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78 STØRRE FORRETNINGER I TRONDHJEM

hjem for en hel Del usundt i
Forretningslivet, kom den unge
SÆTTEM ligesom de mange an-
dre, som omtrent var begyndt
samtidig, til Hjælp, og Lykken
tog ham under Armene.

SÆTTEM er en for Fremskridt
og Industri varmt interesseret
Mand og er Aktionær i en hel
Del forskjellige Foretagender.

I Kommunens Tjeneste del-
tager han som Medlem af Kom-
munestyret; han har vær et Direk-
tør i Handelsforeningen og Han-
delsreisendes Forening, i hvilken
sidste han beklæder Stillingen
som Viceformand, da efter Reg-
lerne kun en Reisende og ikke
en Principal kan være Form and.

OLAF SÆTTEM er en Mand,
som aldrig plages af daarligt
Humør, Enten det er sine egne
eller offentlige Hverv han skjøt-
ter, er han altid forekommende
og im^dekommendej, og mod
"Venner- og Kammerater trofast.

Han udtalte: Naar man kun vælger
sine Forbindelser med Omtanke og læg-
ger an paa at betjene dem reelt, behøver
man ikke at frygte for Krangel og
Ærgrelser.

OLAF SÆTTEM tager sig af og til en Tur
til Kristiania og Udlandet, og bruger da
flittig sine Øine for at opdage Forbedrin-
ger og Nyt, som han kan udhytte i sin
Forretning, hvor der overalt er indført
en minutiøs Orden og Renslighed; man
faar snarere Indtryk af at komme ind i
et Apothek end i en Farvehandel. .
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MIIESELSKflBET TRONDflJEMS BØRSTE- & PENSELFflBRIK
Selskabets Bestyrer, Hr. G. A. Rangul, der er født paa Gaarden Rangul i Levanger-
>^ Skogn 1876, kom som ganske ung til Amerika, hvor han ogsaa i flere Aar ar-
beidede ved en Børste- og Penselfabrik. Hjemkommen derfrå begyndte han i Trond-
hjem \ irksomheden for egen Regning i det smaa uden Maskiner. Drivkraft eller
Kapital. Etter nogle Aars møisommeligt Arbeide indkjøbtes i 1897 efter Mellem-

ADOLF ØIEN.

OLAF SÆTTEM.

rigslovens Ophævelse de første Maskiner og en Gasmotor, som monteredes i leiet
Lokale i Nedre Møllenberggade. Leiekontrakten oprettedes for 2 Aar oo- Driften
tordrede da ca. 5 Arbeidere, men inden de 2 Aar var omme, maatte flere Rum leies
ved feiden af og Arbeidernes Antal forøges. I 1899 reiste Rangul med Statsstipendium
til Sverige Danmark, Tyskland og England. Samme Aar leides nyt Lokale for Fa-
bnken i Mellemilen Nr. 36, hvor flere nye Maskiner blev ind sat og Arbeidernes Antal
I(_)i x?gCu ulJ C£b. ^j(J,

.-n ̂  viste sig imidlertid meget snart, at Fabriken endda ikke kunde tilfreds-
stille den stadig stigende Efterspørgsel. For at tilføre Virksomheden mere Kapital
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af Maskin erne.

BØKaTBTEÆJBE, TILSKJÆRES. BØRSTETRÆEE BORES.

BØRSTER 1NDSÆTTES. BØRSTER AFKLIPPES.
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og knytte Produktets Forhandlere nærmere til Fabriken, fik Hr. Rangul ved Hjaelp
af flere af sine Kunder, der tælledes blandt Byens største Kjøbmænd, dannet et
Aktieselskab, som med en Aktiekapital af Kr. 30000.00 fuldt indbetalt overtog
Børstefabrikens Drift frå 2A 1903.

Til Direktion valgtes Grosserer Emil Grønning, Grosserer Olaf Sættem og
Grosserer Adolf Øien.

Aktiekapitalen udvidedes i 1904 til Kr. 35 000.00, og samme Aar byggede Sel-
skabet egen 3-Etages Murgaard i Mellemilen Nr. 34, hvortil Fabriken straks blev
flyttet. Den nye Fabrik er tidsmæssig og praktisk indrettet. Drivkraft og elektrisk
Lys faaes frå Byens Elektricitetsværk.

I Kjælderetagen foregaar Oparbeidelsen af alle slags Børstetrær, og der findes
anbragt Cirkelsage, Boremaskiner, Høvelmaskiner, Baandsag, Dreiebænk og Pudse-
maskine o. s. v. Der er ogsaa et særskildt Rum for Farvning, Rensning og Tørring
af Stråa,og Håar. I samme Rurn flndes ogsaa Smedjeesse med Værktøi.

I første Etage er indrettet Kontor samt Værksted for Indsætning af Stråa og
Håar i Børster dels for Haand og dels med Maskiner. Her flndes ogsaa Maskiner
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for Afklipning af Børsterne samt Jernbearbeidningsmaskiner saasom Boremaskine,
Høvel & Dreiebænk, der anvendes ved Reparationer og Tilvirkning af nve Maskinerm i -p~. -*- "—' O t/eget Brug.

Paa 2den Etage foregaar Blanding og Tilberedning af Piasava, Fiber og Bust,
ligesom alle Slags Malerpensler og Støvekoste forarbeides her. Endvidere hayes her
en Maskine for Fabrikation af Teppekoste.

3die Etage af Fabrikbygningen er indrettet til Lager for færdige Børster. Pris-
kuranten omfatter ca. 1000 forskjellige Numre Paa 3die Etage flndes ogsaa et sær-
skildt Rum for Fernisering og Polering af finere Børster. Paa den rummelige Kvist-
etage opbevares alle Slags færdigarbeidede Børstetrær og Skafter.

Raamaterialer som Piasava, Fiber og Risrod o. s. v. opbevares i dertil indret-
tede Skur paa Tomten. Her haves ogsaa Oplag af Tømmer, Planker og Træværk
af de mange forskjellige Sorter, som anvendes i Bedriften.

Fabriken beskjæftiger for Tiden 40 Personer og har til enhver Tid rask Afsæt-
ning paa sine Produkter. Agenter er ansat i alle de vigtigste Byer langs Kysten
frå Trondhjem til Kristiania, og har den. ovennævnte Direktion siden Fabrikens
Overgang til Aktieselskab ved sin Indsigt og Interesse for Fabriken bidraget til, at
den paa såa kort Tid nu kan regnes sona en af Landets største Børstefabriker.


