


Snarl ringer klokkene for julen 1959 og like ett er nyttarsklokkene 
for 1960. 

Dermed er et noe beueget aT gatt . Det begynt e usikkert , og det 
uar med noksa suake hap og ingen synded ig tro at vi ifjor ued disse 
tider ga uttrykk for de tradisjonelle nyttarsensker. H eldiguis gikk del 
bedre enn vi vente!, og jJa m ange mater ble det et hyggelig jubi
leumS(lT m ed fu ll beskjeftigelse og et pent og uoksende anlegg jJraktisk 
tall uten .r!.amle o.r!. skiemmende bv.f!nin.£!.er. H uordan det nve ar blir, 
vet ingen. Af eget uil auhenge au huor hurtig og heldig vi far den nye 
pajJirmaskinen i gang og om det eurojJeiske fr ihandelsforbund - de 
««ytre 7» - blir et faktum fr a I . iuli o.£!. huilke konsekuenser del far. 

Vi burde nu ucere bedre stillet enn kanskje noen gang j&r, m en 
vi ve t at dell e er tilfelle og vel sa det fm en rekke av vche konkunenter, 
og det vii derfor vcere au stm betydning hvordan hver enkelt au oss 
og dermed vi alle samlet utnytt er de muligheter vi har. 

v are ansatt e og forbindelser utenfm fabr ikken &nskes hermeJ 

E N GLEDELIG J UL 
og 

ET GODT NYT T A R 
med beste takk fm det gam/e. 

---
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RAN HElM 
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}u/en gir Jen jfgrjle 9/eJe 

g ledelig jul D et er rmsket vi sender hver
andre. Nar heytidsklokkene kim er og folket 

feirer den store K ristusfest, da stoppes mas
kinene og fon etningslive t der bart for noen 

dager. Vi innstiller ass jJa a !eve i hjemlig 
hygge . Fra fj ern og nr.er samles familie, slekt 

og venner. Vegen gar ogsa til kirken. D et m a 
Vr£Te m ed, fordi slik ?J aT del i VaT bamdom. 
D et ville bli en undedig helg uten kirkegang. 

0 ver all uttrykkes gled en ved d e kjente og 
kjr.ere salmene. Ureflekt ert m ed overbevis
ningens selv felge synges de t i !wert et hjem: 

.T eg er sa glad hver julekveld. D en represen
terer noe au en udedelig motesang, ford i den 
er sa enkel. D et vi en gang lr.ert e i skolen blir 

igjen levende nar vi sam m en former ordene: 
D eilig er jorden eller Et barn er fedt i Bette

hem. D isse salmene skildrer for ass det sterste 
i kristentroens budskajJ. Cud sendte sin S enn 
til verden. D et klinger til ass i ordene: En 

Frelser er ass fedt i dag. M ed ett g;eres vz 
samtidige m ed del store underet. 

CI) et er kristendommens lyse budskajJ sam 

jJreger denne ] esu fedsels fest. A lt for m ange 

har gjennom tidene villet si at kirkens ord er 
harde mot ass m ennesker. M en nar vi kon

front eres m ed julens innhold, da ojJjJdager vi 
det motsatt e. Cud er ingen merkemann eller 
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en gledesdreper. Kristus selv er godhetens inspirasionskilde. D et er han 
som la:rte oss den m edmenneskelige inns tilling. Hans guddommelige bud 
sikter mot del humane o.£!. appellerer til .f!.odh et. 

S ulaften - , da er stuene vare pyntet til fest . Crantreet star der m ed 
lys og stjerne. Husmoren har satset alt jJa a gjene det sa hyggelig som 
mulig. K veldens store stund er gaveutdelingen. D e voksne rett er blikket 
mot de yngste i huset, og de fryder seg over banw. For de skaper fest 
ved sin umiddelbare reaksjon nar de tar imot pakkene. 0nsker ble opp
fylt. D el var en dukke, en bil, sportsutstyr og annet. Alfilde barneeyne 
funkier av begeistring. 
D e voksne kan vcere fornuft ens store talsm enn og tale reaksjoncert imot 
gaveflomm en . Ogsa viser det seg at f elelsen er sterkere enn alle argu
m enter. For ingen kan tenke seg a unmjcere felelsen av a ha gjort andre 
glad . Aller minst en hellig julekveld! 

qj_nge og eldre lytt er til juleevangeliet. D e fl este har hert det sa mange 
ganger at de kan det utenat. T ankene konsentrerer seg om innholdet at 
Han kom fra himlens h@ye slott ned til var arme jord. E vighetstonen er 
m ed. Alfidt i det hele stanser vi for realiteten at enna er det m ere kristen 
tro og tradision i vart folk enn vi oftest vil vane ved . 

e yset er tent over verden fordi Cud sin egen senn oss ga . D et er dett e 
som evner a for vandle oss. Vi minnes om var tilherighet til Kristus. D et 
er dypest sett dett e som skaper gleden at vi ogsa ble Cuds barn, engang 
i dapens bad. 
D et er i ly av denne kjennsgjerningen at vi kan [eire jul. D erfor ve t vi 
ogsa at uten Krist us og ] esu fedsel, hans komme til verden, ville julens 
m inne ha vcert et stort folkebedrag. M en det som skjer en julekveld, det 
er en refleks av det som skjedde. En skare engler istemte den f@rste 
gledestonen : Eder er i dag en fr elser fedt! D ette er sangen som aldri vil 
forstumme. D erfor synger ogsa vi om julens stcn ste glede, ford i det hellige 
gjelder hver enkelt . 

ECIL AAKENES. 



1 2. S E P T E M B E R 1 9 5 9 

Den 12. september var det vestavrer 
og regnbyg er. Riktig en dag slik folk 
i Nord-Tr0ndelag gar og trekker vre
ret i og sier : «Rain e vrestaver - det 
lokte R a.nheim. » 

A llerede tidlig pa mot·genen var det 
flaggheising pa R a nheim, og selv bak 
den luneste bakkekam inntok flag
gen e horisontalen retning 0st, mot en 
bakgrunn av blygra s0rhimmel eller 
en mere optimistisk nordhimmel. Un-

marsj mot f abrikken for a gratulere 
75-arsjubila nten. 

Ba rnetoget stansa f0rst utenfor 
verkstedbygninga der arbeiderne var 
m0tt fram. Etter et musikknummer 
hilste skolestyreren pa arbeiderne og 

M ed fane?· og klingende spill kom bm·na -

der F orbordsfjellet sto en regnbue og 
stralte om k app med fargene pa regn. 
t0yet til barn som med f lagg i h en
dene og med begeistring i ansiktene 
stormet ut fra velstelte h eimer bygda 
rundt. Noe ek stra var i gjrere. 

Og her er l0sningen: H ele skolen, 
m ed barn, lrerere og vaktmester pa 
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ba dem ta imot barnas hyllest pa 75-
arsdagen. H a n rninte ogsa med takk 
da arbeiderne i krigens ar overlot sin 
spisesal t il skolen som da var stengt 
ute fra sine egne lokaler. Barnetoget 
g jentok tre ganger sitt jubileumsrop: 

H eia, heia, fabrikken var! 
Tillykke, til lykke med 75 ar! 



D et unge 
Ranh ei m 
hylle1· jubilanten 
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Etter nliinesp'illet a demme P. T det silclce1·t 11yggelige t'ing 
disse lca1·en e snalclcel· om. 

Til musikk av korpset marsjerte sa 
toget til f~t.brikkens kontor loka ler der 
disponenter, ingeni0rer o. f l. var m0tt 
fram. 

Skolestyrer H ongset bar sa fram 
skolens g ra tulasjon m ed jubileet. H a n 
minte om at den sponta ne og full
tallige oppslutning om denne form for 
lykk0nskning kunne en ta som ut
trykk for det g ode forho ld som f. t. 
h ersker mellom h eimene og bedriften, 
formidlet g jennom skolen. Det var 
uvisst om det hadde vrert mulig a fa 
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100 prosent tilslutning til et s likt opp
tog i a r a etter den ferste verdenskrig, 
da streik og lockout skapte uhygge i 
bygda 

Skolestyreren bar fram en varm 
takk for det gode samarbeid m ellom 
bedrift og skole, et samarbeid der 
sko len vanlig var den mottakende 
part. H a n nevnte den a lltid kjrer 
komne st0naden for a holde skole
korpset oppe, st0tten i arbeidet for a 
skaffe skolen bedre a rbeidsforhold og 
den velvil je som skolen pa sa mange 



omrader a lltid har m0tt fra fa;brik
k ens ledelse. Pa vegner av Strinda 
skolestyre bar h an fram gratulasjon 
og takk. 

bygdas k raft . Slik en ser pa det kan 
en si at i dag hilser Ranheim kraft 
til Ranheim Kraft, takker og emsker 
lykke til i kommende ar. 

D isponent Overw'i.en overrekkes hlomste1· av et sjanner·ende par· 

T il slutt minte han om fabrikkens 
varebetegnelse : Ranheim Kraft -
Denne barneskaren som bedriften i 
framtida skal rekruttere sin arbeids
kraft fra, kan en ogsa se som en ek
sponent for Ranheim kraft - for 
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Ei jente og en gutt fra 1. k lasse 
bar sa fram blomster fra skolen til 
fabrikken ved disponent Overwien. Sa 
tonet jubilcumsropet fulltonende tre 
ganger, etterfulgt av et nummer av 
skolekorpset. 



Og sa v aT det coca-cola og and1·e gode ting --
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Dispon ent Overwien takket deretter 
f or blomsten e fra barn og lrerer e, og 
sa blant a nnet a t m ange a v barna 
u ndres sikkert over h va skolen og fa 
brikken har m ed hver andre a g j0re ? 
Men n oen a v dere h a r k anskj e en far 
her pa f abrikken , a ndre en bestefar, 
og pa denne m at en er k ontakten knyt
t et. Ga r det g odt f or bedr if t en , h a r 
det ig jen betydning for de f lest e hjem 
pa s t edet . Ma nge av dere vii ogsii i 
f remtiden sikkert kom me i arbeid her, 
og vi er in t eressert i a t skolen lrerer 
der e m est mulig, sa dere er godt r us
t et til a t a fa tt pa de forskjellige opp 
gaver. 

Til slutt innb0d h a n a ile barna pll 
servering a v Coca -cola og f r ukt, og 
h an Ia sp0kefullt til : Kast ikke ba
na nsk allen e pa veien , fo r i kveld sk al 
jeg pa fest, og ingen a v dere vii a t j eg 
sk al g li pa et bana nskall og k a nsk je 
brekke et bein. 

Barn a fikk s tra ks etter ordre om a 
Iegge f ra seg a vfa ll og t omflask er ved 
s iden av veien n ed fra kontoret , og vi 
sa senere overing . M0ller og pa pir
m ester Barsta d i en noksa uva nlig be
beskjeftigelse - de strevde pa ha rde 
livet med ii samle tomfl asker. 

D e ser pa banwtoget. Kommentw·m· : K an ikk e husk e at l cerm·inn ene vw· .s£1 
s0t e i var skoldid. F asit: D a vi lle vi sik kert ha satt opp dampen no en st?·ek er ! 

8 



Festen i Hotell Prinsen 

EkstTatoget 
lwm1ner. 
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«D e it sto1·e» - F'est lwmiteen 

Den 12. september 1959 vii s ikkert 
for de fleste ranheiminger s t a som 
den store Dagen i la nge tider fram
over. Da ble nemlig festen som m ar
k erte R a nheim Papirfabriks 75-ars
jubileum holdt i Hotel! Prinsen, nrer
mere bestemt i det store tilfluktsrom
m et i underetasjen i B0ndernes Hus 
i Trondheim. 

La det med en gang vrere sagt. 
Ta nken pa tilfluktsrom og de uhygge
lige perspektiver som Jigger bak den 
slags, var visst fj ernt for de fleste. 
Det h adde minsa nten de som sto an
svarlig for pynting av f estsalen med 
avgjort h ell s0rget for. 
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Ute fra na turen h a dde de h entet s itt 
materiale. Det var mose og lyng, r0t
ter og stein og la uv og sikkert enda 
mer. Aile disse i grunnen enkle midler 
var med varsom ha nd og s ikker smak 
kompon ert pa en slik mate at vi f0lte 
oss som h ensatt til et av de eventyr vi 
h0rte i var barndoms dager. Og sa 
var det blomst er og atter blomster. 

J a Mosken W a lld€m og Arne Buas 
h a dde virkelig s0rget for at a tmo
sfreren var i arden helt fra starten. 

Det var bare smil og g lade a nsikter 
a se hos den f eststemte skare som var 
benket om bordene da disponent Over
wien i en kort tale 0nsket velkommen 



En del av d en f eststemte skaTe 
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til den st0rste familiefest i hele Ran
heims historie. Og sa spil te musikken 
opp m ed Ole S. Barstads «Isbj0rn
marsj», og det nrer tusentallige f es t 
publikum ga seg snart bordets g leder 
i void. 

At a ll e f ikk hva 0ye og munn m a tte 
begjrere, s0rget en veltrimmet opp
vartningsstab med hovmester Larsen 
i spissen for, med en m0nstergyldig 
presisjon. Srerlig var presentasjonen 
av desserten en fu lltreffer. 

Samvreret ved bordet >ble krydret 
med bordsa nger og ellers !itt av hvert , 
og det h ele ble bundet sammen av 
toastmasteren, disponent Overwien pa 
en overbevisende m a t e. 

Det var ikke mange taler, men de 
som slapp fram til m ikrofonen hadde 
noe de skulle ha sagt. Og de sa det 
kort, konsist og uten en forvirrende 
ordflom. 

N il. er ikke dette noe referat 

egent lig forstand, og den kronologiske 
rekkef0lge i det som skjedde blir 
kanskje derfor ikke helt korrekt. Men 
det far sta s in pr0ve. Nar det gjelder 
talene blir disse gjengitt i sin helhet, 
uavhengig av dette referat. Men vi 
nevner likevel at Thorry Kirer var 
dagens hovedta ler. Sa fu lgte forman
nen i Ranh eim Arbeidsmannsforening, 
Oddmund Faksvaag. Til slutt takk et 
best yr er And. 0. S0yseth for maten. 

Ved kaffen pa k a lte disponent A. 
E ll ingsen festd eltakernes oppmerk
somhet i en kort tale hvor han med
delte at det ville bli foretatt utdeling 
av medaljer til en del som hadde hatt 
sitt virke ved R a nheim P a pirfabrik i 
en la ng a rrekke. Det var i a lt .54 per
soner, derav 9 som ble tildelt Kongens 
fort jenstmedalje. De a ndre 45 ble til
delt Selskapet for Norges Vels me
dalje for lang og tro tj eneste. 

Medaljeutdelingen ble Iedet av ing. 

OppvctTtningsstaben 
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Fr·a h0yTe mot venstTe : 

FTu disp . E llingsen, r·ed . Odd Gj elsvik, 
dire7Gt0T K i cer , f ru K icer, J on Solem , 
Mar·tin H ar·peT, pastor· Egi l Aaken es, 
fr·u AalGenes, disponent Ov erwien . 

:I,. a 

fwvedbordel 

-~--: ,, ~ 



F1·a m edal.i eutdelingen 
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M0ller, som hadde Iagt opp seremo
nien. Han b le assistert av fru Ingrid 
Kirer, som overrakte medaljene. 

Anton Larsen takket pa m edalj0re
nes vegne for utmerkelsen. 

Men festen var ikke slutt med dette. 
Det var opptreden av et internasjo
nalt jazzba nd m ed en kvinnelig voka-

list og gode greier. Disse musikere 
gjestet for tiden Hotell Prinsen, og 
Jet var pa eget initiativ de opptradte. 

Videre serget klubben «Fuskeren» 
for mosjou av smilebandet, og de 
flittigste av aile, Solems kvintett , s0r
get for mosjon av m er eller mindre 
st0Ie lemmer. Disse musikere spilte 

Dans! 1·opte f ela. 

15 



forres t en ba de under middagen og til 
dansen , som varte til la ngt, la ngt ut 
i de sak a lte sma timer. 

Men det ble da likevel slutt for 
denne gangen ogsa, og endelig g jen
sto bare a finne s in kane og sin buss 
og dra 0stover t il ranheimslukta og 
hjemm ets a rn e pa R a nheim. Da vi 
m ed dieselkraft avanserte Kockhau
gens h0yeste punkt, hilste isbj0rnen 
pa R anheim oss velkommen tilbake. 
Og demringen pa 0sthimlen vars let 
en ny dag. 
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Gamle Ranheims-sanger 

Selbyggen som laget pengeT ~ 

FjoTdtu1· m ed Jom jTu Inge1· 
- vecl Fusk eTen. 





Disponent Overw ien 0ns lw r velkommen til den st0rste jamiliej est 
i Ranheims historie. 

Velkomsttale yed Jesten 
pd ,Pr/men )" 12 sept. 1959 

P a ver t sk a pets vegne har jeg den 
rere og g lede a 0nske a lle gjestene 
velkommen, ba de de som til daglig 
brerer byrdEne i fabrikken og de som 
har passert a ldersgrensen. Vi har 
ogsa invitert noen av va re venner 
utenom fabrikken pa Ranheim, og 
pressens representa nter, og h a per de 
vil hyggc seg m ed oss. Et srerlig vel
kommen til a il e vare vakre darner 
som gj0r dette til daglig noksa n0k
terne lokale til en virkelig festsa l. 

Vi har \"a igt a feire vart 75-ars 
jubileum m ed en virkelig stor familie
fest i samh0righ etens t egn . Det er den 
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store R a nheimsf a milie som i dag er 
benket om disse bord, og fler e genera
sjoner er r epresentert. 1100 personer 
er invitert, og jeg tenker a t 950 har 
tatt imot innbydelsen. Mon tro om 
det noensinne har vrert f eiret en 
s t0rre familiefest i det gamle Trond
h eim ? Men det blir ikke f est bare 
fordi vi er kommet sammen. Til fest 
h0rer m ere enn pyntede g jester, de
korerte bord, god mat og drikke, mu
sikk og underholdning. Bj0rstjerne 
Bj0rnson h ar sagt det s lik : «F est , f est 
- a lene frie f0lelser k a n h olde fest. » 

Med 0nsket om a t vi a ile i kveld rna 
bli fylt a v s like edle f0le lser, er det 
vertskapet s mal a s0rge for g jest enes 
lykke unde1· dette t a k , noe jeg ber 
dere a lle m il. medvirke til. 

Velkommen til bords' 



Hovedtaler·en diTekte>T K iceT 

Mine damer· og her"Ter·, kjceTe 
m edar·beid6r·e og gjester·! 

J eg er m eget g lad over at jubi
leumsfesten har latt seg ordne p i\. 
denne ma t en, saledes a t vi a ile er 
samlet i denne sal, og jeg er g lad over 
a kunne si noen ord ved denne a nl ed
ning og sa mtidig bringe dere a ile en 
hilsen fra de 0vrige styrem edlemmer . 

Aldri h a r vel sa mange fra R an 
heim vre ' t benket t il f est. Men sa er 
det heller ikke noen ordinrer begiven 
het vi feirer - m en bedriftens 75 ars 
jubileum. Det skal ofte mindre enn et 
jubileum til som paskudd fo r f est, 
men et 7•5-ars jubileum krever en f est, 
ilcke for fes tens egen skyld, men for 
a t vi en k ort stund sk a l stoppe opp 

og t a et blikk tilbake. Aile vi som s it
t er her i dag, og de som arbeidet p i\. 
R a nheirn f01· oss, har vrert m ed a for
me R a nheirn Papirfabrik - ikke ba re 
under fredelige og enige forhold , m en 
ogsa under inter essemotsetninger og 
strict. Men erfaringen har lrert oss a t 
det er la ngt m er som binder oss sam
m en enn scm skiller, og vi rna er
lcjenne a t f rem gang for bedriften be
tyr fr em g2.ng for hver enkelt av oss. 
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De 75 ar har vrert en k a valkade 
innen norsk industri. Vi m a innr0mme 
at det m a ha vrert noen pagangslystne 
og uredde k a rer som ved begynnelsen 
av denne periode Ia ivei m ed r eising 
av ny indus t ri - og da t il og m ed 
en sa vidt k omplisert produksjon som 
s ulfatcellulose. Hjelpemidlene den 
gang var naturlig nok m a ngelf ulle, 
og erfar ing hadde ma n lite a v. D et 
g ikk da h ell er ikke noe st orartet de 
f0 rste a rene, og fabrikken gikk fra 
ha nd t il ha nd . De nuvreren de eiere 
kj0pte Ranheim i 1907, og der ble de 
f0 lgende a r foretatt betydelige utvi
delser, sa fabrikken i 1912 ha dde tre 
pa pirmaskiner og en tilsvarende cel
lulosefabrikk. Men papirkvalitet og 
produksjonsomkostninge t· utviklet seg 
ikke tufredsstillende samtidig som 
k onku rra nsen steg, og fabrikken kom 
ett er f0 rs t e verdenskrig i en meget 
vanskelig situasjon. Krisen ble skjer
pet ved den va lutapolitikk som ble 
f0rt a v Norges Ba nk. Produksjons
innskrenkning m ed derav f 0lgende 
rasjonering av a rbeidet var dessverre 
en tid ikke til a unnga. Imidlertid lyk
tes det omsider i 1932 A fa i st a nd et 
sa ma rbeid m ellom No rdens kraftpa 
pirfabrikker, hvorved de krigende 
k onkurrenter ble forvandlet til sam
arbeidende k olleger. Dette snudde s i
tuasjonen, og det etablert e sarnarbeid 
ha r i a rene som fu lgte vrert til uvur 
derlig nytte for vtl.r industri. Sam
tidig har behovet for kraftpapir ver
den over 0ket enormt , hovedsak elig 
som f0Ige av nye a nvendelsesomra der, 
og det foregar for tiden et vil t kapp-
10p m ellom produksjonse>kning og for
ventede avsetningsmulig heter. H vor
da n dette sk a t utvikle seg videre Pr 
ikke godt a si , m en vi pa R a nheim 
har bcnyttet denne konjunktur til a 
styrke va r konkurranseevn e. Dettc 



arbeid pagar fremdeles, som dere vet 
vil en stor, ny papirmaskin komme 
i gang om et h a lvt a rs tid, og det er 
besluttet a ga til en storre okning av 
cellulosefabrikkens kapasitet. 

P i\. denne m a te vii R a nheim bli en 
stadig storre avtager a v skogsvirke, 
og derved oke det kvantum som kan 
foredles h er i distriktet. 

Det g leder meg a kunne si i dag, at 
a ldri har vi statt pa et sa vidt hoyt 
t eknisk niva i forhold til va r e konkur
renter som n a, a ldri har vare produk
ter vrert mere konkurransedyktige, 
vare ansattes faglige innsikt bedre. 
Men det g jelder forts att a vrere m ed 
i k a pplopet, vi vet hvorledes va re kon
kurrenter og kolleger arbeider intenst 
pa ytterligere konsolidering a v sin 
sti lling, Ia da ogsa oss gjore en inn
sats for faglig opplre ring, for plikt
oppfyllende daglig arbeid, at vi kan 
produse re •bedre og billigere enn a ndre 
sa vi dermed beskytter var a rbeids
plass og de investerte verdier. 

Det Jigger nrer a minnes a ile dem 
i dag som har m edvirket g jennom de 
75 a r til a bringe bedriften der den 
s tar. Men for det forste er det sa 
mange, ba de i hoy og lav stilling -
som gjennom tidene ha r ydet plikt
oppfyllende a rbeid, at det er vanskelig 
a n a vngi noen og ikke forbiga andre. 
Vurderingen av den enkelte kan ogsa 
vrere subjektivt preget , m en ett navn 
onsker jeg likevel a nevn e: Brukseier 
ingenior La uritz Jenssen, uten hvis 
initiativ det sannsynligvis ikke hadde 
vrert noen cellulose- og papirfabrikk 
pa Ranheim. 

I tillegg til det gratiale og det R a n
heims-fa t som dere na vi! ha tatt, har 
jeg den glede a kunne m eddele at vart 
styre h a r besluttet a innfore regulativ 
fra 1. ja nuar 1960 for ytelse a v pen
sjoner til funksjonrerer og a rbeidere. 
Dette innebrerer ikke at vare pens
jonsfond gar over til pensjonskasser, 
m en at bedriften pa tar seg de a rlige 
pensjonsutgifter uten medvirkning a v 
de a nsatte. I da rlige a r for fwbrikken 
kan det bli a ktuelt a disponere noe av 
pensjonsfond enes avkas tning, men 
normalt vii a ile pensjonsutgifter bre
res av bedriften. 

Fordelene ved den nye ordning blir 
noe hoyere pensjoner enn hittil , dertil 
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vii den enkelte vite hva h an har a 
regne med. 

Regulativet er under uta rbeidelse i 
sa m a rbeid med va r konsulent, og vi! 
bli bekjentgjort sen er e i a r . 

Vi er dypt n>rt og veldig takknem
lig for de gaver som vi har tatt til 
jubileet fra foreninger og institusjo
ner pa Ranheim. 

J eg tror ingen vi! ta m eg det ille 
opp om jeg spesielt n evner gaven fra 
Ranheim Arbeidsmannsforening, som 
er et tydelig bevis pa a t det er m ere 
som binder enn som skiller. 

J eg vi! sa g jern e f a komme med en 
personlig bekjennelse. De 36 ar som 
min hustru og jeg har fatt virke her 
oppe, har lrert oss a b li g lade bade i 
Tn>ndelag og tronderne. Naturen er 
vakker. Luften er ren, og befolknin
gen, trondern e, lrerer man snart a 
sette pris pa. De er reale, rerlige men
nesker m ed utpreget sans for en egen 
humor. De er dyktige i sitt a rbeid 
na r de forst kommer i gang, og de 
h ar en n edarvet kongelig bondekultur 
og tra disjon. 

Ser vi pa navnene pa de a nsatte her 
g jennom aren e, sa kan vi plase re de
r es opprinnelse i de flest e Trondelags
bygder, og det er de samme slekter 
som gar igjen generasjon etter gene
r a sjon, s lik som vi har sett eksempler 
pa i «R a nheims-Nytt» . Ved va re besok 
pa Ranheim er det alltid en g lede a 
se igjen de sa mme blide ansikter. 

Det e r ganske morsomt a kunne 
si at bedriftens styre i sin sammen
setning har fulgt den samme konti
nuitet. Styr·et i dag bestar av m edlem
m er a v de samme familier som i 1907 
sa tt i styret, og et styremedlem i dag 
var til og m ed i styret a ller ede den 
gang. 

Sa kan jeg meddele at det e r inn
lopet folge nde telegram til m eg fra 
Oslo: 

«Vi ber deg bringe deltagerne i 
Ranheims jubileumsfest i dag var 
hilsen med t a kk for godt utfort ar
beid hittil og m ed onsket om en 
vider e lykkelig utvikling i kom
mende a rtier for bedriften og dens 
ansatte. 

N. 0 . Young F ean1ley. 
S . A . SolbeTg. 
Nils A stn!p. » 



Vi slutter oss til dette 0nsket om en 
videre lykkelig utvikling i kommende 
a rtier for bedriften og dens ansatte, 

og vi drikker en skat for Ranheim 
Papirfabrikk, og denne skal retter jeg 
til hver enl<elt av dere. 

* 

Fagfo?·eningens Jorrnam1. Oddmund Faksvags svartale. 

Herr styrets formann , 
rerede jubilanter, 
mine da mer og herrer. 

Pa vegne av de innbudte h er i kv elcl 
skal jeg fa lov a t a kke for innbyclelsen 
og 0nske hjert elig til lykke mecl jubi
leet.. 

Det er m a nge ganger blitt hevclet 
like overfor meg, - clere har vel ogsa. 
h0rt det, tenker jeg - at Ranheims
folk er sa steclsbevisste. Et annet ut
trykk, loka lpatriotisme, brukes ogsa 
mye. J a, jeg ha r til og mecl i offent
lige forsam linger f a tt h0re at vi be
trakter oss selv og steclet, nrermest 

som en «stat i staten». La det na 
vrere som det vii med det - det er 
m eget mulig at det er noe i det, -
men at det skal vrere noe galt i det a 
ha s like felelser for heimstedet sitt, 
det protesterer j eg i mot. Vi er jo et 
forholdsvis lite indus tristed, med del
vis felles ir::teresser og problemer, og 
a ile kjenner a ile. Vi f0ler med hver
andre om sorg og motgang skulle 
m0te noen, og vi gleder oss nar fru 
Fortuna g it noen av oss en ekstra 
overraskelse. En hyggelig begivenhet 
er vi deltak ere i ikveld. Aldri h ar vel 
sa mange med tilknytni ng t il R an-



h eim og fa brikken vrert benket til 
fest , i ordets videste betydning, fo lk e
fest . 

75 ar er ingen a lder hverken i det 
ene eller a nnet henseendet i dag, med 
den rivende tekniske og vitenskape
lige utvikling. Dog rna det vel vil lig 
innr0mmes at den eller de som h ar 
nadd denne a lder en har tradt sine 
barnesko, og tillagt seg en viss livs
erfaring. D et er vel ingen grunn til a 
ta forbehold for en s lik antagelse n ar 
det gjelder jubila nten her i kveld. D en 
eller de av dere som sitter her i salen, 
som g jennom en lang arbeidsdag i be
driften h ar fulgt utviklingen, og som 
i t ankene og m innet kan ga 40- 50- 60 
a r , ja kanskje enda lengre tilbake i 
tida, k an vel b edre enn noen annen 
danne seg et bilde av utviklinga som 
har for egatt i disse 75 a ra. D ette h ar 
ikke gjort seg sj0I, det h ar ganske 
Iogisk fulgt forholdene ellers i landet 
vart og verden for 0vrig, og stilt krav 
til h ver enkelt , bade b edriftens eiere 
og a nsa tte. Sa greitt h ar det nok sik
k ert ikke bestandig vrert, hverken for 
den ene ell er den a ndre. Enhver be
gynnelse er som regel va nskelig, det 
f ikk nok sikk ert de som tok initiativet 
t il a skape det som er blitt R anheim 
Papirfabrik, - og ikke minst de som 
h adde sitt daglige virke der - erfare. 
Interessemotsetninger, konjunkturer 
og mye, mye annet h ar forstaelig nok 
spilt en gansk e vesentlig rolle. L a ng 
arbeidsdag, da rlige lokaliteter og sa
nitrere forhold, !ita betaling og usikre 
arbeidsforhold. D ette ikke spesielt fo r 
R anheim, men det var faktisk forhol
dene innen industrien for bare noen 
a rtier s iden. Vel , vi h ar h eldigvis lagt 
disse forholden e bak oss og ingen 0n
sker dem tilba k e. U ten at dere rna 
tillegge meg noen som heist mistankc 
om agitasjonshensikter i forbindelse 
m ed det fcrestaende valget, g j0r man 
vel ingen urett om man sier at den 
sikreste og m est positive utviklinga 
har foregatt etter krigen. Arsaken ? 

J a, se det er det vel ikke sikkert vi 
b lir enige om, sa Ia oss for a ll del ikke 
a nalysere den . 

Nei, Ia oss snakk e om noe m er e 
trivelig. I kveld er det f est, og det er 
R a nheim som fester. Det som ha r 
skapt Ranheim, og opp gjennom a r ene 
h a r utviklet stedet til clet clet er blitt, 
er vel uten tvil fabrikken. D en er 
selve livsnerven for stedet, og for a ile 
oss som h a r va rt daglige virke der. 
N a r det g jelder sp0rsma let trivsel og 
gode hyg ieniske forh old, rna m a n vel 
h a Iov t il a si a t v i er kommet Iangt. 
Det er b litt en p en bedrift, trivelige 
Ioka ler og ikke minst vakre omg ivel
ser. Forskjellig g risarbeid under min
dre trivelige forhold kan nok fore
komme i dag ogsa, men disse j obbene 
er h eldig vis i sterkt avtagende, for
h ftpentlig forsvinner de h elt om ikke 
sa a lt for Ienge. 

Ellers vii jeg fa Iov t il a presiser e 
og samtidig t akke for de forskjellige 
sosiale gode som er blitt oss til del. 
J eg tenker da pa pensjonsfondet., 
fer iehjemmet , st0nad til boligbyggin
gen etter krigen og forskj ellige a ndre 
ting, og det ferskeste, om en skal s i 
det slik, j ubileumsgaven . D en takken 
retter jeg til styrets formann , h r . 
direkt0r Ki rer, og jeg ha per h an brin
ger den videre til de av styrets m ed
Iemmer som ikke er til steele her 
i kveld. 
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Sa stat· det tilba k e a 0nsk e a t be
driften rna utvikle seg i pakt m ed 
tida, a t de som star som ledelse ut
nytter de muligheter som gis til vi
dere utbygging og modernisering, sa 
sim i vi som star i den direkte pro
duksjon g j0re vart t il at bedriften kan 
b li sa konkurra nsedyktig som mulig . 
Sa h a per vi at vi ogsa i ara fremovcr 
rna fa a n ledning t il a puste i ran
heimslukt. D en er bitter for byfolk og 
langveisfaren de, for oss betyr den 
a rbeid og eksistensmulig h et er. 

Ei h erlig Iukt! 



Disponent Ellingsen taleT 
jo1· m edal.im·ene. 

Mine damer og hetTer! 
Ved ethvert star-arra ngement h er 

i Norge har vi en fast post, og en 
ekstra f estlig post pa progra mmet : 
Det er noen som blir gjensta nd for 
spesiell oppmerksomhet , som blir de
korert for lang og tro tj eneste. 

Jubileet i dag er en stor historie, og 
f0lgelig er det et stort a nta ll som ha r 
gjort seg fc.rtj ent til en ekstra honn0r. 
Riktignok har ingen av dem a rbeidet 
pa Ranheim i a lle 7·5 a r . D et fant vi 
ut ved nrerrnere overveielse vill e vrer e 
et s tri tt for langende. Men vi ha r 9 
mann som h a r vrert hos oss i •50 a r! 
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Vi h a r n rerrner e 40 k a r er som har 
unnagjor t de f0rst e 30 a r og vel sa 
det! N a s}: a l vi selv se og h0re og 
erkjenne a t det er en uts0kt samling 
av kjente og ypperlige ranheimsnavn 
som ropes fra m fora n fronten. 

En bedrift, en fabrikk besta r ikke 
ba re a.v bygninger og rnaskiner . Men
nesker m a ogsa til, og etterhvert vil 
disse g i stedet sitt srerpreg og det som 
og sa k a ll es a trnosfrere. Cellulose- og 
papirfabrikkene rundt om i h ele Nor 
den er noksa like. H0ye skorsten er , 
soda hus- og kokeribygninger og de 
noe Iavere og la nge rn a skinha ller. Ar
beidsoppgavene er ogsa stort sett de 
samrne. Men kommer vi innenfor og 
treffer m ennesk en e, er de likevel 
noksa forskjellige, fra sjefene og ned
over i r ekkene. Kronet", tonn og meter 
er like, m en heldig vis ikke rnenne
sk ene. 

Noe liknende k a n s ies om hjem, 
resta uranter , hotelier , kunstgallerier 
og museer . Midt i all omskiftelig het 
finner vi en kj erne som bestar, en 
kva litet sorn varer, en eg en tone som 
klinger. Ranheim Papirfabrik h a r a ll 
g runn til a h edre sitt fa ste galleri og 
hylle de m a nge som ved s in innsats 
har underbygget va r stabilitet'. Det er 
ma nge t il reisende fra inn- og utland 
som n ettopp har gjort m eg oppmerk
som pa at rn eget av suksessen pa 
R a nheim ma skyldes a t der er mange 
eldre og dyktige fo lk som er glade i 
stedet og liker sitt a rbeid. Lenge f0r 
det engelske uttrykk «teamwork» 
kom i bruk, forsto de a t et godt sam
a rbeid rna til . De visste at et hus som 
er splidaktig m ed seg selv, uvegerlig 
m a ga til grunne. 

J eg har den re r e og glede a ann1ode 
f r u d ir ekt0r Kire r a foret a den h0y
tid elige h andling . Sa ma jeg be vete
r a nene om a komme frem. 

Og vi a ndre, vi ska l sa nnelig app
la uder e hver enkelt, og sa mle krefter 
til det s tor e hurra na r a lle medaljene 
er vel i ha vn' 
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Ranheims nye kombinert 

I «Ranheims-Nytt» nr. 1, mars 1957, 
orienterte disponent Overwien om va r 
nye kombinerte kraftpa pirmaskin. 

N a r dettcc slcrives ha r a llerede to 
mont0rer fra Thune vrert i sving siden 
begynnelsen av oktober d. a . m ed 
montasjen. 

A kunoe si bes temt nar m askinen 
er klar for produksjon, er ikke mulig 
i skrivende stund, m en a ile kluter 
settes til for a greie monteringen sa 
hurtig som mulig. 

P arallelt m ed bearbeidingen av 
selve papirmaskinen , ha r vi h a tt en 
g od del strev m ed utformingen av 
massesy:stemet fora n papirmaskinen . 
Massesystemet benevnes pa engelsk 
g jerne «Stock & White Water Sy
stem» eller ogsa kort og godt «Flyt 
skjemaet». 

Utformingen av flytskj emaet er 
meget avgj0rende for en papirmaskin, 
og det fremkom forskj ellige alterna
tiver som ble ,inngaende diskutert og 
g jennomgatt , inntil det ble bestemt at 
vi skulle riicsp0rre en svensk ekspert , 
professor Borje Steenberg ved Sven
sk a Tradforskningsinstitutet i Stock
holm. 

Ved bese~k her gikk professor Steen
berg igjennom vare forslag og kom 
til slutt frem til en utforming av f lyt
skjemaet, i store trekk slik som det 
n a foreligger. 

Fra papirmaskinf0rerens plass ved 
va tenden ska t vi ved hjelp a v et gra
fisk panel kunne f0 lge og kontrollere 
h ele f lytskjemaet fra h ollenderiet og 
frem ovel' papirmaskinens wireparti 
og pressparti. Det grafiske panel ska l 
utstyres m ed signallamper og ampe
remetre som viser a t de forskjellige 
motorer er i sving, foruten en del 
trykkna pper for s t a rt og stopp av de 
forskjellige mindre motorer. 

Tenker vi oss i papirmaskinf0rerens 
sted og ser pa fig. 1, vil vi ta et bilde 
av hvordan massen gar g jennom sy
s t em et. B ildet blir selvf0lgelig ikke sa 
livaktig som i virkeligh et en, for vi 
ma ngler jo lys pa a ile sig nalla mper 
og utslag pa amperemeterne, m en vi 
m a fors0ke a se det h ele for oss 
likevel. 

N ederst til venstre ser vi de tre 20Cl 
hk. R eistenm0ller som a llerede er 
montert i hollenderiets 2nen etasj e. 
Massen kommer inn i r0rledningen , 
som er a ntydet lengst til venstre, og 
passerer gjennom de f0rste to R ei
stenm0llene parallelt. Dise har for 
0vrig basaltla va-ga rnityr. Videre gar 
massen i serie igj ennom den tredje 
Reis tenm01len, som bar stalgarnityr. 
For a h olde konstant niva i det etter
f0lgende 50 kbm m a lek a r bar vi satt 
inn en nivastyrt i masseledningen 
foran R eistenm0llen e. 



kraftpapirmaskin - P.M. V. 

Etter R eist enm0ll ene og m alekaret 
kommer papirmaskinens f0rste kon
s istensregul ator. Denne er av type 
Area s lik vi kj enner den bl. a. fra var 
PM. IV. De to 285 hk Jordanm01ler 
som da f0Iger, er a llerede pa plass i 
var gamle pappmaskinsal. 

Ut10pet fra J ordanm01Ienes niva 
styres fra en niva kasse f0r prima
massen gar ned til de to 14 kbm 
maskinkar lengere ned til h0yre pa 
skjemaet . Maskinka rene er utformet 
med kra ftige propellere og m ed skille
vegg for s irkulasjonens del. Det er 
forutsetningen a t kun ett maskinkar 
skat beny ttes ad gangen. 

Nivastyring av maskinkarene skjer 
pa samme ma te so m for malekaret, 
m ed en nivastyrt ventil i r0rledningen 
til karene. Kons istensregulering nr. 2 
komm er etter maskinkarenes trans
portpumpe. Denne konsistensregula 
tor skal utjevne eventuelle uregelmes
sigheter i konsistensen f0r m assen 
sendes gjennom en etterf0lgende 75 
hk R efiner slik vi kjenner den fra 
vare andre maskiner, og videre til en 
Kalle gramvektsreg uleringskasse. -
Denne regula tor har nivastyrt ventil 
fora n og etter k assen, og gramvekten 
k a n bestemmes ved a r egulere niva 
forskj ellen mellom en skillevegg m ed 
spalte. H elc reguleringen skal kunne 
skje fra det grafiske panel. Fra gram-
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vektsreguleringskassen gar m a ssen 
direkte til sugesiden av 1ste trinn cen
tricleanerpumpe. Dette er en pumpe 
som plaseres direkte pa brettvanns
gropen i kjeller en. Ved a t pumpen er 
dimensjonert for en m eng de a v 6'500 
1 pr, minutt, vii 1ste trinn cent r i
cleaner a lltid fa denne m engde a a r
beide m ed. Variasjoner i gramvekten 
vi! gi utslag i konsistensen gjennom 
l. trinn. Etter 1. trinn centricleaner 
gar m assen til s iste fortynnings
pumpe, som ogsa star i kjeller en, di
rekte pa brettvannsgropen. Denne 
pumpe er en spesia lpumpe som !eve
res a v firma Black-Clawson i Eng 
la nd, og er utstyrt med dobbelt l0pe
hjul som er noe forst il t for a unnga 
store pulsasjoner. 

Opprinnelig var papirmaskinen 
t enkt igangkj0rt uten s iler , m en etter 
de nyeste erfaringer h a r vi bestilt 2 
sak a lte «Selectifier Screens», ogsa !e
vert av Black-Cla wson. Dette er s iler 
som arbeider i et lukket vreskesystem 
under trykk og plaseres i system et 
etter siste fortynningspumpe og fora n 
en sakalt «P rereventil» like foran inn-
10pskassen. 

«P re reventilen har fAtt sitt navn 
etter en va nlig prer e slik vi kjenner 
den fra fruktb utikken, da formen er 
den samme. Den «prereventil» som 
blir bygd inn fora n innl0pskassen har 
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imidlertid en langt annen st0rrelse, og 
h ele utstyret skal tjene til a fordele 
m assestmmm en jevnt inn til innl0ps
kassen . Ventilen er fabrikert hos J. 
M. Voith i Tyskland, og skal ogsa 
kunne man0vreres f jernstyrt. 

For a kunne holde jevnt niva i 
brettva nnsgropen , a nordner vi en 
pumpekasse i kjelleren omtrent midt 
under wiren . N ed t il denne kasse f0res 
vannet fra wiresugekassene og suge
g usken . En pumpe sirkulerer vann til
bake til brettvannsgropen slik at det 
a lltid er tilba k el0p og dermed et til 
mermet konsta nt niva i h ele brett
vannsgropen. 

Overskytende brettvann pumpes fra 
en nivastyrt transportp umpe direkte 
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opp til Wacofilter for fibergjenvin
ning. 

Guskgropen f!l.r likeledes sin niva
styrte transportpumpe med ti!bakel0p 
til gus!{gropen og opp over en for
tykker o~ vider e til Wacofilter. 

Den g jenvunne fiberm engde gar til 
et ca. 40 kbm stort utskuddskar og 
f0res derfra sammen m ed primamas
sen tilbake til maskinen . 

Bakvannet gar til en separat bak
vannstank og pumpes herfra til 
spritsr0r i wiren og til konsistensre
g ula torene. 

I kjelleren under glitten vi! det bli 
montert en utskuddsoppl0ser, og ut
skuddet tenkes f0rt via guskgropen 
over fortykker og Wacofilter for gjen
vinning. M. a. o. vi! vi fors0ke a holde 
va r nye pa pirmaskins g jenvinnings
anlegg adskilt fra vare a ndre maski
ner. 

Etter a ha utarbeidet og deta lj ert 
flytskjemaet slik som ovenfor beskre
vet, har vi hatt forn0yelsen av a h0!:'e 
at mange av de nyere papirmaskiner 
ute i verden har flytskjemaer prinsi
pielt overensstemmende m ed vart. 
Dette skulle jo borge for en vel!ykket 
l0sning . 

Nar det g jelder selve papirmaski
nen, har &pesielt t0rkepartiet under
gatt en del forandring. Ser vi pa fig. 
2, g it· den et bilde av maskinen slik 
den na blir montert. Etter presspar
tiet kommer f0rst to grupper, hver 
med 6 t0rkesylindere og 2 fi ltt0rke
sylindere, aile m ed diameter 1500 mm. 

Yankeesylinderen - som for 0vrig 
hadde en vellykket transport i juni 
ma n ed d. a. - blir utstyrt med 2 
filtt0rkesy!inder e og 1 anpressvals. 

En t0rkesylinder med ·2 m diam. 
samt en 1.'5 m kj0levals kommer 
umiddelbart fora n glitten. 

Glitten utstyres m ed 6 kraf tige val
ser med mulighet for montering a\' 
ytterligere 2 valser, og t il s lutt kom
mer Pope opprullingen. 

Nar det gjelder rullmaskinen, hadde 
vi opprinnelig bestil t en konvensjonell 
rullmaskin fra J agenberg, tilsvarende 
rulllmaskinen for var P.M. II og IV, 
m en denne bestilling er senere for
andret t il a gjelde en moderne press
luftrullmaskin som J agenberg i mel
lomtiden er kommet frem til. Rull-

27 

maskinen sk a t drives fra en 100 hk 
turbin som vi tidligere har anvendt 
for en av vare gamle flishuggere. 

Damp- og lwndensatanlegget for en 
papirmaskin av denne type er et pro
blem for seg. P a eldre papirmaskiner 
ble som regel kun en damptrykkregu
la tor insta llert for a holde damptryk
k et konstant til a ile t0rkesylinderne. 
T0mming av sylinderne og differans
trykket over de forskjellige t0rke
g rupper ble m er eller mindre tilfeldig, 
og liten oppmerksomhet ble viet den
n e del av papirmaskinene. I og med 
st0rre m askiner m ed st0rre t0rkepar
tier og derav f0lgende st0rre damp
forbruk, steg kravet til bedr e regu
lerings- og overvakingssystemer ogsa 
for t0rkegruppene. 

Dampfordelingsstokken f!l.r hele 4 
regulerings\'entiler for da mp til de 
forskje llige grupper. Flashdampen fra 
de grupper som f a r friskdamp ledes 
via kombinerte dampavskillere og 
kondensatpotter til sylindere som lig
ger mermere presspartiet. 

P a denne mate utnyttes m est mulig 
av dampens varme, men det kreves en 
kondensa tor og en vakuumpumpe for 
kondensatet ut fra de sylindere som 
f!l.r flashda mp. 

Ideen m ed en slik kobling er a holde 
den riktige sylindertemperatur g jen
nom hele t0rkepartiet, og systemet 
kan utbygges videre slik a t padrag 
av damp kan styres avhengig av mas
kinhastig heten og 0nsket t0rrstoff i 
papiret etter t0rkepa rtiet. 

Til a begynne m ed rna imidlertid 
«t0rkeren » styre de fora nnevnte r egu
latorer, avhengig av de kvaliteter som 
kj0res pa rnaskinen. 

Va1·megjenvinnings. og 
venti lasjonsanlegg. 

N a r vi tilf0rer damp til t0rkesylin
derne og papirbanen passerer m ellorn 
t0rkefiltene og sylinderflatene, avdri
ves en h e! del vann . Ved denne pro
sess da nnes h et va tluft som samles i 
hetten over t0rkesylinderne og fjernes 
ved hjelp av kraftige vatluftvifter. 
Den avgaer.de luften passerer imidler
tid f0rs t va rmegjenvinningsbatteriene 
hvor vi tar vare pa varrnen og anven-



der denne til oppvarming av inngA
ende friskluft. 

Luftomsetningen i en modern e pa
pirmaskin er a nselig stor, slik at an
leggene blir ganske ruvende. 

For vAr nye m askin bli r det insta l
ler t to like va rmegjenvinningsbattc
rier oppe pa t aket. 

For A skaffe tilstrekk elig frisk luft 
ned til himlingen over m askinen og til 
kjelleren, blir det pla sert 3 friskluft 
vifter pa taket i fo rbindelse med g jen
vinningsbatteriene. 

P a grunn av at vi har avsatt en 
apen plass etter de to f0rste t0r k e
gruppen e for senere installa sjoner, 
blir hett en over maskinen delt i to. 
Dette fAr imidlertid ingen betydning 
rent ventilasjonsmessig, da de to for 
a nnevnte varmeg jenvinningsbatterier 
a nordnes slik a t de skal kunne hjelpe 
hvera ndre, avh engi g av hvorda n m as
kinen bli r kj0rt. 

D et elektrisl•e anlegg. 
For a drive en papirmaskin m ed 

tilbeh0r kreves mange forskjellige 
elektriske motorer. For selve driften 
av maskinen vi! det bli montert et 
likestr0ms omformeraggregat i trafo
stasjonen , som a llerede er bygd pa 
nordsiden av den nye papirmaskinsa l. 
Fra omformeraggregatet vi! like
str0m bli sendt ut til 3 Jikestr0msmo
torer som driver selve papirmaskinen. 
Moderne konta ktorer og styrkeknap
per blir montert separat for like
str0mmen. 

For A skaffe str0m til a lle de for
skjellige 220 Volts motorer blir det 
bygd et start fordelingsstativ i samme 
rom som omformeraggregatet. Fra 
dette stativ vi! sa de forskjellige k a 
belkurser bli f0rt, for de st0r re slepe
ringsmotorer direkte til det steel hvor 
motorene er plasert, m en for de min
dre kortsluttmotorer vii hovedkurser 
bli lag t til et sepa ra t rom for samtlige 
sikringer og kontakter. Fordelen 
ved et s likt rom er at elektrikerne da 
har det m este utstyr samlet pa ett 
sted og bekvemt kan rette pa even
tuelle f eil. 

Maskinens tota le kraftforbruk vii 
ligge pa ca. 1200 kW ford elt pa ca. 80 
forskjellige st0rre og mindre motorer . 
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D e bygningsmessige w·beicler 

har vrert omfatt ende og svrert kom
plisert e. Vi vet fra tidligere a t bygge
grunnen her pi\. R a nheim ikke er den 
beste. F 0r vi overhodet satte i gang 
projektering av bygget, ble det fore
tatt inngaende grunnunders0kelser. 
Dere har vel a lle lagt m erk e til noen 
mystiske k ar er som fra tid til a nnen 
arbeider m ed a presse la nge bor n ed 
gjennom jor den . Det arbeidet disse 
karene g j0r er a v h elt avgj0rende be
tydning for f unda m enteringen og di
m ensjoneringen av bygg- og m askin
fundamenter. 

R esulta t ene fra bore- og pr0veun
ders0kelsene fra P .M. V's nye sal ble 
inngaende beh andlet av J ernban ens 
ekspert, geolog, ingeni0r Rosenlund, 
og en rapport fra h a m da nnet g runn
laget for tillatte belastninger p i\. grun
n en. 

Som vi pii forhand f ryldet, sa geo 
logen bl. a . i sin rapport a t grunnfor
holdene var sterkt varierende bade 
rned hensyn til sammensetning og 
f asthet . Moreneleire og kvikkleire var 
saledes de dominer ende jordarter. 
Moreneleiren er en darlig sortert jord
a rt som inneholder g rus og sand i 
sterkt vekslende m engder. Romvekten 
er h0y, vunli.g vis omkring 2.'2 t fm 3. 
Va nninnholdet er lavt og jordarten er 
lite sam menpressbar. Grusinnholdet 
forarsak Gt a t det nesten var umulig 
a t a pr0ver sam ikke va r beskadiget, 
oftest var pr0vene omr0rt. 

Imidlertid ble de tillatte belastnin
ger - basert pa hel plate under byg
get - fas tsa tt t il m aksimum 10 t fm 2 

for byggets vestre del, og maksimum 
7 t fm2 for 0str e ha lvdel, a ltsa relativt 
sma bela stninger, slik sam vi dess
verre er vant til her pa Ranheim. 

Vare bygningstekniske konsulenter 
og var entrepren0r har imidlertid 
greidd a reise et forsvarlig bygg pa 
grunnen, og m0nsaskransen har a ll e
rede vrert pa taket. Det er da bare a 
hape at vi ikke far setninger i grun
nen , som k a n influere pa m askinens 
f undamenter . 

Nar vi til slutt n evner a t anlegget 
vi! fa like pen beha ndling innvendig 
og utvendig sam vare andre avdelin
ger, og a t muligens va re gartnere vi! 
g j0re det hyggelig og pent utenfor, 



YankeesylincleTen til P.M. V. 

Monte1·ingen av va tpa1·tiet eT begynt. 
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tror vi nok a t en pen tilveks t til vil.r 
fabrikk snart er bragt lykkelig i 
havn. 
H ele anlegget er beregnet til •1·2 mill. 
kroner. Det er umulig il. n evne a ile d~ 
forskjellige !everand0rer som stAr bak 
anlegget, m en de viktigs te er : 
Papirmaskinen: A /S Thunes m ek . 

Vrerksted og Karlstads Mek Verk
stad n il.r det gjelder ya nkeesylinder, 
ettert0rkesylinder og vakuumpum
per. 

Reistenm01ler: Industritechnik 
Jorda nm01ler: J. M. Voith. 
Massepumper : A JS Myrens Verksted. 
Konsistensregulatorer: A.B. Area R e-

g ula toret·. 
Nivil.- og gramvektregulering : A.B. 

Kii.lle R egulatorer. 
Centricleaner-anlegg: Ba uer. 
Centriclaner-pumper: H a rtm ann & 

Egger. 

OMKRING JUBILEET 
Straks etter jubileet kom dette 

brevet adressert til: 

'7<5-il.rs Jubilant 
Ranheim Papirfabrik, R anheim. 
Herr jubilant. Hilser deg m ed de 

75 il.r. Da jeg holder Adressa, s il. jeg 
og lest e, og kom til A t enke p il. da jeg 
arbeidet der .. Da var jeg i 13-14-il.rs
a lderen. Nu er jeg '85. Vi reiste med 
toget til R a nheim for A ta flisen ut av 
papiret , og brukte en liten kniv, og sA 
hadde vi a kkurat som musikerne sta
tiv og la mpe under. Det va r moro for 
os unger, fik jo reise frit m ed toget , 
men vi m aatte ha kupe for os selv, 
for vi lugtet. 

Undertegnede fik slik lyst til og 
sende dette minde. Min bror Karl 
Olsen Ma lvik var jo i Sodahuset og 
ha r vrert i fabrikken i mange aar. 

Ja, saa ber jeg om undskyldning. 
Hilsen med fortsat lykke. 

Anna Schei. 

T elegram til f es t en fra Kirknesvil.g 
Sagbruk: 

Gratulerer m ed 7<5 il.r p il. «baken ». 
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Siler og fo·rtynningspumpe : Black 
Clawso:a. 

Elektrisk drift, motorer, iga ngsettere: 
NEBB 

Varmegjenvinning: A .B. Svensk a 
Flii.ktfabriken. 

Sugevalser: 0. Dorries. 
Rullmaskin : J agenberg. 
Massekar: Elektrisk sveising 
\Vacofilter·: W allquist & Co. 
L0pekraner: Sverre Munck 
Masse- 0g dampventiler: W estad Ar 

maturfabrik. 
Bygningsmessige konstruks joner: 

Ril.dgivende ingeni0rer H a rboe og 
Leganger 

med utf0rende entrepren0r : 
A/S Trondhjem s Cementst0beri & 
Entrepren0rforretning. 

26. oktober 19~59. 

Han·y Roger Olaussen. 

NIDAROS BISKOP HILSER 
J eg vii gjerne fA bringe Ranheim 

Papirfabr ik, dens ledelse og dens ar
beidere min hjertelige lykk0nskning 
i anledning jubileet. 

I snart 40 il.r har jeg fu lgt utviklin
gen i industrisamfunnet R a nheim. J eg 
var ogsil. selv med da R anheim kirke 
ble innviet. Det har vrert en g lede A 
se hvordan det sosiale, kulturelle og 
kirkelige liv har fil.tt utfolde seg in
n enfor denne store bedrift. Dette t ak
ker jeg for. 

J eg hil.per a t dette gode sa m arbeid 
m il. fortsette i de il.r som kommer, til 
gagn for helhet en, for det h ele sam
funn. Nidaros bispestol 5/9 1957. 

Arne Fjellbu. 
( Fra «Din kirke» ) 

RETTELSE R: 

P a s ide 32 i forri ge nr. under bildet 
av de kvinnelige arbeider e 1·9~3 er et 
na vn blitt til Marit L eikvold. Det ska l 
vrere MaTit K i1·k vold. 

Side 50: Under bildet av m annlige 
a rbeidere st i r det at i annen rekke 
er de 4 f0rst e ukjente. Vi har f il.tt r ede 
p il. at nr. 1 er a vd0de Anders Olsen , 
Oha rlottenlund. 



Noen av sk1·ibentene. 

E i tid f0r Ranh eim Papirfabriks 75-
arsjubileum fikk et par k lasser ( 6. og 
7.) ved Ranheim folk eskole som stil
oppgave a skrive om fabrikken og 
pa pirframstilling. 

Elevene tegnet t il stilene. Siden 
samlet de stiler og tegninger og bandt 
dem inn t il ei bok. Denne boka ska l 
etter hva skolestyrer Hongset sier, 
redaksjonskomiteen f a som gave. Vi 
tak ker elever og lrerere. Boka skal bli 
oppbevart i Ranheims-Nytt's arkiv 
eller i fabrikkens bibliotek. 

Vi har tenkt a offent! iggj0re noe i 
«R -N». Heist ville vi ha g jengitt alt, 
bade stilene og illustrasjonene, m en 
enhver skikkelig avis har noe som 
heter plassmangel. Ogsa vi har det. 
Vi har h oldt oss andsverkloven etter
rettelig og foresp urt om t ill atelse til a 
offentliggj0re. 

A ile stilene er· gode, og de forsk jel
lige elever har sin egen srerperegedc 
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m a te a fortelle pa . Vi har derfor etter 
loddtrekning t a tt ut en stil som vi 
g jengir i sin h elhet. Den heter: 

Hvis fabrikkpipa kunne snakk e, 
m a tte det bli omtrent s lik : 

J eg ble ferdig for 43 ar siden pa 
R anheim T eglverk. L eira som er i 
meg, er fraktet pa vagger fra H itra 
pa Ranheim . Sa ble jeg eltet, malt og 
brent til t eglstein pa t eglverket h er. 
Det ble satt m a nge m enn t il a grave 
ut der jeg skulle sta. Men det var dar
Jig bunn. Det var ikke den fine beton
gen som finn es i dag, derfor ble det 
Iagt ut t0mmerfiAter under meg. De 
ble krysset i 5- 6 lag for at de skulle 
brere tyngden . J eg har en vekt pa 11 
kg pr. cm'2 Tverr rna let mitt er pa ca. 
2.2 m. Sa du skj0nner jeg er ingen 



sm~gutt i vekt. S~ kom det en spesi
alist for ~ mure meg opp. Han fikk 
med seg mange ma nn fra Ranheim og 
ellers mange murere. Stein og m0rtel 
ble heist opp i meg. S~ ble jeg murt 
opp i en h0yde av 73 meter. Det ble 
satt opp lynavleder p~ toppen med 
ledning n ed til jorda. Lynet har sl~tt 
ned i m eg mange ganger, m en lyn
avlederen har reddet m eg. Da jeg var 
ferdig, heiste de det norske flagg p~ 
toppen. I sterk storm kan jeg svaie 
til sidene opp til en meter p~ toppen. 
Derfor har jeg sl~tt sprekker her og 
der. De har slatt svrere jernband 
rundt meg p~ disse steder for ~ holde 
meg sammen. De som har satt pa 
disse bandene, har hatt mange tusen 
kroner for ~ gj0re det. Det er nemlig 
ikke hver manns sak a ga opp utven
dig pa meg. Faller de ned, faller de 
bare en gang. Det er jernhaker til ~ 
g~ i b~de utvendig og innvendig. J eg 
har hatt tre bmdre, men de var s~ 
sm~ av vekst at de n~dde ikke opp i 
lufttrekken. Derfor ble jeg plasert slik 
a t hele fyringskomplekset kunne bru
ke meg. 

Du m~ tro jeg har sett fabrikken 
vokse i disse ~rene. Det er det fjerde 
sodahuset i min tid. De andre ble for 
sma. Og det er det andre fyrhuset. 
Ellers er papirfabrikken vokset fra 
1 papirmaskin til nesten 5. Produk
sjonen er fordoblet flere ganger siden 
jeg ble til. Og det moderniseres rundt 
meg til stadighet. Det er visst bare 
jeg som ser ut til a f0lge med tiden. 
Jeg kan jo av og til s la en sprekk av 
alderdomssvakhet, men da kommer 
det bare en spesialist og slar et ellcr 
flere jernba nd rundt m eg, sa er jeg i 
fin form igjen . 

Om ca. 14 dager feirer fabrikken 
75 ars jubileum. Arbeidere og funk
sjonrerer er innbudt til fest i Prinsen 
Hotell i Trondheim. Det er bare jeg 
som ma sta hvor jeg star, m en jeg 
slipper a ryke den dagen. S0ndags
kvelden mli. jeg til a ryke igjen. J eg 
ha per jeg tar fortsette a ryke til 
glede og gavn for Ranheims befolk
ning i tida framover. Gratulerer! 
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Utdrag Ira e n del stile1· 

En begynner stilen slilc: 
«Ba k uthuset v~rt Ia det en stor 

haug m ed rask. Det var nettopp kom
m et en brun papirpose blasende dit, 
og den var da se!vf0Igelig midtpunk
tet. «T enk,» sa den, og sa seg rundt 
om i flokken av gamle hermetikkbok
ser og annet gammelt rask. «For ca. 
et ar siden var jeg et stort frodig 
grantre.» «Hvordan k an det ha seg at 
du er en pa pirpose na da? » spurte den 
ene hermetikkboksen. 

Og set .fd1· vi h0re om ll ele prosessen 
fm tre til papir. 

Neste tar som utgangspunkt en 
historie om P ette1· bcerplukker som 
har «Ranheirn Kraft» rundt nistema
ten, .og da han skal spise - -

Da begynte papiret ~ snakke. -
«Har du lyst til a h0re om hvordan 

jeg ble til papir, P etter? » 



«A ja, » svarte Petter, «det har jeg 
a lltid hatt lyst til A h0re om». 

«Engang var jeg et fm i en gran
kong le. Men en vardag kom vinden og 
blaste meg langt, langt bart. J eg f ikk 
0ye pa en f in plass, og sa ba jeg 
vinden om A slippe meg n ed der. Sa 
kom jeg ned i jorda og vokste opp t il 
et tre.» 

Og senere i stilen : 
«E t lok omotiv puffa ass opp t il hog

geriet . Der ble jeg h ogd i sma bit er. 
Sll. ble jeg blll.st gjennom ei svrer r en
ne opp i en kj el. Skal si det var nifst! 
I kjelen ble jeg k ok t samm en med Jut 
og forsk jellig anna. E tter utallige pro
sesser va r jeg sll. bl0t p ll. prera at jeg 
nesten ikke k unne t enk e !dart. Men 
n il. f or s to jeg hvorfor det stinka sll. 
f relt, for na hadde jeg vrert gjennom 
det s j0L Sll. rant jeg bart t il en maskin 
m ed deili ge varme valser. J eg ble t0r
re re etter h vert som jeg rulla bart
over. Sa ble jeg og flere a ndre ti l en 
svre r r ull. » 

En annen lm· en Tull pa ,pap·i?·lagemt 
t ortelle sin histoTie: 

H er stll.r j eg, en star ru ll papir som 
sna r t sk a l sendes ut i verden. J eg var 
engang ei prektig gran sam sto langt 
inne i skogen. N il. vii jeg forte lle om 
hvordan jeg k unne bli t il papir - -
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Og heT hm· v i en typisk 1·e_p1·esentant 
foT tidens tmgclom i frisk uth·y ldcs
mate: 

En fredag for noen uker siden f ikk 
vi to stiloppgaver om fabr ikken pll. 
skolen. F0rst hadde jeg ikke peiling 
pll. hva jeg skulle skrive, m en sll. kom 
jeg pll. at jeg kunne ta m eg en tur p ll. 
«Sole rnshau gen» for a pumpe Solem. » 

AtteT en amwn tar som utgangspunkt 
en RanitzJlate. 

«Jeg er en R anitplate. J eg skal n il. 
fortelle hva jeg m ll.tte ga igjennom 
for a hli hva jeg er, fra et ganske al
minnelig grantre. 

Det var en fin sornmerdag. Solen 
skinte, og fuglene satt i trrerne og 
trallet. J eg sto og solte meg da det 
kom en mann bortover mot m eg. Det 
gikk sam en skjelven gjennom meg 
da han tok opp en blink0ks han hadde 
i sekken sin . Der hevet han 0ksa og 
laget et start arr pa leggen min. Au, 
Sa VOndt det g jorde I - - )) 

Sa faJ· vi en som. spek~tleTe?· pa hv.o1· 
det bliT av alt pctpi1·et som sencl-es fHt 
Ranhei m, og det ville nok mange av 
ass som ct?·beideT v ecl bed?·iften, ogsa 
gjen1e v ite - -

«En ettermiddag ut pa vinteren 
spurte far meg om jeg var ferdig m ed 



leksene. J eg svarte at aile fagene vi 
skulle h a pa skolen neste dag, Ia pent 
pa plassen sin i hodet mitt, klar til a 
bli ramset opp. Da sa far at hvis det 
var som jeg sa, skulle han t a m eg 
med pa en tur pa kartet , sa jeg kunne 
bli !itt bedre orientert om hvor fabrik
ken sender a.lt papiret og mye annet 
av det den lager -- » 

Og hen· pa skildringa av va1·en .og 
t0mmerjl0tinga i denne stilen: 

«Endelig kom va ren, og sola be
gynte a varme. Vi ( det g jelder t0m
merstokkene) hadde v ennet oss til den 
nye tilvrerelsen, og vi var ikke Ienger 
sa triste. Sn0en begynte a smelte, og 
mose og jord tittet fram enkelte ste
der. Elva vokste og ble stor og bred 
a v a lt isvannet. Sa kom m enneskene 
tilba k e. De h eldte oss uti elva. «Hjelp, 
na drukner jeg, » tenkte jeg forskrek
k et . Men t enk, jeg fl0t! Str0mmen 
drev oss nedover elva. J eg syntes det 
var ganske behagelig a ligge og flyte 
i vannet - - » 

Det lyr·i ske innslag mangl eT helle1· 
ikke: - --

«J eg er sa veldig g lad, 
ja, meg vii ingen ha. 
Tra - Ia - Ia- Ia- Ia- Ia 
Et lite grantre sto og sang dette 

mens hun sa pa forstmesteren gikk 
omkring og blinka trrerne rundt om
kring henne. Hun syntes nok det var 
trist at sa mange av de beste vennin
nene hennes skulle hogges -- » 

At elevene ved omvisning i jabrik
k en er vakne, beviser begynnelsen p a 
denne stilen: 

«Vel.» sa M0ller, «vi begynner ved 
hoggeriet. » 

D enne setningen haT overingeni0r 
M 0lle1· sikkert brukt 1wen gange1· ved 
omvisninge1·. Eleven jorteller godt. 
HtiJ1- he1· om kokeriet og papi?·maski
nene : 

«Da kjente jeg plutselig en varm 
luft som kom imot m eg , og skj0nte at 
jeg virkelig var i kokeriet. R ent tro
pisk var det , m en det var ma.nge vif
ter og drikkefontener der, s~ arbei
derne ikke skulle lb li negrer t il slutt. 

- Sa g ikk vi til papirmaskinene. 

Der var det ganske varmt, og i papir 
maskinrommet var det sa varmt som 
i g lohaugen. Det var underlig a se 
hvordan papiret sm0g seg m ellom sy
linderne, og den st0rste av dem a ile 
var sa stor at det nesten ikke var til 
a tru. Den var flere meter h0g. D et 
var en ekte kubikksjarm0r, det 1 

Mml p?"liJve take?·en pa pr0vemmmet 
hadde kanskje im,ponm·t ham m est: 

«Mannen forklarte at hvis stripene 
pa papiret var pa langs, var det doh
belt sa sterkt som na r de var pa 
tvers. Vi f ikk ikke tid til a se alt. For 
min del syntes jeg at jeg hadde sett 
mye, m en dette m ed de sterke strim
lene far m eg til a t enke a t fabrikken 
h eter ikke Ranheim Kraft for ingen
ting. » 

Flere ele\·er forte ller fra den gamle 
tida pa Ranheim, f. eks. a t «D er hvor 
fabrikken ble lagt, var det en pen 
park m ed hasselbusker - -» «Skor
steinen var ikke h0yere enn det nye 
sodahuset. » - - «Ved brua satt de 
( arbeiderne) og barket t0mmeret. De 
h adde 12 timers a rbeidsdag. Noen 
ganger k om kona m ed mat. » 

Men tida gikk. Og na forteller f lere 
m ed stolth et a t «R a nheim kraftpapir 
•blir sendt til mange la nd .» 

At et tilfeldig bes0k i fabrikk en k a n 
vrere litt av en begivenhet i ung a lder, 
forteller slike utbrudd som: «A, for 
et Ieven! Det surret og duret i ett 
kj0r. » - - «Men da jeg kom ut, var 
jeg vel dig glad. J eg syntes det var en 
spennende opplevelse a komme inn i 
fabrikken. » 

Til slutt tar vi et vers som hele 5. 
klasse har vrert mester for : 

F a brikken va r 
fyller 75 ar, 
vi gratulerer, vi gratulerer. 

( det er •5b som dikterer). 
Kommer folk fra andre land 
flagget vi heiser pa h el stang, 
Av tremasse !ages cellulose 
som blir til papp og papirpose. 
Maskinene gar, 
isbj0rn pa en t0mmerstokk star, 
og pappaene vare arbeid f a r . 



Arbeidsledernes 
autoritet 

A v dosent Eina1· Thor·sr-ud 

Institutt for- Industriell Mil j 0/o1·sk

ning N.o1·g es T ekniske H 0gskole .. 

Hva e r grunnlaget for lederskap? 
Dette spersmiUet stilles vi ofte over
for i en bedrift . Vi meter det nar vi 
skal avgjere h vem som passer som 
arbeidsleder, - nar vi vii finne fo r 
kla r ingen til at en arbeidsleder er 
dyktigere enn en annen, - og nar vi 
vii g jere arbeidsl edelsen bedre gjen 
nom opplrering. 

H itt il har det vrert a lminnelig a ga 
ut fra at noen m ennesker har leder
egenskaper, mens a ndre m a ngler 
disse egenskapene. N a er det g jort en 
rekke undersek elser for a bringe pa 
det rene llva disse egenskapene egent 
lig besta r i. Det viser seg da a vrere 
umulig s i h va som er k arakteristisk 
for enh ver god Ieder. Tvertimot viser 
det seg a vrere slik at forskje llige 
arbeidssituasjoner krever forskjellige 
lederegenskaper. Dette er det ogsa 
lett a f inne praktiske eksempler pa . 
Det stilles sreregne personlige krav ti l 
en mann som skal lede et arbeidslag 
i anleggsarbeid langt til f jells h vor 
ba de tonen og omgangsform en k an 
vrere t emrn elig bruta l. Ganske a ndre 
luav sti!les til en m a nn som skal lede 
et kontor med eldre f unksjonrerer som 
i la ng tid har vennet seg til formelle 
rutiner og bestemte omgangsformer. 
I det siste tilfelle ma arbeidslederen 
ga frem m ed adskillig sterre varsom
h et og fo r s ikt ighet enn i det ferste. 

I vare dager er de tradis jonelle 
form ene for lederska p og a utoritets
forhold under sterk debatt. Ma nge 
hevder at arbeidsledere m a opptre 
med sterre a utoritet og at de rna 
sette seg mer i respekt enn man har 
vrert vant til pa arbeidsplassene, srer
lig i etterkrigsarene. A rbeidslederne 
er i. det h ele tatt i skuddlinjen og far 
ofte s!cylden for svrert mye som er 
skjevt og galt i bedriftene. 

Men hva innebrerer det egentlig i't 
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stille et s likt kra v til arbeidslederne ~ 
Ofte har jeg fele lsen av at m a n venter 
at arbeidslederne sk al lefte seg selv 
opp etter haret , - lefte seg til et niva 
hvor de er bade teknisk kompetente 
og hvor de samtid ig har sterk person
Jig innflytelse over sine underordnede. 

I stedet for a f ilosofere over hva 
lederegenskaper er , og h vem som har 
disse egenskapene, kan det vrere nyt
tig a stille spersma let pa en noe an
nen mate. F0rst kan det vrere viktig 
a fas ts la :o>.t ledelse innebrerer a t ma n 
har innflytelse over det andre g jer. 
Videre at innflytelse over a ndre k an 
man h a enten ved a over-ta le dem eller 
ved at m an har a utoritet.. Fer vi gar 
videre, k a n vi fasts la a t ganske man
ge a rbeidsledere i norske bedrifter er 
henvist t il a bruke overtalelse for 
fa utfert arbe id de skal g jere ved 
h.ielp av a ndre mennesker. Det a f!'t 
utfer t arbeid g jennom a ndre er n ett
opp det kara kteristiske for en ar
beidslederstilling, men det a matte t y 
til overtalelse burde ikke vrere det ka
rakteristiske for en arbeidsleder -
Overtalel se skat m a n vrere fo rsiktig 
med a bruke hvis man ikke pa for
ha nd er t emmelig sikker pa at den 
m a n overta!er k omm er t il a g jere den 
crfaring a t det var forn uftig a Ia seg 
overtale. Den som a nser seg lurt ved 
overtalelse, Jar seg ikke sa lett over
tale igj en. 

I lengden m a det bli autoritet og 
ikke overtalelsesevne arbeidslederne 
ma basere seg pa . La oss sa ga n rer
mere inn pa de betingelser som m a 
vrere til steele for a t fo lk aksepterer 
a utoritet I Det er na a lminnelig a 
snakke om 4 forsk jellige grunnlag 
for autoritet : 

For det ferste g ir belwnning og 
sank sjone1· grunnlag for a utoritet. 
Dette vii si at den som har til disposi
sjon bele nning og sanksjoner i en ar
arbeidssituasjon, - han har ogsa 
visse muligheter for at personalet a k
septerer a utoriteten. Hvis en overord
net i en bedrift har a nsvar og myn
dig het for ansettelse og avskjedigelse, 
for forfremmelse og a vlenning, sa er 
nettopp dette slik e former for belen
ning og sanksjon som k a n bestemme 
hvorvidt denne overordnede har au
toritet i forhold til sitt personale. 



For det a nnet gir den moralslce 1·et 
grunnlag fo r a utoritet. Folks a l rnin
nelige oppfatning a v hva som er rett 
og r iktig , f. eks. at en overordnet ha r 
rett til a g i ordre som skal a dlydes, er 
a vg j0ren de for hvorvidt a utoritet ak 
septeres. Her er vi inne pa den alrn in
nelig e inns ti lling til a utorit et som 
kanskje er kjernen i det garnle a utori
~etsbegrep . 

For det tredje g ir den sosiale ane1·
lcjennelse grunnlag for autoritet. Med 
a nerkjennelse t enker vi h er f0rst og 
frernst pa det a t enhver a v oss 0nsker 
a h0re til i en elle r a nnen gruppe pa 
arbeidsp lassen, og vi vet a t va rt m ed
lemsskap i denne g ruppen er avhen
g ig av a t vi f0 lger g ruppens r egler 
for hva so m er rett og riktig. Hvis vi 
f0 lger gruppens, k a n vi opprettholde 
vart medlernsskap i den , og hvis vi 
bryter disse normene, m a vi vente a t 
vi settes utenfor. 

For det fjerd e g ir jaglig lwmpe
ta.nse grunnlag for a utoritet. Hvis en 
person hac sakkunnskap g jennom er
faring og utda nnelse, er det naturlig 
a akseptere h a m som autoritet. 

Av det jeg hittil har sagt om 
g runnlaget for a utoritet, skulle f0l
gende vre re k lart: Hvis vi pa en ar
beidsplass aksepterer at en per son har 
a utoritet over oss, innebrer er dette a t 
vi Ja r ham fa innflytelse over det vi 
g j0r, - vi Jar h a m bestemme over 
va rt arbeid uten a t vi pa ethvert 
punkt vii ha begrunnelse for de be
s lutninger h a n treffer. Dermed er 
ikke sagt at arbeidsledere skal Ia 
vrere a g i forklaring pa hvorfor tin-

gene skal g j0res slik a rbeidslederen 
a ng ir. En arbeidsleder som ikke gir 
fork laringer, k a.n risikere at hans a u
toritet etterhvert lettere blir trukket 
i tvi l. Men hvis hans a utorit et er stor 
nok, er det i og for seg ikke n0dvendig 
for h a m a g i forklaringer for a fa folk 
t il a utf0re arbeidet s lik ha n a ngir. 

Hvis vi na ser tilbak e pa de ,4 fo r
skjellige g runnlag for a utoritet , k an 
det vrere grunn til a sp0rre om ar
beidsledere i flertallet a v norsk e be
drifter har noe r eelt g runnlag for a u
toritet. Hvis de ikke har det i en be
st e rnt bedrift, vi i det h jelpe lite at det 
st illes k rav til a rbeiclslederen om at 
h a n rn a opptre med a utoritet . Hvis vi 
vii 0ke h a ns autoritet, rn a ha n ha for
utsetninegne for a utoritet. 

I hvor stor grad h ar arbeidsledere 
fl est i norsk e bedrifter h and om be-
10nning og sanksjoner i den forstand 
vi nettopp n evnte ? Er ikke deres an
svar for ansett else og avskjedigelsc 
av fo lk , deres innfly telse nar det g jel
der forfrern rn else og a vl0nning, sun
k et betraktelig? I m ange tilfe lle er 
det n0dvendig a sentra lisere avgj0rel
sene pa elise omra der, bl. a . for a opp
na rettferclige avgj0re!ser. Men hvis 
vi tar disse avgj0relser fra a rbeids
lederne, rna vi vrere k lar over at vi 
tar bort noe av g runnl aget fo r autori
tet. Mange norske bedrifter ha r i de 
senere a r f unnet ut at de k a nskje h a r 
gatt for la ngt i retnnig a v a overlatc 
bel0nninger og sanksjoner til a ndre 
enn de ut0vende arbeids ledere. 

(Forts. ) 

FESTGUDSTJENESTE 
P a festgudstjenesten 13. septembet· 

var clet ator t oppm0te. Kirken var n y
oppmalt og utstyrt m ed ny lysarrna 
t ur til a lter bildet , og pyntingen m ed 
blornster var vakkert og smakfullt 
utf0rt. 

P as tor Aakenes forrettet. Fra p re
k estolen frembar ha n en varm takk 
til Ranheim Papirfabrik's ledelse fo r 
0konomisk hjelp ved oppussing av 
kirken, og han h a pet at det gode for
hold m ellom kirken og bedriften ville 
vedvare . 
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Etter prek enen g ikk ha n fram i 
kord0ren og ga i enkle og h jertelige 
ord uttrykk fo r rnenig hetens takk
nemligh et overfor fru Ki rer, for h en
nes interesse for kirkens kunstneriske 
uts rnykking. 

Til slutt sa h an , at som et syrnbolsk 
bevis pa denne takknemlighet ville 
ha n i menighetens pa syn overrekke 
fr u Kirer et ek sernpla r a v «Din k irke», 
et lite h efte trykt i a nleclning 75-ars
jubileet. 



Brukseier L 0 . Jen ssen m 1nnes 

S0ndag 13. september f0r f estguds
tjenesten var det bekransning av 
brukseier L . 0. J enssens gravsted. 
H0ytidelighet en ble innledet ved R an
heim Musikkforening som under le
delse av E . G. P a ulsen spilte en salmc. 

Disponent Overwien holdt derpa en 
t a le hvor ha n ga et overblikk over 
mannen L . 0. J enssens liv og virke. 
En initia tivrik ma nn av sjeldent for
m at . (I forr ige nr. kunne vi lese en del 
av dett e o\'erblikk ) . 

Overwien sa videre at L. 0 . J enssen 
ogsa var et hj ert egodt mennesk e som 
tenkte mye pa ranheimsfolks ve og 
ve l. Som el bevis pa dette nevnte 
Overwien. at sa sent som i gar kveld 
pa f est en ha dde h an snakket m ed en 

av stedets eldste, som ordrett h a dde 
gjengitt hva J enssen sa ved en fest lig 
anledning: «J eg har m ed mine S0n
ners hjel.;> bygd R a nheim Cellulose
f abrik, og jeg har t enkt at her sk a l 
det bli m a t til mange munner, og her 
skal det reises m a nge pene og hygge
lige hjem.» 

En kunne 0nsk e a t J enssen n il. i dag 
her pa R anheim kunne h a sett r esul
tatet av sitt pionerarbeid pa industri
ens omrade, og hvilken betydning 
dette har h att for R anheims befolk
ning. 

Overwien Ia sa ned en veldig krans 
av hvite nelliker pa L . 0. J enssens 
g ravsted. Til s lutt spilte R a nheim 
Musikkforening et vers av fedrelands
sangen . 

D e sam fikk Kongens m edalje. 

F ewste 1·ekke fnt v enstre: Osvald K vam, T 1·ygve Eriksen , Olaf Svebakk, 
I ngvald Salf.sv ik. - Annen 1·ekk e : Einar Jakobsen , Anton L m·sen , A lfred 

Nilsen, Olaf H ellem 
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(Forts. fra m·. 3 195'9 ved Th. 0. ) * 

For en del il.r s iden utkastet Mor
genbladet en enquet e m ed sp0rsmil.l 
om barns tidligste minner var knyttet 
til det som hadde vrert morsomt eller 
til det som hadde saret eller g jort dem 
ondt. Jeg har ikke tvil om a t det er 
det siste. Mitt f0rste minne er fra jeg 
var 3- 4 il.r. J eg lekte utenfor huset , 
da g uttenes kj0rebukk kom og stan
g et meg overende, og hver gang jeg 
pmvde a stil. opp, fikk jeg et puff. Det 
sa vel pussig ut, for far sto p il. t rap
pen og s torlo , og det er mitt sil.re 
minne at far , som jeg var sa forferde 
lig g lad i, ku nne le n il.r jeg ble stan
get. H an kom r iktig nok , tok m eg opp 
og tmstet meg p il. a ile ma t er, og buk
k en ble spent for vog nen og m atte 
kj0re m eg en tur. Men a t far lo, er 
dog mitt f0rste bevisste minne. Ellers 
husk er jeg bare det som er godt og 
lyst om ham. J eg har h0rt a t f a r var 
snild, hj elpsom og gemyttlig, sa a ile 
ble glad i ham. 

Som l0ytnanl traff broder Carl en 
gamm el embetsmann, som ble h en
rykt over a m0te en s0nn av L a uritz 
Jenssen . «At jeg er blitt et skikkelig 
m ennesk e og er kommet m eg sil.pass 
f rem i verden, skylder j eg ha m . Vi 
va r en del sammen som studenter. 
Men jeg k om i darlig selska p og holdt 
pil. a gil. h elt til grunne. Men D eres far 
ga seg ikke, og til slutt fikk han m eg 
pil. r ett kj0l. Og sa ga ha n m eg penger 
sa jeg kunne vedbli a studere og fa 
min eksarnen. » 

Bestemor hadde den gang skiftet 
med sine barn. Jeg har h0rt flere ting 
som viser h a ns va rme hjerte og vilje 
til a ofre noe for sine venner . Flink 
matte far vrere, ellers ville han vel 
ikke to ar etter at h a n ha dde overtatt 
Ranheirn blitt valgt til bygdens ord
f 0rer. Sin hus t r u bar h a n p il. h endene, 
sa det var ikke greitt for henne sa tid
li g a bli alene. Mor var noksil. n erv0s 

* Vi a vslutter i dette nr. fru Emma 
J enssens: «Minner f ra det gamle 
Ranheim.» 
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( 13 barn p il. 17 il.r 1 ) , lett bevegelig, like 
snar til til.rer som til smil. B0ker 
kunne begeistr e henne, m en ogsil. for
arge h enne i h 0yeste grad. Hun elsket 
blomster og fryd et seg over hver 
knopp som iipnet seg. Og hvilken 
g lede h a dde hun ikke av den vakre ut 
sikt. Da vi barn ville at hun t il dag
ligstu e skulle ta salen som vendte mot 
syd, matt e det virkelig k a mp til , for 
«hun kunne ikke unnvrere utsikten,» 
sa hun. Hun var m eget mildtd0m
mende, og jeg har a ld ri h0rt h enne 
t a le ondt om noen . Og sil.dan forba u
sende evne hun hadde til a gil. opp i 
nu et og ba!·e vrere opptatt av en ting . 
Da hun i si:1 tid fikk i stand Fridheim 
barnehjem, gikk hun i den grad opp 
i arbeid et a t hun hverken t enkte eller 
talte om a nnet , sa t il s lutt sa en a v 
d0tren e i fortvilelse: «Nu hater jeg 
snart det barn ehjem.» Dette ble dog 
ikke sagt t il mor. Hun var en brev
skriverske av Guds nil.de. H ennes brev 
kunne g i r ene smil. kulturbilder , m a 
lende og livfulle. At barnehjemmet 
F r idheim ble opprettet sk y ldtes h en
nes initiativ og intense arbeide, og 
hun f ikk ogsa i s t a nd den f0rste h il.nd
g jerningsskole nordenfj ells. D et be
gynte m ed n.t noen av gil.rdma nnsd0t
r ene i nabolaget kom opp p il. garden 
fo r a lrere a sy. Sa ble husm ennenes 
d0tre m ed, og til s lutt ble det sa 
mange elever at m a n m att e fa lokale 
pil. fo lkeskolen, og kommunen bevil
get sa l0nn til lrereri nne. 

Til s lutt noen ord om vil.re trofaste, 
gamle folk. F orh oldet m ellom herskap 
og tj enere og arbeidere var dengang 
helt pa triark a lsk. Pikene ble gjerne 
hos oss til de giftet seg, og foll{ene 
hadde h elt fra sin ungdom hatt sitt 
a r beide pil. «garden ». Der hersk et et 
3Jbsolutt gjcnsidig till itsforhold. Og sa 
snille de var 1 J eg k a n ikke fra h ele 
min b>arnclom huske et util.lmodig eller 
uvennlig ord h verken f r a piker eller 
arbeidsfolk. D en som var eldst p il. 
garden va!· Andreas Norman. (Se 
bilde side 7 i forr ige nr. av Ranheims-



Nytt). H a n harvel ogsa en gan g vrert 
ung, men jPg har a ldri hrort ham bli 
k a lt annet enn Gammel-Andreas. H an 
hadde frorst vrert hos bestefar pa Bak
a une, m en fu lgte sa far til R anh eim, 
hvor h an ble til ha n dode, over 8 0 a r 
gammel. H a n ble «gods-kjrorer» og 
var en velkjent figur i byen. H a n va r 
noksa original og !itt av en kvinne
h a ter, som kunne gi seg gansk e pus
sige utslag. «Men , Andreas, du for
talte da ikke i gar at det er komm et 
sma folk pa n a nheim,» sa onkel H ans 
P et er til h am. «Nei,» svarte Andreas, 
«det va ijt n a a fortrel, for det va ba r e 
ein a v kleir.ef slage». H a n va r g jerrig 
sa det var en gru. Alt h a n tjente satte 
h a n i bankcn, og det var umulig a f a 
h a m til a ga ordentlig kledt. J eg tror 
han likte a ga la ppet og fillet. Mor 
for rer te ha m en frakk for at h a n kun
n e holde seg varm, na r ha n i a ll s lags 
vrer kjrorte «Sna ustr inda », og ha n 
lovte mor a t a den med pa sine by
turer . Det g jorde h a n ogsa , m en den 
Ia a lltid pa !a sset. 

Stakkars Andreas, det m a tte vrere 
et rent slag for h am da det ble opp
daget at en m elkekjrorer ha dde tatt 
h ans bankbok ut av hans kiste, h evet 
400 kroner , lagt bok en tilba k e og r eist 
til Amerika for pengene. Da jeg snak
k et m ed h a m om t apet, sa h an: 
«H a dd re visst de, sa skoill re ijt ha 
gatt sa lrervat i ail de h er ara. » 

Det var pa R anheim en riktig ele
gant stasvogn m ed fint trekk og en 
mengde nysrolvbeslag. Selve karosse
riet hang i fjrerer. I den som brude
vogn kjrort e mine 3 eldste srostre og 
broder La ur itz til Lade ki r k e m ed An
dreas som kusk, fint antrukket i sort 
bonjour og Pn m erk elig hroy flosshatt. 
Han h a dde jo ansiennitet pa garden . 
Da sroster Caspara hadde bryllup a tte 
dager fror meg, n ektet hun bestemt a 
komme til ki rk e i slikt opptog, og sa 
k jrorte ba de hun og jeg i en alminnelig 
vogn m ed likesa a lminnelig kusk. 
Stakkars g amle Andreas frolte seg 
dypt saret, og jeg ha r til denne dag 
angret at jeg ikke fikk frolge tradis jo
n en og kj0re til kirke i den gamle 
stasvogn og m ed gammel-Andreas 

som kusk, r;clv om det smakte !itt av 
opptog . Andreas h a dde som sagt spart 
sammen en del penger, som h a n abso
lutt ville t estamentere broder La uritz, 
som hadde stort besvrer m ed a f a h a m 
til a forsta at det var riktiger e a t 
hans to illegitime sronner fikk pen
gene. Det ble sa til s lutt, m en det var 
ia llfa ll rrorende a t ha n ville g i dem 
til L a uritz. 

Nest en samtidig med Andreas kom 
en a nnen trofast sj el til garden . Det 
var Jo Osen, barnas gode og kj rere 
venn. Se ovennevnte bilde i R a nheims
Nytt nr. 7) . H an sta r for meg som en 
elskelig gamm el bestefar, uendelig 
ta lmodig og overbrerende. I timevis 
kunne ha n h0re pa var prat, g j rore i 
stand va r e lek er og !age nye. Bare 
h a n kunne, g jorde h an a lt vi ba ham 
om. H a n var snekker og holdt til pa 
snekkerlofte~. h a dde ogsa sin seng 
der. Han ha dde gardens strorste plass 
(Osplassen ), som Ia a ldeles beda rende 
t il oppe ved Jonsva tnet. D er bodde 
ha ns kone og barn, og hver lrordag 
g ikk han hjem. N ei, h a ns hjem var 
nok nede p~t «ga rden», for da ha n var 
blitt gammel og h ans a rbeidsevne 
liten , skulle h an flytte til Osen og 
nyte s itt otium. Men det varte ikke 
lenge, - en dag k om han ned til 
Lauritz og bad om a fa k omme t il
bake til s itt snekkerloft. Det f ikk h an , 
og der drode h an . A du kj rere, snille 
Jo Osen , sii lenge jeg lever vii jeg 
minnes deg med t akknemlighet! 

Det er nok flere av de gamle fol
k ene som fortjente a b li n evnt, men 
dette f a r vrere nok. 

Det kunne ikke vrere lett for Mina 
og L a uritz a overta en gard med sa 
m ange tradis joner som R anheim, m en 
de greidde clet storartet. D et radet i 
deres hjem den samme g jestfrihetens 
a nd som fror, og aile frolte seg like vel
kommen der som i det gamle hjem . 
Og mot s in g o.mle svigermor var Mirra 
en uendelig kjrer lig og omsorgsfull 
datter. » 

J a , dette var fru Emma J enssens 
minner fra det gamle Ranheim. 

(Emma J enssen, froclt J enssen, 1854 
- 193•5) . (Forts.) 

* 



Direkt0r Muller's . 
men1ng 

Disponent OveTwien giT kj.0kkensje
fen homw1· jo1· isb.i0rnskulptu1·m·1. 

Under en sa mtale med direkt0r 
Muller spurte vi om Ranheims-festen 
var det st0rste arrangement Hotell 
Prinsen hadde hatt. 

- Ikke st0rst i antall deltakere. Et 
sangerforbund hadde 1300 deltakere 
i de samme loka liteter, men 0konom
isk er Ranheims-festen det st0rste 

- E t slikt arrangement krever ~e l 
et start pla nleggingsarbeid ? 

- Vi har a ile ting og hje lpemid ler 
i huset , men en ukes tid i forveien fa t· 
sous jef Husby jobben a planlegge det 
hele. 

- F ere av kvinnene pa Ranheim 
spekulerte pa hvorda n de kunne fa 
lagt pa aile stekfatene og fa de inn 
varme? 

- Det var ikke det verste. J eg a n
ser det som et av verdens syv undere 
at alt g ikk bra med serveringen. -
Blant a ile serveringsdamene vat· det 
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1r5 stykker som knapt hadde sett et 
fat f0r . P a selve festdagen skulle vi 
ha generalpr0ve. Dere skulle komme 
med ekstratog. Men festdeltakerne 
begynte a komme lenge f0r toget gikk 
fra Ranheim. D ermed g ikk pr0ven i 
vasken. J eg var svrert spent da isen 
skulle serveres. Tunge isblokker, -
og sa skulle lyset de lvis s lukkes. J eg· 
ventet at en 4- 5 stykker skulle ga 
ned for full telling - men n ei - hell. 

- Dette m erket vi ingen ting til, og 
vi var meget imponert over den pre
sise og hurtige serveringen. Vi har 
h0rt a t det var kokken som laget den 
store isbj0rnen? 

- J a, ikke bare den. Kvelden og 
natten f0r festen fikk kj0kkensjefen 
75 isblokker til behandling. Bade is
bj0rnen og a ile figurene til desserten 
var hans verk. A lt hugget pa fr i hand. 
Ha n har en voldsom k apasitet. H an 
reddet ogsa i siste liten desserten. Som 
den a lltid arva kne gikk han i 17-tid en 
pa festdagen forb i va rt 45 kbm. store 
dypfrysingsrom, og han m erket da at 
temperaturen var gatt opp fra 24 t il 
7 minusgrader. Det var en eller annen 
fei l ved anlegget. Minuttene var kost
bare, og vi ble enige om a g j0re inn
brudd hos firm aet Havdal vis a vis 
og ta deres fryserom i besittelse. Det 
greidde seg akkurat. H avdal ble vars
let se nere. 

- Til s lutt - oppf0rte vi oss slik 
at vi kan h a h ap om a fa komme igj en 
ved en sen ere anledning? 

- Det skal vrere s ikkert. N a var 
ikke jeg der helt til s lutt, m en hov
m este r Larsen sa at det gikk s fint 
at han nrermest var forbauset over at 
det k a n ga sa fint. 

Stoff t'il nest e n1'. ma vcer e \ 
innsendt til Tedaksjonen innen 

10. f ebntaT 1960. 



Bordsang for 15-drz.ngen 

Melodi : Norge i n!ldt , hvitt og blatt - -

V el m0tt pa PTinsen , hvm· en gjest 
til alle tideTs Ranheimskveld og jubileumsfest! 
V el m0tt fTa veTksted og jabTikk, 
fTa slcTiv'maskiners tikketikk, 
lc.iemi og m e7wni7ck! 
H ve1· mann og hveT m0 eT en tann •i det hjul 
som spinne1· papiTet jo1· hvi t og svaTt og g ·ul. 

D et som bce1·eT som sekk og som pose 
mangt som nytte og slcj0nnhet lwn gi 
hV01" v aT 7WTn, hVOT VaT fTUkt, hv or Val" I"OSe 
uten sekken m ed gj0dningen i ? ! 
l fTa noTden til fj ernest e 0sten 
d1"aT var Jsbj0rn i baTSk majestet , 
og 7Ja F'1·osta den finnes om h0st en , 
cleT den fyller seg godt m ed potet' 

I atte'l!-a tt·i -fire fikk 
i St1·i ndjjoTd'n toTsk og se·i en ny og aTomatisk dTikk! 
Og folk langt oppi Selbu sto 
med n esen v endt mot nordvestsno, 
og sakte vceTe t dTo -
D et v a 1· LauTitz J enssen m ed soda og lt1t , 
han RanheimspaTfymen i sfceren sendte ut. 

Og helt 0st ove1· Kj0len den nci dcle, 
v m·slet blagule gTabbm· om «knog », 
og sa snabbt so1n de bm·e foTmddde 
l a de snus undeT l eppan og drog. 
Jo, 1·iva~e1· fikk snaTt Ranheimsgutta11, 
og pa svensk fi ldc de oTden e ta, 
dagens tale det v aT - N ej joT sjutta11, 
den hiiT m assan den v aT inte bl'C!. 

Pa lwnjunkt·uT·ens b0lgeT gikk 
va r f eTd, pa topp et 0yebli kk, sa n ed i n est e nildc. 
En tid da alt gikk vmngt og skakt 
ble annen hand pa TOTet lagt, 
en ny mann lwm pa vakt. 
H an myndig og s t0 styTte kla1· alle skjcer, 
mot tTyggeTe faTvann - hans nav n vaT Th01·Ty KiceT! 

Fm den tid gilck det fmm, det ble by g g e t , 
det hct1· f,o1·tsatt til senest e aT, 
jalle fildc det som skjemmet og skygget , 
gnmn ble .i evnet to1· tTyggeTe lca1· . -
NaT du 7wmmeT en kveld ijTa byen., 
kan du. lcjenne no' Tm·t i ditt bryst , 
du seT Ranheim, med bj01·nen mot skyen 
a jo, na 81" den ldar til en dyst! 
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N a eT vi pa den gTiiJnne gTen , 
vi ha1· fatt pa1·k m ed fle~yelsplen , 
1ned 1·osm· og syren. 
Og j enteT flyT m-ot kontoTk1·aklc 
langs blomsteTb ed, med v ippestakk 
og mye snikk og snaklc. 
Jo, det eT f .oTandTing, clet ja1· en nok si , 
i faTten og stilen f1·a gammelkaHts tiel. 

H usk han Sto1·-Gunna1· kje~rte mecl Blakken 
sam ham ventet tctlmodig og tnttt. 
Na paTke1·e1· man flott «Cadilacen», 
ose1· h jemad naT s ldftet e1· shttt! 
Vid'1·e opp, vid're fram slwl vi stevne 
til vi engang foTlateT vdr"t skift -
P a va1· post slwl vi gi all v aT evne, 
!eve Ranheim , v aTt hjem , vaT beclTift! 

A . J . 



Forslagsvi rksomheten 
Folgende premierte forslag er tid

ligere ikke offentliggjort: 
Me ldekorr 

157. Tho1-rr.od E rik sen : 
Ringer av stlU eller m et a l! 
for storrullma skinenes 
spindler kr. 150.-

158. Bja rn e R0dde : 
Spiraler p a vals i 1. 
pressfilten pa P.M. II » 100.-

1'59. Thor Larsen: 
Ror f or a holde wira 
opp fra sugek a ssene 
pa pa pirmaskinen e » 1•50.-

160. Alf Midtgiird 
R egulerbare rammer 
for lwlelager p a sma -
rullma skinen es 
ledeva lser » 100.-
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Fru K icm· dekorer er Th. Overwi en 

m ed Selskapet jo1· Norges V el ' s m e

dalje jo1· l.ang og t1·o tjen est e. 

Som et kuriosum kan n evnes at det c1· 
akkurat 100 ii1· siden lwns oldemor 

fikk samme utme1·k el se «jo1· Ost ud 

stillet i ChTi.stiania 1859.» 

161. Thv. Haugmnning : 
Vannrenne i wirepar
tiet ved brystva lsen 
pa P .M. II. kr. 1·50 .--

162. Thonnod Larsen: 
Arra ngement med wire
k a vel ved utstrekning 
av wira. » 200.--

1162. Thor ·mod Larsen : 
Spritsmr for a fjerne 
klumper i innlopskasse 
p a P .M. I » 150.-

1,64. M om·ad Gulliksen: 
A vtrekksror over 
limkjel » 100,-· 

kr. 1100,-

1'65 . P ette1· R0dde og Bjarne J.ohnsen : 
Vog n for gass- og 
surs toff-f lasker kr. 200.-

166. Thv. Haugr0nn ing: 
Ombygging a v la g er 
for filtvask P.M. II » 150.-

167: P eller Syrs t ad: 
Div. f c randringer ved 
W aco-filtre » 2•30.-

168. Si guTd W ahlberg: 
Utlopsror fra hoved-
ledning pa hollenderiet 
til massetank » 200.- -

170. Aag e MoTk : 
T a ng for uttaking a v 
kiler i papirruller » 200 ,---

171 Sver Te Wikdahl: 
Gummivals for frem-
t aking a v pa pir etter 
brudd pa b a rren » 150,-



Utdrag av Anton Larsens 
takketale 

pa vegne av meclaljeTene pa 
jubi l eumsj est en 

Innledningsvis n evnte h a n •betyd
ningen av at bedrifts ledelsen og de 
a nsatte kunne samles til en s lik f es t, 

172. OslcaT Paul en: 
Senki ng av m ellomvegg 
i innl0psk asse P.M. IV 
for bed re utnytt else av 
dysene » 150.-

17·4. A nonym : 
Ny knuseplate for 
s ulfatknuser » 50.-

1715. A nonym: 
Tilkobling av blaseled
ning for diffus0rene 
1'5, 16 og 17 » 100,-

176. Paldcen~e: (E. G. Paulsen , 
E . J akobsen, 0. L er nres, 
S. P edersen , I . Sa ksvik, 
B. Saksvik) 
F orandring a v presse 
fo r ballepressing » ·200.-
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og h an mintes andre f ester og andre 
t il stelninger som bedriften hadde 
holdt for sine ansatte. 

H a n frem hevet videre ledelsens be
strebelser for a holde bedriften kon
kur ransedyktig til enhver tid. Det 
beste bevis fo r dette er den r ivende 
utvikli ng som har foregatt, srerlig 
etter den siste krig .. 

Larsen ble a nsatt pa R anheim i 
1909. H an kom fra Ulefos h vor time-
10nna var 15 0re og arbeidstida 72 
timer pr. uke. 

H a n ta kket for reren a v a bli be
trodd vervet a takke pa m edalj0renes 
vegn e, og utta lte : 

«Dette h ederstegnet vi har mottatt 
i kveld vii a lltid minne oss om, og gi 
uttrykk for m a nge ars trofast arbeid 
ved fabrikken. Men det forteller ogsa 
noe m ere. Det forteller at Ranheim 
P apirfabrik e r en god arbeidsplass. 
Fra n a av skal det vrere h a lve ar
beidsstokken som har f att hederst eg
net. Da rna det vrere en m eget god 
arbeidsplass. Videre vet vi a t noen 
av disse har tatt Kongens fortjenst
m edalje for 50 a rs virk e eller m er. 
J a , da rna det vrere en srerdeles god 
a rbeidsplass. » 

Til slutt overrakte Larsen direkt0r 
Ki rer et bilde a v P ompen og 0nsket 
hedriften lykke og h ell i de neste 75 
a r, og sis! en hjertelig t akk fra 
m edalj0rene. 

177. PakkeTne : 
Spylemr for rengj0ring 
a v endepressen pa 
pakkemaskinen » 100.-

178. Oskar S lcjm·volcl: 
Sparing a v m ateriale 
ved nytt ba lleform at 
pa Ranit-baller » 100.-

k r. 18•50.-

De 8 f0rst e fors lagen e kom inn i 
s lutten av desember 1958 og b le be
h a ndlet i a r. I a r er det innkommet 
og beha ndlet 13 fors lag, hvorav de 12 
er premiert. 



48 

Utdrag av 
bestyrer Sayseths tale 

Bestyrer Seyseth takket for innby
delsen og ensk et bedriften tillykke 
med jubileet. H an n evnte bedriftens 
store betydning for stedet og dets 
beboere og framhevet det gode sam
arbeid med stedets organisasjoner. 
Likesa n evnte han bedriftsledelsens 
hjelpsomhet under siste krig ved a 
hjelpe til med a skaffe mat, ferst og 
fremst til de alderstrygdede. 

H an rettet ogsa en takk til fru 
Overwien for hennes innsats som for
mann i Sanitetsforeningen i de van
skelige krigsarene. 

H an nevnte videre direkter Kirers 
arbeide for Ranheim Papirfabrik og 
fru Kirers store interesse for Ranheim 
Sanitetsforening og andre humani
trere foreninger pa stedet. 

Bestyrer Seyseth sluttet sin tale 
med et enske for bedriften om hell og 
lykke i framtia, og til slutt en hjerte
lig takk for utmerket servering og 
mat. 

10 ar: 
Paul Iversen 
Karl Granbom 
Martin Stamnes 

60 ar: 
Hilmar Johansen 
0ivind Helland 
Olav Fossen 

50 (l,'(·: 

Louis Auran 
Steinar Barstad 
Peder Syrstad 
Olaf Torgersen 
Hergeir Harberg 

26/1 -60 
1 /2 -60 
4/3 -60 

1>1/il -·60 
116/1 -60 
1•3/3 -·60 

11/1 -60 
19/1 -60 

l /2 -60 
22/2 -60 

'8 /3 -60 



I jubileumsnummer et var det en del 
gamle bilder av fabrikken, men vi 
m angler enna bilder fra fabrikkens 
f0rste clager og utover. D et vil b li ut-

Olaf S ivertsen var ogsa blant dem 
som skull e ti lde les Kongens m edalje, 
men pa grunn a v sykdom var han for
hinclt·et fra a komme pa jubileums
fest en. H a n ha r senere mottatt clen 
vecl srer li g overrekkelse. 

betalt en premie til de som kan skaffe 
et s likt bilcle til utla n. 

H en venclelse r eclaksjonskomiteen. 

P a grunn av p lassmangel ma dessverre en del stoff sta over ttl 
nest e nummer. Deriblant ogsa fam il iespalten «S lekters gang.>. 



TIPPEI(ONI( URRAN S E 
Hvor mange k jottboller g ikk det 12 00() 1 X 2 

m ed pa festen 13. september? 15 000 
18 000 

-- ----
Hvilket instrument forbinder D e Gitar 
m ed Jularbo ? Trekkspill 

Trompet 
- - -- --

Hvor mange boker gar det i et 20 
r is? 24 

36 
-- -- --

Skal ytre papplag i veggen vrere 
Damptett 
Apen for damp 
Likegyldig 

-- -- --
2- 3 ar 

Hvor gammel blir en graspurv ? 5- 10 ar 
15- 20 a r 

-- --- --
Hvilken norsk by har storst ned- Bergen 
borsmengde ? Floro 

N arvik 
-- - - - -

Hvor mange nordmenn satt i kor- ca. 18 000 tere eller lengre tiel som politiske ca. '24 000 fanger i tyske fengsler og leirer ca. ::6 000 under krigen? 
-- ----

Hvor rn ange ris gar clet pa en 10 
balle? 12 

24 
----

Hvor stor del av d en norske 60 °/r 
s k ogen bestar av gran og furu ? 70 o/r 

80 % 
-- --

Roald A mundsen brukte 3 a r 1893- 189(; 
g jennom Nord-Vest-passasjen. 1903- 1912 
Var det fra 1903- 1906 

-- -- --
Hvem ble norgesmes ter pa 10 000 0istein Saksvi lc 
meter lop 1955? Iclar Dah l 

M. Aabra ten 
-- -- - -

Hvem vant s0lvmedaljen pa ski Six ten J ernberg 
115 km 1 Cortina 195·6? H a llgeir Brenden 

Veikko H akulinen 

A. H olbce~ Eriksen & Co. A.s - Tron dhe irn 


