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ANDREAS HAUGE
ORDING
Tidligere torvteknisk konsulent i Det norske myrselskap, Andreas
Hauge Ording, døde den 11. februar i år nær 90 år gammel. Bisettelsen
fant sted under stor deltakelse av slekt og venner den 17. februar i
Vestre krematorium, Nye kapell, hvor sogneprest Asle Enger, Frogner
menighet, forrettet. Sognepresten ga en treffende og personlig følt
karakteristikk av ingeniør Ording som den rikt utstyrte, men samtidig beskjedne og uselviske personlighet som Ording var. Han fremhevet særlig Ordings naturglede og evne til å se det vakre og vesentlige sider ved livet og det som var utover dette, alt forenet med et
lyst og meningsfylt livssyn.
Fra Det norske myrselskap ble det nedlagt krans på ingeniør Ordings båre av fhv. direktør i selskapet, Aasulv Løddesøl, med en hjertelig takk for årelang innsats i Myrselskapets tjeneste. Vi skal her i
store trekk gi en oversikt over den del av Ordings virke som kommer
inn under Myrselskapets arbeidsområde.

Ingeniør Ording var født på Solum prestegård i Telemark i 1880.
Hans bakgrunn som teknisk torvspesialist var meget solid. Etter å ha
gjennomgått den maskintekniske linje ved Porsgrunn tekniske skole,
fortsatte han sine studier i Tyskland ved Teknisk høgskole i Karlsruhe. Som sluttsten på sin teoretiske utdannelse tok han Den svenske stats torvskole i 1904.

Fra ingeniør Ordings mer praktisk betonte bakgrunn som torvteknisk spesialist før han ble engasjert av Det norske myrselskap,
nevner vi at han - som tekniker - var ansatt hos Per Kure et par
år. Han var dessuten i noen år medeier og disponent for Vinger Torvstrøfabrikk, og senere leder for Christiania Stålverks brenntorvanlegg. Både under - og etter - første verdenskrig var produksjonen
av brenntorv meget viktig og ganske betydelig, og Stålverket hadde
i alt 6 store anlegg spredt omkring på Østlandet. Fra 1922 startet
ingeniør Ording privat torvstrødrift på Lybekkmosen i Nannestad,
og tok senere opp produksjon av Huminal sammen med Norsk Hydro.
Torvstrø- og Huminalproduksjonen ble senere flyttet over til Nittedal Torvstrøfabrikk, som nå er overtatt av hans sønn, disponent Alf
Ording.

Første etappe av ingeniør Ordings kontakt - som konsulent med Det norske myrselskap, går tilbake til 1917 ved selskapets anlegg av Torvskolen i Våler i Solør, hvor han fungerte som lærer til
skolen ble nedlagt i 1922. Fra 1930 til 1933 var Ording ansatt som
sekretær i Myrselskapet, og fra 1933 til 1960 fungerte han som selskapets torvtekniske konsulent. Ved siden av drev han sine torvstrøog Huminalfabrikker, som foran nevnt. I alt var Ording knyttet til
Myrselskapet i hel eller delvis stilling i 35 år, herav 10 år etter oppnådd - ordinær - aldersgrense.
Når det gjelder ingeniør Ordings innsats som torvteknisk konsulent,
så hadde denne et ganske betydelig omfang. Det er f.eks. Ording som
har planlagt de fleste eldre torvstrøfa;brikker i Norge. Og under siste
krig med stort behov for innenlandsk brensel til dekning av det norske
brenselsforbruk, fikk Ordings spesielle forutsetninger på dette område en meget stor betydning. Kombinasjonen av teoretisk viten og
praktisk erfaring, bl.a. fra egne bedrifter, gjorde at hans råd - og
planer - var solid underbygget.
En annen side ved ingeniør Ordings konsulenttjeneste fortjener
også å nevnes. Han var alltid opplagt og tjenstvillig, og hans arbeidskraft var meget stor, fysisk godt utrustet som han var. Dertil
kom at han aldri sparte på kreftene. Effektiviteten av hans virke var
følgelig meget stor.
Ingeniør Ordings landsomfattende innsats på det torvtekniske område ble i 1960 belønnet med H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull, en
æresbevisning som var meget vel fortjent.

Som kollega - og menneske - var Ording hjelpsom og grei, alltid
tjenstvillig med råd og rettledning enten det gjaldt yngre og mindre
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erfarne medarbeidere, eller rekvirenter som gjennom Myrselskapet
søkte hans bistand. Med sitt rettlinjede, vennlige og noble vesen, og
hans taktfulle og sympatiske måte å opptre på, kunne han stå som et
følgeverdig eksempel for oss yngre. Samarbeidet med selskapets øvrige
funksjonærer var følgelig det aller beste, noe som ikke minst skyldtes
ingeniør Ordings rolige og kloke karakteregenskaper, som vi verdsatte meget høyt. Det er derfor ikke for sterkt sagt at samarbeidet og samværet - med ingeniør Ording ble for oss alle meget givende,
Både Det norske myrselskap som institusjon, og-selskapets funksjonærer, har meget å takke ingeniør Ording for, både som fagmann,
kollega og venn. Det er stortå kunne si - etter mange års nært samvær - at vi har bare gode minner fra samarbeidet med ingeniør Ording.
Vi takker for alt i alle år) og lyser fred over torvingeniør Andreas
Hauge Ordings minne.
Aa. L.

PROFESSOR DR. ALBERT SUNDGREN
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Det internasjonale myr- og torvselskaps
første president, professor dr. Albert Sundgren) Finland, døde den 17. januar i år, 67
år gammel.
Selv om vi som hadde arbeidet sammen
med professor Sundgren i en årrekke i International Peat Society (IPS) kjente til at
han led av en alvorlig sykdom, kom meldingen om hans bortgang uventet for mange
av oss. Professor Sundgren hadde nemlig
deltatt meget aktivt i arbeidet innen IPS
helt til det siste, og hans årvisse julehilsen
til venner og medarbeidere uteble heller
ikke den siste julen. Det er vemodig å tenke
på at vår inspirerende leder og .president
ikke lenger er blant oss.
Av utdannelse var professor Sundgren
ingeniør-kjemiker fra Kjemisk Institutt i
Bryssel, 1924. Sin Master of Science-grad
tok han i 1926, og doktorgraden i 1930 ved
Strassburg Universitet.
I årene 1930 til 1939 var dr. Sundgren
knyttet til flere større oljeselskaper i utlandet. I 1939 kom han hjem
til Finland som representant for selskapet Enso-Gutzeit Ltd. Etter
opprettelsen av Den finske stats sentralkomite for torvindustri i 1942,
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