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Til m ennesker i rastlest jag kommer julen som en vidunderlig gave . 
Fred, stillhet, glede og ny opplevelse av heim en er knytt et til julen . .l a, 
kanskje ingen ling er som stundene i heimen: ]ulek velden m ed glad og 
sjJent fm ventning, veldekt e bard, brennende lys og andaktsfull e sinn. 
Mat, klcer og materielle goder ttenget m enneskene ingen jul for a eie, 
men ikke slik m ed del sinn som lengter etter andakt . D essven e et del 
sa lite andakt i dag, det et sjelden m enneskene 0 /J plever folelsen az• 
det hellige . i\11 en hvor del f orkavede mennesket trenger det, ikke for sin 
eff ektivitets skyld, m en for sin menneskelighet - fot sitt hjerteliv . 

D et er her julen kommer oss i m ete. Nar den blir tatt i mot m ed slik 
glede og for ventning av store og sma, henger nok del sammen m ed den 
umiddelbare fol else av hellig fest som er knyttet til julen. D et er him
me/en som taler inn i en travel verden, taler enkelt og barnslig om 
hellige og dyrebare ting, om Cud, engler, om barnet i krybben . .l a, om 
en helt ny situasjon for m enneskene, m ed fr ed, glede og ft else . 

D et er inn i den himmelske verden, der lovsangen toner, der takken 
stiger, der m enneskene eier tryggheten og fr eden, alle lengter. D er kan 
en fa left et av byrdene, bli fri , vcere sea selv - og vcet e god. 

j \1[ en gar det an a vitkeliggjere denne himmeldremmen? D e resultater 
menneskenes lange historie oppviser, gjf!n oss pessim istiske. Frem skritts
troen synes ikke a gi utttykk for noe virkelig, heller ikke synes troen pa 
m enneskets evne til a ordne opj; pa en fornuftig mate {l holde stikk . 
Tross i alle lysjnmkt er kjenner vi ogsa rett shaveri, mistro, egoisme, mis
unnelse, som slar alt om kull og se tt er jerntej;per mellom m enneskene 
og stenger jJorten inn til lengselslandet. 

H va ma skje? Ferst at m enneskene kommer ut au innbilningen om 
egen selv tilstrekkelighet. D. v .s. de ma innse at de trenger en ft elset , or.; 
at de selv trenger a bli anded edes. 

Det er nar dett e gar ofJ/J for oss, at julen blir gavenes gave . For bare 
til m ennesker i ned og utilstrekkelighet lydet julens sterke og gledesfylt e 
budskap: «Eder er idag en fr elser fedt! » Cud selv vil et m enneske vcere. I 
en stall hlant dyr og fattige m ennesker hviler han, et f att igmannsbarn /i 
se til, m en utenfor lover og priser himmelens hcerskate Cud i den hellige 
natt. For na er fr elsens dag opjJnmnet, m enneskeslekt en er kommet inn 
i solojJpgangen fra Cud. Ordene : «l·I an er fr elser min », skulle na bli til 
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som jubel fr a celt til cett i solskinnsdager, m en ogsa i d@dsskyggens dal 
der alt hap - m enneskelig talt - er harte. 

M en mange 1')'S ter fJa hodet der harte ved krybben : «Nei, dette far 

vi i~ke til a tro! » Vi kan ga m ed pa at vi bade trenger en fr elser og 
m ennesker sam er anderledes i var farlige tid. i\1[ en at l@sningen skulle 
vcere knytt et til barnet i krybben, synes bade for enkelt og for innviklet. 

Likevel, ett stln fast: O gsa denne julen vil hjert er lenges og julebudskafJet 
minne om den store forgjett else . Du kan gj@re ett au to: Eli revet m ed 

au litt julestemning for siden a la alt bli sam f@r, eller du kan bryte ofJfJ 
og ga til Betlehem , b@ye deg for barnet og m @te .Jesus, Frelseren . Han 

vet rad for din synd, d in skyld, din utrygghet og dine bekymringer. I 
m @tet m ed H am blir ogsa m enneskene annerledes, for Han kan gi dem 
sit t rene og hellige sinn. 

D a f@rst blir det hap for m enneskene. 

M ed delle sender jeg en hils en til hele Ranheim s bef olkning - store 
og sma - m ed en hjertelig takk for de juler vi fikk tilbringe sammen 
m ed dere. 

En riktig god jul @nskes dere alle.1 

Arne Frisvo[d 

c/ rlrc tirlcr 
( FoTts . f m nT. 3 1951 ved Th. 0. ) 

Etter E . H a rtma nn: Ranheim P apirfa briks historie. 

Eiler Sch0ller som a nla det f0rst 
kjente sagbruk i Vikelven d0de i 1628 
og ble etterfulgt i fog deernbedet av 
sin 1bror CaspaT SclwlleT, den m est 
r uvende a v de 3 bredre Sch0l!er, som 
i f0rste halvdel av 1600-ta llet kom til 
Norge, s0nner av en slottsskriver 
Sh0ller i Ribe. D e ble a ile 3 fogder, 
Eiler og Caspar i Stj0rdal , Hans i 
Orkdal og Gu ida!. Sch0llerslekten ble 
en meget dominerende slekt i Tren
cl ela g i henimot et par hundre a r. -
Ca spa r Sh0ller lot seg ikke n0ye med 
a t familien hadde fa tt innpass i Vik-
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elven m ed Eilers sagbruk, han fikk 
av den da vrer ende lensherre til Bakke 
Klosterlen, H enrik Wind, privilegium 
pa a bygge m 0llest ed i Vikelven, kg!. 
konfirmert 1633. Om denne Caspar 
Sch0llers m0lle uttaler Olaus Schmidt 
i avsnittet i Strinda Bygdebok om 
industriell virksomhet i Strinda i el
dre tid: «Caspa r Sch0llers kvernbruk 
har apenbart wert et aktuelt anlegg 
i denne tid. Foruten form a ling av den 
hjemlige korna vl h a r den sikkert r eg
net m ed importen a v br0dkorn som i 
f0rste halvdel a v 1500-ta llet tok be-



tydelig opsving i Trondhjem. Det var 
de 0kende interesser i h andelen pa 
Nord-Norge som framkalte dette op
svinget. Bygdene omkring byen var 
enna gjennemgaende selvberget med 
bmdkorn og kunde delvis avse over
skudd. Men dette dekket ikke be
hovet for korn og mel som det vik
tigste byttemiddel i h a ndelen pa 
Nord-Norge, som ved 0konomiske ny
da nnelser blev knyttet til Trondhjem 
i st0rre malestokk enn tidligere. Inn
f0rse len av korn, srerlig fra Danmark 
og 0stersj0landene blev derfor stadig 
livligere og disse forretninger var nok 
ba de lensherrene og Sch0ller selv in
t eressert i. M0lleb1'uket pa Ranheim 
blev sna1·t et av de stm·ste i sit slags 
noTdenjjelds» . 

H vor denne Caspar Sch01lers m01le 
har ligget kan na ikke pavises. H an 
var fra ca. 1630 eier av Ranheim 505, 
Overranum, nuv. nedre, dengang 0vre, 
beliggende pa Tofta fellestun. Man 
ma a nta at m01len har ligget pa Vik
elvens 0stside, noe nedenfor det na
vrerende bruk «Fossen». Etter Olaus 
Schmidts utta lelser kan vi kansk je 
innregistrere den som f0rste «han
delsm0lle» i Trondhjems len . - A v 
t eksten i bevillingen fra.mga r at det 
pa forha nd var kvernbruk i drift i 
Vikelven , a nta.gelig Ienger oppe i 
elven og det Jigger nrer a a.nta. at 
det er dette kvernbruket som senere 
ble store R eppes kvern , omta.lt 1661. 
-· N ed for Reppe, under lille Reppe 
er «Viige Saug bestaaende, som nu 
( 1661 l bruges af Morten L auritsen 
og Kristofer Eilertsen , svares af den 
aarligen grundleie til Bakke Kloster 
2 daler». Dette rna vrere Eiler Sch0l
lers sag etter festebrevet av 1617. -
Ved disse t ider ser vi a ltsa a t Vik
elven driver 2 m0llebruk og 1 sag
bruk. 

De foran nevnte eiendomsforhold 
varte til 1660, da Kongen, som hadde 
satt seg i gjeldsforpliktelser til bank
ieThuset MaTselis i Amsterdam for 
bl. a . store leveranser av krigsm a te
riell , pa ntsa tte t il en av huset , Selius 
Marselis , Bakke klostergods og Reins 
Klostergods. Godsene skulle f0 lge fa
milien Marselis, som i 1675 fikk k g !. 
skj0te pa Bakke Klostergods. - Det 
er a anta at Marselisene fortsatt.e 
sagbruks- og m01ledriften som t idli-
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Gammel oppgangssag 

gere, noen forandringer i driften av 
dem har ikk e vrert a spore. Derimot 
k an man notere seg en forandring 
ved eiendomsforholdene for en av cl e 
gardene som interesserer oss ford i 
Vikelvens vannkraft tilligger den et 
stykke pa elvens vestside: R0nningen 
ble i 1689 solgt ut fra Bakkegoclset 
til H. Damvig. Den bli r for en tiel av 
ca. 60 a r utenfor «driftsfirkanten» 
Ranheim v - Oven·anum - Nervi
gen - R0nningen. 

I cle a r vi na befinner oss i, slutten 
av 1600-tallet, ser vi clet f0rste till0p 
til clannelse a v hva vi kunne kalle 
«Vikelvens inclustrisentrum», iclet et 
(Nervigens) Kobber·platehammeTv e1'k 
r eises. P a 1690-tallet fikk kopper
interessenten bergassessor J ens H an
sen Collin bevill ing til a drive en p lat
hammer for kopperplater ved Vik
elven, sk attefrihet for sitt produkt -
(han var selv inspekt0r for kopper
tienden nordenfjelds) - og rett til 
a ta t01nmer og kull til clriften fra 
skogene omkring. H ammerverket Ia 
pa Nervikens grunn pa vestsiden av 
elven. Kopperet kom som gaTkobbeT 
fra cle smeltehytter hvor Collin var 
interessent, R0ros og L0kken , og ble 
hamret til pla t er med h ammer e dre-



vet a v vannhjul. Til plathammerver
k et var knyttet et spikerverk. - Det 
var eiet og ble drevet f0rst av Collin, 
sa av h a ns enke K aren T0nder, som 
ble g ift m ed lagmann Abraham Drei
er. Hun overtok bl. a . p a platha mme
ren i N erviken a «udsla endel kobber
p la ter i tagblikket til Domkirken», 
og det m a. ha vrert etter sin erfaring 
fra denne forretningsforbind else m ed 
h enne a t statholder J ohan Vi be 1709 
uttaler om henne: «Det er en Quinde 
der er fas t ligel0s udi Pengers Gjrer
righ ed og som klynker og klager uaf
la delig som den fattigste Quinde i 
la ndet », og - «en umaadelig penge
gjerrig Quinde der er m er umrettelig 

i den materie end Helvede er i sjrele
fangst ». 

Det er mulig a t R a nheims eier fra 
1704, Peter H0ier, en tid forpaktet 
driften av hammerverk et, idet han 
1707 opprettet kontrakt m ed kopper
s lagerne P eter Krap og H enrik W es
sel om verket. - Det fikk imidlertid 
ingen la ng levetid, brente ned i 1710, 
og en Esten Viken, som skulle h a 
h att nattevakt branna tten, m en hadde 
forlatt s in post ble d0mt til bl. a. 2 
maneders fengsel pa Munkholmen. 
H ammerverket k a n ikke sees a ha 
blitt g jenoppbygget . - D et kom se
nere et stampeverk pa dets plass. 

(Forts.) 

En fur til GENEVE 
Sammen med sekretreren i Norsk 

P apirindustriarbeiderforbund, Olav 
Bratlie, var undertegnede sa h eldig 
a fa delta i den Sveitsiske Tekstil- og 
Fabrikkarbeiderforbunds L andsm0t e 
som holdtes i Geneve i dagene 27. , 28. 
og 29. september. 

Vi hadde begge vare bedre h a lvde
ler m ed pa turen. Vi startet fra Oslo 
om kvelden 24. sept. m ed utenla nds
toget som raskt befordret oss over til 
broderlandet ved Kornsj0. R eisen ned
over S0r-Sverige ble foretatt i hori
sontal stilling, og vi fikk sa vidt t a tt 
et s0vndrukkent farvell m ed R a ising
borg idet toget rullet inn pa ferga. 
0resund er her ba re 4 km bredt, og 
det tok oss ikke m er enn 20 minutter 
a komme over til 0resund pa den dan
ske side av sundet. D et var en vakker 
h0stmorgen m ed frostk lar luft og 
tindrende sol over bla b0lger . Tarn og 
spir t egnet seg skarpt mot bla him
m e! over i Danma rk. -

Men det var nok ikke mange av 
de reisende som hadde tid til en titt 
pa naturen. De f les t e hadde nok med 
a stikke hodet inn g jennom sma glug-

ger hvor det ble solgt tollfri sjokola de 
og tobakk, og pa den m aten spare seg 
rike til siste skilling. Dette var ellers 
noe som gjentok seg pa a ile ferger vi 
var m ed. P a overfarten f ra Gedser i 
Da nmark til Grossenbrode i Tysk
Ja nd , som tok over t re timer, sto det 
folk i k0 foran to glugger h ele veien. 
Vi vet det, for vi sto sj0l i k0en! 

Men vi var vel egentlig ikke kom
met Ienger enn til H iilsing or enna, og 
satte foten pa dansk jord for f0rste 
gang. Da nmark er slik som du tenker 
cleg det: Smilende, blidt og yndig. En 
enest e stor velpleiet og frukbar hage. 
Men det er forbausende mye t rrer der. 
J eg vil ikke si skog, pa rk ma bli det 
r ette ordet. Alt brerer preg av kultur 
i Danmark. Det er vel derfor danskene 
er sa fore lsket i vart, ville, barske 
og uryddige Norge. 

Vi forlot Danmark ved Gedser pa 
s0rspissen av F a lster, og rullet om
bord pa ferga «Deutschland» som 
skulle bringe oss til la ndet med sam
m e na vn. Pa ferga m 0tte vi Aden
a uers nye Tyskla nd i skikkelse av en 
geskjeftig k elner som s jokkerte oss 



N ationenes F'oTbunds 1·esidens i Geneve 

ved a forl a nge ti danske kroner for 
en kotelett. Vi var enna ikke blitt 
«a kklima tiser t» i det utenla ndske 0ko
nomiske vrerlaget hvor subsidier pa 
matvarer er ukjent. I tillegg kommer 
da fl est mulig k elnere som skal ha 
m est mulig driks. 

Etter tre timers seilas landet vi i 
Grossenbrode, et trist og farge!0st 
sted pa jo rden, men forsavidt r epre
sentativt for a lt det vi fikk se av 
Tyskland, d. v. s . h ele strekningen fra 
kysten nord for Hamburg til midtveis 
rPellom H a nnover og Fra kfurt am 
Ma in, der kveldsm0rket trakk rulle
gardinet ned fora n landskapet. 

Vi sa a t Danmark var en eneste 
stor og nydelig hage. Om Tyskland 
m il. vi da si at det var en eneste stor 
potet- og sukkerroeaker! Over alt 
var folk travelt opptatt m ed a berge 
de nevnte produkter i hus. Til trekk
kra ft ble brukt traktorer, hester, ok
ser og kyr. Vi ble m er og m er begeist
r et for norsk jordbruk jo m er vi sa 
av det europeiske. 

Toget ble trukket av et gammelt 
da mplokomotiv, det kom vel ganske 
enkelt av at kull er billigere for tysk
erne enn olje. D e vet nok hva de g j0r 
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nar det gjelder 0konomien. Ma n blir 
rik ad to veier - ved a tjene og veda 
spare. Tyskerne kj enner og nytter 
begge veiene. Soveplassene pa toget 
va r rommelige og gode, mye bedre 
enn pa vare tog, og hver vogn h a dde 
sin egen kondukt0r sam sto til tje
neste pa a ile mater, sa servisen var 
f0rsteklasses. 

Tidlig om morgenen passerte vi den 
sveitsiske grense ved Basel. H er for
lot vi expressen og gikk over til det 
elektrisk drevne lokaltog sam skulle 
bringe ass fram til Geneve. H ele det 
sveitsiske jernbanenettet er elektrifi
sert, m en det er ikke sa oppsiktsvek
k ende nar ma n t a r i betra ktning at 
Sveits ikke er st0rre enn Tr0ndelag, 
O£' at byrdene i dette forholdsvis lille 
omrade er fordelt pa nesten 4,5 mill. 
innbyggere. I tillegg kommer da de 
rn illioner a v turister som hvert ar be
S0ker landet , og som i h0y grad er 
m ed pa a bet a le omkostningen e. 
Sveits har ca. 8000 hotelier m ed 70--
80 000 a nsatte, sa en skj0nner a t tu
risttrafikken er «storindustri» h er . 

Den elektriske barren befordret oss 
hurtig - men ikke smertef r ittt -
Den ca. 250 km la nge streknnigen 



FTa Geneve. Quai Wilson 

ble tilbak elagt pa 2 t. 45 min., m ed 
utallige stopper, og vi hadde bare tre
benker a sitte pa - . Det kan n eppe 
vrere klokt a plassere turister pa tre
benker, det reduserer sikkert de 
skj0nnhetsinntrykk m a n norma lt skal 
motta g jennom kupevinduet med 50 
% ! N il. skylder vi a opplyse at vi rei
st e pa 2. kl. og de sveitsiske jernbane
myndigheter regner vel ikke m ed at 
turister reiser sa demokra tisk - og 
de som gj0r det regner de ikke m ed! 

Men tross for nedsa tt effekt, kunne 
vi konsta ter e at vi r eiste g jennom en 
stors la tt natur. Vi re iste s0rover gjen
nom en lang da l som lignet mye pa 
Gudbrandsdalen - elv, jernba ne og 
vei pa dalbunnen, gr0nne lier med sma 
garder oppover, og 0verst sn0flekkede 
tinder og topper. D et var n esten like 
vakkert som i Norge - De vet dette 
med a gi bakerens barn br0d. Land
skapet virket ikke sa frisTct som det 
r.orske, gresset var ikke sa irrende 
grent, va nnet ikke sa blinkende 
bla nkt og himmelen ikke sa tindrende 
bill. som i en norsk fjellda l. 

Etter hvert som vi kom s0rover 
skiftet landskapet kara kter, og fikk 
et mer sydlandsk preg. H0ye cypres
ser strakte seg fornemnt opp over 
hager og pa rker, og vinra nkenes en
del0se kolonner tok til a m arsjere 
oppover da lsidene. I snorrette r ekker 
s to de t ett som i en hekk, mil etter mli 
nedover dalen , bare avbrutt av sma 
idylliske byer. Dessverre var druene 
h0stet av, sa vi fikk nok ikke det 
rette inntrykket av vinmarkenes idyl
liske skj0nnhet. 

6 

Ved La usa nne kom vi fram til Gen
fersj0en som strakte seg skinnende 
bill. sa la ng t vi kunne se s0rover. Den 
er 72 km lang, og Geneve Jigger h elt 
i s0renden av sj0en. Veien ble likevel 
ikke lang, toget raste a vga rde med en 
fart av over 100 km i timen, og det 
var nok a se pa underveis. H ele Gen
f ersj0en er kra nset av en kj ede prakt
fulle villaer, hager og parker, og ute 
pa sj0en krysset seilba ter og racer
ba ter m ed skuin for baugen. Her bod
de det nok folk som hadde mere enn 
til det n0dt0rftige daglige bmd, ante 
vi. Siden fikk vi h0re at det var umu
lig for et a lminnelig m enneske a fa 
reise ut a ta et ba d ved stranda av 
Genfersj0en. «Priva t eiendom» og 
«Adgang forbudt» stengte aile veier. 

Til Geneve kom vi i ti-tia om for
middagen, og etter vel h a lvannet 
d0gns opphold i en jernbanekupe, 
kj entes det godt a fil. sla ppe av, og 
bevege seg uten a sette «sj0bein». 

Etter noen timers hvil pa hotell 
Victoria, hvor vi ble a nvist rom, var 
vi ute og tok en titt pa byen. Tempe
raturen var godt over det som er 
vanlig for en tr0ndersk julidag, og det 
k]entes herlig a f a gil. sommerkledt 
enda en gang. Vi hadde innhentet 
sommeren pa dens f lukt s0rover, s lik 
f 0ltes det for en solhungrig nordbo. 

Vi konstaterte snart a t Geneve var 
er: vakker, interessa nt og travel by. 
Den har ca. 145 000 innbyggere, men 
hvor mange m ennesk er det til enhver 
tid bor der er ikke godt a si. Turist
str0mmen er stor og kontinuerlig, og 
i aile gater Jigger minst ett hotell 
!dar til a ta i mot den brokede skare. 
Vi sa folk av mer sagt a ile kol0rer 
pa gatene og i forretningene. Da en 
indisk kvinne g led ut fra et varema
gasin if0rt en fotsid drakt av nylon 
som sa ut til a vrere viklet f lere gan
ger rundt henne, !0d det et h0rlig 
sukk fra vare kvinner. Vi sukket av 
lettelse for a t det var en eller annen 
m a haradsja, og ikke vi , som skulle 
betale en slik emballasje. 

Det som interesserte oss mest var 
selvf0Igelig vareprisene. «Hva koster 
varene her i forhold til hjemme ?» -
Det er jo det store sp0rsma l for a l
minnelige turister over a lt. (Sever
dighetene er jo en plikt man ikke 
kommer forbi.) 



Vi g ikk rundt og kikket i butikk
vinduene, og fa nt snart ut a t mat
varer var a dskillig dyrere enn hjem 
rne, m ens m anufaktur, konfeksjon o. 
l. Ia omtrent pa samme niva, k a nskje 
noe under. Va rer som tobakk, sjoko
la de og a lkoholholdige dr ikker - som 
hos oss er sterkt belagt m ed a vg ifter 
- va r betydelig billigere. Men etter 
som det er m a tva rene som veier 
tyngst i buds jettet , va r det sikkert 
clyrere a !eve her enn hjemme. 

Da vi g ikk inn og skulle se nre rm er e 
pa va rene, t 0rnet vi imicl lerti d pa en 
uforutsett hind ring . Det viste seg 
nem lig a t fransk var m orsmalet i by
en, og de t ysk e og engelsk e g losene 
vi h adde pugget til bruk vecl s like 
h 0ve, ga positivt r esulta t ba r e i var e
m a gasiner og s t0rre fo r r etninger . I 
rrdndre butikker , pa k a feer, og til og 
m ed pa hotellet , matte vi hjelpe oss 
med finger sprak og rare la ter. 

Til d0m es var det ved frok ost bordet 
en dag ingen a nnen m a t e a sk affe 
fra m egg pa, enn ved a s i - k ykkeli
k y! Oppvarter ens a nsikt lyst e opp i 
et stra lencle s mil, og et 0yeblikk etter 
sto eggene pa bordet . Vi h a r ell er s 
bare g odt a si om hotell et. Betjenin
gen va r u a lminnelig sym patisk og 
elskverdig, og m a ten var utmerk et i 
a ll e m a ter. Ikke en ens te gang be
h 0vde vi a «s itte over » en r ett pa 
m enyen. Det var i k ke tilfe ll e pa en r e
sta ura nt vi bes0kte i F rankrike. Den 
ft·a.nske grense gar like utenfor Gene
ve, og oppe pa en terrasse i de f r a n
ske Alper , m er enn tusen m eter til 
v :oers , Ia r est a ura nten Sa leve. Vi kom 
dit clinglende i en «luftbuss» pa tau
ba ne, og clet var pa ingen mate noen 
behagelig t ransport. Men pa toppen 
var det en storartet uts ikt ut over 
Geneve. Genfersj0en og helt inn i 
A lpeslott et med Mont Bla nc som den 
store m a jestet. 

P a restaurant Sa leve ble vi for f0r
st e gang stilt overfor en fransk m eny . 
T jenere sprang stafett10p med taller
J(en er og fat som ble skiftet s ju eller 
atte ganger, og den ene rett mer sel
som enn den andre apenbarte seg nar 
lokken e ble 10ftet av. Vi var m ecl pa 
sta rten og innspurten - suppen og 
d~esserten - de andre etappene fore 
t rakk vi a vrere tilskuere t il. Desser
t er.. var laget til rere for feste ns nor-
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Geneve. Fontene 

di~ke k vinner og l0d na vnet Le N or
vegienne. Den besto a v en isbunn m ed 
va rm krem op pa, og ga i en munn
f ull nordens k vinne - k a ld og va rm 
pa sam m e t id' 

Men bes0k et i Geneve va r· «ei blott 
ti l lyst» , vi skull e jo heist f a et inn
t rykk av fo r holdene i a rbeicls live t og 
ta m ed hjern. N oe h a per jeg vi h a r 
f att. med oss . 

Nar det g jelder l0nningene i Sveits 
sa Jigger de omtrent pa sa mme niva 
som i N orge. P apirindustrien Jigger 
f orholdsvis godt a n , m ed en g j.snitts 
timel0nn pa 3,59 sv.fr. for m enn, og 
J ,95 sv.fr. fo r !·w inner. 1 sveitserfra nc 
E:r ca. k r . 1 ,64. Omregnet i norske 
p nger bli r timel0nnen for m enn kr. 
5,89 og fo r kvinner kr. 3,12. Som en 
se:· er forsk jellen m ellom m annsl0nn 
og k vinnel0nn m ye st0rre enn hos 
css, m en noe a nnet er vel h eller ikke 
a vente i et la nd hvor kvinnene h elt 
til det s is t e ikke ha r hatt s t emmerett. 

D en sveitsisk e papirindus t ri har 
ell ers gatt s te r l<t fram etter k rigen , 
og besk jeftiger ca. 16 000 arbeidere 
mot ca. 12 000 i 194 7, derav 1 000 ut
lencl inger. Det er i det h ele t a tt svre rt 
mange utenl a ndsk e a r beidere i den 
sveits isk e industri. I a lt er det ca. 
Z20 000 industriarbeiclere i Sveits, og 
av d isse er ca. 45 000, d. v. s . h e! 20 
'it , utlendinger. 

Sosia le goder har de m indre av. 
F erie f. eks. er ingen a lrn innelig ret 
t ighet, det fa r man f0rst nar m an h ar 
arbeiclet en viss t id. Feriens lengde 
eke r med ansettelsestiden, og f0rs t 
nat· man har arbeidet i 18 ar far man 



Geneve. 0ya J .-J. Rousseau og 
Mont Blanc til vensh·e i balcgrunnen 

fu ll fe rie , 3 uker. Dette g jelder en be
stemt bra nsje, men selv om a vta lene 
er noe forskj ellig, sa er feriebestem
rr!e lsene noenlunde like. Noen F er ie-

lov eksist.erer som man forstar ikke. 
Vi f ikk dessverre ikke se noen fa

brikker i Sveits. Selve Geneve er «rem> 
by, ikke en eneste fabrikkpipe var a 
f'e, og i omegnen var det heller ikke 
mye industri. Den ligger Ienger nord, 
srer lig Basel er en stor industriby. 

Det er klart a t n oen fa dagers opp
hold i et la nd ikke k an g i grunnlag 
for dybdeloddinger a v noen art , vi 
pr0vde da a b0te pa dette ved sam
ta ler rned folk som har oppholdt seg 
i Sveits i lenger e tid. Ved siden av det 
lill e vi selv sa og h0rte fikk vi pa 
denne m a t e m ere solide holdepunkter. 

Dette blir facitten: Sveits er et 
land m ed h0y t eknisk og kulturell 
standard, men sosia lt tilbak eliggende 
i forh old t il Norden. 

Til s lutt en m er f0 lelsesm essig fa
citt : En herlig, uforglemmelig tur! 

A.J. 

NOEN ORD OM TOLERANSE 
Det er et ord som stadig gar igjen 

i va re dagers kulturdebatt enten den
ne dreier seg om religion eller poli
tikk og sosiale sp0rsma l a v enhver 
a rt, nemlig ordet «toler anse». Og like 
sikk ert som dette ordet blir a nvendt 
i diskusjonen, har ordet - som h0res 
:::a usk yldig ut - en forbausend e evne 
til a bringe sinnene i aff ekt. 

Hva betyr toleranse, hva legger 
man vanligvis i dette ordet ? F 0rst 
og fremst m ener man vel rned det a 
vrere tolerant, a t m a n viser r espekt 
for a ndres m eninger. I dette ligger 
a t ma n ikke m ener a t man selv for
va lter den eneste r ette sannhet , og 
a t ma n fors0ker a oppfa tte pa en 
objektiv m a te det som a ndre hevder. 
Sa la ng t er vi a lle eni g. Men toleranse 
b0r omfatte noe m er. J eg tror det er 
viktig a t m a n fors0ker a sette seg 
inn i hvorfor a ndre m ennesk er er 
kommet til m eninger som ikke stern
mer rned ens egn e, h vilke foruts et
ninger so·m har vrert med pa a fo r me 
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der es oppfatning . Dette b idrar til en 
dypere forstaelse og tvinger en til a 
vurdere ba kgrunnen for den stilling 
ma n selv innta r. Og ikke minst det 
siste e r viktig om man sk a l kunne 
bli tolerant i ordets videste betydning. 

N a er det vel slik at de f lest e av 
oss har lagt oss til bestemte m enin
ger om svrert m ange a v livets sp0rs
mal, m eninger som vi er fu llt over
bevist om er de eneste r iktige og vi! 
forsvare til det ytterste. Men vi n0yer 
oss som regel ikke med dette. D et 
har vrert og vil s ikkert bli en m en
nesk elig sva khet a t v i n0dig g ir oss 
f0r vi har fa tt vare medmennesker 
til a a nta de samme m eninger som 
vi h a r . D elvis k a n dette skyldes en 
usikkerhet hos oss selv. 

Men vi! det «a vrere tolera nt» vrere 
ensbetydend e med at m an ikke fullt 
og h elt skal ga inn for det man m e
ner er r iktig? N ei, fortsa tt tror jeg 
det er riktig a «kjempe for a lt hva 
man har kj rert», n a r bare kampen 



blir fe rt m ed hensynsfullhet og m ed 
bla nke va pen. Det er kun innstillin
g en til de som forfekter det mot
s triden de syn , som adskiller den tole
r a nte fra den intolera nte. Ved a u t 
vise tol er a nse sk apes g runnlaget for 
den a nd som k a n g i pos iti ve resulta
t er , da det nok et· s lik at i m a ng e 
spe rs m I vii den tolerante oppdage 
a t det ikke dreier seg om et enten -
eller, m en et ba de - og . 

Hva har disse ord om tolera nse 
med «Ra nheims-Nyt t » a besti lle? Nar 
jeg m ener det kan v:oere nyttig ogsa 
for oss ved A/S R a nheim P a pirf abr ik 
a feste seg ved dette begr ep, er det 
ikke for a t det h er finn es sa m a nge 
intolera nte mennesker, trenderne gar 
i denne henseende for a ha en ganske 
romslig innstilling . Men det er a ndre 
ting som har betydning i denne sam
menheng . 

Papirmaker-yrket befinner seg i 
Norge pa overgangen fra ha ndverk 
til industri. Denne overga ng betinger 
en omlegning i organisasjon og a r
beidsmetoder . Dette m edfe rer store 
forandringer pa a rbeidspla ssen, fra 
generell innsikt til spesialkunnska p, 
fra. intim omga ngsform til m er uper
sonlig kontakt mellom de ansatte. 
Denne utvikling forega r riktignok 
gradvis, m en t empoet har i de siste 
a r v:oert start, sa start a t vi k a n f a 
vanskeligheter m ed a felge med a 
tilpa sse oss. I till egg komm er sa de 
va nlige brytninger m ellom konven
sjonelle og nye m etoder , m ellom pra k
tisk og t eoretisk skolering og mellom 
mennesker av forskj ellig karakter, 
tempera m ent og lynne. 

Alt dette vii reise problemer , ba de 
s ma og store. Og det er ved lesningen 
av disse jeg tror det er en nedvendig 
forutsetning a t m a n meter hverandre 
m ed en tolera nt innstilling , basert pa 
f ellessk apsfe lelse og r espekt f or hver
andres yrke. 

Men rna ikke a lt nytt kjernpes f ram 
om det ska l se dagens lys ? J o, det er 
sant. og det er vel riktig a t det er 
slik. Det a t det m a k a mp til er en 
na tur lig besk yt telse for samfunnet 
slik a t ma n unngar unedvendige feil 
og b evar er kontinuitet en . Men ska l 
det nye Rom kj empes fra rn bli til det 
bedre - og til det beste pa la ng sikt, 
tror jeg nok a t t oleranse er en ned-
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N a r- toler-ansen mangl eT 

vendig fo rutsetning ved gjennornfer
eisen . 

Men h vor la ng t ska l t oleransen 
strekke seg, og vii det ikke v:oer e en 
f are for a t den vii bli utnyttet og 
rni ssbrukt a v den intolera nte ? Denne 
rnulig het k a n ma n dessver re ikke ute
lukke, den vil a lltid eksist ere. Det h e
ter a t m a n ska l tolerer e a lt unntagen 
intolera nsen, m en jeg tror nok den 
tol era nte rna trekke g rensen m ellom 
tolera nse og intolera nse la ng t i r et
ning av det sistnevnte. Det er her den 
enkelte vii mete problem et i hver
dagens strid. 

H va k a n sa g runnen v:oer e til a t 
begrepet tolera nse t r oss a lt mis likes 
av sa m a nge m ennesker? For det 
ferste fordi vi a ile kjenner var egen 
utilstrekkelighet na r det g jelder dette 
krav. For det andr e vii vi se det som 
en hindring i va re forsek pa a ens
rette va re medmennesker i den eneste 
r ette tro, nernlig va r egen . Men sam
tidig h a r orde t tol er a nse r ent etisk 
vunnet en slik a nerkjennelse her i 
la ndet a t m a n kvier seg for a bli 
stemplet som intolera nt. Dette til
sarnmen fora rsak er nok enkelte gan
ger en konfliktsituasjon h os oss, en 
s ituasjon som far oss til a k orn me 
rned affektbetonte ytringer. 

Hvem h a r sa behov fo r a mete to
leranse? Der t ror jeg vi rna innremme 
a t vi er i sarnrne bat, selv om vi anser 
oss for a v:oere a ldri sa sterk e og 
u avheng ige. Mennesk et er t ross alt 
et sosia lt vesen med behov fo r a m ete 
medm enneskelig fo r s taelse, og tole
ransen utgjer et vesentlig element 
i denne fo r staelse 



Man pleier a forbind e a lderdom 
med visdorn og noen ganger er dette 
r iktig . H va er det som g ir disse gamle 
et f elles srerpreg, og hva besta r deres 
livsvisdom i ? J eg tror m an da v ii 
i est e seg ved deres tol erante inn
stilling, de har er fart a t i livets man
ge sp0rsma l er dct ingen som k a n er
hverve monopol pa sannheten , livet 
er fo r k omplisert til det ( og bra er 
det ). Derfor d0m m er og ford 21mmer 
de ikke sa raskt a nnerledes tenk ende 
m ennesker . 

Sna rt er det jul, og julen g a r for 
fJ. vrere den h0ytid da mennesk ene 
g jerne vii !eve i fred og fordragelig 
het. Ka nskje er det noen som vii h ev
de a t det ovensta ende ha r et preg av 
den kommende h0ytid og mener det 
merm er seg nt erkt den sedvanlige 
jules~ntimentali tc t . - - i sa fa ll er 
jeg tilh enger av !i tt sentimentali t et 
og t ror a t j ulen og sa ha r t budsk ap 
til m ennesk ene. 

'. ~'\\'?. 
~ 

R olv I ngw· K .iens.ion l. 

E1· clet «Sputnik » 1 ellm· 2 cle seT? 
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Ranhei111sparken 
Like est for Ranheim gard (R a n

h eim Vestre) og ca. 500 m ovenfor 
Ranh eim stasjon ligger Ra nheims
parken . P ark en ligger pa tappen av 
den vakre R a nheimslia m ed sine 
m a nge vakre villaer omgitt av bjer
k eskog og enk elt e pene grantrrer. 

St.-Ha nsaften 1917, a ltsa under den 
ferste verdenskrig, arrangerte da
vrerende dispon ent for Ranheim P a 
p irfabri!-;:, Aksel Lundberg, etter da
tidens forhold en storstilet fest for 
a lle a nsa tte ved bedriften. Da dette 
arrangement samlet sa mange men
nesk er at stedet ikke pa noen ma te 
hadde start nok lok a le, ble det ryd
det et ganske start omrade i R a n
h eimsskogen og nedlagt danseplatt. 
Det ble pusset og pyntet og oppsatt 
provisoriske boder hvor det ble ser
vert deilig mat og drikke til tross for 
streng r as jonering og trasige tider 
pa a lle m ater, men med den store 
forskjell at vi var et fritt, selvsten
dig f olk i motsetning til s iste ver 
denskrig. 

I la nge tider i forveien g ikk R an
h eims-folket og ventet m ed lengsel 
og store forhapn inger pa at den store 
dagen skulle komme, og nih den 
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endelig kom var det r egn og atter 
regn , men h ele a rrangementet g ikk 
etter programmet og sternningen 
var pa topp fra ferste stund. 

Det ble bestemt a t hvis v reret 
bedret seg St.-Ha nsdag skulle fes
ten fortsette , og da skulle a lle, bade 
store og sma, fa vrere rn ed a fes t e. Jo, 
jeg sk a l si det ble a lle tiders vrer 
med stralend e sol. Det var bare en 
ting som var avglemt, og det var 
musikk. Kvelden fer var det leid et 
h elt musikkorps fra T rondheim, og 
det kunne selvfelgelig ikke vrere noe 
kleinere n il. nar a lle barna ogsa 
skulle fa vrere m ed. Da var det et 
lyst hade som kom pa R anheim Mu
s ikkforening . Hvorfor ikke forseke 
a samle disse karene? Det ble sendt 
ilbud t il samtlige musikere, og nar 
festen begynte ig jen St.-Ha nsdags et
t ermiddag sto de 10- 12 karene og
spil te av hjertens lyst, og det ble en 
fest som det snakkes om. den dag i 
dag. 

Disponent Lundberg ble sa be
geistret for musikken at han lovte a 
g i sin stette til korpset. 

I arene fremover til 1922 ble det 
holdt enkelte dansemoroer pa danse-



platten, men fra na av far Ranheim 
Musikkforening kontrakt pa «Ra n
h eimspark en » mot a holde da nse
platten vedlike og a utbygge og for
bedre h ele omra det. 

I ar k a n a ltsa R anheimsparken 
feire 40-arsjubileum, og det er frem
deles R anheim Musikkforening som 
star som Ieier av parken og har a n
svaret for a nlegget. 

Det er nok utrolig m a nge a rbeids
timer som er nedlagt av m edlem
m ene i R anheim Musikkforening 
g jennom disse 40 ar. 

Materia ler a v a ile slag er gitt a v 
bedriften , og vi har i dag et m eget 
pent a nlegg som er inng jerdet. H er 
e r en m eget god dansepla tt pa ca. 
300 kvadratmeter, en p en r estaura nt
bygning m ed godt utstyr og en liten 
fin «k a k » for de som besorger danse
musikken . 

Hva Ranheimspark en ha r betydd 
for stedet og befolkningen er vanske
lig a si, m en nar vi t enker pa a ile de 
tilstelninger av ymse slag g jennom 
disse 40 aren e, tror jeg vi trygt k a n 
s i a t uten parken hadde vi s t a tt belt 
oppradd mange ganger. 

I likhet m ed a lt annet ha r ogsa 
forholdene og tilst elningene i Ran
h eimspark en skiftet gjennom arene. 

Fra 1925 og utover til 1935 var det 
pa sett og vis h ele familiens S'am
lingssted m ed konserter av musikk
foreningen sondag formidclag og m ed 
dans om kvelden. 

I 1936 arrangerte R anh eim Mu
sikkforening T m ndelag Hornmusikk
forbunds kretsstevn e for forste gang 
med deltak ere f r a h ele Tmndelag, 
og dette s t evne g jorde parken kjent 
viden om, og n il. b le det i arene f rem
over inntil 1940 m eget star tilslutning 
til vare t ilstelninger i parl.::en med 
opptil 1500 m ennesk er pa en k veld. 

Sa ble det i Ranheimsparken -
sam m ed a lt a nnet fornoyelsesliv -
h elt tyst helt til somm er en 1945, m en 
da ble det til g jengjeld fest praktisk 
talt hver helg fra 17. m ai til snoen 
kom, og a ldri har vi hatt et sa blan
det p ublikum som denne fredssom
m eren. 

D et var nok mangen en ung R an
h eims-jente som fikk den store skjel
ven na r de svinget seg i en feiende 
flott wienervals, eller en f la t t an go 
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i arm ene pa en gnistrende svart , 
smekker jugosla v, eller en flott og 
stilig «svensk-soldat». A, jo, sa'n , det 
er nok minner som mange husker 
med sti!le vemod og et lunt lite smil . 

J eg husker en liten episode fra 
denne sommeren. Etter disse kvel
dene m a tte vi a lltid ga noye over h ele 
omradet sa det ikke oppsto bra nn, 
og ellers ta vare pa saker og ting. 
Sa va r det en sondag morgen i solren
ninga. i stille varmt vrer j eg fant en 
unggutt sovende under ei bjork ved 
siclen a v en sykkel. J eg vekker gut
ten og sier at na rna ha n da til a 
kjore hjem. H a n setter seg opp, gnir 
seg i oynene og smiler bredt. «Det 
er nok ikke sa fort g jort a kjore 
hjem, for jeg er fra N a msos, og jeg 
horte a t det skal bli f est ikveld igj en, 
sa jeg t enkte a t a meg en lur for jeg 
fortsetter, for her er a ile tiders. » 

Arene fra 1945 til 1951- 52 er den 
store epoke i R a nheimspa rkens hi
storie m ed m a nge tilstelninger a v 
praktisk talt a ile s la g , m ed sang - og 
musikkstevner, avholdsstevner , sani
tetsstevner osv. 

I de siste aren e er det blitt mere 
og m ere samlingssted for dansega le 
tena ringer m ed rocking og a lt til 
faget h enhorende, men dette er en 
overgang som sa mye annet. Vi skal 
nok komme tilbak e til 1925- 1935-
a rene ig jen m ed tilstelninger for hele 
famili en. 

ET det en sjaTmis fra Ranheims
paTicen - en e1· er det Yul BrynneT ? 



I sommer hadde jeg den forn0yelse 
a se en av Sveriges flotteste «Fol
kets Park» i Vasteras, og jeg rna si 
jeg ble svrert imponert over denne 
parken som rommet, a lt mulig av 
forn0yelser bade for voksne og barn, 
og med opptreden av f0rstekla sses 
internasjona le artister og skuespil
lere. 

N a r jeg t enker pa R a nheimspark en 
sa kunne det vrere en oppgave for 
hele R a nheims befolkning a bygge 
ut parken sa det kunne bli en mi
nia tyr av en svensk «Folk ets P ark », 
med et virkelig samlingssted for ba de 
store og sma. 

Som avslutning pa denne Iille jubi
Ieumshilsen t il R a nheimspark en , vi! 
jeg ta med et vers av en sang fra en 
revy for mange ar siden : 

Melodi: 0 sole mio 
Jeg k a n ei g lemme din vakre stemme 
i sommernatten lang da jeg satt 

pa ditt fang. 

/, 

~rl 

Om 10rdagskvelden , m en akk sa 
sjelden , 

men jo jeg minnes godt den s iste 
gang. 

R e f r . : 
I Ranheimsskogen , pa danseplatten 
i sommerna tten i sakte va ls. 
N ei aldri k an jeg g lemme 
da du Ia armen om min h als. 

T. B. 

Etter a t ovenstaende gikk i tryk
k en har vi fatt et brev f ra fru Sara 
W. Kvenild, hvor ogsa hun skriver om 
dette 40-a rsminne. 

Bla nt a nnet skriver hun: Tidligere 
disponent, konsul Aksel Lundbergs 
f r ue fylte 23. juni -57 - 90 a r . Hun 
bor i sitt vakre hjem Upperud i 
Sverige, omgitt a v ba rn, barnebarn, 
og - ?? 

Den 23 juni 1917, pa fru Lundbergs 
50-arsdag, ble dagen (aftenen) feiret 
med s tor fest. - -

R ed . 

\1~ 

~ 

- H va dTiveT du ?ned ? GTcttis i de til b?·annveTnledeTen 
- J eg v et ikke . J eg haT baTe vce1· t 

h e?· i 3 mane de?· . 
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1. Sildinnsig i F'cettenjjou~en. 

2. I m ellom skU1·ene be1·ger Rygg inn lwyet. 

3. Salt0yas en est e bi l. 

;,. Bacleliv . 

5. I 0sten stige1· solen opp -

6. Brun e som bav ianer. 

7. Kosestund pa veranclaen . 

8. Somme1·ens sensasjon. -- F'aruk bes0ke1· 0yc£. 



«H0sten er kommet, h0r stormene 
gny>.' . Hvis en ser pa billedet ovenfor 
vil en likevel minnes noen herlige da
ger pa. vart flotte feriehjem, Salt0ya, 
1 sommer. Sommer er vel kanskje et 
noe sterkt ord. Mannen som skulle 
crdne med vreret pa Vestlandet, spilte 
den samme p1aten h ele tiden. Den l0d 
ps. regn og atter regn, og om lav
trykk som sto i k0 for a komme inn 
over Tmndelag. Han matte til sine 
t idP.r slippe dem inn i dobbel bredde 
for a fa plass for nye. Men vreret 
skremmer ikke en ranheimsbygg, i 
hvert fall ikke a ile, det fikk vi bevis 
for i sommer. Samtidig som vaktmes
t eren hadde pa seg vinterfrakk nar 
han hang i en stige og malte Jave
veggen var vaktmesterfrua nede ved 
badestranda i Eva,s drakt. Med det 
samme jeg er inne pa a bade, rna jeg 
fa nevne at badelivet i ar, trass i vre
ret, var livligere enn noe a r f0r. Til 
sommeren har Birger Olsson tilbudt 
seg a komme innover for a instruere 
i livredning. Vi er takknemlige for 
tilbudet og ser gjerne at flest mu lig 
lrerer seg dette. 

Antal! bes0kende var i ar noe i lik
h et m ed forrige ar, m en det er fl ere 
enn f0r som tilbringer ferien pa 0ya. 
De som f0r tilbragte en uke tar na 
som gjernest h ele ferien. Dette er en 
g ledelig utvikling, men det som ville 
g lede enda mere var om de som a ldri 
ha r vrert der ville ta en tur. Det har 
vist seg at kommer de f0rst innover 
et a r vil det gjenta seg neste ogsa. 
Bedriftens ledelse hadde i ar gatt 
m ed pa a betale l0nn til en mann i 
sarnmermanedene, juni, juli, a ugust, 
for a t a seg av saker og ting. Dette 
er et tilta k som aile er svrert tilfreds 
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Jalloga 

med. Mannen som ansattes i denne 
jobb va lgtes av fagforeningen som 
bestemmer hva han har a g j0re. Han 
har plikt til a ivareta ferieheimens 
eiendeler, s0rge for god orden, og til 
en viss grad ta seg av de bes0kende 
m ed tilrettevisning m ed videre. 

Bygningene pa Salt0ya er ikke de 
samme som for noen a r siden. Det er 
srerlig hovedbygningen som er opp
pusset. Nytt panel, nye vinduer, helt 
ny elektrisk installasjon osv. Pa kj0k
kenet er det anskaffet ny elektrisk 
komfyr, og en he! del nytt kj0kken
utstyr. Alt er lagt til rette for a gj0re 
et ferieopphold sa lettvint som mulig 
for husm0drene. Forpakterboligen er 
pabygd og der er sprengt ut til i{jel
ler, batene ettersett , bade motorba 
tene og smabatene. Det vii t a for mye 
plass a rekne opp alt som er g jort. 
Reis innover og se selv. Det verste 
problemet for Salt0ykomiteen er tran
sporten. Her har bedriften stilt seg 
velvillig m ed bilskyss til Langstein. 
Men fra ktinga over sj0en og opp til 
husene er et slit, med a lt som skal 
til. Og sa er det a lt som skal til for 
«forretningen ». Likevel selger vi 0! 
og brus 30 0re billigere enn kafeer 
rundt byen. 

Selv om det utf0res mye a rbeid pa 
0ya er det mye igjen. Foruten komi
teen er det ogsa andre som har vist 
stor interesse og har stilt sin a rbeids
kraft til disposisjon. Vi t akker dem 
hjertelig for dette. 

Til slutt vil jeg be a il e t enke over 
om de ikke skat tilbringe neste f erie 
pa Salt0ya . A ltsa: Vel m0tt pa 0ya 
sommeren 1958. 

Salt0yvcering. 



... 1!/aJkitteuJ .JaruJ 

Rundt og rundt m askinen gar 
dager , netter , uker , ar. 
I var f a•brikk gar a lt pa skif t -
synlig t egn pa storbedrift. 
Hjula gar sin seiersgang 
synger p roduks jonens sang. 

Ruller st ore ruller sma 
stables opp i h ver en kra . 
Kraftpa pir til fj ern og mer 
produseres t onnvis her. 
Travle m enn pa hver sin plass 
«tr a r peda len inn - g ir gass». 

A v en t 0mm ers tokk og f lis 
blir pa pir i t onnevis . 
T enk, a v skogens s tor e trrer 
k a n vi pakk e m at og k lrer. 
Ma nge undr es s ikkert pa 
hvordan slikt k an forega. 

Men det er en lang prosess 
f0 r papiret blir no, tess. 
Gl0gge m enn arbeider t rutt 
skaper k valitet tils lutt. 
H jula hviner stadig r undt, 
spyr pa pir i g r a tt og brunt. 

Kvalit et en den gar opp, 
k onkurr erer helt pa topp. 
F orbedringer i a lle land 
gj0r at vi ma holde st a nd . 
H usk a t vi er Ienger nord, 
enn a ndre her pa denne jord. 

H vis vi passer var m askin 
snm en g litrende r ubin , 
vil vi f inne det er lurt 
a lt vil ga som det er smurt. 
Trives pa var a rbeidsplass 
mer enn i et fl ott pa lass. 

Ar thura .. 

V i husk er hobbyutstillingen her pa R anheim. H er har vi initiativtake1·en H enry 
Mm·ch sam yngste del takm· ved en utsti lling fo r noen ar ti l bake 
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Redaksjonen har bedt m eg om a 
gi noen g limt fra min tjeneste som 
sanitetss0ster pa R a nheim. 

Jeg vil med en gang uttrykke min 
g lede over a kunne h a en slil~ arbeids
plass som jeg har. Bedriften har et 
nytt legekontor som virk elig er flotte 
greier. Ingen steder - k an jeg tenke 
meg - har legen og bedriftss0ster 
et slikt fint kontor, lyst og godt, h elt 
moderne. 

Det er pa dette kontor a t kontrol
len foretas . J eg k a n forte lle a t det 
er mange store opplevelser ved be-
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driften. Det hender i blant - heldig
vis ikke svffirt ofte - at de stor e 
sterke mannfolk r ett og slett ramler 
av stolen inne pa legekontoret. Det 
begynner g jerne slik - etter avk led
ningen er det spmyten sin tur, na len 
pa. spr0yten kommer fra m , da blir 
oynene store, og en fin stillhet vars
ler en liten besvimelse. - Sa rart det 
enn h0res ut, sa er det gjerne de store, 
sterke k a rene som gar i veg. Men, -
l~ommer det inn en liten «pister» av 
et ma nnfolk sa har h a n ofte m ere av 
indre styrke og sj elekraft til a se en 



nal. Som et apropo til dette vi! jeg ha 
n evnt at det er ingen kvinner som 
enda har besvimt. Srerlig rna en vrere 
pa vakt hvis det kommer inn en kraf
tig brakjekk kar som kanskje har en 
vekt over de 95- 100. Da trengs det 
full oppmerksomhet. 

Godt humer har arbeiderne og 
funksjonrerene. Noen av dem er store 
sk0yere. J eg husker en gang en av 
karene kom med sin «preve», og ved 
a nalysen viste det seg a vrere det 
rene kildevann fra springen. Men den 
s lags blir jo snart avsl0rt. 

J eg synes ogsa at det er utbytte
rikt a ga !itt rundt i bedriften og 
snakke med folk. Pa den maten blir 
en bedre kjent. Sa ubeskjeden er jeg 
virkelig, at jeg mener de setter pris 
pa en li ten passiar. Men - her far 
jeg tilfeye at ingen besvimer nar j eg 
kommer til dem. 

Jeg har det bestemteste inntrykk av 
at ranheimsfolket er friske, og derfor 
undres sikkert mange hvorfor de 
skal til legekontroll. «Bedre f0re var, 
enn etter snar». Legeunders0k elsen 
er et forebyggende arbeide. Akkurat 
som bedriften har forebyggende ved
likeholdsarbeide pa maskiner, verk
t0y osv. Jeg vi! gjerne se at a ile 
meter frarn , da «forebyggende ved-
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likehold » pa de ansatte er like sa 
viktig og vel sa det. 

P a Ranheim trives jeg svrert godt, 
og h er har jeg en fin liten leiligh et 
pa Aldershjernmet. 

Uten a bli missforstatt av noen vil 
jeg si, at det a snakke m ed de gamle 
pa «hj ernrnet» er den rene a vkopling. 
I mitt arbeide er det ikke bare fabr ik
l,en - m en distriktet. Det kan ofte 
vrere om a g jere a komme hurtig 
fram. Det er ikke alltid til de mest 
veisomrne cleler av bygda en blir til
kalt. Da blir clet a trampe i vei pa 
sykl,el - noe som gjerne blir slit
somt, srerlig vinters tiel i a ll slags 
vrer og f0re. J eg er ute i distriktet 
i bade frivillig sykebesek, og na r jeg 
far bud om a t sykdommen er kom
met i huset. Pa stedet assisterer jeg 
tre Ieger. H er i beclriften dr. Smith. 
Kvinnekontrollen som er nystartet 
og har stor s0knad er vecl dr. Cast
berg. Barnekontrollen: clr. Ouren 
Stokke. 

Skulle jeg til slutt g i noen gocle rM 
til de som har «na lredsel», sa vil jeg 
anbefale at disse venner seg til recl
~;kapet. Den sjelelige pakjenning k a n 
muligens minsk es hvis en !itt oftere 
titter pa redskapene i et syskrin. 

S0ste1· Aase. 

Litt lakse1·olje m.a clet til skal «ko
ket» gn godt, sier fliJTstelwk,eTen. 



llcke sl ik -

r{ ~) II ~ II ) r ~~ 
Sa mmenhengen mellom de to be

gr eper er a lle klar over. Ma nge tar 
k onsekvensen av dette og s0rger i det 
daglige for A holde a rbeidspla ssen sin 
i god orden . Men ikke a lle h a r det pA 
samme mfl.ten. Dette f0rer til at uor
den sprer seg utover a ndres arbeids
plass. Resulta t et blir a t en opprinnelig 
m eget ordentlig kar gAr trett, og Jar 
skure. SA har vi det gAende. R esul
t a t et blir at a ile fAr det mindre tri
velig. Overs ikten vanskeliggj0res. li
k eledes transportarbeidet. Plassen 
bli r tra ngere, bes0kende fAr et dArlig 
inntrykk. Alt i a lt - fabrikk ens po
sis jon svekkes. Ikke ba re a nseelses
messig, men ogsA direkte m Albart i 
kroner og 0rer. 

Srerlig for oss i etterbeha ndlings
avdelingen er dette en sa k av st0rste 
betydning, betinget av arbeidets k a 
rakter i denne avdeling. Riktignok 
har vi liten plass for ha lvfabrika t a. 
Vi vet imidlertid a t ny lager- og ek
spedisjonsbygning er i emning. Der 
for skulle det kunne bli lettere A t a 
et ek stratak nAr vi k a n se fram til 
bedre plassforhold. 

Hva k an vi sa gj0re? 
Hvis hver enkelt av oss - fra 

0verst til nederst - har ordenssp0rs
mAlet kla rt fora n seg og ha ndler 
deretter, tror jeg saken l0ses a v seg 
selv. Det er sA m a n ge smating vi k a n 
g j0re. H ar vi f jernet en r ull legger vi 
f. eks. den frigjorte bord eller lekte
stump pA samleplassen for disse ting, 
og lar den ikke bli liggende pa golvet. 

Vi t ar papirpr0ve av en r ull. Rullen 
beh0ver ikke av den grunn A st A ig jen 

- m en sl ik! 

med f lagrende fla k . Tomme k aff e
flasker er a ldri •blitt srerlig h0yt verd
satt som dekorasjonsmateriale. Ikke 
brukte tvistdotter og l0se papirflak 
h elle r . A sette fra seg en rull eller en 
pla tt er ikke enkelt. Et stort, pent 
ryddet fe lt virker rotete hvis bare en 
eneste pla tt plasseres likegyldig -
skjevt eller lig nende. N Ar vi er ferdig 
med en jobb eller m ed dagens a rbeide 
tar det ikke ma nge minuttene A fA 
bort verkt0y og f li opp. 

Vi vii s jelden komme i den situa 
s jon at vi pA sekundet m A slippe det 
vi har i h endene, og dra til noe a nnet, 
m en det k an forekomme. Og pA vAr 
vandring, - ofte snubler vi bort i et 
s tykke papir m ed foten. Det koster 
ikke meget A t a det opp, men vi blir 
lei det hvis vi ser at a ndre sta dig slen
ger slikt fra seg. 

Ja, det er tusen eksempler. La meg 
til slutt nevne stiger , bord, bukker 
en k a n ha brukt og sA plasserer som 
et skrikende rote-symbol oppA en rull 
i nrerheten . F a r emomentet for ulyk
ker mA sist, m en ikke minst, under
s t rekes. Det 0k er vesentlig nAr det er 
rotet e. 

La oss ga sammen om a 0k e triv
selen ved a t a et ekstra t a k i t iden 
framover. Ga r det bra, er jeg sikker 
pa. at vi a ile vii fa meget igjen for 
det. La oss fors0ke A holde den orden 
som var ved en husmorforenings be
S0k her en ettermiddag f0rst i okto
ber . De var imponert over hvor ryddig 
det var, og de er ikke de minst kri
t isk e nAr det g jelder s like sp0rsmAI. 

C.B.O . 



10 dr 
30.desember fyller Hjalma r H augan 

70 ar. H a n ha r na et ars tid vrert bor
t e fra arbeidet, og «R a nheims-Nyt t» 
opps0kte h an i h a ns trivelige h eim 
Lidarende pa H a nsba kken. H a n var 
da. vi kom ivrig opptatt med a lese 
dagens a vis, og kom strak s i gang 
rned en diskusjon om Schei-komiteens 
innstilling, og sp0rsma let om sam
m ensla ing av T rondheim og Strinda. 
Vi ble ganske sna rt enige der, og vi 
fikk etter hvert lirket h an over til a 
forte lle !itt om seg selv. 

H a ugan er f0dt i Ma lvik. H an kom 
som 18-a ring t il R a nheim og fikk ar
beide ved bedriften i 1906. Det f0rste 
jeg var m ed pa, sier H a ugan , var 
grunnarbeidet til kontorbygninga. 
Allerede samme a ret begynte ha n i 
cellulosen, og vi som h0rer m ed til 
en yngre generasjon visste at han 
var a f inne pa «pappmaskin». 

Det er skj edd voldsomme foran
dringer der siden jeg begynte, sier 
H a ugan videre. J eg husker «Lund
bergen» kom hver dag og smakte pa 
massen, og i f0rstninga smilte jeg av 
dett e. Ja, du smiler du H a ugan, sa 
Lundberg, m en jeg har en tann som 
registrer er om m assen er som den 
skal vrere. Dette var vel det eneste 
vi hadde av «laboratorium» den gan
gen , sier Haugan, og betviler at det 
ville ha greid seg i dag. H a n har 
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utallige historier a forte lle, og han 
kj enner «cellulosen» ut og inn. Han 
sp0r om det «nye» gar godt, og er 
levende interessert i dette, og han 
kunne 0nske a g i noen hver forskje l
lige rad om kj0ringa, ut fra sin lange 
erfaring i «a fa massen til a ga». 

Haugan er kjent for a synge ut og 
si s in rerlige mening. I fagforeninga 
har han bestandig sagt i fra, s j0l om 
han,; mening kom pa tvers av ar
beidskameratenes, og som arbeidernes 
tillitsmann ovenfor ledelsen, har han 
kontant hevdet sitt syn pa de for
skjellige saker. 

H a ugan ha r inntil det siste are t 
hatt en helse av jern, og det er vel 
fi!J. som har kunnet ma le seg med han 
i vita litet og initiativ. Kanskje han 
har trukket for store veksler pa 
helsa. 

Han ba oss da vi gikk, om a hilse 
arbeidskamerater og ledelse fra h an. 

Vi 0nsker hjertelig tillykke med 
70-arsdagen. 

B. 

E\ Sl \f) ~JEL 

I ET SL '\DT LECE'HE 
Vi star· foran jul og foran den for 

OSf:' a lle hardeste «vinterolympiade» : 
Kampen mot julematen. Ogsa her, 
som i andre konkurranser, er det 
ikke hovedsaken a seire, m en a vrere 
med a k jempe. Det kan l0nne seg a 
gi opp mens det enna er en bit skinke 
igjen pa fatet. Ta det ikke sa a lvor
li g a t du i forbitrelse biter i stykker 
bade servise og spiseredskaper, m en 
husk at ordtaket ikke er: Et r undt 
legeme til en sund sjel. 



Johannes Daren d0de 20f10. Med 
ham er et s jeldent elskvrerdig og 
hjelpsomt m ennesk e vandret bort. 

Darell begynte a lt som gutt il. in
t eressere seg for h ester og kj0ring 
hos s in far som drev en stor vogn-

f or retning pa R a nheim. I 1910 be
gynte h a n som kj0r er i fabr ikken og 
l;:unne se tilbak e p il. en la ng arbeids
dag da ha n f or sna rt tre il.r s iden 
sluttet i bedriftens tj eneste etter opp
nadd a ldersgrense. Men Darell s luttet 
nok ikke il. arbeide. H a n fo rtsatte som 
kj0rer og m a ngt et lass ved har 
Darell. bragt i hus h os n rer sagt a lle 
pil. R a nheim. Og sil. var ha n sil. g lad 
i «Svart en » a t h an ikke hadde hj ert e 
til il. sk ille seg m ed den , selv om om
kostningen e sikkert oversteg inntek
t ene. 

J oha nnes Darell hadde den ek te 
nrbeidsglede. H a n kunne om k velden 
gi utt rykk for hvor h an g ledet seg 
til a begynne kj0ringen dagen etter. 
Han var en godvilj ens mann og ha ns 
h jelpsomh et og hum0r vi i lenge bli 
ilusk et p il. R a nheim. 

GO ar: 
Viktor Bj0rk a nder 
Reidar Seines 
E dvard Engan 
R agnvald N resgil.rd 

IV M : 
Einar Thingst a d 

75 ar : 
Theodor Rusta d 

0 . 

20/12 -57 
25/12 -57 
28/1 -58 
16/2 -58 

19/12 -57 

7 /3 -58 

Fam i!ien UHELDIGSEN 

Avis1·ej erat dagen ette1·: «En antar at brannen slcyldes en lc01·ts lutning». 
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GIR 

Forslagsvir ksomheten ved bedrif 
t en holder seg jevnt oppe, og mange 
positive forbedringer har Utt sin 
praktiske utforming siden denne virk
somh et •begynte. Gode forslag k an 
vrere vrerd sin vekt gull. 

Det skulle likevel vrere 0nskelig at 
enda flere kunne spekulere ut forb ed
ringer som innebrerer arbeidsbespa
rer.de metoder, innsparing av r astof
fer og h a lvfabrika ta, fremme av s ik
kerhet osv. Ser vi pa de forslag som 
hittil er innkommet k a n en ikke unn
late a Iegge merke til at en meget 
star prosent av disse er komm et fra 
papirfabrikken. Er forholdene i de 
a ndre avdelingene mere utmerk ede, 
si det ikke er aktuelt med forb edrin
ger ? Og er a ile ting i forbindelse m ed 
k ontorhold f. ek s. h elt prikkfrie. 
Visstnok ikke et eneste fors lag er 
k ommet fra disse hold. Men kanskje 
funksjonrerene ikke er oppmerksorn
m e pa, a t de ogsa k a n vrere med i 
virksomheten. I h vert fall underord
nede funksjonrerer. Overordnede 
funksjonrerer kan ogsA premieres for 
forslag sorn ikke vedkommer deres 
egen avdeling. F ramgangsmAten for 
innsendelsen av forslag faes hos for
slagskomi teen. 
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RESULTATER 

I a r er det hittil ~wmmet inn 12 
forbedr ingsforslag, hvorav 9 er fer
digbehandlet m ed f0 lgende resulta t: 

Ole S . Barstad: 
Regulerbar kniv for skj rering av 

papir. Premie k r . 125.- . 
Anton Larsen : 
Anordning for wire og filtskifte pa 

PM. II. Premie kr. 100.- . 
Anton L arsen: 
Forandring av dekkelstropper pa 

PM. II. Premie kr. 150.- . 
Oskar Paulsen : 
Forandring av stag over g uskgro

pen pa PM. IV. Premie k r. 150.- . 
Sig urd Wahlberg: 
Ide til fomket f ibergjenvinnig i 

bakvannet Premie kr. 250.- . 
Sverre Wikda l : 
Betjeningsplatform pa PM. IV. Pre

mie kr. 100.- . 
Videre er et fors lag til anordning 

for wireskifte pa PM. IV bel0nnet med 
J;:r. 200.- . Et fors lag til k antba nd 
med plog pa asfaltrnaskinen er fore-
10pig premiert med kr. 50.- . D et er 
forutsetn ingen a pmve ideen i praksis 
f01 det tas endelig bestemmelse om 
premiens st0rrelse. 

Vi gratulerer a ile sorn ha r fatt s ine 
ideer prerniert, og haper at bade de 
og flere til vil fortsette s in e f unde
r inger. 

Ra nheim 7. nov. 1957 



En a v de slekter som h a r vrert 
knyttet lengst til A /S Ranheim P a 
pirfabrjk, er Syrstadslekten , som i 
f ir e generasjoner h a r vrert i fabrik
k ens t jeneste. 

Lars Syrstad, sma brukers0nnen fra 
MeJdal, kom til Ranheim allerede for 
f a brikken ble grunnlagt. Som dreng 
hos J enssen pa Ranheim Vestre fikk 
han vrere m ed pa a Iegge grunnstei
nen til de f0rste fabrikkbygninger. I 
hvert fall fikk han vrer e m ed pa a 
kj0re steinen til den f0rste grunnmur , 
og det m a derfor vrere tillatt a be
tegne Lars Syrsta d sorn en av pione
rene i Ra nheim P apirfa briks historie. 

Etter a t a nleggstiden var over, be
gynte han a arbeide i f abrikken, f0rst 
i kokeriet og senere i rnekall'isk verk
sted, hvor ha n b le vrerende til han 
sluttet for godt. 

Det var vanlig m ed tresko i den 
tida Lars Syrstad var i f abrikken, og 
treskoene som La rs brukte var !itt 
utenom det vanlige bade hva st0rrelse 
og vekt angar. D e va r et lite m a nns-
10ft, m en likevel kom han da opp 
trappene t il koker iet, for noe sant 
sam heis var utopi - den gangen. 

Lars Syrstad var !itt a v en hard
h a.us og kvikk i replikken, og utallige 
er de historie r so·m har versert om 
ha m. Vi synes derfor vi bor t a m ed et 
par av disse slik a t vi pa en m a te kan 
k arakt erisere denne m annen . 

Lars og en lreregutt holdt en dag 
pa a arbeide pa diffusorene. En vrang 

Man ],an ttmulig vcm·e lykkel ig hvis 
m an ikke mangl e1· noe av det man 
ons k eT seg m es t. 

B eTt1·and R1tssel. 

D e unge er ikke sa ille som man vil 
ha det til. D e har bare altfor mange 
til a Tette pa seg, Og alt/OT fa a r ette 
seg ette1·. 

You1· L i f e. 

NaT en kvinne ikke v il tTette m ed 
en mann, betyT det at hun m· l ei av 
ham. 

A TthuT Richmann. 

mutter hadde satt seg fast og skull e 
loses. Lrereguttens oppgave var a sla 
pa mubteren. H an var imidlertid uhel
dig, og i stedet for mutteren traff h an 
nesen til Lars. L reregutten ble som 
rimelig k a n vrere redd og g jorde seg 
ldar til springmarsj. Men den som 
ikke lot seg lbringe ut a v f atning, var 
Lars. Han sa bare pa gutten og sa : 
«Du rna sla hardere , g utt» . 

En a nnen gang var Lars m. fl. be
skjeftiget m ed et arbeide ved Suden
burgen. Dir. Kire r , som nylig hadde 
begynt ved fabrikken, kom forbi det 
stedet hvor arbeidet foregikk. Han 
stoppet der karene holdt pa og sa: 
«N a , karer, hvordan gar det her da ?» 
Lars glottet bart pa han og svarte: 
«J a, du veit, vi bli no m er og m er fer
dig dess Ienger vi h eld pa, da. » «J assa, 
g jor dere det>>, svarte direkt0ren og 
g ikk videre. Lars sa etter ham, og sa 
sa ha n til de a ndre : «Sei m re, kolles 
kropp va det der, tru». Da de a ndre 
kunne opplyse a t det var den nye di 
rektoren , sa Lars: «N ei, sei du det. 
lE skoill no vel fa'n itj h a svart'n 
s lik som re g jor da. Forresten , skit» . 

J eg vii gjenta hva jeg sa forrige 
gang i denne spa lt e: «Det som sta r 
her rna ikke oppfattes som genea
logi. » 

N a r det gjelder Syrstad-s lekten, 
overl•a t er jeg videre k ommentarer til 
fotografien e i dette nummer av «R a n
heims-Nytt». 

E . 

ToleTanse er mistanken om at den 
annen pa1·t Zil'evel kan ha Tett. 

Anon. 

En av aZde1·ens gZedeT m· a t en lce 
tilbal' e pa alle dem man ikke haT gif
t et seg m ed. 

J. T . 

Oppdagelsen av kjedeTeaksjonene 
beh0ver ikl'e m edf01·e veTdens undeT
gang mer enn oppfinnelsen av fystik
k ene gjoTde. 

Albert Einstein. 



S·iv eTt SyTstacl L eif SyTstacl 

P eT SyTstacl Kjell Sy1·stcul P ecle1· L cntTit sen 

Da dette er siste nummer av R a n
h eims-N ytt i Ar , vii redak sjonskomi
t een benytte a nledningen til A 0nske 
vare lesere og medarbeidere en rik
ti g god jul. Vi har i aret som er gatt 
tatt fl ere faste «skribenter» og «foto
grafer» og vi haper at flere kommer 
etter. Uten disse m edarbeideres inn
sat s ville det ha vrert vansk elig a 

Kasserer Qvenild ber om a t skat te
k ortene m innleveres snarest . 
H eist innen 28. desember :i.957. 
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holde avisa i gang . Vi er t a kknemlig 
for det arbeid disse har utf0rt. Men 
enna er det f lere avdelinger ved be
driften hvor de ansatte har t0ylet sin 
skriveki0e. Der er det ogsa sikkert 
mange som har noe pa hjertet, og vi 
vi! mer enn gjerne ta disse tanker og 
meninger inn i vare spalter. 

Stoff t il neste nr. rnA vrere inn
sendt til r edaksjonen innen 10. 

feb ruar 1958. 



Bedriftsidrett 1957 
Et tilbakeblikk pa aret 1957 viser 

at det har vrert et godt, sagar meget 
godt 1\r for bedriftsidretten her pi\ 
R a nheim. 

I det h ele har laget h att 258 del
takernummer i aret, og m ed ca. 600 
ansatte rna det sies a vrere tilfreds
s tiltende. R esultatene er jevnt over 
meget gode med kretsmesterskap i 
fotball og skotthyll som de beste. Fot
ball aget har i ar gjort en kjempeinn
sats med 10 spilte kamper i serien. 
Derav 9 vunnet og 1 uavgjort, ml\1-
forhold 46- 4. 

Skotthyll viste seg 1\ v rere den 
store a llem annssporten, og interessen 
og deltakerantall har overtruffet a ile 
i utvalgets f orventninger. Minia tyr 
skytingen ·er dessverre ikke kommet 
i gang enna pa grunn av banemangel, 
men en far ha pe a t det kan f innes 
en 10sning ogsa pa dette f elt. I for
svarsskytingen 1957 d eltok 5 lag fra 
R anheim, og resultatene var tildels 
meget gode. 

Terreng l0p ha r noen fors0kt seg pa, 
men her rna det arbeides for a fl\ opp 
interessen . 

Bridge-spillerne har vrert i a ktivi-

tet. 3. plass i kretsmesterska pet ble 
resulta t et. 

30 skil0pere fordelt pi\ hopp og 
1angrenn tilb0d Orkla Gruber be
driftsidretbslag seg 1\ t a i mot i en 
konkurranse bedriftene i m ellom. Ut
valget fant t a llet stort, m en svarte 
ja, og det viste seg at det holdL Vi 
ble grundig sla tt av L0kken-guttene, 
men vi hadde strublet 28 skil0pere pa 
beina til bedriftskonkurranse og det 
var i seg selv !itt av en seier. I vin
ter kommer «L0kken» hit, og da 
skulle vi h a stilt med dobbelt sa 
m a nge, og i den forbindelse a nbefales 
treningskv·eldene ma ndag og fredag, 
fra mek. verksted m ed etterf0lgende 
badstue, pa det varmeste 70° C. 

Bedriftsidretten ved A /S R a nheim 
Papirfabrik har tatt seg godt opp i 
det forl0pne a r. Men mange oppgaver 
star igjen f0r bedriftsidretten blir den 
faktor som den har krav pa a vrere 
innen bedriften. 

Utva lget vii t a kke bedriftsledelsen 
for den interesse og velvil je den har 
vist. Deltakern e og alle s'Om har t a tt 
et tak med oss i det forl0pne ar 
takkes herved. 

Utvalget. 

Skotthyll 1957 
Den f0rste skotthyllsesong i «den 

nyere tid» er avsluttet . Skotthyll var 
en populrer sport pi\ Ranheim i 30-
arene. Det viser seg at interessen for 
denne sport ikke er dabbet av, tross 
m a nge ar i dva le. Det ble en !itt sen 
start denne sesongen, m en den ble 
riktig god. En del la urbrer har be
driftens gutter ogsl\ h0stet. 

I kretsmesterskapet pa Lade gikk 
R a nheims l<ag n r. 1 iveg og tok mes
tersk apet. Laget besto av: Arth. P et
tersen , Johan Saksvik, H enry L arsen, 
Thorleif H a mmer og Erling Grytbak. 
Individuelt ble J . Saksvik nr. 3 -
bronsemed. - og Th. H a mmer nr. 5. 

Det er utkjempet to private kam-

26 

per mot L0kken og en mot Tham s
ha vn. Alle disse g ikk i R a nheims fa
V0r. 

Det har ogsa vrert avholdt Ra n
heimsmest ersk a p. H er ble Tor Larsen 
m ester . D et var 40 deltali:ere. Den lo
k ale h0stcuppen h a dde 62 deltakere. 
Tor L arsen var ikke snauere enn a t 
han her tok sin andre seier, og ble 
saledes dobbel mester. 

Til slutt en t a kk til a lle som var 
m ed og sk apt e en god sesong, og vi 
M .. per pa god oppslutning neste se
song med mindre ~anthyll og flere 
kontante paler. 

A.R.K. 



Fotball 1957 

Fotba llkorniteen ha t· i a r bestatt 
av P er B . Moen (form.) , Asbj. Kva r
rne og Johan Sa ksvik. 

Sesongen rna betegnes sorn m eget 
god, i og m ed a t laget g ikk t il topps 
ba de i a pningscuppen og seriem est er
skapet. Opplegget for sesongen be
gynte a llerede i ja nuar, m ed kondi
s jonstrening to ganger i uka. Denne 
var lagt til m ek . verksted, der dus j 
og badstua ble benytta. Dette viste 
seg a vrere et populrert tilta k , etter 
oppm0t et a d0mme. Sa laget var i 
bedre form enn tidligere, da var
kampene begynte. Sesongen satte i 
ga ng m ed a pningscuppen pa Lade, 
der vi vant fina len mot Ma rienborg, 
etter a ha vunnet over N.K.L. og 
Brannvesenet i de innl edende k a m 
per. F 0r luetsserien begynte vant 
laget en rekke privatka mper. Likedan 
ble det i sommer og pa h0sten spilt 
pr iva tka mper som laget ha r vunnet 
samtlige. H er b0r nevnes to seire 
over Lokdriften, som ble vinner av 
kretsseriens B-pu lje. I seriens A-pu lje 
hadde vart lag f0 lgende r esultat: 

R a nheim- N .K.L. 3- 0 
Bra nnvesenct- R a nheim 0- 0 
R a nheim- Po litiet 2-- 0 
R anheim- Proton 4- 1 
Marienborg- R a nheim 1- 3 
Posten- Ran heim 1- 3 
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Bilrutene- R a nheim 0- 15 
Nob0- R a nheim 0- 2 
K aia - R a nheim 1- 3 

I juli hadde vi bes0k a v L0kken , 
som var her og spilte poka lka mp, der 
resultatet ble 2- 0 i var fav0r. Siden 
har vart lag vrert pa g jenvisitt der 
oppe hvor vi vant 4- 2. Laget var 
ogsa pa en tur til Ingdalen , hvor vi 
spilte mot laget der og vant. 

Styret i bedrifts idretts laget var re
presentanter pa bedrifts idrettskret
sens ting i Trondheim den 2. novbr. 
H er mottok vi som vinner av serien , 
«Elfas » store vandrepokal, der vi tok 
1. a k s je. Videre tok vi diplom for 
cuppen. Vi skal ogsa her ha et vandre
skjolcl, som skal overlever es siden. 

J ohan Saksvik ble under stor be
geistring valgt inn i fotballutva lg et 
i kretsen. Dette vii ha mye a si for 
laget. 

Sa vii vi takke samtlige spillere 
for innsatsen i a ret som gikk, og 
0nsker dem velkommen til nye dyster. 
En spesiell takk til Ra nheim Idretts
lag for den velvil je vi h a r m0tt i an
ledning banen . 

P.B.M. 

Smilet -
10.000 m m ellom S og e t enke1· 

K 1·uska-L aTsen 



H\l.txDAC.tNJ SiORE TAN!(£ 

Mange av oss er sa sterkt opptatte 
av hverdagens mange n rerliggende 
gj0rema l at vi ikke fa r tid eller 
energi til a t enke og vurdere kritisk 
og konstruktivt for a forbedre ut
styr og arbeidsma t er omkring oss. Vi 
venner oss til tingen e som de er og 
blir fortrolige med dem slik. Vane og 
«bedriftsblindhet » er derfor stengsler 
for fremgangen. 

Iblant pr0ver vi ll. g j0re noe nytt 
og kanskje revolusjonerende, m en far 
det liksom ikke ordentlig til. Det kan 
skorte pa erfaring, kjennskap til me
toder og teknikk, og maten ll. angripe 
problemene pa. Vi k a n klage pa den 
opplrering vi fikk i skolene, men opp
lreringen stopper ikke der. Enhver 
som Ieder andre p ll. a rbeidsplassene, 
har til oppgave og a nsvar ll. lrere opp 
og utvikle sine medarbeidere. 

Alt som hemmer va rt arbeid koster 
landet hundreder av millioner kroner 
hvert ar. Det betyr mindre produk
sjon, mindre salg, mindre service, 
Iavere levesta ndard. Det betyr ogsa 
for hyppig skifte av arbeidspla ss, 
for stort fravrer, for m ange uover
ensstemm elser og motsetninger, min
dre tilfredshet og trivsel. 

Det er mange eksempler pll. a t der 
vi bevisst har unders0kt og forb edret 
den rent m enneskelige innsa ts - i 
organisasjon, ledelse, planlegging, 
kontroll , ferd ig het, interesse og ar
beidsmora l, har produktiviteten 0kt 
m ed ba de 50 og 100 prosent uten an 
skaffelser a v teknisk utstyr. Slike 
erfa ringer og de veldige mulighet er 
vi vet Jigger foran oss, b0r drive oss 
videre frem . De b0r gi cLen stoTe tanke 
ba k hverdagens arbeid og g j0re den 

J eg sende1· dm·e alle v ed Ranheims 
f abTilckm· m in hjeTt eligste hilsen og 
takk joT all im0telwmmenhet og vel
vilje som ble v ist meg de dageT j eg 
jikk anledning til a bes0ke jabTikken, 
joT m eg v aT det til st01· nytte og 
glede at j eg jilclc anledning til a 
komme i kontakt m ed bade bedTijts-
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enkelte arbeidsplass og jobb til noe 
st01Te enn en triviell plikt i 8 timer. 

P ll. h0yde med tiden og fremgangen 
er ikke den arbeider eller funksjomer 
som med god samvittighet sl0ser bort 
noe av sin arbeidstid eller venter sin 
a ndel av en fremgang han enda ikke 
har vrert med pll. ll. gi. D en frem
skrittsvennlige sp0r ikke f0rst: «Hva 
fll.r jeg for det ?» Han sp0r: «Hva 
k an jeg bidra med ? » 

Det 20. ll.rhundres historie i Norge 
viser a t a ile har fll.tt sin andel av den 
fremgangen vi h a r ha tt - i et for
delingsforhold som i hvert fall ikke 
har 0kt kl0ften mellom fattig og rik. 

Den fremsynte Ieder eller a rbeids
taker sier ikke til en ny oppgave: 
«Dette k a n jeg ikke g j0re», eller «slik 
har det ikke vrert gjort f0r ». Han gll.r 
i gang og pmver det nye. Mislykkes 
noe, skylder han ikke p ll. omgivel
sene eller p ll. r egjeringen uten f0rst ll. 
ha spurt seg selv: «Hva kunne .ieg 
g jort for ll. unngll. dette , og hva k a n 
jeg g j0re for at ikke slikt skal h ende 
igjen ?» 

Fremskrittets mann er ikke den 
som utll.lmodig f0lger klokken mot 
arbeidstidens slutt, m en den som i 
iver g lemmer tiden og liksom ikke 
far den til ll. strekke til. H a n har 0Y
nene ll.pne for problemen e og fors0ker 
a l0se dem . I mange tilfelle fant han 
et resultat, i a ndre intet, m en a lltid 
nyter h an gleden ved hverdagens 
store t a nke : fremskritt gjennom det 
bedre og enklere, - et rikere og let
tere liv som f0lge av arbeidet. 

Olav Skogen , 
Dire kt ~r l cH No r ~k Produkri v ir e rs ins ut u tt. 

l edelse og a1·beideTne ved j abTikken 
og som sa velv illig og pa gTei mate 
v aT v illi _q t i l a besvaTe alle mine sp0TS
mal bade naT det gjaldt maskineT og 
pTodulcsjon, sa j eg sendeT deTe alle 
min h je1·teligst e takk. 

ViktoT Kilbe1·g, 
H en·e FabTikkeT. 



TIPPEI(ONI( URRAN SE 

1. Hvor m a nge l0pende m eter pa -
pir inneholder en r ull R a nheim 
K raft posepapir ( r ulledia m e-
t er: 55 em ) 50 g rfm2? 

2. Hvor la ng dist a nse tilba k eleg-
ger en ba ll e R anheim K raft pa 
sin va ndr ing til N ew Zeala nd 
(Welling ton ) via Suez ? 

3 . Hvor m a nge rna (10st m a l ) f lis -
ved br uker fabrikken arlig? 

4. Ble m orsd agen la nsert i N orge 
f0rste gang 

5. H vem ha r skrevet «Fire S0S-
k en gar ut» ? 

6 . Va nt Ivar Guldber g da m enes 
poka l i Gra ka llen i 

7. Kom va rt nye «hollenderi» i 
gang i 

8. Veier PM. IV sylinder 

9. H vem har komponert «H oi-
m enkollmarsjen ? 

10. H vor m a nge vingeslag g j0r 
flua pr. minutt? 

11. N a r kom N or ges f0rste f aste 
kino ( Storting sgat en 12) ? 

12. H vem har g ifte t seg 2 ganger? 

L0sningen rna sendes R anheim s
Nytt innen 10 ja nuar 1958 . D et Pr 

1 X 2 

1 2500 l.m. 
X 3000 l.m. 
2 3300 l.m. 

1 20 000 km 
X 24 200 k m 
2 25 800 km 

1 120 000 Jm:J 
X 150 000 Jm !l 
2 175 00 0 lm:J 

1 1918 

I 
X 1926 
2 1931 

1 J oha n B ojer 
X La rs Ber g 
2 A r thur Omre 

1 1930 
X 1938 
2 1940 

1 1949 
X 1951 
2 1954 

1 50 t onn 
X 55 tonn 
2 70 t onn 

1 Oska r Borg 
X Alla n Joha nsen 
2 Johannes H a nsen 

1 20 000 

I I 
X 10 000 
2 2 000 

1 1900 
X 1904 
2 1908 

1 H olberg 
X Ole Bull 
2 W essel 

oppsa tt tre premier. Hvis flere r ik
tige l0sninger - loddtrelming . 



A. I-Iolbre k Erik en & Co. A.s - T r ondhcim 


