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Opplcering 
At det forut for en hver ny arbeids

ojJerasjon - den vr.ere seg sa enkel der:. 

v r.ere vil - m a for ega op jJlr.ering i en eller 

rumen form , det er vi sikkert alle en ige 

om. i\1 en det kan vr.ere delle m enzng.zr 

om og nar og pa h vilken mate opplr.er in
gen skal sett es inn . 

Nar man i den senere tid har viet denne 
sak sa star ofJpmerksomhet, sa skyldes nok 

det i ferste rekke at de stadig stigendc 

krav til arbeidsuteveren har fr emt uungd 

nedvendig heten au en rasjonell O.f!. fJlan 
m essig ojJ plr.ering . 

N ar man ser bart fra det vi kaller fag
u tdannelse, sa har 0 p plceringen i var in

dustri start vr.ert basert pa at den en!relt e 

m ed stett e au arbeidslederen selv skulle 

SMge for a erverve seg de nod vendige 

kvalifikasjoner for rl. beherske det arbeid 

han ble salt til. v ed a ga sam m en m ed 

erfarne folk, far den uevede arbeider 

mulighet for a bli delak tig i den kunnskap 

og de erfaringer som er en nedvendig fm

utsetn ing for a m estre job ben. A1 an m a 

nok si at denne m etode bringer gode 
result ater, m en s fJ ersmalet er om de tt e 

er en hensiktsm essig mate a drive opp
lcering jJG.. 

N ar det g jelder opplr.ering var egen 



FTa 
lct£TS -

1·ommeb>. 

bedrift , sa var den tidligere begrense t til arbeidslederskikt et, m en i 1951 
tok jJroduksjonsut valge t opjJ sporsmalet om a se tt e i gang ofJplaning 

ogsa for arbeiderne. D et ble nedsatt en komit e, sam ett er a ha droft et 

saken for eslo a Legge undervisningen an sam korrespondansekurs i form 
av brevringer. I-f Osten 1952 kom sa arbeidet i gang m ed 29 elever ford elt 

/Ja folgende 4 faggrupper: 

1. Folkets Brevskoles P afJirkurs m ed Elem ent rer T<jemi for forkurs. 
2. Rasjonalisering og Arbeidsstudier. 
3. M askinlrere. 

4. Praktisk Elekt risitet. 

/{ ursene ble drevet m ed en faglrerer sam studielrerer i hver gruppe. 

I neste st11diear ( 1953 54) var folgende fag representert: 
1. Papirkurset . 

2. Konstruksjon- og Projeksjonstegning. 
3. Praktisk regning, 

og elevantallet var 35. 
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I 1954 55 hadde skolen 54 elever ford elt pa felgende fag: 

I. Papirkurset 

2 . Praktisk regning 
3. Praktisk elektrisitet 
4. Bruk au regnestaven 

5. K urs for bygningssnekkere. 

H ertil kom kurset i konstruksjons- og projeksjonstegning som fori

sall e fra fonige skolear m ed 12 elever. 
S elv om in teressen var star blant dem som hadde tegnet seg, ble det 

stadia vanskeligere a ve rve nye kandidat er, og vi avslutt et derfor fore
lepig denne form for ojJplcering etter tredje skolear. 

D enne undervisningen var au mer generell art . D en tok sikte pa a 

m eddele eleve11. kunnskaper som kunne komme ham til ny tte jJa arbeids
plassen uten a ha direkte tilknytning til denne. 

En mere spesiell form for undervisning ble planlagt i fjor da vi i sam
arbeid med rasjonaliserings firma et Asbj. Habberstad begynte a Legge 
opp et ~reningsprogram for maskinferere. 

Et slikt treningsprogram bestar au to deler. Ferste del gir bakgrunnen 
.for de arbeidsoperasjoner som skal utferes. D en gir oversikt over de 
forskjellige faktorer som er m ed virkende til det resultat man ensker a 

oPfma. og behandler produksjonsprosessen m eget inngaende. Annen del 
gir en detaljat beskrivelse au selve arbeidsojJerasjonene. 

Man kan si at f erste del gir beskjed om h v o r f o r, m ens annen 

del fmklarer h v or l e d e s. 
Ferste di!l au opplegget som 8 mann har vcert delaktig i, .foreligge r 

na i sin endeli.f!.e form. Annen del, som skal komme i stand ved et intimt 

samarbeid m eri maskinb etjeningen og de tekniske funksjoncerer som er 
tilknyttet fabr ikken, befinner seg ennu pa et forb eredende stadium. 
ForhajJe,ttlig kan vi snarl se tt e inn for fullt m ed dett e arbeid. 

D enne form for undervisning som er direkte knyttet til den enkeltes 
arbeidsplrm, venter vi oss m eget au, og hvis vare for uentninger blir 

innfridd, kfJmm er vi til a ut vide omradet etter hvert. 
Ved sid en au den interne opjJlcering, har vi ogsa undervisning som 

drives au institusjoner utenfor bedrift en. 
Stat ens T eknologiske I nstitutt serget for opplcering au vare arbeids

ledere fr em til 1952, da denne virksomhet ble overtatt au det nyojJjJ

rett ede lnstitutt for Arbeidsledelse . 
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Videre har vi halt hjelp av Studieselskapet for Norsk Industri, som 
har forestatt opplceringen av vare truckferere. 

I tillegg til disse institusjoner har vi ogsa hatt kontakt med bl. a. 
Produkljonsteknisk F orskningsinstitutt og N ansenskolen. 

Den opplcering jeg hitt il har behandlet, har til formal a dyktiggjere 
den enkelte i den virksomhet han star midt ojJjJe i, men vi har ogsa 
undervisning hvor malet er a gi grunnlag for opprykning. 

Pa dette felt regner vi med a ha gjort en god begynnelse i og med 
at 9 av vare arbeidere fr a forskjellige avdelinger nylia fullferte et kurs 
fo r vordende arbeidsledere som Instituttet for Arbeidsledelse starlet i 
oktober i fjor. 

Samme inst.itutt sammenkalte i juni i ar til en konferanse om opp
lcering i bedriften, og Papirindustriens Arbeidsgiverforening har en 
komite som arbeider med systematisk yrkesopplcering, sa ojJjJlcerings
jJroblemene er under behandling jJa mange hold. Vi regner derfor med 
at det skal vcere gode muligheter for a komme frem til et undervisnings
jJrogram som vil gi positive resultater til gagn for bedrift en og den 
enkelte. M en som kjent: Allan er lcerer sa lenge man har elever. Lcererne 
har vi ikke hatt noen vanskeligheter med a skaffe oss hitt il, og vi haper 
at det samme vil bli tilfelle med elevene i tiden /remover . 

.! eg nevnte innledningsvis fagutdannelsen, som takket vcere lceregutt 
ordningen for egar i faste former, men sett i et videre perspektiu er vel 
ogsa det arbeid SOm SjJesialarbeideren utferer, jagarbeid, og malet for 
bedrift ene mrl. vcere a bli i stand til a gi alle grupper en fagutdannelse . 

Audun M0ller. 

Forslagsvirksomhelen 
Vi har n:i n ::ermere det a ljer ang:i

ende de '7 forslagen e som ble n evnt i 
forrige nummer av R :tnheims-Nytt. 
Det var a lts§. '7 forslag hvora v de 6 
ble premiert. Anton Larsen har f§.tt 
100 kroner for et forslag a ng:iende 
spyling av masseror. Likeledes har 
ha n fatt 100 kroner for et forslag an
g§.ende b elysning ved vira. 

Sverre Wikdahl har f§.tt 150 kroner 
for et arrangement p§. PM IV som 
reduserer fibertapet. 

Bjarne Rodde har f:itt 125 kroner 
for et spritsror ved guskpressen pa 
P M II. 
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Til en avveksling var det ogs§. to 
forbedringsforslag fra cellulosefa
brikken, men forslagsstillerne fore
trekker §. v::ere anonyme. 

Et forslag til forbedring av hugg
rennen p§. den nye huggen er belon
net med 100 kroner, og et arrange
ment for rengjoring av duken p§. 
gronnkalkfilter et er premiert med 
samme belop. 

Det er innlevert ytterligere 10 for
slag som enna ikke er ferdig'be
handlet . 

Ranheim 11. a ugust 1958. 



( Fo1·ts. fm nT. 3 1958 ved Th. 0 .) 

Ranheim gaul sett [1·a sydsiden. Ettm· maleri av pTosten 
Johan C . R. Wisl eff i 1863. 

Som tidliger e nevnt solgte P et eT 
HeyeT i 1763 garden e Renningen og 
N edTe Viken til sin svoger Alexande1· 
F1·edTik Melle1·up. 2 m 0llebruk og 2 
stampeverk helrte under R 0nningen, 
mens N edre Viken ikke hadde noen 
rettigh eter til Vikelven. 

M01Ierup ble ikk e sittende mange 
a r med giirdene. A llerede i 1767 selger 
ha n dem t il regimentskvartermester, 
titulrer generalauditer L ars K ie1·ul[. 
Kierulf hadde jordegods og bruk -
mest sagbruk - i fler e deler av 
Tr0ndelag, saledes fra 1768 en st0rre 
del a v Vrerdalsgodset. Hva g runnen 
cnn k a n h a vrert - ha n selger i 1772 
den ene av N eclTe Vi k en -giirdene, m en 
beholder den a nnen, matr.nr. 470, som 
Ia inntil Vikelven, inntil ha n i 1778 
selger ogsa denne, til a potek er Otto 
SommeT. Allerede i 1773 hadde Lars 
Kierulf delt Renningen i to, og selger 
det a r den ene del til enken Gw·u Rye 
Sten e, m en beholder h a lvdelen av 
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matr.nr. 516. Det var denne del som 
m ed sine stampeverk og kvernhus I 
ved Vikelven. Og denne del selger sa 
Kierulf samm en m ed N edre Viken , 
m atr.nr. 470, til Otto Sommer i 1778 . 

Fra 1777 sitter a ltsa Otto Somme1· 
m ed Ranheim , og fra 1778 ogsa m ed 
de deler av Renningen og N edrc 
Viken som vedkommer oss. H a n har 
samlet igjen de oppleste deler av va r 
interessesf rere. 

Otto SammeT (1718- 1793) var fedt 
i Skien som senn av en radmann, ut
dannet som farm aseyt, fikk bevil ling 
i 1745 pa apotek i Trondhjem , hvor 
han eide en av storgardene til Torvet 
hvor na Svaneapotek et er. H a n kjepte 
seg titel av hoffagent og drev for
uten h a ndel m ed a potek ervarer i 
Trendelag, R om sdal og Nordla nd 
ogsa forretninger av mange s lag, 
bygde den gard som den gang k a ltes 
Sommerga rden, na Sva neapoteket. 
Somme1·veiten er oppka lt etter h a m . 



Han ble i 1764 gift m ed en Kristian
sunds-dame, Hanna M eincke, som 
overlevde sin mann i 40 ar. P a sin 
103. f0dselsdag i 1803 holdt hun som 
vanlig gebursdagslag og agerte frem
deles den oppmerksomme og fornem
me vertinne, til tross for at hun va r 
blind de siste 20 a r. 

Foruten Ranheim m ed R0nningen 
og Nedre Viken eide Sommer bl. a. 
Presthus, Teslien, Grilstad og Over 
vik i Strinda, og var altsa godseier 
eller proprietrer etter den tids spra k
bruk. Det er lite man kjenner tit 
Sommers drift av sine garder. I mot
setning til slekten H0yer , som boddP. 
hele a ret pa Ranheim og drev garden 
selv, bodde Sommers der bare en tid 
om sommeren og drev den ved besty
rer eller forpakter. Fru Sommer 
levde i en tid da de fornemste fru er i 
Trondhjem f0rte en k a ld krig om a 
vrere den fremste m ed bl. a. konkur
ranse om det pra ktfulleste hus - fru 
M0llm·ann med M01lmanngarden 
(Harmonien), fru Sch01ler m ed Sch01-
lerga.rden ( Stiftsga rden) begge t0 
svrert hofferdige - i motsetning til 
H a nna Sommers a lltid verdige opp
treden. Ranheim Vestre var vel nrer
mest a betegne som a vlsga rd for det 
store hus hun f0rte i Sommergarden 
ved Torvet . Etter m a nnens d0d kunn
g jorde hun auksjon over garden, den 
fant sted i 1794, m en antagelig kom 
intet tilfredsstillende bud, den ble 
iallfall ikke solgt, og det rna ha vrert 
nrergaende streiftog av uvedkom
m ende pa eiendommene, for i oktober 
1795 fredlyser hun mot hugst, jakt og 
fiske. Imidlertid var om sommer en 
det ar h ennes datterdatter Hanna 
Monrad blitt gift med l0ytnant Fred
rile H egennann, og aret etter solgte 
hun garden med tilliggende herlig 
h eter til h am for 10 000 rdl. H eri var 
da innbefattet R0nningen og N edre 
Viken. 

Inn en vi tar for oss perioden H e
g ennann ( 1796- 1836) , skal vi se !itt 
pa T eslien , som jo ogsa eides av 
Sommer. 

T esli, som tidligere omfattet ogsa 
Ov ervik, Jakobsli , Fortuna, T eslimyr 
og Set erbakken, var la ngt tilbak e 
krongods. I 1683 var den kommet i 
priva t eie og tilh0rte da kj0pma nn 
J ohan M anzin i Trondhjem 
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Fru Hofagentinne Hanna Sommer 

Den n est e eier som nevnes er stift
befalingsmann Hans K aas (hvis ini
tia ler enna sees utenpa Lade kirke 
etter en st0rre restaurering a v den
ne). H a n kj0pte visstnok garden i 
1692. Kaas var gift m ed Sophie 
Amalie Biellce, datter av riksadmiral 
H enrik Biellce til Elingaard (en bror 
av Ove og J 0rgen Bielke, s0nner av 
.J ens Bielke til 0straat) som han ar
vet etter s in svigerfar. Det var Kaas 
som oppf0rte den hovedbygning pa 
Tesli som enna star. H an oppf0rte 
ogsa en egen kapellkirke pa garden 
(hvor bl. a . !0ytnant P eter H0yer ble 
d0pt) . Kaas rna ha vrert en m a nn m ed 
mer enn va nlig kirkelig inter esse. 
Kapellet har neppe vrert noe offentlig 
gudshus slik som de a ndre Strinda
kirker, men presten har holdt guds
tjeneste der nar eieren ba om det. 
Tradisjonen vii vite at det var reist 
som en rundkirke. Det ble ikke svrert 
gammelt. Inredningen fant a ntagelig 
sted i 1695, idet a lters0lvet og m esse
hakelen brerer dette a rsta ll. Etter 
Kaas' d0d i 1700 solgte enken garden 
til stiftsamtmann I v er von Ahnen i 
1704. Men m essehakelen og alter
S0lvet fra kapelle t gav hun bort til 
Nordli kirke. Alters0lvet er enna i 
bruk, det brerer vapenskjoldene til 



Hovedbygningen pd T esli, oppf0Tt av Hans Kaas i 1690-dTene. 

familiene Kaas og Bielk e. Messe
hakelen kan sees i Videnskabsselska 
bets Museum i Trondheim. Den er 
Iaget av n~d silke m ed pasydd kors
festelsesfremstilling av gullinnvirket 
band og s0lvbroderier. Ved siden av 
korset er pasydd vapenskjoldene til 
Kaas og Bielke.. Derunder Arstallet 
1695. Kapellet ble av de senere eiere 
behandlet dArlig sA inventaret ble 
0delagt og huset lik esa. 
Kapellet ble visstnok definitivt ned
lagt i 1738. ( Dette stem mer ikke h e! t 
m ed a t !0ytnant H0yer skal vrere 
d0pt der). 

En av Kaas' d0tre var salmedik ter
sken BiTgitte Kaas Huitfeldt, som bl. 
a. har oversatt til norsk den kjente 
salm en «S0rg o kjrere fader du, jeg 
vii ikke s0rge». BAde Birgitte og S0S
teren Helene Sophie, som lekte pil. 
Tesli som barn, er begge 3 X tippolde
m0dre til nedskriveren av denne a r
tikkelserie. 

Stiftamtmann von Ahnen d0de i 
1722 og enken solgte gArden til sogne
prest Antoni B1·unbass, som sA i 1728 
selger den til Ranheims eier Otto 
Sommer. GArden kom senere meget 
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pA salg. Fra 1887 var Karelius Sol
be7·g eier og etter ham enken Augusta 
Solbe1·g. H er vokste d0trene Anna og 
Inger Solberg opp. I 1915 g ikk eien
domm en over til Jon Fo1·bord. 

Vi vender sA tilbake til Ranheim 
Vestre, og !0ytnant Fredrik H eger
mann som ble eier av gArden i 1796. 
Han var en ung mann da han overtok 
Ranum, som den k anskje heist burde 
kalles. Hans far var oberstl0ytnant 
Cay H eg ennann pA Fredrikshald, 
hans bror var den m ere kjente gene
ral DicleTich H eg ennann, senere stats
rAd og Eidsvolls-mann og kjent fra 
kampene mot svenskene i 1814. Fred
r ik H egermann var som offiser hele 
tiden knyttet til de Trondhjemske 
avdelinger. Han var stortingsmann, 
kong Karl 13.s adjutant og avanserte 
t il generalmajor og sjef for Trond
hjemske Brigade og komma ndant i 
Trondhjem . I byen hadde han egen 
gArd, f0rst ved Torvet, senere i K j0p
mannsgaten 14. 

De f0rste 20 Ar H egermann eide 
Ranheim var hans militrere status 
s lik at han kunne ofre store deler av 
aret for sin store gArd og de t illig -



gende bedrifter. Han drev selv i 
mange ar mollebruken e. Sa ledes be
kjentgjor h an i 1815 a t prisen pa fin
mating er 1 rdl. og for s!uotning '!2 
rdl. N. V. pr. t onne. Og ingen mating 
ma tte finne sted uten a t malings
seddel var ervervet. Forovrig ma h an 
samme a r forny e fru Sommers fred
lysning av eiendommene av 1795. 

Stampeverkene ser det ut til at h a n 
- akkurat som fru Sommer - har 
leid ut til byens fe ldberedere. Dette 
kan imidlertid ikke ha vrert overvet
t es lonnsomt, for i 1809 m a feldb er e
deren Kield Stnoms0 ved Ranheim 
oppgi sitt bo til konkursbehandling. 

(Forts. ) 

D et v i i v iTkelighet en skal fTykte 
eT m enneskene selv, ikke de vapnene 
de haT funnet opp. D et er· m ennesk ene 
sam l0sneT sikTingen. 

R alph J. Bunch e. 

UfoTstaelig nok m· det ikke noen 
sceTlig tnost for· den aTbeidsl0se a t 
Tikdom ogsa IGan vceTe en forbannelse. 

GeneTal FT. H egeTmann 

Stillin g l edig : «Mann f ar arbeid i 
sprengstoff-fabr·ikk. M a vcer e v illig t il 
a skifte oppholdssted. » 

H . G. i N ew York H erald Tribune. 

D en sam aldri overlateT noe til til 
f ellet , g j m· f a t i ng darlig. P a j en 
annen side v i.l hem i det he~e t a tt gjore 
f a ting. L o rd H a lifa x. 

Hjemme 
hos 

verneombudet 



HOLLENDERIET 
A v oveTing. Audun M0lle1·. 

Inntil for ca. 100 ar siden var papir
fabrikkene ( eller pa pirmellene som 
det h et i gamle dager) h envist til a 
bruke filler (hovedsakelig av lin- og 
bomullstoy) som rastoff. 

Ska l ma n f a papir av slike filler , sa 
rna selvfelgelig de enkelt e f ibrene 
ferst rives fra hverandre pa ett eller 
a nnet vis, og i tidligere tider ble det 
brukt sak a lt e st a mpeverk til dette 
a rbeid. 

ene siden av skilleveggen er det opp
lagret en sa kalt kubb forsynt m ed 
kniver, og under denne sitter det i 
k a rets bunn et kni vsett (grunnverk) . 

N a r sa hollenderen fy lles m ed en 
passende bla nding av filler og vann, 
og kubben settes i rotasjon, vil mate
ria let bli fert inn m ellom de roterende 
kniver og grunnverk et og bli slynget 
ut pa den andre siden . H er er det 
a nbragt en forheyning ( sadel) som 

Fig. 1. 

P a fig. 1 ser vi en skisse av et 
stampeverk. Det bestar av et tretrau 
m ed en jernpla te i bunnen , og i dette 
tra uet beveges stamperen (S) som er 
besla tt m ed jernsem opp og ned. Nar 
k lutene fy lles i trauet og st a mperen 
far arbeide m ed passende va nntilset
ning, vil m a t erialet etter hvert bli de
f ibrert. 

En m ere praktisk anordning for 
defibrering a v fillene fikk ma n i den 
sa kalte hollender, som visstnok skri
ver seg fra Tyskla nd, men har fatt 
sitt navn etter det la nd som ferst tok 
innretningen i bruk (formodentlig i 
s lutten av det 17. a rhundre). 

Hollenderen som vi ser pa fig. 2, 
bestar av et a vla ngt k a r som pa mid
ten har en la ngsgaende skillevegg 
som ikke er fert helt frem til tverr
endene, hvorved m assen far a nled
ning til a sirkulere i k aret. P a den 
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ma teria let kastes over og dermed fa r 
passende sig tilba k e t il kubben ig jen. 

Fig. 2. 



Fig. 2b. 

For a t massen ikke skal slynges ut i 
rommet er kub ben dekket av en solid 
hette. 

Etter hvert som f illene sirkulerer 
i karet og stadig p~ ny gripes av 
kniven e, vil fibrene gradvis bli revet 
fra hverandre, og man f~r da til slutt 
en masse best~ende av frigjorte cel
lulosefibre. 

H ollenderen hadde alts~ opprin
nelig til oppgave ~ rive opp filler. N~r 
vi n~ hovedsakelig bruker cellulose 
som leveres av cellulosefabrikkene i 
defibrert form, skulle alts~ h ollen
deren vrere overfl0dig. Men det er den 
tydeligvis ikke, a ll den stund vi f in
ner den i de fleste pa pirfabrikker. Det 
viste seg nemlig a t man oppn~dde noe 
m er enn bare ~ r ive fibrene fra hver
a ndre ved behandlingen i hollenderen . 

L a oss n~ se !itt p~ hva papir 
egentlig er for n oe. Papiret best~r jo 
som vi vet av cellulosefibre som man 
har fatt til ~ henge s~ godt sammen 
at de danner et ark m ed m eget s tor 
styrke. Vi som er fortro lig m ed papir
f rubrikasjonen , synes det er h elt na
turlig at vi f~r fibren e til ~ binde seg 
sammen p~ vireduken, men denne ev
nen t il ~ forf ilte seg som vi sier, det 
er en ganske spesiell egenskap som 
bl. a . cellulosefibrene har. 

I veden Jigger cellulosefibrene inn
leiret i en kittsubstans som vi k a ller 
lignin, og f0r vi kan !age papir m ed 
noen srerlig styrke, m~ denne kitt
substansen l0ses ut av sterk e kjemi
~;:alier ved h0y tempera tur. 

J o fullstendigere kittsubsta nsen 
blir fjernet, desto bedre bli r f ibrenes 
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evne til ~ forfilte seg, m en p~ den 
a nnen side vii den kokevresken som 
benyttes (hvitluten ) kunne skade fib
rene slik at det g~r ut over forfiltnin
gen. 

Ma n blir t vunget til et kompromiss 
her og stoppe utl0sningen a v lignin 
f0r a ngrepet p~ fibrene blir for stort. 
Det ligninet som blir igjen, vil rik
tignok betinge en noe redusert for
f iltningsevne, men om vi f jernet a lt 
lignin, vill e sammenbindingen ilkevel 
bli d~rligere p~ grunn av skaden pa 
fibr ene. 

Det er saledes ikke noen enkel sak 
~ koke cellulose p~ en slik m~te at 
man oppn~r det best mulige resulta t. 

La oss n~ si at cellulosefabrikken 
har Ievert en cellulose som skulle h a 
de beste forutsetninger for god for
filtning, s~ ville vi likevel oppleve en 
skuffelse om vi uten videre kj0rte 
massen frem pa papirmaskinen. R e·
sultatet ville bli et !0st papir mec 
d~rlig styrke. 

H er er det maleprosessen kommer 
inn. Ma n oppdaget ganske snart at i 
hollenderen skjedde det noe m er enn 
a t f ibren e ble r evet fra hverandre. 
Malingen h a dde ogs~ til f0lge at for
filtningsevn en 0k et ganske vesentlig. 
Etter h vert fikk man to typer a v h ol
lendere - en beregnet for defibrering 
og en for det egentlige malearbeid. I 
prinsippet var hollenderne ens, men 
den f0rste har tynnere kniver og a r 
beider m ed Iavere m assekonsentra
s jon enn maleh ollenderen. 

Hollenderkaret utf0res vanligvis i 
betong, enten bare pusset, slik som 



bos oss, eller nAr det gjelder finere 
kva litet er, kledd med flis . Materia let 
i vAre hollenderkniver er vanlig stAI, 
men det brukes ogsA andre materia ler 
som rustfritt stAI og bronse, a lt etter 
den papirkvalitet som skal fremstil
les. I enkelte tilfelle, f. eks. n Ar det 
g jelder fremstilling av fotografisk 
pa pir, rnA man were b elt sikker pA at 
det ikke k a n komme metalliske for
urensninger inn i systemet, og man 
rna da bruke ikke-metalliske materi
a ler som f. eks. basalt lava i kubb og 
underskj rer. Bredden av knivene er 
hos oss 10 mm, og det er vel en noksa 
vanlig dimensjon. 

Som maleapparat er hollenderen 
bebeftet m ed en del svakheter. D en 
tar stor plass, den bruker mye kraft, 
idet det gAr med uforholdsmessig 
meget til sirkulasjon av m assen, og
m a n risikerer a t de enkelte fibre fAr 
en b0yst forskjellig behandling . D e 
som befinner seg i k aret s ytterkant 
fAr jo adskillig lenger e vei A bevege 
seg mellom bver gang de kommer 
tilba k e til kubben enn de som tar 
innersvingen inntil skilleveggen. Be
tjeningen av en vanlig hollender er 
jo ogsA tungvint a ll den stund den 
stadig skal fylles og t0mmes. 

Ma n b ar konstr uert n ye hollender
typer bvor man har s0kt A eliminere 
ulempene, og det finnes en rekke kon
struksjoner som er plassbesparende, 
hvor massen blandes bedre og hvor 
kraftforbruket utnyttes mere effek
tivt enn tidligere, men det f0rer for 
la ngt A gA inn pA dette h er. 

Det er ingen tvil om at en konti
nuerlig prosess h ar mange fordeler 
fremfor en diskontinuerlig. NAr det. 
g jelder maling, sA vii vi oppna store 
fordeler m ed en innretning hvor mas
sen kunne str0mme uten opphold 
gjennom apparatet, istedenfor at pro
sessen gar m ed s t adig avbrekk for 
t0mming og fy lling. For det f0rste 
sparer man adskillig arbeid , og det er 
meget st0rre s ja nse fo r A oppna et 
jevnt resultat nAr man ikke til sta
dighet rnA begynne pa nytt igjen med 
innstillinger og tilsetninger for hver 
ny charge, men !~an Ia det h ele gA 
uforandret na r man f0rst h ar innstil
let de forskje llige faktorer som kon
sentrasjon, mengden av masse og til 
setningsstoffer etc. 
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Bestrebelsene pA A komme over til 
en kontinuerlig prosess, bar f0rt til at 
man h ar fatt kontinuerlige h ollendere, 
men disse spiller svrert liten rolle i 
forhold til m0llene. B lant disse er det 
Jordan-m0llen (patentert av Joseph 
Jordan i 1858) som er den domi
nerende. 

Jordan-m01len som vi ser pA fig. 3 
arbeider etter samme prinsipp som 
hollenderen , idet det er et roterende 
og et stasjonrert knivsett som arbei
der mot hverandre. Kubben , som er 
konisk utformet, roterer inne i et bus 
av samme for m. Malearbeidet regu
leres ved A kj0re kubben mer eller 
mindre inn i huset. (I hollenderen 
oppnAr man det samme ved A h eve og 
senke kUibben). 

L a oss nA se !itt pA hva det er vi 
vii oppnA i maleinnretningen. Som vi 
tidligere bar n evnt, er det absolutt 
n0dvendig A male cellulosen bvis det 
skal bli skikkelig styrke pA det f er
dige papir, og n Ar det dreier seg om 
kraftpapir, sa er jo styrken den vik
tigste kvalitetsfaktor. 

N a vet vi ikke med sikkerbet h va 
som egentlig foregAr med fiberen n Ar 
den u tsettes for mekanisk pAkjenning 
i et maleapparat, men for vurdering 
av de forskje llige maleinnretninger, 
er det tils trekkelig a feste seg ved de 
rent ytre forandringer som vi k a n 
iaktta. 

D et er ganske klart at nAr cellu
losefibrene bearbeides mellom kniver, 
sA vii de i noen grad bli kuttet opp. 
I gamle dager da man hadde A gj0re 
m ed lin- og bomullsfibre som kan bli 
opptii 50 nun lange, var kuttingen en 
absolutt n0dvendig prosess. N Ar det 
dreier seg om cellulosefibre av ved 
som har en lengde pA rundt 3 mm, sit 
er det sjelden 0nsk elig med noen srer
lig oppkutting. (D et vii jo avb enge av 
lwor tynt papir vi 0nsk er A frem
stille). 

Nar cellulosefibrene gnis mot bver
a ndre og mot ma!everkt0yet, v ii de bli 
mykere og smidigere og dermed ha 
lettere for a f0ye seg sammen. 

En tredje forandring som vi kan 
konstatere, er at f ibrene opptar vann 
og sveller, og denne prosessen er ab
solutt n0dvendig for en god forfilt
ning. Dette bevises av fors0k som er 
g jort med a !age papirark av masse 



F ig. 3. 

som h ar v~rt m alt i en ikke vann
holdig v~ske . Resulta t et var n emlig 
a t fibren e nest en ikke h ang sa mm en 
i det f erdige ark . 

N a r fibrene sveller, sA dannes det 
celluloselim pa overflaten , og vi k a n 
t enke oss a t dette virker som klebe
stoff og binder fib r en e sammen. (SA 
enkelt er det nok ikke i virkelig 
het en ). Om malingen drives lenge 
nok , vil fibrene til s lutt helt miste s in 
fasong og gA over til celluloselim, noe 
man benytter seg a v na r det sk a l 
fremstilles grease proof ( sm0rpapir). 
Da drives malingen ( av spesielle cel
lulosekvaliteter) sA la ngt at man fa r 
tilstrekkelig av denne geleen til full
stendig A fylle igjen m ellom rommene 
m ellom firbrene i det ferdige papir, 
som da blir h elt t ett ( og ogsa g jen
nomsiktig). 

H ar vi na mulig het er for a oppna 
de 0nsk ede forandringer av fibrene i 
de m a leapparater vi h a r til disposi
sjon? 

Det viser seg a t kjorer vi en hoi
lender eller m 0lle med la v stoffkon
sentrasjon, sa er t endensen til kut
ting av fibren e st0rre enn na r vi 0ker 
konsentras jonen . Videre vil brede kni
ver g i mindre kutting enn sma le. N Ar 
det gjelder Jorda n-mollen , hvor m an 
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har anledning til a va rier e omdrei
ningst a ll et i en gansk e a nnen grad 
enn i en hollender , k a n m an konsta 
tere a t kuttingen a vta r m ed 0kende 
hastigh et . 

N A vil man k anskje sp0rre: «Kan 
ma n ikke bruke annet maleutstyr enn 
kniver na r det ofte ikke er onskelig 
m ed kutting av fibrene ?» Til dette 
mA vi svare a t det er intet i veien for 
det , og som tidligere nevnt bruker 
ma n i enkelte tilfelle basaltlava iste
denfor kniver. I den sener e tid h ar i 
grunnen basa ltlavaen fa tt en r enes
sanse ikke bare i hollenderne, m en 
ogsA i moiler av Jordan-typen , hvor 
man bruk er en kombin<J.sjon av kni
ver og basalt la va. 

N Ar man ser pA de mollen e vi har 
i hollenderiet , sA vil m a n na turlig nok 
stusse over a t det er sA stor forskj ell 
pa storrelsen. D e s tore er va nlige 
J ordan-moller , mens de smA er en 
spesiell type hvor man h ar tatt kon
sekvensen av a t sto r hastig het gil' 
mindre kutting. Disse, de sa k a lte 
Hig h Speed R efiners, h a r et adskillig 
storre omdreiningsta ll enn de store 
Jorda n-mollen e, og de er ogsA bereg
net pa A kj0res m ed storre m a ssekon
s~ntrasjon enn disse. 

( FoTts.) 



F erievreret for de som h adde be
sluttet a opph olde seg i Tr0ndelag 
var i a r med et m ildt uttrykk elendig. 
Selv om en h e! del fer ier ende h adde 
kj0pt «Spray T an» for a b li dobbelt 
sa brun pa dobbelt sa kort tid, var 
r esulta tet «blek ansikt» i ordets rette 
betydning. 

Bare galgenhum0ret stralte og 
blomstret. Lidelsesfeller en m0tte da. 
en gikk ut fra ovnskroken en tur, reiv 
av seg fraser som at «hain slo sre m e 
varmen», eller et hostende og nysende 
individ jeg m0tte kom med et h eime
laget ordsprak : Juli kulde g j0r lom
met0rklrern e fu lle - en a nnen sa: 
Ta flytende sol - ta tran og tilbring 
feri en pa divanen i Quentin P a trick 
sitt milj0 - «D0den lek er gjemsel» -
«Mord ombord» - «Gul drosje» o.s.v. 

Det er vel og bra a t en tar det m ed 
hum0r, men a llikevel blir det li te m ed 
oppladet solenergi til a m0te en la ng 
k a ld v inter m ed. Redaksjonen har 
snakket m ed endel ferierende, deri
bla nt formannen i fagforeninga, Odd
round F aksvag, som h adde fer ie 14 
dager f0r den ordin rere, og som var 
ute i godvreret. H a n h adde vrert p a 
Hitra, og serverte oss f iskehistorier 
som ikke sto la ngt tilba k e fo r Mar
tin Kvennavika sine. En dag haclde 
ha n en veldig kveite 
pa k roken - m en 
den g la pp. Men som 
«gaJnmel» k oJnJnune
politiker og f agforen
ingsm ann hadde ha n 
f0r sett fisker g lippe 
om agn et var a ldri sa 
fristende og lekkert, 
sa h a n. 

* 
Margido Olsen h ad

de vrert s0r for Kris
tiansand i den ordi
n rer e fer ie, og der var 
clet bare sol og S0r
landsidyll.. P a sp0rs
m a l om ha n badet i 
sj0en , svarte ha n: «lE 
fors0kt to gang, men 
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1958 
da ha re strak s to tusen par 0ya pii 
m re. Drem ha vel a ldri s jett ein slik 
feskpuidding f0r». 

En pasjonert fisker, Alf Andresen, 
hadcle vrert pa M0re i fer ien , og der 
hadde h an kj0pt den st0rste og tyk
k est e ull spelvrers underbukse som 
var fabrikert der. Dette for a holde 
blodet over frysepunktet na r han var 
pa f isketurer. H a n s :J. : «F0r re fekk 
pa dein oinnerboksa fraus re slik som 
re itj h a fmssi siden ferien i fjor». 
Ogsa h a n tok den store f is l\en - bare 
med den forsk jell at den ik!{e g lapp, 
sa h a n ja, og h a dde han ikke hatt 
slike korte arm er skulle h a n ha vist 
oss hvor lang fisk en var. 



I 





Et anonymt forlovet pa r betrodde 
oss a t den t id de ikke var i t elt et sa t t 
de under en pa r a p ly. 

To av s akspikene vi snakket m ed 
hadde g :H t i fj ellet , og da vi begynte 
a rundsporre dem sa de a t, sk a l det 
vre r e m ed noe om va res f erie i «R an 
heims-Nytt» vii vi skrive det sjol. 
«Journalistene» fa r til det utroligste. 
H er f ar leserne det usensurert. Det 
«utroligste» fa r en og h ver lese mel-
1om linjene. 

F'JELLFERIE 

N a r fer ietiden nrerm er seg, begyn
ner fj ellet a dra. I a r var vi tre 
stykker som Ia i veg . Med det nod
vendigste i sekken pluss g odt humor 
tok vi toget til Oppdal. Der r egnet 
det tollekniver m ed spissene n ed , sa 
vi sta rtet likesa g odt fotturen m ed 
bil til Gjevilvasshytta hvor vi ble mot.
t a tt av en smilende vertinne. I folge 
med syv a ndre g ikk turen n est e dag 
til Jolda lshytta og der trivdes vi sa 
g odt a t vi ble over en dag og solet 
oss (det sto det virkelig). Videre til 
Trollheimshytta . Over Geithetta fikk 
vi rikt ig nyte utsikten. I n rerhet en av 
Trollhetta m otte vi en stor reinsflokk 
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som va r m er e nysgjerrige enn r edde, 
og det va r vi og sa . P a Trollheims
hytta traff vi kjenninger .ba de f ra 
fj ellet og hyttene, og i peisestua om 
kvelden va r stemningen pa topp . I 
gjesteboka sa vi og sa na mnet pa en 
lett og r a ppfota r a nheimsbygg som 
nettopp ha dde gatt samme ruta . Den 
siste et a ppen var over Mellomfjell. 
Der va r det stig ning som fors lo. H er 
va r vi over a ll slags veget a sjon, ba r e 
stein, snobreer og utsikt. Ingen h ast 
m ed a komm e fra m. P a nest e hytte 
fikk vi m iddagsma t om vi kom fram 
noksa sent. Ta ka kom da vi na dde 
toppen, sa vi fikk ikke se a ile de 
vakre f jella m ed de bla va tna imel
lom. Men bedre lykke nest e gang . Det 
gode humoret vi sta rtet m ed ble bedre 
og bedre , og da turen slutta der vi 
st a rta, va r m ersmak en i orden . 

A (S T1·eklov er et 

Georg Va den, forhenvrer ende krum
tapp i I.l. «Asguten », nyter et stra 
len de somm ervrer. H ar 11 solfylte 
dag er ig jen av f er ien. Er h elt brun
stekt over hele k roppen. Et godt r ad 
til dem som enna h a r ferien til gode: 
K jop p a r aply og oljehyre med syd
vest. 

T . Eriksen utta ler a t besoket p i\. 
:Jaltoya i sommer ha r vrert mindre 
enn va nlig , og v reret f ar t a skylda 
for det. Etter a t «Fiberen» sk affet 
oss ba romet er ble det h elt umulig, 
for det .baromet er et de har g itt oss 
st a r st adig pa usta dig og r egn. 

B . 

I n gen er helt unyttig. Selv den 
verste av oss lean bTukes som ek 
sempel. 

( J ames Scales) 

V ad du beha llm· fih di g sj iilv , fi:h
loTaT du, v ad du g er boTt , behaller du. 

(Puc lc Munthe) 



Nord-Europa 

sommeren 

1958 

l?.eiserappor t fra firmaels 

sa h:alte u.tse ncl te m eclarbeicler 

Blant de noksA m a nge papirer sam 
lA i en sirlig m en uordnet haug pA 
mitt bard ved siste hjemkomst, var 
ogsA et lyseb!Att kart fra redakt0ren 
med et start 0nsk e om god ferie , og et 
lite hAp om en r egnvrersdag me'l 
skrivekl0e. 

Vreret i Tr0ndelag cl iskuteres sam 
kjent ikke i Ar av t a ktiske hensyn , 
men jeg k an bet ro de sam ikke h0rer 
pA radio eller leser aviser at clet ogsa 
finnes stecler uten sk yer for solen . 

Bruxelles-utstillingen opplevde jeg 
sAlecles en junis0nclag mecl goclt og vel 
40 graders varme og en ha lv million 
t0rste mennesk er av mange rare 
fo lkeslag. 

Utstillinger er ikke av de t ing jeg 
f0rst og fremst opps0ker, men noen 
har jeg da sett g jennom Arenes l0p. 
og tilfeldigvis var jeg ogsA pA s iste 
utstilling i Bruxelles i 1935. Det en e
ste jeg husker fra clengang er god
vreret, a t det var 17. ma i, at en kjent 
la nclsmann r ev i ch a mpagne og at 
agenten to ganger kom tilbak e ti'l 
uts tillingsporten f0r han fant den 
rette gate tilbak e til Bruxelles. 

Uts tillingen i Ar er la ngt s t0rre og 
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B elgiernes atomium. H 0yde 102 m. 
K1~lenes diam. 18 m. V elct 22 00 to nn. 

f lottere enn sist, og trafikkproble
;nene er elegant l0st ved broer over 
eller tunneler under kjedelige gate
kryss, et uta ll av veivisere og sogar 
helikopterservice fra flypl assen. 

I betraktning a v varmen og a lle 
mine a vviklede og forest Aende kun
debes0k , ga jeg fort opp A komme inn 
i a lle pavil jonger . En av inngangs
veiene gikk imidlertid tvers igjennom 
De forente nasjoners utstilling. Av 
hensyn til vertskapet m atte jeg se en 
del pA hva Belg ia og Belg isk Kongo 
viste frem , og min egen nysgjerrighet 
trakk m eg inn i den a.merika nsk e og 
den russiske p:lViljong, sam lA ganske 
nre r hver a ndre, og imponerte pA hver 
sin ma te. Belg ier ne fors0kte a vrere 
n0ytrale, m en da h enrettelsene i 
Unga rn nettopp fy lt e avisen e, var clet 
!itt vanskelig a forsone seg m ed den 
r ussisk e propaganda. 



Norges utstilling har fatt en noe 
blandet kritikk. Den var unektelig 
liten og enkel, m en vi var da merl 
i motsetning til Sverige og Danmark, 
som overhodet ikke var representert 
der nede. Litt uheldig var det at 
Finnlands noe st0rre hus var mer
mest e nabo. Begge var bygget i tre, 
og finnene vant ved sammenlig ning. 

Belgierne lever pa restauranter 
langt mer enn oss, og dette hadde 
bade planleggere og utstillere t att 
fullt hensyn til. En av vare kunder 
fortalte a t h a n hadde partoutkort, og 
hadde bes0kt 17 g limrende kafeer 
m ed forskjellige forretningsforbindel
ser, m en enda hadde ha n ikke satt 
sine ben innenfor noen paviljong. 

Blomsterarrangement, springvann, 
alt det kunstige lys og folkevrim
melen var for sa vidt mer enn nok a 
se pa enten fra en kafe eller fra de 
populrere tog, husser og «lbarnevog
ner» som t0ffet rundt. «Barnevog
n ene» var en spesialkonstruert om
vendt 3-hjuls motorsykkel. Mellom de 
to forhjul var plasert 2 bekvemme 
seter, og f0rere og motorer var pla
sert over bakhjulet. D et tok en halv 
time a kj0re rundt utstillingens gater, 
og farten var ofte opp i 20~30 km 
nar trengselen tillot det. 

Utstillingens midtpunkt var det 
kjempemessige a tomium, bygget av 
belgiske ingeni0rfirmaer , utrustet 
med heiser og restauranter, og synlig 
i mange mils omkrets. 

De som enda ikke har h att f erie pa 
R anheim, har !itt for m a nge penger, 
gode ben og solide skosiUer, kan ab
solutt anbefales en tur nedover, m en 
selv en uke er i minste laget om hele 
utstillingen sk a l gas ig jennom. 

Det vakre Holland kan tas med pil. 
veien. Hollenderne merker a t turist
stmmmen gar til Bruxelles, og for
s0ker derfor a ta vare pa de utlendin
ger som kommer ved a konkurrere i 
priser og service. 

Det nye Tyskla nd rna imponere. 
Der arbeides det utrolig, og en m er
k er lite til noe omslag i tidene. 

Men i Danmark er jo vi nordmenn 
><rerlig velkommen, og jeg fikk med 
en hilsen til Ranheim fra p :tstor Guld
vag, som meget stolt viste m eg r undL 
i H aakon 7.s kirke, som blir litt a v et 
bygg og skal vrere ferdig ut i novem-
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ber, selv om Guldvag blir utslitt i 
mellomtiden. H a n sa riktignok a t han 
var i fin form, men noksa mange kilo 
var blitt borte for ham. 

Sa er det bare Engla nd igjen. Bom
ull og ull slet med darlige tider som 
tekstilen her i landet. Likesa skips
farten, men Big Ben sto pa sin gamle 
plass. Mange nye storbygg er kommet 
etter krigen. J eg var bade i Not
tingham og Sherwood, men fant 
bare statuen av Robin Hood og hans 
gmnne svenner. Derimot traff jeg 
i London oberst Glower som sammen 
med en I0ytnant, fylkesmann Cappe
len og to norske sivilister kom med 
ekstratog fra Oslo til Trondheim 10. 
mai 1945, og utrolig nok fikk de 
70 000 tyskere i Trondheim og de 
250 000 som var nordenfor oss, til a 
kapitulere. Oberst Glower pasto at 
hans 8 m a n eder i Trondheim hadde 
vrert h a ns livs store opplevelse. n et 
var han som fikk hengt det engelske 
flagg opp i Nidarosdomen, og han var 
fortsatt vilt begeistret for Tr0ndelag, 
og berettet de utroligste historier om 
hva han ha dde opplevd, men sa kom 
ha n hit ogsa under helt andre forhold 
enn de jeg na reiste rundt under. 

R a nheim, 25 juli 1958 

I 

~~ 

M enn og kvinne1· er iklce bygd etter 
Yalen10kkel- og Yalelas-prinsippet , 
slilc at en bm·e passer for en. 

GeoTg Brandes. 

- T imene knilp avsted som tusenben 
med g·ikt i aUe ledd. 

Winston ChuTchill. 

D en mann er lyldceligst, enten han 
e1· konge eller bonde, som /inner fred 
i sitt hjem. 

Goethe. 



NORDISKAFILT 

Cellulose- og papirfolk fra Finn
land, Sverige og Norge var i dagen~ 
29., 30. og 31. mai 1958 Nordiskafilts 
(Nordiska Maskinfelt A fB) gjester til 
en t eknisk konferanse hvor det ble 
pratet filt i sju la nge og sju breie. 

Nordiska f il t, som er en av Europas 
st0rste filtfabrikker, Jigger i Halm
stad i syd-vestre Sverige. 

A ile deltakere kom til Halmstad 
torsdag 29. mai og ble innkvartert pA 
Tyl0hus badehotell , som Jigger ca . 1 
mil utenfor Halmstad. 

Badesesongen var ennA ikke be
gynt, sA de ca. 50 deltakere hadde 
hele hotellet til rAdighet. 

Fredag morgen ble vi hentet med 
buss og kj0rt direkte til Nordiskafilt , 
hvor G. 0. W esterberg 0nsket oss vel-
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kommen og samtidig gjorde rede for 
opplegget av konferansen. 

Deltakerne ble sA delt opp i grup
per pA 7, og sA begynte en 2% times 
rundgang i en meget moderne, sterkt 
rasjonalisert og srerdeles pen fabrikk. 
Etter rundgangen var det lunsj pA en 
sommerrestaurant i nrerheten av be
driften. 

Nordiskafilt er den st0rste og mest 
moderne av de 5 filtfabrikkene i 
Norden (3 i Sverige, 1 i Norge og 1 
i Finnland). 

Det var svrert mye av interesse A 
se, bAde av velordnet lagerplass for 
rAvarene, ull , t erylen, nylon osv. Mo
derne maskiner for vask, karding, 
spinning, og ikke A forglemme de 
utallige vevstoler hvor den st0rste var 



D eltakeTe i konfeTansen . F Ta v . : Papinnester 
Willy J ensen , H unsfoss, ingenli0T Rolf Lie
K aat en , /iTma Alfsen & Gunde1·sen, Oslo, og 
~mdm·papiTmeste1· ToTmod BaTstad, Ranheim. 

17,5 m bred og er Europas st0rste 
vevstol. 

Det var store lokaler m ed lyse, 
vennlige f arger , og a ile salen e hadde 
luftkondisjoneringsanlegg, sa fuktig
het og temperatur var den samme 
over a lt, og det var av stor betydning 
for produksjonen. 

At h ele bedriften var sterkt rasjo
na lisert var ikke vanskelig a se, da 
det var lite fo lk i forhold til m aski
nene. Bedriftens k apasitet hadde de 
siste 4- 5 a r ene 0ket m ed 113 til tross 
for en innskrenkning pa 8D' mann. 

Nar m an sa den beh andling ulla 
fikk gjennom den lange prosessen 
skulle en ikke tro a t det ble myc 
igjen til de krav som stilles til en 
maskinfilt, det vrere seg press- eller 
t0rkefilter. Men na r f iltene Ia ferdige 
for innpakning var de virkelig lekre 
a se og tapa . 

Det brukes i dag noksa mye inn
bla nding a v syntetiske fibre, t erylen. 
r ayon , nylon, dralon, og dette krever 
stor n0yaktighet og a rva k enhet fra 
arbeidernes side. 

At maskinfiltindustrien er noksa 
spesiell, som direkt0r Westenberg sa, 
er nok t ilfe lle nar man h0rer at i hele 
verden finnes bare ca. 80 f iltfabrik
k er og av disse var Nordiska bla nt 
de 20 st0rste sammen m ed bl. a . Sjul
strom og Sjostrom. 

F0rste foredragsholder var ingeni0r 
B. Eriksson, som snakket om fiber
materialer og tilvirkning av maskin
filt. At det foregar en rivende utvik
ling innen filtfa brikasjonen fikk vi et 
tydelig begrep om da han fortalte a t 
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siden 1950 er antallet kva litet er av 
torkfilter 0ket fra 7-8 til ca. 25. 

Ull og syntetiske fibr e oppf0rer seg 
pa mange m a ter h0yst fo rskjellig 
bade ved framstilling av filter og 
ctter at den er kommet pa papir
maskinen . Sa nettopp sammensetnin
gen her er av stor viktighet, og det. 
eksperimenter es til stadighet m ed 
dette. 

De a ller fleste fabrikken e bruker 
na mer eller mindre t erylen innblan
ding i bade vatpressfilter og t0rke
filter. D en prosentvise innbla nding 
varierer fra 15- 20 % i pressfiltene 
og fra 10-100 % i t0rkfilten e. Hur
tiggaende a vispapirmaskiner har i 
dag pmvd m ed 100 % terylen t0rk
filter som har gatt over 2 ar og enda 
er filtene m eget bra a se til. 

Impregnering av pressfilter ble liv
lig diskutert, og her var m eningene 
svrert delte, men direkt0r Wester
berg kunne bevise at impreg nerte fil
ter beholder s in spenstighet og apen
het lengere enn uimpregnert e filter. 

Ingeni0r S. Elia sson sna kket om 
vanngjennomtrengeligheten i va t
pressfiltene, og da spesielt f0rste
pressfiltene som har lett for a bli 
t ette. 

Det var h er enighet om at filtf0rin
gen i vasken og plaseringen a v sprits
r0rene spilte en ganske stor rolle. 

Det viste seg her som ellers na r 
man er midt oppe i diskusjoner a v 
stor inter esse gar klokka fra en , og 
plutselig var den 17.30, og klokka 
19.00 skulle det vrer e middag pa Tylo
hus restaura nt, sa det var bare a 
forlate plassene og jumpe inn 
bussen . 

Vi vet jo fra f0r a t svenskene kan 
dette m ed a !age fest , og det er sik
k ert a t det ble ikke noe unntak her . 
Det hyggeligste pa h ele festen synes 
jeg var da vi ble presentert for kon
sul W est erberg sen. En eldre h erre
mann som g ikk rundt og pratet m ed 
aile sammen, og som kunne forte lle 
m eg a t pa Trondheims fisketorg fikk 
ha n kj0pt verdens beste torsk. H eia 
Trondheim - -

L0rdagens m0te startet m ed fore
drag av ingeni0r C. G. Geijer , som 
snakket om t0rkingen og t0rkfilter. 
Han kom spesielt inn pa forholdet 
mellom ull - bomull - asrbest -



terylen. Et interessant foredrag som 
skapte livlig diskusjon. 

Direkt0r W esterberg avsluttet kon
fera nsen m ed et foredrag om m as
kinfiltindustrien , og han m ente bl. a. 
at den nordiske m askinfiltindustrien 
sta r fullt pa heyde m ed den evrige i 
verden. 

Han kom i sitt foredrag ogsa inn 
pa det nordiske samarbeid og de spe
siel!e forhold filtindustrien a rbeider 
under, og til s lutt !itt om Nordiska 
filts 50-a rige historie. 

Som a vslutning var det lunsj pa 
Gra nd Hotel! hvor Alfsen jr., Oslo, 
(firma Alfsen og Gundersen ) takket 
i velvalgte ord pa sa mtliges vegn e for 
de meget Ire r erike og f estlige dagene 
vi hadde ha tt i H a lmsta d. 

Klokken var na blitt 13.30, og a ile 
vi norsk e deltaker e skulle jo ha m ed 

FORSVARET 
Bedriftsvern0velsen 1958 va rte fr a 

12/6 - 15/6. Ogsa i a r ble den idyl!
iske skytebanen til Hommelvik skyt
terlag i Mos tadmark a benyttet. Man
n en fra vrervarslinga tok fra m noe av 
det beste vreret ha n har prestert i 
1958, sa stemningen var h0g. Det 
samme var ogsa poengsummen under 
skytingen. Den var k a nskje enna 
h0g re, for en del skj0t h0gt over. 
L0ytna nt J. Guldberg Iedet 0ve!sen 
som vanlig . Dette b0r ha n fa «k a r» 
pa _. for bedre lrer em ester k a n vi ikke 
fa . 

Siste post pa programmet var en 
ma n0vre i trakten J onsva tnet- Ny-
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en liten ting hjem til vare resp. koner 
og barn, sa vi spreddes for a ile vinder 
utenfor Grand, m en bare for a m0tes 
ig jen pa «Epa », hvor de siste svensk
peng ene fikk f0tter a ga pa. 

J eg synes ikke jeg k a n slutte denne 
lil!e r eiseberetningen uten a fa takke 
f0rst og fremst ingeni0r Lie-Kaaten 
( fi rma Alfsen og Gundersen ) for den 
stra lende m a ten ha n ordnet a lt for 
oss norske delta k ere, fra frokosten 
pa H otel! Viking like f0r avreisen fra 
Oslo og til v i skiltes pa stasjonen i 
H a lmstad. 

Likesa takker jeg disponent Over
wien for at jeg fikk denne t uren til 
Nordisk a, og ha per a t ihvert f a ll noe 
av det jeg lrerte om filter s itter 
«kvar». 

T. B. 

dammen. Etter a t pa t r uljene hadde 
forstyrret en del r adyr og diverse el
sk ende par oppe i Osvegen , braket. 
de sa mmen for a lvor. Kampen ble 
ha rd , det r0k og blinka fra a ile k a nter 
inntil siknalet I0d «Ka mpen over ». 
Overkommandoens rapport l0d pa at 
forsva rerne av «Da mmen » greide s in 
oppga.ve godt. I et hvertfa l! Jigger 
clam men der enna . 

KONGEN KOMMER 
Vi var ikke ferclige med riktig a.lt 

enna . Torsdag 19/6 sku lle vi vrere m ed 
a t a i mot Kongen . Med blankpusset 
gevrer og nypusset uniform bilte vi 
t il Stenberget , der a ile H.V.-avdelin
gen e skulle m0tes. Etter mottatt or
dre om a t uniformsjakkene skullc 
knappes igjen helt opp i h a lsen, og at 
ingen skulle bruke ankeles, men a t 
buksene skul!e knappes nedentil , (de 
skul! e ikke vrere uknappet oventil 
hel!er) ble vi stilt opp pa linje n ed
over vegen . Det ble 3 tim er a vente 
i nordvest k uling og r egn, sa tida ble 
la ng, selv om vi hadde selskap i hele 
Vestoppfartens befolkning. Endelig 
klokken 17.15 kom en 4- 5 biler i 
god fart nedover og det hele var forbi 
for oss. 

Kongen var motta tt. 
H. V.S. 2062. 



SLEK'l'ERS GANG -

BjfJrn . tadfamilien 

Ole Johan sen Engan 

Ole Johansen Engan f r a Orkdal , 
gift m ed Ag n es Evensdtr. Harsta d fra 
Selbu slo seg n ed pa et st ed i Malvik 
som k alles Granli. F0r i tida h ettc 
dette stedet Bj0rnst a dbakk og va r 
husma nnsplass under Bj0rnsta d S0n
dre. 

D et va r vanlig i den tida, na r en 
fa milie flyttet til et nytt sted, at de 
tok na mnet etter det stedet de kom 
til. Slik og sa i dette tilfelle . Det er 
a ltsa fra Bj0rnsta d i Ma lvik a t Bj0r n
sta dfamili en ha r na mnet sitt. 

Ole kom til Ra nheim P a pirfabr ikk 
omkring den tida f abrikken ble sta r
t et. H a n begynte som verksteda rbei
der. Det k a n nemnes a t ha n var m ed 
pa a Iegge n ed det f0rste turbinreret 
f r a 0verfossen og n ed til f a brikken 
og at J acob Eriksen va r m ed som 
naglegutt. 

Men f0r den tida h a dde det skj edd 
mye og Ole hadde v~rt m ed pa !itt 
a v hvert. H a n var nemlig !itt a v en 
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Johannes Bjornst ad 

cventyr er i sine unge dager. Bl. a. 
var h a n en tur til Amerika hvor h an 
drev en farm. Der etter tok h an seg en 
tur til S0r-Afrika hvor ha n va r m ed 
pa en ekspedisjon. Hva slags er ikkc 
helt klart , m en at Ole fungerte som 
tolk pa ekspedisjonen er h elt sikkert. 

Men h eller ikke her i Norge g ikk 
ha n ba r e rundt husnovene og drev. En 
gang fikk h a n et oppdrag i R0ros. 
Det va r heller sma tt med kommuni
k asjonsmidler den g a ngen, derimot 
va r det ikke sa sm a tt om tid. H a n 
tok med seg k ona og sa g ikk disse to, 
f0rs t til Selbu og der etter over fj ellet 
til R0ros. F erdig m ed oppdraget her 
tok de beina fa tt ig jen n ed g jennom 
Ga uldalen og tilbak e til Ma lvik. Litt 
a v en m arsj ? 

Fra Ma lvik r eis t e f a milien til en 
gard ute pa Strinda, hvilken vet vi 
ikke. Tils lutt ble de a ltsa pa R eppe, 
hvor Bj0rnsta dfa milien s iden har 
holdt tiL 



Oska1· B j flrnstad Kw·l Bjm·nstad 

F'1·icltjof B j emstad I ngvald Bjen~stad 
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Bji!JTn Bji!J1·nstad 

Ole og Agnes h a dde tre barn, to 
dotre og en sonn. Sonnen Johannes 
begynte a a rbeide i Ranheim Papir
fabrikk og det samme har flere av 
ha ns sonner og sonnesonner gjort. 
For tiden er altsa fj erde generasjon 
a v f a milien m ed pa a gjore sitt til a t 
hjulene i bedriften Ranheim Papir
fa brik gar rundt. 

Pr. d. d. er folgende a v fa milien 
full sving ved bedriften : 

Oskar Bjornstad, 
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Ingvald Bjornstad, 
Karl Bjornstad, 
Fridjof Bjornstad. 

Disse er a ile sonner av Johannes 
Bjornstad som forlengst er dod. H ertil 
kommer 

Bjorn Bjornstad, 
Birger Bjornstad 

som er sonner av Fridtjof Bjornstad, 
og dermed represent erer fjerde gene
rasjon. 

5o al" : 

Ingvar Kyllo 

60 dT: 
J ohn R efseth 
Ekof Tronvik 
Bja rne Rodde 

80 ar: 
Iver Ma lvik 

E. 

12/9 -58. 

9/10 -~8. 

18/10 -58. 
31/10 -58 

7/12 -58. 



NYANSETTELSER 

Fra 1. august er Sigv ald Gjelv oltl 
ansatt som driftstekniker ( elektriker
formann) ved var bedrift. Gj elvold er 
f0dt pa 0rlandet i 1924 og utda nnet 
som elektrotekniker ved Trondheim 
T ekn. Skole. Gjelvold virket f0rst som 
mont0r, var bl. a. ansatt en tid ved 
A /S Proton, Trondheim. Sener e har 
han vrert ansatt som bedriftselektri 
ker ved Salsb rukets Tresliperi , hvor
fra han na kommer, og h ar sa ledes 
erfaring fra annen treforedlingsindu
stri. 

Som arbeidstudiet ekniker er a nsatt 
tekniker Gudmu ncl Haav i. Haa vi som 
er f0dt i 1934, er fra B0verbru, V. 
Toten. H a n tok eksa m en ved R a ufoss 
Ammunisjonsfabrikker s B edriftsskole 
i 1952, og fra B ergen T ekniske Skole 
i 1957, hvoretter han g jennomgikk 
clenne skoles linje for produksjons
teknikk og bedrifts0konomi m ed ek
samen i ar. H aavi overtar den stilling 
som tekniker 0yvind Larsen tidligere 
h 3.dd~ i a rbeidsstudieavdelingen. 

Vi haper at Gj elvold og H aavi vil 
finne seg tilrette hos oss og vil h a et 
godt sam a rbeide med de 0vrige an
s::ttte ved bedriften . 

0. 

- Han va1· en enk el sje l, som aldri 
vm· blitt presente1·t for sin eg en un
de1·bevi ssthet. 

Warwick D eeping. 
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K vinn en er· m annens dype notter i 
jOTden. 0 g uten rot kan vi i klve v okse 
og blomstre. 

A to gust Str·indber·g. 



2. november 1933 ble R a nheim 
Mannskor stiftet, sa de kan om vel 
en m a n ed f eire sitt 25 ars j ubileum. 
F0r 1933 var det innen Ranheim Mu
sikkforening et lite kor med lrerer 
Sverr e Bye som Ieder, og ut fra dette 
g ikk t a nken om a starte et mannskor. 
J:i'0lgende fern herrer g ikk da sa mmen 
og stiftet R a nheim Ma nnskor : Kris
t ia n Ebbesen, Osvald Kvam, Otto 
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Jubileer 
Stene, Karl 
Bj0rnstad og 
Olaus Joha n
sen. Disse er 

fremdeles 
m ed. Joha n 
Tr0a n, Mor
t en Kvam og 
Karl Gra n
born kom 
sa mme a ret 
og er ogsa 
aktive i dag. 
Koret har 2 
reresmedlem
m er: Sverr e 
Bye og Ole 

Stuenes. - For tiden er Trygve Olsen 
dirigent. 

Den 10. desember i a r er det 45 ar 
siden «Fusker en»'s f0 rste ut0vere 
fikk r a mpelysets pros jekt0rer rettet 
mot seg. Prosjekt0rene den gang var 
nok bare parafinlamper, m en like
vel --



Fra denne desem berdag i 1913 og 
fra m til i dag har utr olig ma nge ran
heimsbygger fors0kt seg i Tha lias 
tjenest e p a Fusk erens sen e, og m ed 
m er e eller m indre kneskj elv har de 
blitt skj0vet inn fo r a n uhyret «publi
k um» som nadelost har fe lt sin dom . 

Fuskeren er fremdeles still g·oing 
st rong, og kjenner vi dem rett vii de 
ogsa til vint eren Ia h0re fra seg. 

Los je «Sagatun » k a n den 26. no
vem ber se ti lbake pa 60 a r s virii:som
het, og de er vel om ikke eldst, en av 
de eldste foreninger pa stedet som 
arbeider og har rcgelmessige m0ter. 

Den eneste av stifterne som leve r 
i dag er J on Solem . E llers var det 
kj end te rnnheimsna vn som: Gullik-

sen, Kirkvold, Henriksen m. fl. som 
var i teten omkring 1900-tall et . 

I 1912 bygde losjen eget h us, som 
na i ar g jennomgar omfattende mo
der niseringer. 

BEDRIFTSIDRETT 
SKOTTHYLL 

Skotthy ll er frem deles en populrer 
sport pa R a nheim. E tter en labet· var
sesong, som k a nsk je hus og ha ve f ar 
ta skylden fo r , h ar na utvalget satt 
i gang konkurranser over en lav sk o. 

Det er i var ens I0p oppa rbeidet t o 
nye ba uer , hvor a v en pa H a nsbakken , 
som derm ed har to, og som na er 
blitt k onkurr ::msearenaen . Den a ndre 
er lagt pa R eppe, og m ed den iver og 
innsa t s som r eppesbyggen legger for 
dagen i a lt de foret a r seg, blir det 
sikkert m a nge sinte og ensornrn e 
kjerringer f0 r sneen k omrner og set 
t er en stopper fo r kastingen. 

Konku rransene begynte med en 
premiek asting 2. pinsedag i «Lun
den», Older clalen , m ed 40 delta k ere. 
Dette sku ll e vre r e uttaking til k ret s 
m esterska pet pa La de uken etter. Det 
ble utclelt 5 premier , og best ble E . 
Grytba kk m ed 610 pt. Sa rnrn e poeng 
sum hadcle Th. Stenha ug, m en rned ett 
treff mind re. H enry og Tore Larsen 
ble 3 og 4, og sorn 5. ma nn k om K . 
Gu ldber g. Det ble enigh et om a sende 
5 lag til La de. L aget som ble krets
m ester i fjo r, skuffet clenne gang, m en 
det er a nd re lag som ligger ganskc 
g odt an t il h0stomgangen. 
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Best av vare kaster e incl uviduelt ble 
Sture Olsson rnecl 270 pt. 

L0rdag 28. og s0ndag 29. arranger
tes et uoffisielt skiftmestersk ap. Det 
skulle starte 4 k astere f ra h ver ar
beidsformann, d. v. s . i a lt 16 Jag, 
64 deltak ere. Det v ist e seg imidlertid 
a t det. var vansk elig a nwnstre 4 
k astere f ra hver bas, og da fl ere ikke 
m0tte , ble det en herlig bla nding, som 
resul terte i at et lag m ed h ovedtyng 
den f ra Skjervolds skift , g ikk h en og 
va n t over et bla ndet utearbeidslag, 
med noen f a ttige poeng . I deen m ed 
en s lik konkurran se er g od, m en nar 
skiften e ikke kl arer a stille rene lag, 
har den ingen h ensikt. 

S0ndag den 10. a ug ust var det stor 
m 0nstring av k astere i H a nsba kk
fj rera. Det var premiek asting, h ele 60 
k aster e delt ok , og hver m a nn skulle 
ha 40 k ast. Det ble kjempet om 15 
premier , og den som gikk seirende ut 
av konkurra nsen var Eina r Ander
sen m ed 620 pt. Den videre rekkef0lge 
ble: 0. Myhre, H. Set er vold, Th. H a m 
m er, W. H a nsen, A. Darr ell, H . La r
sen , P. R0dde, K. Ka rb0, 0. K ambua s , 
v. Andersen , L. R efseth, A . P ettersen , 
K. Guldber g og B. Larsen. 

Som premielistene fo r skotthyll vi
ser , e r det ingen fa voritt , og det er 



stadig nye navn i toppen. En liten 
lmriositet kan nevnes : Martin Guld
berg fylte 75 ar den dagen og var 
eldste deltaker. Yngstem a nn var 15-
a ringen 0 . W erkland, d. v. s. en a l
dersforskjell pa 60 ar, og det er vel 
bare skyting som kan oppvise maken 
til a llema nnssport. Martin var ikke 
darligere enn at h a n slo de f lest e av 
sine yngre konkurrenter og ble nr. 18 
i det fine selska pet m ed a lt som 
Ranh eim h a r av storkastere. 

L0KKEN-RANHEIM 
Den f0rste av de arlige konkurran

ser m ellom Orkla Grube-Aktiebolags 
bedriftsidrettslag og A /S R a nheim 
P apirfa brik gikk av stabelen den 12. 
juli. Det konkurrertes denne gang i 
fotball og skotthyll, m ed R anheim 
som arrang0r. 

P lanene var at fotballkampen 
skulle ga f0rst pa gressbanen, med 
skotthyll umiddelbart etter, m en da 
bussen fra L0kken ble sen, m a tte 
k a mpen e ga samtidig. I fotballka m
pen seiret Ranheim m ed 7 m a l mot 
2, og i skotthyll ble det samme seier
herre - med sa knepent resultat som 
det k a n b li i en 10 manns konkur
ranse - idet vi vant med bare 30 pt. 

Etter kampen var det en t ilstelning 
i «Tj0nnstuggu» for samtlige delta
kere med darn er. Det ble servert 
kaffe m ed snitter for 75 personer, 
og det sa ut som det smakte til a lles 
belatenhet. Etter maten var det mu
sikk av H enriksens, og den som ville. 
kunne fa seg en svingom. Det ble 
danset og pra tet ut i de sma timer. 
Bussen til L0kken returnerte kl. 0200 . 

SKYTING 
I likhet med i fjo r deltok vi i 

Forsvarsskytingen , som foregikk pa. 
Nidaros Skytterlags bane ved Jons
vannet. 4 lag var i ilden , og resulta 
t en e i ar ble !itt darliger e, idet bare 
3 a v 12 skyttere klart e forsvarsnalen 
(mot 5 av 15 i f jor). 

Blant de som klarte fordringen~ 
var Knut Bj0rvik, som f ikk na len i 
g ull , da deter femte gang ha n kla rer 
merket. De 0vrige to, A. Brekke og 
0. Svendsen , fikk s0lvna len. 
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FOTBALL 
I a pningscup 'en ble vi utsla t t i 

semif ina len av «Setsas» ett er a ha 
vunnet over Nob0 pa straffespark 
konkurranse i den innledende k a mp. 

I serien ser det ikke sa verst ut., 
idet vi Jigger pa 3. plass, bare 1 pt. 
etter lederen, «Shipping », og m ed 
samme poeng som Brannvesenet , men 
med darliger e m a lkvote. R esultatene 
av k a mpene som er spilt i serien er : 

R a nheim- Shipping 2- 1 
Ranheim- Politiet 2- 0 
Ranheim- Lokdriften 2- 1 
Ranheim- Posten 0- 3 
Ranheim- N .K.L . 2- 2 
Ranheim- K. Lund 4- 0 

Det er enna fern k amper igjen, og 
meget !'an forandres f0r serien er 
s lutt. 

Josa. 

10 000 M FERIE 
10 000 m et er-!0pere, t a av! Fire 

bleike og tafatte k arer fikl er med 
g lidelasene og trekker treningsdrak
tene av. Det rettes !itt pa sko og buk
ser. Sa er det bare a stille seg bak 
den strek en som skal passeres 25 
ganger f0r det hele er over. De norske 
haper pa dobbeltseier i denne lands
kampens 10 000 m, svensk ene pa en 
overraskelse. L0perne haper det h ele 
er over snart og ang r er vel !itt pa 
a t de ga seg ut pa dette. En skotter· 
forsiktig bort pa rundeanviseren. 25 
runder, ingen tvil om det. 

Starteren kommanderer : «Innta 
plassene - ferdig! » Enn om det ble 
tjuvstart? Tenk sa k omisk om en ble 
disket for tjuvstart pa 10 000 m! Det 
smeller, og sa er l0pet i gang . Om en 
halv times t id er det h ele over. Og til 
n est e gang er slitet g lemt. Det er 
bare skulderklappene og gratulasjo
nene som huskes. Gar det darlig, sa 
haper du at neste gang, ja da er det 
din tur igjen. 

Og sa bar e en ha lvtime av den sistc 
ferieuka, det er da ingenting. Enda er 
det mange ha lvtimer a t a igjen seg 
pi\. f0r f erien er s lutt. 

0. s. 



Bedriftsbes0k den 4. august 1958 
Ma ndag den 4. a ug ust ha dde f a 

brikken besok a v delta k ere fra den 
a m erika nske sommerskolen i Oslo. Vi 
pa R a nheim begynner jo a bli nok sa 
bla serte nar det g jelder besok ende pA 
omvisning , m en denne gang unngikk 
vel de fl este ikke a legge merk e til 
de m orkhudede indisk e deltak er n e -
den ene til og m ed i en ekte t ui'ba n 
tullet g odt rundt hodet . 

Sommerunivers itet et er i a r utvidet 
m ed et sa k a lt r eiseseminar for studi
um a v norsk industri. Det g a r ut pii 
a t delta k erne i lopet av 6 ukers f ore
lesninger og feltarbeid sk a l fa et inn
blikk i norsk industri og me ringsliv. 

Blandt de 22 delt ak erne under 
ledelse a v hoyskolestipendia t Thoro!£ 
R afto f ra Norges H a ndelshoysk ole 
fa nt man blan t a nnet inder en H a r
cha ra n La! U padhyaya, professor i 
indus t r iell ok onomi ved universitet et 
i Wisconsin , og en r epresenta nt fra 
den a m erika nsk e a mbassaden i Oslo, 
Mr. K. Ma rtinda le. 

Deltak erne ble for st samlet i spise
romm et pa k ontoret hvor disponent 
Overwien ga en orientering om R a n
h eim, bedriftens opprinnelse og belig 
genhet og utvikling , r a stoffgrunnla 
get , produksjon og avsetning o.s.v. 

Ordet ble sa gitt fritt , og man ble 
straks stilt overfor den sa kjente 
a merikanske frimodighet. Sporsma 
lene r egnet inn a v aile slag, og den 
planlagte omvisning i f abrikken m a t
t e utsettes g ang pa g ang. 

Sporsma lene dreide seg om sosia le 
og finansielle problem er, om bedrif
t ens syn pa et eventuelt framtidig 
f r iha ndelsomra de og sogar om a r
sak en til a t det norske toilettpapiret 
va r sa stivt! ! 

PTojesso1· HaTchc~Htn L al Upadhyay a 

E t ter en orienter ing om selve pro
duksjonsprosessen f ulgte sa omvis
ningen. Delt ak erne g a etterpa ut 
trykk for g lede over besoket pa Ra n
heim og ikke minst over de k la re og 
oppriktige sva r fra disponent Over
wien og kontors jef Dy blie under spor
r etimen. 

8 /8 -58 
T. Schj etne 

I Vi sk al a nskaff e oss en ny fan e, og 
1 

onsk er at int er esserte m edlemmer 
kommer m ed gode utka st. De to beste 
fors lag vil bli prem iert. Ut k a st inn -! leveres til styr et i R anh eim ArbeiLis-
mannsforening innen 1. ja nuar 1959. 

F or R a nheim Arbeidsmannsforening 
H eTmann H augen, 

sekr. 

-----~-.J 
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