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BERNT HOFFMANN
KONGENS QADE 84.

Frmaet etableredes i 1901 af BERNT ANKEE HOFFMANN, som er eneste ansvarlige
Indehaver.
Forretningen omfatter Kunstsmidning og Hovslageri, og sysselsætter 8 å 10 op

til 12 Mand.
HOFFMANN er fød paa Ytterøen i 1875 og er en Søn af Brigadelæge (Oberstløit-

nant) HOFFMANN.

BERNT HOFFMANN.

16 A ar gammel kom HOFFMANN i Smedlære og arbeidede efter udstaaet Læretid
som Svend i Kunstsmlden paa Norsk Dynamofabrik i Kristiania. Han benyttede
under sin Lære og Svendetid. flittig enhver Anledning til at studere Tegning og
Ornamentik og udfører saavel Arbeide efter egen som Arkitekters Tegninger. Disse
Kunstarbeider udføres a.f kyndige Folk under hans Ledelse.

HOFFMANN har sit Omsætnings og Arbeidsfelt i Trondhjem og Omegn og har
blandt en Række Arbeider udført ildfaste Jerndøre samt Gelændere til den nye
Frimurerloge, til det nye Sygehus. samt Stakitter og lignende Kunstsmidningsar-
beide for Regning af Trondhjems Kommune, alt i empire eller roeoco Stil.

Den unge HOFFMANN er en af de faa, som med Alvor forener sit"grove Smede-
haandværk med virkelig Kunst.

TRONPflJEMS AKTIETEGLVÆRK
Telegrafadresse: Teglværket . Telefon 424

er beliggende paa Øvre Baklandet, og Fabrikbygninger, Brygge, Kontorer og Arbei-
derboliger med Lertag optager et Fladeindhold af over 70 000 Meter 2. Eiendommen
grændser til Nidelven.

TRONDHJEMS AKTIETEGLVÆRK.

Teglværket er et af de ældste Teglværker i det nordenfjeldske Norge, idet det alle-
rede var i Drift i Slutningen af det 18de Aarhundrede og eiedes da af General v. Krogh.
Senere har det været paa forskjellige Hænder indtil det i 1890 gik over til et uansvarligt
Aktieselskab, hvis Bestyrelse nu bestaar af Konsul HANS J. LAKSEN, Grosserer HELMEB
HARTMANN og Ingeniør ROLP KLINGENBERG, hvilken sidste er Firmaets Disponent.

F a b r i k a t i o n e n omfatter:
a. T e g l v æ r k s f r e m b r i n g e l s e r :

Engelsk maskinpresset Mursten.
Alle Slags Ornament & Profllstene.
Bagerovnsfliser.
Krum og flad Tagsten, glasseret og uglasseret.
Dræneringsrør frå 13A " op til 7 Va " Diameter.

Industri 6 , .-
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b. K a l k b r æ n d i n g :
Friskbrændt Stenkalk, Melkalk, Læsket Kalk og Carbolkalk.

c. C e m e n t v a r e f a b r i k , hvor forarbeides:
Gementfliser i forskjellige Farver og Mønstre, Geinenttagsten i do. do., Cement-

rør fra 125 m/m., op til l Meter Diam., Cernenttrapper i Mosaik, Krybber m. m. Lige-
ledes udføres Asfalteringsarbeider.

L a g e r føres af Bygningsartikler saasom ildfast Sten, Ler og Gement m. m.
a) TeglværJcet.

Eftersom Murstenhuse faar større og større Udbredelse stiger Kravene til de
Materialer, hvoraf disse bygges.

Hovedbetingelsen er imidlertid, at den Mursten som anvendes besidder den for
de klimatiske Forhold nødvendige Fasthed og Styrke samtidig som Stenens Ud-

TliONDHJKMjJ AKTiETEGLVÆRK.

seende tilfredsstiller de æstetiske Hensyn. — Ligeledes kræves der Fuldkommenhed
i Form og Ensartethed i Størrelse, da dette i høi Grad bidrager til at indspare Ar-
beidsomkostnlngerne og formindsker Forbruget af Mørtel,

For at gjennemføre de Krav som stilles til en virkelig god Mursten er ikke den
menneskelige Bearbeidelse af Lerstoffet tilstrækkelig, thi Leret, som fra først af
ligger til Grund for Murstenens Beskaffenhed maa gjennem Rækker af forskjellige
Arbeidsprocesser undergaa betydelige Forandringer i fysikalsk Henseende, samtidig
som det ved forskjellige Stoffers Tilsætning, gives den chemisk passende Sammen-
sætning. Af denne sidste betinges Leremnets fordelagtige Brænding.

Trondhjems Aktieteglværk arbeider for Tiden Mursten efter den nye engelske
Metode, hvor erholdes en for vore klimatiske Forhold fuldt ud afpasset Mursten,
samtidig som der opnaaes en i sanitær Henseende fortræffelig Bygningssten.
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Fabrikationsmetoden foregaar i' løse Drag paa følgende Maade:
Leren bliver efter tidligere Frysning udtagen af Lermælen og udbredt paa

Tørregulv til kunstig Tørring.
Efter Tørringen' gaar Leren til en Knusnings må skine, hvor den gives de nød-

vendige Tilsætninger, af hvilke Sand udgjør Hovedbestanddelen.
Efterat den tørre Ler er knust til et fint Pulver passerer den gjennem en ganske

fin perforeret Plade, bringes derefter i den saakaldte ,,Mixer", hvor Massen blandes
endnu omhyggeligere.

Blandingen gaar siden gjennem en saakaldt ,,PugmiH", hvorfra den under et
Pres af ca. 1000 Kilo pr. Sten drives ned i Staalformer, af nøiagtig ens Størrelse.

TRONDHJEMS AKTIETEGLVÆRKS TØRSTENPRESSE.

Denne halv færdige raa Mursten bringes siden over til den saakaldte Høitryks-
press.e, hvor hver enkelt Sten underkastes et Tryk af 10000 Kilos Va>gt.

Stenens Consistens taaler nu en Belastning af over 100 Kg. pr. Kvadrat Fod;
efter denne Proces er Stenen færdig til Brænding.

Ved den her antydede Fremgangsmaade opnaaes:
1. Murstenen bliver ikke såa porøs som den haandbankede og vaad maskinpres-

sede Mursten. Til Sammenligning kan i såa Henseende anføres, at efter 24
Timers Henliggen i Vand viser maskinpresset Mursten fra

Trondhjems Aktieteglværk at optage 9,8 % Vand
Vaad maskinpresset Mursten 2 ).0 %
Haandbanket Mursten 27,0 % „

Undersøgelsen foretaget med Mursten af samme Brændingsgrad.
Grundet den langt mindre Absorbtionsevne for Vand vinder den tør maskin-
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pressede Mursten betydelig i sanitær Henseende, hvorfor den under vore klimatiske
Forhold med det fugtige Veir og Kulde er den bedste Bygningssten.»

2. Formedelst det høie Tryk, hvorunder Murstenen udssettes, erholder den tør
maskinpressede Mursten en stor Fasthed og til Sammenligning kan følgende
Oplysninger tjene:

Svag Kmisiiing. Almindelig knust. Fuldstændig knust.

354,6
192,9

437,6
236,6
180,0

496,3
262,3
210,0

Engelsk tør maskinpresset Mursten i Tons
p r . Kvadrat Tomme taaler . . . . .

Tysk vaad i do . do . . . . . . . . . .
Haandbanket Mursten i do. do. . . . . .

3. Paa Grund af, at al den raa Mursten altid maa passere en og samme Form
(under Høitrykspressen) bliver hver enkelt Mursten nøiagtig lige stor og heller
ikke formaar den paafølgende Brænding at forrykke Murstenens Dimentioner
(som en Følge af det overmaade høie Tryk Murstenen allerede har, været
udsat for).

4. Stenen faar et elegant Udseende med skarpe Kanter og plane Flader. Stør-
relsen er 23/*" 4Vi" 83/4".

5. Murstenens gjennemsnitlige chemiske Sammensætning er:
Kiselsyre (S i Oi) . . . . . . . . 68,5 pCt.
Lerjord (Al 203) . . . . . . . . . 19,3 „
Jernoxyd (Fe M) . . . . . . . . . 4 ,2 „
Kalkoxyd ( C a 0 ) . . . . . . . . 2 , 8 „
Magnesia (Mg. 0 ) ' . . . . . . . . 0 , 9 „
Alkalier (K. 20 og"Na. 'at)) . . . . . 3,0 „
Rest . . . . . . . . . . . . . 1 , 3 „

100,0 pCt.
Trondhjems Aktieteglværks maskinpressede Mursten erholdt høieste Pris i Ud-

stillingen i Kristiansund 1892, Tromsø 1894 og Bergen 1898.
Overalt ved Bygningsanlæg, hvor der har været krævet bedste Sort Sten, er

Trondhjems Aktieteglværk bleven foretrukken, paa Grund af den udmærkede Kva-
litet af tør maskinpresset Mursten, som Verket leverer.

Det har været og er ofte fremdeles den Opfatning iblandt Folk ,,Mursten er
Mursten" paa dennes Egenskaber kommer det ikke an. Lad os kun faa den bil-
ligste Sten.

Dette er et helt igjennem galt Ræsonnernent.
Mangen en Huseier har dyrt faaet svie for, at hans Far og muligens Farfar har

begaaet den store Feil, at anvende slet Mursten, uskikket for vore klimatiske For-
holde. Stenen kan have været for lidet brændt, Kalkgehalten eller Saltgeh alten for
stor, Aarsagerne kan være mange. Vor maskinpressede Mursten garanteres derimod
holdbar i hvilket som helst Klima, og fri for de i Murstenen ofte forekommende
skadelige Bestanddele.

Under vore Forholde er det absolut nødvendigt at anvende første Sort Materialier
i vore Stenbygninger og med Hensyn til Murstenen, staar endnu Trondhjems Aktie-
teglværks maskinpressede Mursten af tørret Ler uovertruffet.

Alle øvrige nordenfjeldske Teglværker fabrikerer kim haandbanket eller presset
Sten af vaad Masse.
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~b) Kallcbrændingen.
En ligesaa vigtig Factor som Mursten spiller Mørtelen for et Bygværks Varig-

hed og Stabilitet. Dennes Hovedbestanddel er som bekjendt Kalk.
Trondhjems Aktieteglværk erholder sin Kalksten frå de frå ældste Tider bekjendte

Eystenstad Kalkleier, hvor der gjennem Aarhuridreder har været drevet Drift paa
Kalksten og frå Kjønstad ved Levanger.

Kalkstenens gjennemsnitlige chemiske Sammensætning er: Kalk 55,3 %; Kul-
syre 43,5 %, Jernoxyd 0,3 <"/„, Kiselsyre 0,7 %, Differance 0,2 % tilsammen 100,0 %.

Af Analysen ser man, at Kalkstenen er overmaade rig paa kulsur Kalk og
egner sig fortræffelig til Kalkbrænding for Mørtel.

TRONDHJEMS AKTIETEGLVÆRK.

Kalkens Bindeevne er uovertræffelig og den kan paa mange Steder fuldt ud træde
i Stedet for Portland Gement. Kalken giver i læsket Tilstand en blændende hvid
Kalkmørtel, som egner sig fortrinlig til Hvitning af Mure, Sæbe-, Cellulose & Car-
bidfabrikationer med .flere Industrier, hvor Kalk linder Anvendelse.

Ef ter Henstaaen i Kalkkulen ca. 2 Maaneder er den læskede Kalk bedst anvend-
bar til Mørtel. Paa Grund af sin Fedhed (store Gehalt paa Kalkstof) kan man
udspæde Mørtelen med desto mere Sand og giver en Del. læsket Kalk for 3 Dele
Sand den mest passende Mørtel.

Kalkstenen frå Kjønstad, Levanger er ogsaa af en udmærket Beskaffenhed med
97 til 99 % Oaco3.

Bergmester Holmsen skriver i sin Erklæring om Kalklagenes Mægtighed Wandt
andet: ,,Her ved Eyenstad er Kalkstenen i Almindelighed hvid lidt gulagtig, und-
tagelsesvis graalig eller blaalig sort af indblandet Bitumen og bestaar saavidt skjøn-
nes af næsten ren kulsur Kalk . og vil formentlig afgive et fortrinligt Material til
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brændt kautisk Kalk; herfra undtages ikke den graafarvede Kalksten, da Farve-
stoffet ,,Bitumen" er et organisk Stof som vil gaa bort under Brændingen."

c) Cementvarefabriken.
Denne Fabrik er henlagt i særskilt Lokale, hvor Fabrikationen foregaar saavel

Vinter som Sommer. De her anvendte Patenter hemmeligholdes strengt.
Trondhjems Aktieteglværk er grundet paa en Kapital af Kr. 200000, hvoraf Kr.

150000 er indbetalt. De resterende Kr. 50000 er endnu ikke tegnet, men vil even-
tuelt søges erhvervet til Udvidelse af Bedriften.

Firmaet har sit hovedsagelige Omsætningsfeldt i Trondhjem med omliggende

OVENSTAAENDE FORSKJELLIGE MØNSTRE PAA CEMENTFLISER ARBEIDET VED TRONDHJEMS AKTIETEGLVÆRK

Amter og opover til Finmarken, sogar lige til Rusland mod Nord og Sverige mod
Øst, og flndes der som Regel altid tilstrækkeligt Lager af alle Sorter Sten, såa at
enhver Ordre kan udføres nøiagtig og prompt.

Ringovnen, som var den først byggede i Norge> er bleven udvidet etterhvert
som Omsætningen er øget og er ca. 100 Meter lang. Der brændes over 3 Millioner
Sten om Aaret f oruden ~15~~a 20000 Hl. Kalk, og den har været i kontinuerlig Drift
Nat og. Dag, Sommer og Vinter i de sidste 7 Aar. Om Vinteren arbeides med
halv Styrke'og Varmen fra Ovnen benyttes til Tørring. Desuden foreflndes sær-
skildt Ovn'for- Glasseringen. — Dampmaskinen paa ca. 100 HK. benyttes til Drift af
Tørpressen, dg. andre Maskiner for ca. 20 HK. er' ombyttet med elektrisk Kraft fra
Lerfossen, hvorfra ogsaa den elektriske Belysning tages for det hele Anlæg.

En Garanti "for Trondhjems Aktieteglværks fremtidige Trivsel er:
I. Det fuldt ud moderne Anlæg.

II. Den fortrinlige Beliggenhed omtrent i Midten af en større Træby med Murtvang.
III. Lette Communikationsforbindelser med det udenbyes Marked.

TRONDHJEMS ELEKTRISKE BUREAU

T R O N D f l J E M S E L E K T R I S K E B O R E f l G
THS. ANQELLS QADE

etableret 1885 af nuværende Direktør ved Hafslund, Herr Ingeniør KNUD BRYN, har
sine Forretningslokaler paa Hjørnet af Xordre Gade No. 14.

Forretningen omfatter alt under den elektriske Branche henhørende og inde-
haver Agenturet for Elektricitets-Åktieselskabet Brown Boveri og I. & A. Jensen og

TRONDHJEMS ELEKTRISKE BUREAU.

Dahl, Kristiania. Den paatager sig Udførelse af alle Slags elektriske Anlæg og
kontraherer samme fuldt færdig med Driftsmaskineri af enhver Art.

Firmaet er det ældste og største i sin Branche i det nordenfjeldske Norge.
De første Anlæg som blev udført var i Pi enes Baandfabrik og Trondhjems Dom-
kirke 1885 og i Aarenes Løb har Firmaet leveret ca. 50 større og mindre selvstæn-
dige Blokstationer for Kraft og Lys, hvoraf 15 falder paa Skibe, desuden et stort
Antal Anlæg i Tilknytning til Trondhjems Elektricitetsværk. Af større Anlæg kan
nævnes Jacob Matheson, Trondhjems Brændevinssamlag, Tr.hjems Skøitebane,
Trondhjems Preserving Co., Melkedalen Copper Mines, Ofoten, Melbo Uldspinderier,


