlertid intet hprt 
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Foreningens fprste styre. 

S. Str¢mme, 

kasserer. 
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sekretrer. 

K. Bjerkan, 

formann. 



ennu og man er tilbl?)yelig til a tro at dette ogsa har sin 
grunn i at vi ikke er organisert». 

Pa arsml?)te 20. mai 1932 ble forslag til nye lover for fore
ningen utarbeidet av Olaf Vige, Hans Taknes og Trygve 
Eggen. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og loven tradte i 
kraft straks. 

Av loven hitsettes·paragrafene 1, 2 og 10: 
' 1·. 

Foreningens formal: 
Paragraf 1. 

1. A virke for innfl/lrelse av kortest mulig arbeidstid. 
2. A motarbeide trakasering av medlemmene. 
3. A sl/lke innf¢rt betryggende kontroll gjennom foreningens valgte 

tillitsmenn. 
4. Til enhver tid a arbeide for bedre levevilkar samt en kollegial 

opptreden a v medlemmene. 

Paragraf 2. 
Som medlemmer opptas kun pleiere. 

Paragraf 10. 
Safremt et medlem ved avtale eller lignende sl/lker a skaffe seg 

personlige fordeler pa bekostning av de ¢vrige medlemmer - eller 
pa andre mater opptrer skadelig overfor foreningens interesser -
skal styret straks oppta saken til behandling og treffe de forf¢y
ninger det finner n¢dvendig. 

Utenom disse er de vanlige paragrafer med: Generalfor
samling, foreningens ledelse, kontingent og valg av tillits
menn. (Hyttens paragrafer, se under avsnitt «Hytten»). 

Pa arsmpte 29/1 1932 ble det v:edtatt a s¢ke om a fa for
lenget middagstida fra 1 til 2 timer. Formannen hadde flere 
konferanser om dette med direktl?)ren som regnet ut at vi 
da fikk under det av departementet fastsatte 260 timer pr. 
4 uker. Etter ytterligere forhandlinger med direktl?)ren gikk 
denne med pa a dele dagen i 2 l?)kter, og gi oss 1% time 
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middagstid. Dette tapte ingen av partene pa, da asylet fikk 
utnyttet arbeidstida bedre og vi fikk ~~ time lengre mid
dagstid. Denne arbeidsinndeling brukes no. 

1933. 

REITGJERDET PLEIERFORENING MELDER SEG 

INN I NORSK KOMMUNEFORBUND 

Pa medlemsml?)te 27. februar ble det behandlet et rund
skriv fra departementet angaende forandringer i tjeneste
mannsloven. Under ordskiftet som mange av medlemmene 
tok del i, ble det fremholdt nl?)dvendigheten av a vrere orga
nisert, og at formannen matte undersl?)ke hvor mange fore
ninger av asylpersonale som sto tilsluttet Kommunefor
bundet. Det ble imidlertid enstemmig besluttet at dette 
sp¢rsmal skulde bero til et senere m¢te. 

Utover varen hadde foreningens formann flere konfe
ranser med den davrerende formann i Kommuneforbundets 
stedlige styre, Nils Aune. Aune var saledes heime hos pleier
foreningens formann og dr¢ftet foreningens tilslutntng tu 
Norsk Kommuneforbund. 

I styreml?)te 4. juli forela det en skrivelse til statstjeneste
mennene ved statens sinnssykeasyler, datert Gaustad 24. 
juni 1933 og sendt gjennom Norsk Kommuneforbund. 
Skrivet inneholdt vesentlig en utredning om ll?)nnsforhand
lingene mellom staten og tjenestemennene. Forrnanhen 
opplyste da at pleierforeningen var tilbudt a fa en repre
sentant fra Kommuneforbundet til a redegjpre mermere 
for skrivets innhold, samt for¢vrig gi opplysninger av inte
resse for foreningen. Styret vedtok: 
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1. A sammenkalle medlemsm!Z)te til behandling av nevnte 
skriv, (enstemmig vedtatt) samt 2. a fa en representant 
fra kom.forbundet til dette m!Z)te, slik som tilbudt, safremt 
dette ikke vilde f!Z)re med seg nevneverdige utgifter for fore
ningen. Tilstede var 0. Vige, B. Elverum, H. St!Z)rseth og 
B. Losvik. For nestformannen Bond!Z) m!Z)tte K. Johansen. 

Pa medlemsm!Z)tet 12. juli var Nils Aune tilstede og ga en 
fremstilling av l!Z)nnsforhandlingene mellom staten og tje
nestemennene ved stl'),tens asyler. Han henstilte til pleierne 
a dr!Z)fte sp!Z)rsmalet om medlemsskap i Norsk Kom.forbund, 
og likesa a komme sammen til nytt m!Z)te 24. juli, der nest
formannen i Kom.forbundet vilde delta. 

Pa medlemsm!Z)tet 24. juli var ogsa bade nestformannen 
Torbj. Henriksen og Nils Aune tilstede som representanter 
for Kom.forbundet. Henriksen nevnte at l!Z)nningene for be
tjening ved sykehus og asyler la svrert lavt i forhold til 
andre l!Z)nnstakere som stod tilsluttet Norsk Kommunefor
bund, og at man arbeidet med a fa bedre l!Z)nns- og arbeids
vilkar for de f!Z)rstnevnte. Etter et langt ordskifte hvor det 
var delte meninger, ble det med 19 mot 6 stemmer besluttet 
a melde seg inn i Norsk Kommuneforbund. Et forslag om 
at man fikk sta som medlem i foreningen mot a betale 
lokalkontingenten ble selvsagt nedstemt. 

Foreningen ble innmeldt 1. august og ble opptatt som 
avdeling 178. Samtlige pleiere undtatt 1 meldte seg som 
medlemmer. Denne ene innsa snart betydningen av a sta 
sammen med de andre, og kom uoppfordret og meldte seg. 

Fra 25. juli 1934 ble det pa grunn av IZ)konomipersonalets 
medlemsskap i foreningen enstemmig besluttet a forandre 
navnet til Rei t g j e r de t person a 1 fore n in g. 

Organisasjonsprosenten er na nesten 100, men enna er 
det dessverre noen som star utenom. Dette gj!Z)r seg stadig 
gjeldende blandt kj!Z)kkenpersonalet. 
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Etter at foreningen var innmeldt i Kom.forbundet, ble 
det mere fart i arbeidet. Det ble protestert pa l!Z)nnsned
slaget som var foreslatt. Foreningens formann ble telegra
fisk budsendt fra forbundet, og i fellesskap med dets repre
sentanter samt representanter fra de andre statsasylene, 
m!Z)tte de til konferanse hos sosialministeren med krav om 
forhandlingsrett etter Iov av 6/7 1933, for statstjeneste
menn tilsluttet Norsk Kom.forbund. 

Den 5/3 1934 fikk personalforeningen meddelelse fra 
sosialdep. om at De medisinale anstalters statstjeneste
mannsgruppe: Fellesutvalget, ved kongelig resolusjon av 
9/2 1934 var anerkjent etter lov av 6/7 1933. Det vil her 
f!Z)re for langt a gi en detaljert utgreiing om de forhandlin
ger som f!Z)rte til at de tilsluttede foreninger ble anerkjent 
som forhandlingsberettiget etter nevnte lov. 

Personalforeningens davrerende formann ble etter de 
gjeldende bestemmelser medlem av Fellesutvalget. 

Den 13. november 1933 sendte foreningen krav til kom.
forbundet om 8 timers arbeidsdag (48 timers arbeidsuke). 
Dette kravet var det f!Z)rste som foreningen send.te. Forbun
dets forretningsfutvalg godtok det og sendte det til de 
andre anstalter til uttalelse. Disse sluttet seg til kravet fra 
Reitgjerdet personalforening. 

7. mai 1934 var formennene i de forskjellige avdelinger 
innkalt av Kom.forbundet til et m!Z)te i Oslo, for i fellesskap 
a utarbeide forhandlingsgrunnlag for pleierpersonalet og 
IZ)konomipersonalet ved asyler og medisinske anstalter. 

Disse krava ble satt opp: 
1. 8 timers arbeidsdag. 
2. Natt-tjenesten. 
3. LIZ)nnsregulativ for nattevakt. 
4. Krav om utbetaling av l!Z)nn 2 ganger i maneden. 
5. Elevutdannelse. 

14 



6. Ledige elever. 
7. Feriespjijrsmalet. 
8. Tvungen bopel pa anstalten. 
9. Ut- og innlukking pa asyler. 

10. Bekledningsspjijrsmalet. 
Som vanlig tok det lang tid for departementet a utgifts

beregne disse krava. 
Etter langvarige forhandlinger mellom den av staten 

1-

oppnevnte forhandlingskomite pa den ene Side, og Felles-
utvalget for De Medisinske Anstalters Statstjenestemanns
gruppe innenfor Norsk Kommuneforbund pa den andre, 
var disse ut pa sommeren 1935 nadd fram til enighet om 
forslag til overenskomst mellom Sosialdepartementet og 
Norsk Kommuneforbund ved De Medisinske Anstalters 
Statstjenestemannsgruppe omfattende ljijnns- og arbeids
vilkar for det av personalet ved statens medisinske anstal
ter som ikke star oppfjijrt i Statens ljijnnsregulativ, og som 
ikke er offentlige tjenestemenn. Forhandlingskomiteen var 
videre blitt enig om at ljijnns- og arbeidstidsinndeling fast
settes ved srerskilt overenskomst mellom vedkommende 
forening og den stedlige administrasjon, med en protokoll
tilfjijrsel om at Fellesutvalget kan tiltre de stedlige organisa
sjoner ved behandling av sp~rsmal vedrjijrende overens· 
komsten. 

For Reitgjerdets vedkommende fant forhandling sted 
den 17. august 1935 etter forslag fra forbundet. Som for
bundets representant mjljtte sekretreren, Olaf 0degard, og 
for personalforeningen mjZltte Olaf Vige. For administra
sjonen m0tte direktjijr Andresen, reservelregen og kasse
reren. 

ForhandlingsmjZltet resulterte i enighet med asylets ad
ministrasjon om en betydelig ljZ!nnsforh!Zlyelse for de aller 
fleste som overenskomsten omfattet: 
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Sveiserens grunnljZlnn: .................... kr. 2.100.00 
+ 4 alderstillegg a kr. 175.-. 
Kj!Zlkkengutt, grunnljZlnn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.100.00 
+ 2 alderstillegg a kr. 175.-. 
T!Zlyassistent, grunnl!Zlnn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.100.00 
+ 2 alderstillegg a kr. 175.-. 
Portner, grunnljljnn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.300.00 
+ 3 alderstillegg a kr. 225.-. 
Kj!1)kkenpike: Etter 1 ar kr. 50.00 pr. mnd., etter 2 ar kr. 
55.00 og etter 3 ar kr. 60.00 pr. mnd. + fri stasjon. 
FyrbjZlteren rykker opp i en hpyere lpnnsklasse. 

De to leiede nattvaktstillinger skal ga inn under bestem
melsene for faste pleierstillinger. Videre ble man enige om 
at betegnelsen «patruljerende nattvakt» utgar og istedet 
bruker betegnelsen sykepleier, samt at stillingen settes i 
klasse og reknes til de vanlige pleierstillinger. 

Overenskomstens bestemmelser forutsettes a tre i kraft 
fra 1. juli 1936. 

Under forhandlingene med administrasjonen kom det 
til mange sma pussigheter som ikke kan gjengis her. 

Overenskomsten mellom Staten ved Sosialdepartementet 
og Norsk Kommuneforbund for personalet ved De medi
sinske anstalter, ble vedtatt pa medlemsmjZlte 19. mai og 
overenskomsten tradte i kraft fra 1. juli 1937. 

Dessverre viste overenskomsten seg a vrere uklar pa en
kelte punkter. Saledes var det endel av medlemmene som 
ikke fikk det antall alderstillegg de hadde fpr, da de kom 
inn under bestemmelsen om at de fikk minst 75 kr. mere 
i ljZ!nn enn de hadde fjZlr. Dette bevirket stor missnjZlye, isrer 
da det ble fremholdt at man ved Norges Statsbaner hadde 
fatt beholde alderstilleggene. Av den grunn ble det holdt 
medlemsmpte som besluttet a fa forholdet unders!1)kt. Det 
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viste seg da at bestemmelsen var likedan i jernbanens over
enskomst. 

Styret gjorde forbundet oppmerksom pa medlemmenes 
missn~ye, og krevde at misstyding av fremtidige overens
komster matte forekomme minst mulig. 

Man oppnadde likevel bra fordeler ved overenskomsten 
nar man tar hensyn til reguleringstillegget. 

Det ble ogsa bestep1t av departementet at pleierelevene 
skulle ha reguleringstillegg. 

Den 14. og 15. januar 1938 holdtes det en landskonfe
ranse i ·Oslo for de medisinale stats-, fylkes- og privatan-· 
stalters personale, og hvor bestemte punkter var satt opp 
til dr~fting. Som foreningens representant ble valgt Olaf 
Vige med Ole Stamnes som varamann. 

Foreningens utsending hadde en srerlig oppgave som 
nrermest var litt vrien. Med det at betjeningen ved Dahlen 
offentlige skole for blinde, og kj¢kkenpersonalet ved Kri
minalasylet stod tilsluttet Reitgjerdet personalforening, 
sorterte foreningens medlemmer under tre forskjellige de
partementer, nemlig sosialdep., kirkedep. og justisdeparte
mentet. Og landskonferansens oppgave var a trekke opp de 
store linjer for a fa et mest mulig felles krav fra samtlige 
medisinale anstalter. 

Under punktet l~nnssp~rsmalet etterlyste likevel 0. Vige 
srerkravet fra Reitgjerdet personalforening og forlangte 
dette referert fra dirigentplassen. Srerkravet som tidligere 
var innsendt gikk ut pa samme l~nn for pleierne ved Reit
gjerdet som den fengselbetjeningen hadde. 

Skrivet som var utformet av Hans Taknes og var bade 
godt gjennomtenkt og velformet, ble gjenstand for et livlig 
ordskifte, da representantene fra de andre anstalter men.te 
det ble oppstykking og ikke felles linje ved slike srerkrav. 
Det ble hevdet at mange av de andre anstalter ogsa hadde 
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srerkrav som de hadde undlatt a stille for felleskravets 
skyld. Vige fikk forhindret at kravet fra Reitgjerdet ble 
nedstemt som forslag, og dermed kunne det reises pa nytt. 

Pa konferansen var sp~rsmalet om 48 timers arbeidsuke 
oppe pa nytt. Ellers var det dr¢fting om ferie, vareklrer og 
elevsp~rsmalet, og da det ble ansett som umulig a oppna 
forandring med hensyn til 4 alderstillegg, ble det i stedet 
krevd at aile som star tilsluttet overenskomsten rykker opp 
1 l~nnsklasse. 

Et forslag til overenskomst fra 1. juli 1938 ble nedstemt 
av foreningen da man ikke fant at det inneholdt noen srer
lige forbedringer. Det matte sa fors~kes megling, og meg
lingsforslag som var utarbeid pa grunnlag av forslag fra 
regjeringen ble mottatt gjennom forbundet. Meglingsfor
slaget led ogsa samme skjebne pa et medlemsm~te i okto
ber, da forslaget (som sekretrer Kr. Fleischer skriver) «ikke 
fylte de organisasjonsmessig fremsatte krav». Da bestem
melsen om 48 timers arbeidsuke ble gjennomf¢rt for plei
erne, ble 6 elever fast ansatt som pleiere fra 1. juli 1939, i 
samsvar med krav fra foreningen pa vegne av disse som 
hadde gatt i fast tjeneste aret rundt pa elevl¢nn siden 1936. 
Bade departementet og direkt~ren gikk med pa en slik 
ordning. 

Der ble ogsa oppnadd endel l~nnsforbedringer for flere 
som ved fast ansettelse hadde mer enn 4 ars tjenestetid 
sammenlagt, da det som var over 4 ar ble reknet tilgode i 
ansienniteten ifl. overenskomsten. Asylets administrasjon 
motsatte seg dette for de elevers vedkommende som hadde 
vrert t~yassistenter. Men ved krav fra foreningen gjennom 
forbundet gikk departementet med pa at ogsa tjenesten 
~m t~yassistent skulle reknes med ved fastsettelse av an
sienniteten. 
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1940- 1945. 

Under okkupasjonen h't sa a si alt foreningsarbeid nede. 
Enkelte lokale konferanser med stedets administrasjon var 
ikke til a unnga, men mange av disse forhandlingene f~rte 
til et gunstig resultat for medlemmene. 

For foreningens tillitsmenn og da srerlig formannen 
kunne det til sine ti,der bli en hard pakjenning. Start sett 

<> 

rna en vel si at forertingens medlemmer slapp n,ok sa rime-
lig. Ved en rassia hos en av foreningens medlemmer, Hans 
Taknes, ble imidlertid hans store boksamling beslaglagt. 
Og senere, da Taknes var i faresonen og matte forlate lan
det, ble alle eiendelene hans tatt og sannsynligvis solgt. 
Taknes kom seg over til Sverige, og etter et kort opphold 
der ble han kant til London hvor han tjenestegjorde som 
sykepleier ved et hospital for nerv~se soldater. Han kom 
tilbake ved juletider 1945, og tilsattes i tjenesten pa nyaret 
1946. 

Sigurd Vinje forlot ogsa landet, meldte seg til krigstje
neste og var med den f~rste sending soldater som kom fra 
Sverige for a overta vaktholdet under frigj~ringa i mai 
1945. 

Flere av foreningens medlemmer meldte seg til heime
fronttjeneste under frigj~ringa. Og en har vellov til a si at 
alle som en ytet sitt under okkupasjonen til felles beste sa 
vi atter skulle fa vare rettigheter tilbake. 

Ekstraordinrer generalforsamling ble holdt 8. juni 1945. 
Formannen, Kristoffer Eggen; hadde pa grunn av helbreds
hensyn nektet gjenvalg. Alle tillitsmenn ble valgt ved akla
masjon i samsvar med valgkomiteens innstilling. 

Det nyvalgte styre fikk mange saker a arbeide med. 
Arbeidstidsinndelingen var for enkelte medlemmer oppre
vet. Mange lokale fordeler som var tilkjempet gjennom ara, 
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Foreningens navcerende styre. Sittende tra venstre: T. Eggen, 

form., B. Elverum, styremedl. Staende tra venstre: E. Forsa, vara

torm., A. Tr¢an, sekr., Kr. Fleischer, kasserer. 

var no inndratt, og det var mange sp~rsmal ellers av betyd
ning for medlemmene som matte dr~ftes. Heldigvis, rna en 
si, hadde foreningen valgt tillitsmenn som viste seg opp
gaven voksen, og alle sp~rsmal ble l~st pa en mate som 
foreningen trygt kan vedkjenne seg. 

I 1946 ble krav om ny overenskomst sendt forbundet, og 
i l~pet av 1947 ble der vedtatt en ny overenskomst som i 
motsetning til de tidligere var basert pa bruttol~nn. Over
enskomsten innebar forbedring i l~nnsmessig henseende. 

I anledning tariffrevisjonen ble Frode Hoff etter styrets 
vedtak sendt til Oslo for a forhandle med forbundsstyret 
om tariffmessig likestilling mellom asylpersonalet og feng-
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selsbetj. Styret har ogsa skriftlig henvendt seg til forbundet 
om denne saka. I januar 1948 var formannen, Trygve Eg
gen, i Oslo i anledning lfi)nnsforhandlingene og samtidig 
for a fremme foreningens krav om likestilling med feng-: 

selsbetjeningen. 
Den 27. april 1948 var forbundets representant, G. Ny~ 

mark, samt Nils Aune tilstede ved et mfi)te hvor det ble gjort 
rede for lfi)nnsforhandlingene. Det viste seg at for pleier-: 
personalet var lfiln:Q.soverenskomsten i samsvar med de krav 
sam vi i mange ar' hadde kjempet for, og overenskomsten 
ble for pleierpersonalets vedkommende mottatt med til~ 
fredshet. For enkelte av de andre medlemmer var imidler
tid overenskomsten ugunstig idet de kom en lfi)nnsklasse 
lavere enn de trodde seg berettiget til. Men da det senere 
vil bli hfi)ve til a ta opp enkeltmannsforhandlinger med 
fagdep. for de enkelte stillinger sam det var noe uklart med, 
ble lfi)nnstilbudet vedtatt med 49 mot 10 stemmer. Ved et 
senere mfi)te ble det vedtatt a sende krav om a fa de av per
sonalet sam var kommet i for lav lfi)nnsklasse flyttet opp i 
samsvar med de respektive stillingers ansvar og betydning. 

Det er lagt mest vekt pa i denne beretningen a trekke 
frem de saker sam er sendt og fremmet gjennom forbundet. 
Men utenom disse er det de lokale forhandlinger sam i star 
utstrekning har preget foreningens arbeide, forhandlinger 
om saker av star betydning for medlemmenes ve og vel, og 
sam har ffi)rt til gode resultater. Det kan i sa mate pekes pa 
arbeidstidsinndelinga. Det er vel neppe noen sam fi)nsker en 
bedre arbeidsordning innen rammen av 48 timers arbeids
uke, enn den sam personalet ved Reitgjerdet for tid en har. 
Og reren for dette rna tilskrives det gode samholdet innen 
foreningen og den tillit foreningens talsmenn hadde bak 
seg under forhandlingene. 

At resultatet i mange tilfeller langt oversteg det en hadde 
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hapet, taler ogsa til ros for administrasjonen, srerlig i tida 
under direktfi)r Andresen da vi ikke stod tilsluttet noen or
ganisasjon, og alle krav derfor ble satt frem direkte for 
administrasjonen. Direktf<)r Andresen imfi)tekom krava sa 
langt hans myndighet tillot det, og han var derfor avholdt 
av aile, og ingen behfi)vde a grue seg for a fa en konferanse 
med ham om spfi)rsmal sam angikk foreningen eller et en
kelt medlems interesser. 

Til takk og heder for hans rettsinn fikk personalforenin
gens medlemmer sammen med de overordnede malt et bil
lede av direktfi)r Andresen. Forutsetningen var at billedet 
skulle henges opp pa et sted hvor det ville vrere synbart for 
betjeningen, inntil et mfi)telokale eller et annet samlings
sted blir gjort istann og hvor billedet da vil fa sin plass i 
framtida. 

Det er ogsa a hape at det samme gode forhold sam na 
hersker mellom de overordnede og betjeningen vil fortsette 
til beste for arbeidsglede og arbeidsfred, og at de goder sam 
foreningens medlemmer no kan glede seg over ikke blir 
revet istykker. 

Foreningen har i henhold til mfi)tebok i tida 29. januar 
1931 til 28. mai 1948 holdt 89 medlemsm!?)ter og 91 styre
mfi)ter, samt 4 fester iberegnet 10-arsfesten 1933. 

Deter dessuten holdt felles medlems- og styremfi)ter med 
Rotvold personalforening, samt fellesmfi)ter med arbeider
laga i kretsen. (Sammen med Nils Aune, var Reitgjerdet 
personalforening medvirkende til at Rotvold pers.for. ble 
tilmeldt Kommuneforbundet sam avd. 190). 

INNTEKTER OG UTGIFTER 
Pa neste side er inntatt et utdrag sam omfatter tida fra 

1/7 1933, da foreningen gikk over til a bruke Kommune
forbundets regnskapsbfi)ker. 

22 



Der er gitt bevilgninger til sosiale, kulturelle og politiske 
formal. Dessuten har foreningen gitt SZ)konomisk stSZ)tte til 
idretten, i fSZ)rste rekke da bedriftsidretten. 

Ar. Innt. utg. Beh.n. Forb.- Foren.- Adm.- Bev.-
konto. konto. utg. ninger. 

1!7-
31/12 
1933 1794.27 1568.76'· 225.51 939.60 51.90 209.08 
1934 2948.66 2743.87 204.79 2438.00 266.00 20.28 145.80 
1935 3153.64 2949.20 204.44 2649.35 299.50 24.47 126.78 
1936 3574.54 3360.73 213.81 2879.80 472.50 49.00 246.82 
1937 4236.11 4042.61 193.40 3421.60 622.70 56.83 270.26 
1938 4588.89 4471.35 117.54 3730.95 656.60 42.61 365.55 
1939 4814.81 4565.84 248.97 3985.40 677.60 185.78 216.20 
1940 5022.47 4326.64 705.83 3641.40 905.20 161.05 191.65 
1941 3989.49 3628.96 360.73 3032.90 456.60 360.16 71.00 
1942 3893.11 3570.40 322.71 2863.30 448.00 182.25 60.25 
1943 4679.31 4067.88 611.53 3127.40 656.49 146.57 55.30 
1944 4990.55 4039.37 951.18 3431.95 754.77 140.35 78.10 
1945 8507.18 5973.22 2533.96 4745.75 879.13 168.15 487.70 
1946 9868.00 7101.98 2766.02 5548.20 987.60 163.95 731.85 
1947 12077.70 7626.80 4450.90 5831.70 2495.50 193.00 337.90 

78138.73 64037.61 52267.30 10578.19 1946.35 3594.24 

Beholdning pr. 1/1 1948: 4.450.90, iberegnet hyttefondet 
som er 1.953.73. 

FORENINGENS TILLITSMENN 

Da den fSZ)rste mSZ)teboka er forsvunnet, kan en ikke med 
sikkerhet fastsla arstall og rekkefSZ)lge for formennene i den 
fprste tida. Fullstendig oversikt far vi fSZ)rst fra 7 april 1930. 

Formenn: Ar: 
Konrad Bjerkan 1923 
Karl Gotas 1924 
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Hans Taknes 
? 

Rafael Hansen 
Peder Vorpenes 

Magne Bakken 
Ole Stamnes 
Trygve Eggen 
Olaf Vige 
Kristoffer Eggen 
Frode Hoff 

1925, 1935-36, 1938-39, 1947 
1926 
1927, 1932 
1928. Han reiste fSZ)r aret 

var gatt, og varafor
mannen, T. Eggen, 
rykket opp. 

1929 
1930 
1931, 1948 
1933-34, 1937 
1940- 8/6 1945 
8/6 1945-1946 

V a r a f o r m en n i a r a 1930-48. 
Arthur Simonsen, N. Chr. Nilsen, Asbj. Bondp, Bernh. 

Elverum, John Grindvoll, Bj. Losvik, Trygve Eggen, Johan 
Varum, Lars Asveien, Gunnar Dahling, Leif Asveien og 
Emil Forsa. 

S e k ret re r i a r a 1930-48. 
Arthur Svendsen, Johan Varum, Gustav Hagen, Bj. Los

vik, Kr. Fleischer, Leif Asveien, Alf Hansen og Arne TrSZ)an. 

K ass ere r i a r a 1931-48. 
B. Elverum, L. Asveien, H. Stprseth, G. Dahling, F. Hoff, 

S. 0yen, Kr. Fleischer. 

S t y r e t i j u b i l e u m s a r e t. 
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Formann: Trygve Eggen. Varaformann: Emil Forsa. 
Sekretrer: Arne Trpan. Kasserer: Kr. Fleischer. 
Styremedlem: Bernh. Elverum. 



F!iilgende var med og stiftet foreningen og har sammen
hengende medlemsskap: 

M. Bakken, K. Bjerkan, T. Eggen, K. Gotas, R. Hansen, 
E. Hollund, K. Johansen, J. Mogstad, A. Muhle, N. Chr. 
Nilsen, A. Person, A. Svendsen. 

Medlemstallet i dag: 97. 

Grupper. , 
<' 

H!Zlsten 1936 ble kj!Zlkkenbetjeningen ved Kriminalasylet 
tilmeldt Reitgjerdet personalforening, og fra 1. desember 
samme ar ble en gruppe av personalet ved Dahlen off. skole 
for blinde ogsa tilmeldt foreningen. For disse grupper har 
formennene i personalforeningen vrert med a forhandle om 
lf1inns- og arbeidsvilkar. Arbeidstidsinndelinga for begge 
grupper ble fastsatt i samsvar med betjeningens forslag. I 
disse forhandlinger med administrasjonen deltok for be
tjeningen Nils Aune og Olaf Vige. 

OPPLYSNINGSVIRKSOMHETEN 

Medlemmenes interesse for opplysningsarbeidet har 
hele tida vrert stor. Flere studiesirkler har vrert i virksom
het, og mange av medlemmene har gjennom disse kurs fatt 
et solid grunnlag a sta pa. Etter hvert som deltakerne er 
blitt valgt som foreningens tillitsmenn, viser organisasjons
arbeidet stor fremgang. Dette ser en tydelig av foreningens 
protokoller. 

FfZlrste studiesirkel ble satt igang i 1934 med Olaf Vige 
som leder og foreleser. Neste gang i 1937 med Vige som 
leder. Forelesere var Taknes og Vige. I 1938 var Gunnar 
Dahling leder og foreleser. I 1947 var Vige leder, og fore'
lesere f!Zllgende: Hans Taknes, Frode Hoff, Kr. Fleischer og 
Vige. 
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Til opplysningsarbeidet har foreningen mottatt bidrag 
fra Norsk Kommuneforbund. Studieutvalg gjennom ara: 
Hans Taknes, Gunnar Dahling, Frode Hoff, T. Eggen, Leif 
Asveien, J. Gulseth, Emil Forsa og Olaf Vige. 

HYTTA 

Sommeren 1924 kj!iipte pleierforeningen hytta «Luna» 
ved Jonsvatnet for kr. 3500.00, og i den anledning tok fore
ningen opp etlan pa kr. 2500.00. 

Foreningens f!iirste formann, K. Bjerkan, gir f!iilgende 
opplysninger: I februar 1924 holdt foreningen en basar til 
inntekt for en hytte ved Jonsvatnet som man ville kj!iipe. 
Basaren ble holdt i lokalet «Lidarende» i Strinda. Til ut
lodning fikk foreningen en hel del gjenstander som ble gitt 
av asylets leverandSZ)rer og noen av pleierne. Basaren fikk 
god sf1ikning. Til underholdning hadde man to skuespill 
som ble spillt av pleierne. Dessuten hadde man musikk, og 
en skuespiller fra Tr!Zlndelag Teater. Arransjemanget h!Zlstet 
ros hos bygdefolket og eierne av lokalet, som ogsa uttalte 
at foreningen hadde skaffet lokalet et bedre renome. 

Nettoinntekten ble ca. kr. 1000.00, som ble betalt pa 
hytta. De f!Zlrste ara ble hytta flittig brukt til fest og hygge, 
og til opphold pa fridagene og i ferien. Mange av pleierne 
var meget interessert i hytta og arbeidet mange fridager 
med reparasjon, plantning og planering. Senere ble inte
ressen mindre. 

I ara utover til 1928-29 ble medlemmene ilignet en ek
strakontingent som gikk til avbetaling pa lanet, slik at 
hytta var utbetalt i 1930. 

Pa ekstraordinrer generalforsamling 28. april1930 vedtok 
foreningen med 11 mot 10 stemmer a selge hytta til en pris 
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av kr. 1100.00, og a kj0pe tomt ved Engelsasen for en pris 
av kr. 750.00, samt a fa bygd en hytte der pa 72 kvm. til en 
byggepris av ca. kr. 4250.00 etter anbud fra A/S Samson. 

Da der senere viste seg at eieren ved Engelsasen ingen 
rett hadde til a selge tomt av eiendommen, ble hyttesaka 
tatt opp pa et m0te 9. mai 1930, og Bj. Losvik satte der 
frem f0lgende forslag som vedtokes mot 1 stemme: «Hytten 
«Luna» gar tilbake til.foreningen og kan ikke selges f0r ny 
hytte er anskaffet». <~ 

Personalforeningen hadde hytta helt til utpa varen 1944 
da den ble solgt til en av foreningens medlemmer, Lars 
Srether, for en pris av kr. 2000.00. Srether har siden tatt 
godt vare pa hytta. Den er nu i god stann og er ham til stor 
glede. Da han var en av de fa som hele tida utfprte mye 
gratis arbeid pa hytta den tida foreningen eide den, var 
samtlige medlemmer n0yd med kjpperen. 

Av foreningens lover av 20. januar 1932, hitsettes de to 
paragrafer som omhandler hytta: 

Paragrat 8. 
Foreningen velger en hyttekomite pa 3 mann til a fS')re tilsyn 

med hyttens anliggender. Den har a papeke overfor styret even
tuelle mangler, og forS')vrig med foreningens godkjennelse sS')rge for 
at hytteeiendommen holdes i forsvarlig stann. 

Paragraf 9. 
Adgang til hytta har hvert betalende medlem med husstann. 

Uvedkommende har ikke adgang uten i fs>Jlge med et medlem eller 
et medlems hustru. NS')klen kan ikke utleveres til noen av medlem-

menes barn. 

IDRETT 

Foreningens medlemmer har hele tida hatt interesse for 

idrett og srerlig skiidrett. 
Hvem av medlemmene har glemt skredder Emil Berg i 
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lpypa, med John Mogstad og skomaker Dehlin, og hvem er 
det som ikke husker dagen, ja, kanskje ukene fpr et av de 
tradisjonelle skirenn skulle holdes? Alle var med. Her rna 
en atter minnes direktpr Andresen som ga oss to hele dager 
hvert ar for at vi skulle fa avviklet skirennet, og hvem mo
ret seg mer enn han over de som seiret og over de beseirede? 
Dr. Bang var ogsa meget interessert og var rennets lrege 
de ara han var pa Reitgjerdet. 

F0rste arable rennet arrangert av et skiutvalg. Medlem
mer av dette utvalget var i mange ar Johan Varum, Th. 
N prbeck og Olaf Vige. Vige var i mange ar hoppdommer 
sammen med henholdsvis dr. Bang, Varum og NS!lrbeck. Th. 
NS!lrbeck er uten sammenligning den som har hatt den 
hardeste tprn gjennom ara. Han oppnadde ogsa gjennom 
sin deltakelse i bedriftsidretten a bli autorisert som hopp
dommer i skirenn, og har saledes de siste ara overtatt dette 
hverv. 

Henrik Stprseth som i mange ar har deltatt aktivt i be
driftsidrett har gitt disse opplysninger: 

De som har deltatt mest i bedriftsidrett er fplgende: 
H. Amundsen, L. Srether, Olaf Varum, L. Asveien, H. 

St0rseth, S. Vinje, J. Gust. Dessuten har 0. Wahl, G. 
Dahling og senere H. Hansen, H. Dahl og A. R¢nning del
tatt. 

Fprste gang personalforeningen stilte lag, var til SS!lrums
rennet, vistnok i 1932 eller 1933. Siden har foreningen vrert 
representert i nesten alle bedriftsskirenn i kretsen. Perso
nalforeningen har tatt en pokal til odel og eie (Samorga
nisasjonens pokal) . Rennet holdtes pa Solemsasen, med 
Djerv som arrangpr. Pokalen matte vinnes 3 ganger. Dess
uten har foreningen 2 aksjer i Sprumspokalen. Personal
foreningen har deltatt i Bymarkrennet hvor der blant an
net konkurreres om Arbeideravisas pokal for beste 4-manns 
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bedriftslag. Man har ikke greidd a fa napp i pokalen, skj0nt 
flere har oppnadd etappeseier, likesom mange utenom 
dette har tatt premie i andre skirenn. 

I Skararennet som f0rste gang ble gatt i 1935, og hvor 
det i bedriftsklassen konkurreres om Skara-pokalen for 
beste 3-mannslag, har foreningen en aksje ved Harald 
Amundsen, Lars Srether og Henrik St0rseth. 

Flere har ogsa klazyt fordringene til s0lvmerket og diplom 
Sommeren 1936 var det et bedriftspropagandastemne pa 
Reina Idrettsplass. Foreningens sterke menn i tungvekts
klasseri, B. Reinsli, N. Dahl, 0. Bakken, Kr. Eggen og H. 
St0rseth stillte til dragkamp og vant i finalen over Vin
monopolets lag. En stor pokal og et <<heia-Kristoffer-rop» 
var 10nn for strevet. 

Som alle vil skj0nne blir dette en sparsom beretning. 
Lars Srether har nok mange minner om sine kamper i 
lpypa med konkurrenten «Svartebekken». Harald Amund
sen og 0. Varum likesa. 

Det siste idrettsutvalget ble valgt pa arsmptet 9. januar 
1946 og besto av A. Sppstad, H. Amundsen og A. Trpan. Den 
11. desember 1946 ble det holdt konstituerende mpte til en
delig stiftelse av Reitgjerdet bedriftsidrettslag. Mptet ble 
led~t av davrerende formann i personalforeningen, Frode 
Hoff. Til formann i idrettslaget valgtes Th. Nprbeck, vara
formann J. Gust, kasserer A. Trpan og sekretrer A. Veiaker. 

I 'vinterhalvaret 1947 ble det holdt et gymnastikk-tre
ningsparti med J. Varum som leder. 

I bedrifts-cupen i fotball slo idrettslaget «Dyrnes» sko
fabrikk etter omkamp (6-2) og tapte mot A/S Jernbeton 
(4-2). 

Styret bestar na a v fplgende: 
Formann Th. Nprbeck, varaformann J. Gust, kasserer A. 

Trpan, sekretrer A. Olstad og styremedlem H. Dahl. 
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R e i t g j e r d e t s a 1 o n g s k y t t e r 1 a g ble stiftet an
takelig i november 1929. 

Som formann ble valgt J. Varum, kasserer 0. Vige, og i 
styret utenom disse var visstnok L. Srether og G. Dahling. 

Som vanlig er den fprste protokollen kommet pa avveie, 
og mptebok datert 30. januar 1935 blir det fprste holde
punktet. Heldigvis er kassabok fra 1929 til 1937 tilgjenge
lig og viser et medlemstall av 37. 

Den 1. februar 1930 holdt skytterlaget basar pa S0r
Tr!Zlndelag fylkesskole hvor det ble en nettoinntekt pa kr. 
703.34. Det ble ogsa holdt en fest pa Steinan skytterhus. 
For disse pengene kjppte laget 3 salonggevrerer og et luft
gevrer. Det ble opparbeidet skyteplass pa Br0set for ute
skyting. Innendprsskytingen foregikk i korridoren pa 3. 
etasje med luftgevrer. Da Brpset brente i 1931 gikk alle 
gevrerer samt lagets kontantbeholdning tapt. Verdien av 
gevrerene var da satt til kr. 217.70. Den 27. mai 1932 kjppte 
laget inn 3 nye Kongsberg salonggevrer for kr. 216.00. 
Disse gevrerene gikk igjen tapt ved innleveringen etter 
forordning av okkupasjonsmakten. 

Av arsberetninga for 1934 finner en at laget da hadde 10 
medlemmer. Ellers fremgar det at A. Persson erobret var
pokalen med 124 pt. Th. Olsen tok vandrepokalen med 159 
pt. Mesterskapsmedaljen ble vunnet av A. Persson med 120 
pt. Th. Olsen vant Damenes pokal. 

I 1935 var det fplgende vinnere: 
Varpokalen: A. Persson. Vandrepokalen: Th. Olsen. 

Mesterskapsmedaljen: H. Amundsen. Damenes premie: T. 
Eggen. 

1936: Varpokalen: A. Persson (til odel og eie). Vandre
pokalen (den store): Th Olsen (til odel og eie). Mester
skapsmedaljen: A. Persson. 
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Etter 1936 er resultatene av skytingen ikke kommet med 
i arsberetningene og kan derfor ikke gjengis her. 

J. Varum var formann i 1929. Etter ham ble L. Srether 
valgt. Det blir sa et tomrum til arsm~tet 11. februar 1935. 
Da ble Th. Olsen valgt til formann, og han fungerte i 4 ar. 
Fra 1939 og helt til skytterlaget sluttet seg til bedrifts
idrettslaget, var Losvik formann. 

Av protokollen fre:rmgar det at det gikk hele 7 ar da laget 
la nede, fra styrem~te den 5. mars 1940 og til 14. januar 
1947. Og som sak nr. 1 pa dette siste m~te sto: Innmelding 
eller innlemming i bedriftsidrettslaget. 

Dagen etter var det felles styrem~te i salongskytterlaget 
og bedriftsidrettslaget. For idrettslaget m~tte J. Gust, Th. 
N~rbeck, H. Dahl og A. Veiaker, og for skytterlaget Bj. Los
vik, E. Forsa og J. Grindvold. 
F~lgende forslag satt frem av N~rbeck, vedtokes enstem

mig: 
1. Skytterlaget innlemmes i bedriftsidrettslaget, og skyt

terlagets navrerende midler avsettes til fonds for kj~p 
av gevrerer. 

2. Det velges et utvalg av 3 medlemmer som tar seg av 
skyttersakens interesser. 

REITGJERDET HORNMUSIKKLAG 

Musikkinteresserte pleiere stiftet den 24. oktober 1930 et 
musikklag. 9 mann var med fra starten. Som formann 
valgtes Kr. Eggen med Konrad Lund som sekretrer og kas
serer. Musikksjersjant B. Udness ble lagets instrukt~r, og 
l~rdag 4. november 1930 hadde Iaget sin f0rste ~velse: 

Det var opptatt et Ian i Strinda Sparebank pa kr. 1000.00 
til innkj0p av instrumenter. Disse ble fordelt slik: 

Johan Dahl, esskornett, Erik Hollund, f~rste B.-kornett, 
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Alfr. Persson, annen B.-kornett, Trygve Eggen, tenorbasun, 
Gunnar Dahling, annentenor, Konrad Lund, f~rste alt
horn, Johan Gusth, annet althorn og Kr. Eggen, Helicon. 

H. St~rseth og J. Varum var ogsa med fra stiftelsen, og 
senere kom B. Reinsli og E. Forsa med. Samtl. disse var ak
tive helt tillagets opph~r. 

Musikklaget fikk det travelt med a skaffe midler til !a
gets drift. Etter hvert som de lrerte a spille ble de enga
sjert. Reitgjerdet Musikkorps var i mange ar med i Sam
organisasjonens 1.-mai-demonstrasjonstog og likesa i 17.
mai-toget, foruten pa basarer, fester og friluftsm~ter. 

Uten vederlag spillte musikklaget ved personalforenin
gens hytte hver Jonsokkveld i mange ar. 

Under okkupasjonen ble det ikke holdt 0velser. 
17. mai 1945 spillte Reitgjerdet Hornmusikklag for sistc 

gang i folketoget. 
Pa m~te 2. september 1945 besluttet laget a forrere in~ 

strumentene til Asvang skole til bruk for et guttemusikk
korps, og pa m~te 12. november samme ar vedtokes a sende 
f~lgende skriv: 

Til Asvang skole, Strinda. 
Fra Reitgjerdet Hornmusikklag. 
Vi er bekjent med at det dr~ftes sp~rsmalet om ft starte 

et guttemusikkorps ved Asvang skole. Da vi er meget inte
ressert i dannelsen av et sadant korps, har Reitgjerdet 
musikklag besluttet a overrekke skolen sine instrumenter 
som gave pa f~lgende betingelser: 
1. I tilfelle at skolen ikke makter a fa igang korpset, eller 

korpset blir oppl~st, gar de gitte instrumenter tilbake 
til giverne. 

2. Asvang guttemusikkorps skal vrere upolitisk, slik at de 
spiller savel 1. som 17. mai, og ellers ved anledninger 
der sadan musikk tillater det, mot vanlig godtgj0relse. 
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Gaven bestar av fjZllgende instrumenter: 
1 esskornett, 3 B-kornetter, 2 althorn, 1 fjZlrstetenor (ba

sun), 1 annentenor, 1 hellikon, 1 smatromme med tilbeh!!)r, 
1 stortromme med bekken og andre tilbehjZlr. 

O.m jZlnskes kan overlates en del marsj og underhold
ningsnoter. 

Reitgjerdet 12. november 1945. 
!~ 

Gavebrevet var undertegnet av Kr. Eggen, T. Eggen, J. 
Varum, E. Hollund, K. Lund, A. Persson, B. Reinsli, H. St¢r
seth, J. Dahl. 

Musikklaget mottok fjZllgende skriv: 

Til Reitgjerdet hornmusikklag. 
Pa vegne av styret for Asvang guttemusikkorps vil jeg fa 

brere fram var beste takk for den rauste gave korpset har 
fatt. Vi kan na opplyse at Asvang guttemusikkorps snart er 
en realitet. Dirigent er tilsatt og jZlvingene tar til en av de 
fjZlrste dager. Uten den store gave fra Reitgjerdet horn
musikklag hadde det ikke vrert mulig a komme igang sa 
snart. 

Styret har ingen merknad a gjjZlre til de vilkar De setter. 
I tilfelle korpset ikke blir levedyktig er styret ansvarlig 

for at instrumentene blir levert tilbake til Reitgjerdet horn
musikklag. 

Asvang skole 30. oktober 1945. 
For styret. Tormod Tvete. (sign.) 

Tirsdag den 6. november 1945 var Kr. Eggen, H. StjZlrseth 
og K. Lund pa Asvang skole og overleverte instrumentene 
til guttemusikkorpset. Tilstede var lrerer Tvete, skolestyrer 
By, fru Furuseth og dirigenten S. Skogstad. Det var m0tt 
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22 gutter som ville bli opptatt som musikkelever. Av disse 
ble uttatt en del til a forsjZlke seg pa hver sitt instrument. 

Reitgjerdet hornmusikklag var hermed oppljZlst, og bare 
fa utenom lagets medlemmer kjenner til hvilket arbeide 
som var lagt ned fra medlemmene for at korpset kunne 
hevde seg igjennom mange ar. De har nu den glede at in
strumentene fortsatt blir brukt i kretsen, og at medlem
mene ved visse anledninger kan fa hjZlre og se sine tidligere 
sa kjrere eiendeler igjen. 

SPAREKLUBB 

Pa arsmfZ)tet 24. januar 1944 tok Kr. Eggen opp spjZlrs
malet om dannelse av en spareklubb i tilslutning til Strinda 
Sparebank. Det tegnet seg 15 medlemmer. Kr. Eggen ble 
klubbens formann, Alf Hansen kasserer, Olaf Vige og J .. 
Grindvoll revisorer. Klubben fikk det fjZlrste aret stor til
slutning, og mangen spareskilling ble satt i banken. I de 
senere ar da jZlkonomien blandt medlemmene har vrert 
mindre god, har ogsa interessen for spareklubben vrert 
dalende. 

REITGJERDET BRIDGEKLUBB 

I 1940 eller 1941 ble det startet en bridgeklubb som fikk 
stor tilslutning. Alle funksjonrerer og arbeidere pa stede~ 
var medlemmer av klubben og hygget seg. Srerlig under 
den lange mfZ)rketiden i okkupasjonsara var interessen stor. 
Noe referat fra klubbens virksomhet kan ikke gis, da ned
skriveren av denne beretning, tross gjentatte oppfordrin
ger til klubbens tillitsmenn ikke har fatt utlant det njZld
vendige materiale. 
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FELLESORGANISASJONEN FOLKETS HUS, STRINDA 

Pa medlemsm!Zite 7. mai 1934 besluttet personalforenin
gen a tilmelde seg fellesorganisasjonen Folkets Hus, 
Strinda, for a vEere med a reise et hus for arbeiderorganisa
sjonene i kretsen. Reitgjerdet personalforening var saledes 
den f!Zirste fagforening som sluttet seg til fellesorganisa
sjonen. Kr. Eggen og K. Gotas ble valgt som personalfore
ningens medlemmer I. fellesorganisasjonens komite. I 1935 
eller 1936 ble det med Kommuneforbundets tillatelse fore
tatt en landsutlodning til inntekt for fellesorganisasjonen. 
Heitgjerdets personalforening sto da som utlodningens an
svarshavende. K. Gotas var den gang fellesorganisasjonens 
kasserer (hva han for!Zivrig var i mange ar), og det arbeide 
som utlodningen medf!Zirte ga ham ikke sa fa dagers mer
arbeide. Reitgjerdet personalforening fikk samme ar opp
fordring til a velge revisor til fellesorganisasjonen. Olaf 
Vige ble valgt og sto som fellesorganisasjonens revisor gjen
nom mange ar. Mange av personalforeningens medlemmer 
ha'r vEert med i fellesorganisasjonens finanskomite. Av 
disse kan nevnes Th. N!Zirbeck, A. Persson, E. Hollund, T. 
Eggen, E. Forsa og E. Hagen. 

Personalforeningens medlemmer har i stor utstrekning 
vEert valgt som tillitsmenn i fellesorganisasjonen ved ars
m!Zita. T. Eggen ble ar etter ar gjenvalgt som formann, og 
det er hans utrettelige arbeid som har brakt fellesorganisa
sjonen dit den er idag med et forel!Zibig Folkets Hus ved 
Strindheim. · 

Ellers kan nevnes at T. Eggen og 0. Vige ble valgt sam
men med to andre til a utarbeide de f!Zirste lover for felles
organisasjonen, likesa ble H. Taknes valgt sammen med to 
andre til a utarbeide statutter for andelstegning til et Fol
kets hus fond, og i 1947 ble 0. Vige og E. Forsa valgt sam-
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men med B. 0yen fra Berg arbeiderlag til a utarbeide nye 
lover og instrukser for Folkets Hus. 

For tiden er Frode Hoff varaformann, J. Grindvoll kas
serer og Alf Hansen revisor i fellesorganisasjonen Folkets 
Hus. 

REPRESENTASJON 

F!Zilgende har representert personalforeningen: 
Ved forbundets landsm!Ziter: G. Dahling i 1935, Hans 

Taknes i 1939, Frode Hoff i 1946. 
Ved forbundets landskonferanse 14. og 15. januar 1938: 

Olaf Vige. Samorganisasjonens arsm111te: Trygve Eggen og 
Hans Taknes. Tr¢ndelag m!Zidrehygienekontors arsm!Ziter:· 
Johan Dahl, J. Grindvoll og E. Hagen. Arbeidernes H!Zig
skolelag: Olaf Vige. 

Samarbeidet med forbundet har hele tida VEert godt, og 
foreningens medlemmer har satt stor pris pa den tillit for
bundet har vist overfor foreningen ved flere anledninger. 
Da forbundet holdt organisasjonskurs pa Malm!Ziya, fikk 
Olaf Vige stipend for a delta. Pa forbundets organisasjons
kurs i Trondheim deltok T. Eggen og J. Grindvoll. 

Olaf Vige har vEert oppnevnt av forbundet til domsmann 
i arbeidstvistsak, og som varamann til landskonferansen 
for representanter fra forskjellige statstjenestemennsgrup
per 1937 ble foreningens formann Olaf Vige oppnevnt av 
forbundets forretningsutvalg. 

Forbundet oppnevnte Olaf Vige som sin representant ved 
forhandlingene mellom kj!Zikkenbetjeningen ved Kriminal
asylet og justisdepartementet om l!Zinns- og arbeidsforhold. 

Som representant for Tr!Zindelag til Skandinavisk syke
husbetjenings konferanse 26.-28. mai 1946 i G¢teborg·: 
Frode Hoff. 
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Reitgjerdet personalforening har besluttet a holde jubi
leumsfest l¢rdag 18. september for sine medlemmer, og en 
festkomite pa 7 medlemmer er valgt med J. Varum som 
formann, G. Dahling, nestformann, Th. N¢rbeck, J. Gul
seth, E. R¢nning, H. Taknes og Frode Hoff. 

Olaf Vige er valgt til a utarbeide 25-arsberetning. 
Det har gatt 15 ar siden foreningen holdt sin 10-arsfest, 

og referat fra denne festen hitsettes: 
L!Z)rdag 28. oktober 1933 holdt pleierforeningen jubileums

fest for a feire en milepel i pleierforeningens historie og 
minnes de f¢rste hengatte 10 ar siden pleierforeningen ble 
stiftet. I festen som holdtes pa Dampkj¢kkenet deltok 28 
medlemmer med darner, dessuten var innbudt maskinist 
Olav Tr¢an og partner Kr. Fleischer. 

Etter a vrere plasert ved bordet som var festlig dekorert, 
og hvor menuen bestod av ¢1 og p¢lser, ¢nsket festkomi
teens formann, Johan Grindvoll velkommen. 

Festtalen holdtes av foreningens formann Olaf Vige, som 
bl. a. i vakre ord omtalte de som var med og stiftet pleier
foreningen, hvoretter han gikk over til a gi en grei over
sikt over foreningens virksomhet i de 10 ar siden den ble 
stiftet. 

Deretter fikk Karl Gotas ordet og apnet sin tale med et 
dikt av Wildenvey som sto i god samh!iirighet med hans 
tale for veteranene, og hvor han pa en frisk og anslaende 
mate skildret trekk og episoder fra den f¢rste tida i pleier
foreningen. 

Bond!~) holdt talen for de innbudte, Trygve Eggen for 
styret og Hans Taknes for damene. 

Etter aha forsynt seg godt av bordets gleder takket Los
vik for maten, hvoretter gulvet ble ryddet til dans til mu
sikk av Johnsen og frk. Vold. 

Man ble ved smabord servert punsj, brygget av herrene 
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Kr. Eggen og M. Grytan, en oppga ve som de under mere 
g·unstige forhold sikkert ville ha kommet fra med glans. 
Men i dette tilfelle var bevilgningene svrert knapp da det 
skulle fordeles 10 fl. konjak pa ca. 60 personer, sa punsjen 
av den grunn ble litt svak for de flestes ganer. 

I pausen var det underholdning med opplesning og taler. 
K. Gotas leste foreningens avis, som var meget innholdsrik. 
Fru Vige leste pa en utmerket mate et dikt «Yongsbakken» 
av Ingeborg Refling Hagen. 

Taknes holdt taler for formannen og for Gotas, og John 
Mogstad overrakte med velvalgte ord en gave fra pleier
foreningen til Albrigt Dahl bestaende av en lysestake i s¢lv, 
i anledning dennes fratredelse som nattevakt ved asylet. 

Festen var som man vil forsta vellykket og sluttet i beste 
stemning.» 
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SLUTTORD 

Beretningen er ikke sa fullstendig som den burde ha 
vrert. Dette skyldes tildels den korte tid som har vrert til 
radighet, og dels skyldes det at de f!Z)rste protokoller er for
svunnet. 

Mange er kanskje skuffet over at saker som har tatt ar 
for a bli l!Z)st ikke er kommet med, og at deres ellers sa 
fruktbringende arbeid ikke er nevnt, og atter andre kan 
f!Z)le at de er tilsidesatt. Men dette er ikke gjort med vilje. 

Det er hovedavsnittene som er fors!Z)kt trukket fram, og 
det som da kommer i forgrunnen blir foreningens tilslut
ning til Kommuneforbundet og de resultater som er opp
nadd veda sta samlet om krava. 

Medlemmenes arbeide i personalforeningen, deres inte
resse for organisasjonen og deres samhold har vrert ene
staende. Uten det ville ikke arbeidstilh!Z)va ha vrert slik som 
deer no. 

Og med hap om at samholdet rna fortsette a vedvare, 
slutter beretningen med de beste !Z)nsker for Rei t g j e r
d e t p e r s on a l for en in g. 
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