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A/S RANHEIM PAPIRFABRIK 

RAN HElM 

Dette slagord) sam er hentet fra LO )s 
produktivitetsprogram_. kan sta sam motto 
for det kurs i produksjonsteknikk sam 
L andsorganisasjonen arrangerer rundt om 
jJa bedrift ene) og sam 1 dagene 26.- 28. 
januar iar ble avholdt pa Ranheim. 

I vare dager hvor m an har inntrykk av 
at kursvirksomheten begynner a ta over
hand) synes det kanskje noe s@kt t1 feste 
seg spesielt ved ett av dem) m en disse 10 
skoletim ene borte i C-salen i Folkets Hus 
var sa scerpregete at de fortj ener ojJpmerk
somhet. 

Kurset hadde et m eget godt opplegg) og 
kurslederen) sekretan Sandaas fra Arbei
dernes OjJplysningsforbund) var en emi
nent foreleser. 

Ut fra erkjennelsen av at det ikke er 
mere a oppna nar det gjelder fordeling av 
«kaka ») m en at en fort satt @kning av ar
beidstakernes levestandard er betinge t av 
at det blir m ere a dele) m elder n€Jdvendig
heten seg av @ket innsats. 

Sandaas behandlet jJroblemkomplekset 
fra toppledelsen og frem til den enkelte 
arbeidstaker) og belyste sin fr emstilling 
m ed m ange interessante oppgaver fra for
skjellige kilder. 
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D et uar tydelig og endefr am tale u ten noen slags omskriuning eller 

tilhylling som ikke lot en eneste au delt akerne bli sitt ende igjen m ed 

f@lelsen au «oss heu gjort k ua gjerast skulle» . · 
Som en rad trad gjennom dete hele gikk n0duendigheten au et apent og 

tillitsfullt samarbeid mellom aile instansen innen bedrift en, og her er ui 
ued det essensielle 11ed kurset . D el uar nemlig heft useduanlig hua del
take/sen angar. idet bedrift sledelsen ble innbudt td a la seg representere, 

og «klassen » besto au 10 eleuer fr a Arbeidsmannsforeningen og 6 som 
bedriftsledelsen pekt e ut. I sannhet et gledelig tidens tegn som .~ir [@ft er 

for fr emtiden. 
AUD UN M0LLER. 

Trcnin gsprogram for Lnaskinbetjenin g 

hovedavclelill ge 11 

Fra ven-Stre: W i lctor Andersen, Alf Thi ngstad, Arvid Olsen, Knut S l'.fen; old, 
W i lfr ed K nutsen, To1·mod B arstad, Ole Bleldwn, Erling Olsen, 

Oddvar H en em, Alf Andresen. 
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Da vi forl eden kveld sammen med 
fotografen a vla et bes0k i bedriftens 
«skolestue» - nrermere bestemt kon
feranserommet i m ekanisk verksted, 
fant vi papirmesteren pa katet eret, 
mens en forsa mling pa 9 mann inter
essert lyttet til en utredning om m as
kiner og utstyr i hovedavdelingen. 

Barstad ( som ogsa fungerer som 
kursleder) fortalte at det var det tid
ligere omtalte treningsprogra mmet 
for maskinbetjeni ng som na var i 
sving. Programmet ble offisielt intro
dusert 1 . oktober ifjor av disponent 
Overwien , som er a nsva rlig for ·1. k a-

pitel i lrereverk et. (Da hadde riktig
nok vedlikeholdssjefen og kraftsjef en 
a ll erede tjuvs ta rtet med sine avsnitt ). 

A v hensyn til skiftene ble det star
tet m ed 3 puljer, som n a pa det nrer
meste er kommet gjennom f0rste del 
av programmet. 

I den senere tid er det ansatt en del 
nye folk i m askinen , som g jorde det 
n0dvendig a .ga i gang m ed en 4. 
gruppe pa 11 ma nn i begynnelsen av 
ja nua r i ar. I a lt delta r ca. 40 m a nn 
i kurset , som later til a ha ffl. tt en god 
mottagelse. 

Donald. 

c/rlre tidcr 
(Forts. fra nr. 4 1959 ved Th. 0. )" 

Innen vi a vslu t t er artikkelserien 
«Fra Ranheim i eldre tider», er det 
naturlig a ofre !itt plass pa skole
gangen i gamle dager. Men da R an
heim i denne forbindelse f0rst nevnes 
for vel hundre ar s iden , har det f01 -
gende gyldighet for h ele «Strinden», 
som jo tidligere ogsa omfattet Ma lvik 
og store deler av det na vrerende 
Trondheim (bl. a. Lademoen og Bakk
landet) . 

Den f0rste skolelov i Norge kom i 
173'6. F0r den t id innskrenket opplre
ringen seg i a t barna f ikk et minste
ma l a v k r istelig kunnskap. Det var 
presten ell-er klokkeren som tok seg 
av undervisningen, som iallfa ll f0r 
r eformasjonens tid foregikk pa den 
ma te at presten lest e Credo ( trosbe
kjennelsen) , Pater noster (Fadervar) 
og Ave Maria (skriftstykket Luk. 1, 
28- 33) fore og menigh et en lrerte dem 
pa det viset i kir ken. Stykkene ble 
lrer·t pa la tin, ofte m ed oversettelse 
ved s iden av. Folk fl est fikk ikke a n
n en opplre ring enn dette i den kristne 
middela lder. Aile var pliktig t il a lrer e 
husfolket sitt det ma n selv kunne. El 
lers f ikk samlivet og arbeidet i hjem
m et g i barna den kunnsk a p de trengte 
for det praktiske liv. Bare stormen
nene sendte barna sine til en lrerer 
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som kunne mer enn F a dervar. Det 
h eter i sagaen a t datters0nnen til 
Sa kse i Vik (Saksvik ), den senere 
k onge Sigurd Slembe, ble fostret opp 
hos en prest s0r i la ndet som het 
Ada lbrikt. 

Noe bedre ble det etter reforma
sjonens innf0re!se, prest en skulle 
bruke ha lvparten av tiden pa preke
stolen til a forklare k a tekismen . Se
ner e samlet klokkeren b-arn a i kirken 
eller annet sted og lrerte dem de fern 
partene av k a tekismen. Klokkeren sa 
fore og barna etter til de kunne t ek
sten. Kravet va r ikke sa strengt nar 
det gjaldt sakra m entene, men de tre 
f0rste partene ma tte kunnes. 

Biskop Erik Breda! (16113- 1"672 ) 
var en m eget nidkj rer m a nn. H a n ut
arbeidet en fu llst endig skolepla n som 
ha n krevde g jennomf0rt i bisped0m
m et . Etter den skulle a ile barn vrere 
sk olepliktige fra de var 8 ar. - «AI 
Ungdom, S0nner og D0tre, Drenger 
og T0iser , skal opskrives og holdes 
under Catechismi Undervisning Aaret 
igjennem, f0rst og fornemmelig Prres
tens egn e B0rn og Tyende som Spegel 

" ) I d ette og neste nr. e r a rtikkelstoffet 
hentet fra Strinda bygdebok, bind II , 
og fra D et norske fo lks li v og histori e. 



og Exempel.» Det skulle vrere 4 klas
ser og eksamen to ganger om aret 
ved prest og klokker. P a f0rste trinn 
lrerte barna de 5 k a tekismepartene 
uten forklaring, m en derimot b0nnene 
i k a t ekismen. Annet trinn tok sikte 
pa Luthers forklaring og noen flere 
b0nner. Tredje trinn ha dde m ed hus
tavlen og b0nnen e til inngang og ut
gang i kirken. I siste avdeling kom sa 
biskop Resens «B0rnelrerdoms Visi
t a s», som ga innforing i skrifte og 
nadverd. 

Breda! var en myndig herr e. Nar 
han hadde sagt noe, m a tte ingen vage 
a mukke. Det gjorde riktignok geist
ligheten i Nordland , men ikke i Strin
da, sa vi rna ga ut fra a t planene ble 
gjennomf0rt etter fattig leilighet. -
Bispen var jo ogsa sogneprest her. 
Men man vet jo ikke hvor lenge denne 
bredalske skolen i tilfelle kom til :'1 
virke. Kildene tier om dette som sa 
meget annet i dette a rhundre. Der
imot vet vi m ed sikkerh et a t det var 
«skole» pa Strinda» f0r Ioven av 1739 
kom. To ar f0r heter det nemlig i en 
erklrering fra stiftamtma nn og biskop 
at det er en skolemester i bygden. Bis
pen !0nner ha m selv m ed 20 riksda ler. 
Ordningen rna h a vart en tid. Det 
dreier seg vel her om den f0rste lre
reren bygden hadde utenom klok
keren. 

Preste og bispevisitasene var en 
kraftig spore na r det g ja ld t kristen
domskunnska pene. Det samme var 
katekisasjonene som klokkerne holdt 
i kirken. Det gjaldt jo for barna a 
kunne svare pa det de ble spurt om, 
og ikke sta til skamme. Men det ble 
m eget pugg uten dypere forstaelse. 
Andre f ag enn kristendomskunnskap 
ble det ikke undervist i, men m eget 
t ydet pa a t enkelte ogsa lrerte a lese 
innenad. Men sa kom altsa skoleloven 
i 1739. Etter den skulle klokkerne 
h oi de skole pa da nsk ( i motsetning 
til latinskolen). Det skulle undervises 
i kristendom og lesning, og nar for
eldrene ba om det, ogsa skrivning og 
regning. Der det va r n0dvendig skull e 
det ansettes lrerer e utenom eller i 
stedet for klokkerne. Barn :1 skulle ha 
minst tre m a neders undervisning om 
aret fra '7- til10-a rsa lderen, eller enda 
Ienger hvis det trengtes. Der forhol
den e la til r ette, skulle det vrere faste 
skoler , ellers omgangsskoler. Bygden 
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m a tte brere a il e utg ifter, og det ble 
f astsatt en skolesk a tt som skulle ga 
til en offentlig skolekasse i bygden. 
Det var skoletva ng for barna . 

Denne Ioven stilte store krav til 
folket og bygdene, srerlig da det var 
darlige 0konomiske k a r da loven 
skulle settes ut i livet. Den kom ogsa 
for lite forberedt pa folk. Derfor k orn 
det den 15. m ai 1741 en «Plakat og 
n rerm ere Anordning» som bestem te 
a t hver bygd kunne ordne seg med 
gjennomf0ringen av Ioven slik det 
passet. Det ble s tort sett bygclen som 
selv f1kk t a avgj0relsen. 

N a Ia clet i sak ens na tur, og det 
var ogsa sagt i Ioven at prestene fikk 
tilsynet m ed skolene Strinda var 
uheldig forsavidt som det var Brun
bass som var prest da Ioven skulle 
gjennomf0res. H a n bekymret seg ikke 
srerlig om skoleopplreringen . At dct 
bl e omgangsskole sier seg selv na r dct 
var tanken a na a ile barn. D et ble an
satt en lrer er som skulle greie h ele 
prestegjeldet , bortsett fra Bakklandet 
som var en historie for seg. Denne 
lrereren fikk 4 eller 6 skilling i !0nn 
a v hver mann i bygcla, bade b0nder, 
husmenn og tjenest efolk. Dessuten be
t a lte kirkeeierne ( da statsfinansene 
var darlige og vedlikeholdet kostet 
penger, solg te kongen i 17'2'1 kirkene 
til private. Strinda kirkene var for 
0vrig for lengst bortforpaktet) og em
beclsmennene en fast arlig avgift. 

Den ene lre reren r eiste sa omkring 
i h ele bygda. I regnskapene er ha n av 
og til k a lt «den Skolemest er som om
gik paa Strinden ». Det tok to ar f0 r 
han kom tilba k e til samme sted igj en. 
H an skulle undervise hver dag i aret 
unntatt i juli, for da kom det ingen 
barn til skolen likevel. Undervisningen 
foregikk i det daglige oppholdsrom
m et pa en av gardene, sa husfolket 
kunne f0 lge med. Skolemesteren bod
de der m ens skolen ble holdt, og fikk 
kosten pa garden . 

Fagene var kristendomskunnskap 
og lesning, k a nsk je ogsa !itt skriv
ning og regning for de flinkeste bar
na. Andre lrereb0k er enn Pontoppi
dans «Sa ndhed til Gudfrygtighed » og 
den hellige sk r ift ble ikke brukt i hele 
dette a rhundre, og undervisningsme
todene sto nok ikke for moderne kr i
tikk . Det ble ofte a ndl0st pugg, og 
lrereren ha.dde ikke evne til a g i ele-



vene en til str ekkelig elem entrer for
k larin g a v de enkelte lrerestykker. 
Lesningen ha dde ikke m il.let i seg selv. 
Den skull e vrere til h jelp for k risten
domsundervisningen og bibellesningen 
som var skolens avgjorte hovedfag. 
Men ogsa der ble det for m eget deue 
boksta.ver. Det er derfor ikke il. undre 
seg over at biskop Nannestad kunne 
skrive i visitasberet ningen f ra 17'53 
om k a tekismeoverheringen: «Ti de 
Ord a leene viclste de noget a t oplyse, 
men uden F orstanct , a t , saa snart m a n 
forskede om Meningen , bleve de s til 
tiende eller svarede m eget daarligt.>> 

Det var a ltsil. ikke klokkeren som 
var· lrerer i Strinda til a begynne m ed, 

og det til tross for a t det va r vanske
Iig a sk a ffe brukba re skoleholdere. 

Den ferste lrerer en som er nevnt er 
E ven L orentzen. H an var med og 
temte f a ttigblokken i Bratsberg kirke 
i 17-16. Ar etter ar fft.r ha n denne a t 
t es t en av biskop N a nnestad i en inn
ber etning: «Veed selv ikun lidt af Sa 
lig heds Lrerdoms r ette Mening, drik
ker naar hand k a n faa.e ; er e ll ers ikke 
forsemmelig i Omga ngen .» 

I 1751 forte ller justisprotok ollen at 
J oha nnes skolem ester bl e demt for 

leierm a l. H a n sk ull e betale 12 rdr. 
ell er straffes p il. k roppen. 

(Fort s.) 

---><- - -

A /S M .esna T neslipeTi og K arton fabTilc 

Enkelt e ganger k an vel noen og 
hver av oss synes a t vi fa r liten kon
takt m ed a ndre papi1·[o lk, og det er 
jeg skjent 01ig i. R a nheim Papirfa-
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brik er jo den eneste papirfa brikken 
nord fo r Lillehammer, hvor Mesna 
Kartonfabrilc Jigger. Avstandene t il 
de mange papir-, papp- kartong - og 



cellulosefabrikker i det sydlige Norge 
er lange, sa bare en og annen av oss 
her pa Ranheim far anledning til a se 
disse fabrikkene og snakke med kol
leger. Jeg er merksam pa at det pa 
mange mater ogsa kan ha sin fordel 
a vrere ene1·adende, men vi mister 
kontakten rned vare konkurrenter 
sydpa, og kanskje enda mere, folk i 
samme bransje, a fa diskutere feiles 
problemer med. I dag er det h eldigvis 
slutt med den tiden da bedriftene 
stengte sine porter for folk fra kon
kurrerende fabrikker. Jeg vii gjerne 
nevne at her pa Ranheim har vi alltid 
syntes det ha r vrert hyggelig med be
sek fra andre papirfabrikker og andre 
i treforedlingsindustrien. 

Tirsdag 6. oktober hadde jeg for
neyelsen av a vrere med pa ekskur
sjon til Torp Brug og Greaker Cellu
losefabrik, arrangert av Papirindu
striens Tekniske Forening. Hele 110 
pe·rsoner var med pa ekskursjonen, 
som var meget interessant. Tirsdag 
morgen kl. 8 startet jeg sammen med 
ca. ·30 andre i buss fra Radhusplassen 
i Oslo og ankom til Torp Brug ca. 
kl. '10, hvor vi ble ensket velkommen 
av overing. Mathiesen, og sa begynte 
vi rundgangen i den bedriften som 
kanskje ligger nrermest Ranheim 
bade produksjonsmessig og pa andre 
mater. 

Fer vi startet rundgangen fikk aile 
deltakerne hver sin trykksak som for
talte i store trekk om cellulose- og 
papirfabrikken, som ble bygget 1909 
- 1•9,1<1, og fram til i dag. Vi ble ikke 
som vanlig delt opp i puljer med hver 
sin omviser, men fikk ga h elt fritt , og 
pa den maten fikk vi se pa det som 
hver enkelt kunne ha interesse av. 
Torp har jo en likedan Derries maskin 
som var PM IV, men adskillig sterre, 
4,60 m bred mot var 3,50 m. Ellers 
var de praktisk like med unntak av 
innlepskassen. H er var jeg sa heldig 
a treffe maskinferer Porsmyr, som 
var pa Ranheim for et par a r siden 
for a lrere a kjere Yankee-maskin. 

Det er ganske interessant a here at 
vi har praktisk talt samme problemer 
a kjempe med, nrer sagt pa a ile papir
fabrikker, men selvfelgelig er ikke 
a ile like heldige med lesningene. Pa
pirmester Andersson fikk jeg en lang 
og hyggelig prat med. Han er na pen
sjonist, men var i aktivitet hele tiden 
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med forklaringer og svar pa a ile 
spersmal fra mange nysgjerrige og 
sperrelystne. Selvfelgelig fikk jeg sa 
snart som rad var tak i min gode 
venn fra Ranheim, ing. Kjensjord, 
som na er driftsingenier pa Torp, og 
ved et hyggelig smenbmdbord A /S 
And. H. Kirer & Co. Ltd. var vertskap, 
fikk vi en koselig prat om papir og 
felles kjente fra Ranheim. J eg lovte 
a ta med en hjert elig hilsen til aile 
ved bedriften. 

Noen data om Torp Brug. 
Arsproduksjonen na: 
Bleket og ubi. sulfatcellulose 34.000 t. 

-»- k raftpapir 27-28.000 t. 
Sulfatcellulose for salg ca. 5.000 t. 
Hartsolje » 700 t. 
Terpentin » 150 t . 
194'8/150 bygd 6-trinns kamyr-blekeri. 
1'956/15'6 ble h ele cellulosefabrikken 

om- og pa bygget. 
1-9!5'5/56 D en store Yankee-maskin 

(D0rries). 

Hollende1·i : 
12 stk. hollendere, 4 til hver av de 3 

gamle pa pirmaskiner. (Ikke konti
nuerlig hoilenderi) . 

Den nye Derries maskin ha r eget hol
lenderi. 

Papirsal : 
1 kombinert m askin, bygd 1910/1J, 

100" bred. 
1 Fourdriwier maskin, bygd 1910/H, 

100" bred. 
1 kombinert maskin, bygd 19·12, 120" 

bred. 
1 Yankee-m askin, bygd '1·955/56, 1180" 

bred. 

P a torp har de na i et ars tid kj0rt 
helkontinuerlig, og ingen av de jeg 
snakket m ed, hverken av arbeiderne 
eller funksjonrerene, kunne t enke seg 
a ga tilbake til den gamle arbeids
tiden. 

Like etter at vi var ferdige med 
deilig sm0rbr0dservering, fortsatte 
turen til Greaker Cellulosefabrik, som 
ligger pa den andre siden av Glomma 
!itt Ienger oppe. 

A /S Greaker Cellulosefabrik er 
grunnlagt i 1905.. Fabrikken har 2 
papirmaskiner som kjerer grease
proof papir. Den eldste, en Voith-



maskin, 3,63 m bred m ed 316 t0rke
sylindere, og den nyeste, som er den 
st0rste i Europa som kj0rer grease
proof, er h ele 5 ,16'1 m bred og 89 m 
lang. En imponerende maskin m ed 
svrere dimensjoner. Bedriften hadde 
en ny og m eget pen sortersal m ed yp
perlig luftkond isjonering. 

Ekskursjonen ble avsluttet m ed 
middag i Festiviteten i Sarpsborg, og 
her var A /S Greak er Cellulosefabrikk 
vertskap. 

Utenom disse to bedrifter haddc 
disponent Overwien ordnet det slik a t 
jeg pa hjemveien fikk 1bes0ke Mesna 
Kartonfabrik pa Lilleh a mmer, og hit 
ankom jeg onsdag middag. H er ble 
jeg mottatt av ing. Stokland som i 
sin tid praktiserte pa Ranheim. Etter 
en hyggelig prat med ham kom ing. 
Leif Knutsen (som jeg kjente fra f0r) 
og tok meg m ed pa en 3 timers rund
gang i bedriften. Mesna Kartonfabrik 
Jigger helt oppe i nordenden a v Mj0sa, 
og er bygd delvis ut i Mj0sa. Det er en 
moderne, pen bedrift som lager en ut 
merket kartoon i utallige variasjoner. 

Hun : Tufs! -
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Ing. Knutsen var en utmerket cice
r one, og j eg fikk pa disse 3 timen e et 
ganske g odt b ilde av bedriften. J eg 
fikk ogsa den forn0yelse a hilse pa 
sjefingeni0r I . Kj eller-Johansen ( disp. 
Overwiens gode venn) , som pa en slik 
elskverdig m a t e tok imot m eg. Etter 
a ha gatt rundt h ele fabrikk en fikk 
jeg servert middag pa Viktoria Hotell 
sammen m ed ing. Knutsen. Da natt
toget til Trondheim f0rst skulle gil. 
kl. 0.30 fra Lillehammer, mottok jeg 
m ed g lede invitasjon til kino med 
k affe etterpa i Knutsens hyggelige 
hjem. 

Det er hyggelig a se hvor godt m a n 
blir mottatt over a lt ved slik e fabrikk
bes0k, og jeg vii fa lov a r ette en hjer
telig t a kk til a ile disse 3 bedriftene, 
og en spesiell takk til ing. Knutsen 
og h ans frue pa Mesna Ka rtonfabrik. 

Til slutt en takk til disponent Over
wien som ordnet hele turen pa den 
a ller beste m ate. 

Ranheim den 4. nov. 19'59 

T. BaTstad. 

- J eg gir deg fern kroner hvis jeg 
fa r male deg, sa en kunstmaler til en 
gam mel kall som satt n ede pa brygga. 

Ka llen drog !itt pa det. 
- Det er vel lettjente penger, sa 

maleren . 
- J ah a, det e det, sa kallen, men 

re lure pa kolles re ska fa av m re 
malinga igjen . 



SVENSKA TRAFO RSKNIN GSINSTITUTET 

Det er vel ingen tvil om a t man i 
Drottning Kristinas Vagi Stockholms 
nord-0stlige utka nt finner et a v de 
absolutt ledende institutter i verden 
for skogindustriell forskning. 

Man ma n esten si a t det er noe sym
bolsk nar instituttet har fiitt sin plass 
ved den vei som er oppkalt etter en 
dronning som regjerte da Sverige til
h0rte Europas stormakter. 

Det er historikere som vii ha det til 
at vart nabola nd for tiden opplever 
sin annen storhetstid. Dette til tross 
for a t H ans Majest et regjerer over et 
mindre Iandomrade enn hans forgjen
gere har gjort pa mange hundre ar. 
Denne Sveriges annen storhetstid 
.skyldes n emlig den voldsomme indu
strielle utvikling som la ndet har gjen
nomgatt de siste decennier. 

Ca. 415 % a v landets tot a le eksport 
utgj0res a v produkter som har skogen 
som r astoffkilde. Treforedlingsindu
strien inntar saledes en domineren de 
stilling, og det er derfor ikke minst 
takket vrere denne industri a t histo
rikerne har kunnet t a den f0r nevnte 
m ening i sin munn. 

Det er derfor ganske naturlig at 
m an i dette land satser sa meget som 
mulig pa skogindustriell forskning. 

Bortsett fra det store arbeid som 
utf0res ved de enkelte bedrifters Iwbo-
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ratorier, er sa a s i a lt a nnet skogindu
strielt forskningsarbeid sentralisert 
til Drottning Kr istia ns Vag. Likeledes 
har Kungliga Tekniska Hogskolan 
sine institusjoner forl agt her, s lik at 
Sveriges papir- og celluloseingeni0rer 
far sin f0rste lre rdom ved dette insti
tutt. 

I vart eget la nd er undervisnings
sentret lagt til Trondheim, hvor det 
i h0y grad ogsa drives vitenskapelige 
unders0k elser. Men hovedkvart eret 
finner man i det flotte nybygg pa 
Ga usta djordet ved Oslo. 

Den sentralisering man ha r foretatt 
her i Stockholm h ar visse fordeler. 
Ma n k a n fa en meget god utnyttelse 
av de fremste k a pasitet er, grunnleg
gende forskning kan meget lett disku
teres med eksperter som har tilknyt
ning til industrien, man kan unnga a 
ha dobbelt sett av eventuelle svrert 
kostbare instrumenter m. m. 

La oss se !itt pa hvilke institusjoner 
man finn er pa STFI. 

Av det viste organisasjonsskjema 
fremgar at man har tre vertikale 
grupper som skiller seg med hensyn 
til hvor de far sin underst0ttelse fra. 
Den ene ytterlighet er KTH's insti
tutter for trekjemi , celluloseteknikk, 
papirfabrikasjon og treets mekaniske 
teknologi. Disse mottar sine bidrag 
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ene og alene via statsbudsjettet. P a 
den motsatte side finner man fern in
dustrilaboratorier som er direkte un
der lagt de forskje llige industrielle 
bransjeorganisasjoner. I en mellom
stilling kommer sa de trekjemiske, 
pa pirtekniske og tret ekniske forsk
ningsavdelinger. D ise siste er under
lagt delvis Handelsdepartementet og 
delvis Stiftelsen Svensk Traforskning . 
Det var disse to sistnevnte institusjo
ner som grunnla Traforskningsinsti
tuttet i 194'2. 

Disse tre vertikale hovedavdelinger 
i organisasjonsskjemaet har ogsa for-

gang i disse lokaler. Det vil f0re for 
langt a beskrive hvilke hjelpemidler 
disse har til disposisjon, og vi tar n0ye 
oss med a plukke ut noen spesielle 
ting. 

Ved Pappersbrukens Centrallabora
torium finnes en eksperimentpapir
papirmaskin i fu ll st0rrelse hva !eng 
den anga r . Bredden er dog ikke m er 
enn en sna u m et er. Den h a r en mak. 
sima! hastighet pa vel ·500 m fmin. 

Celluloseindustriens Centrallobrato
rium inneholder utstyr for koking , 
bleking og maling. De st0rste fors0ks
kokere er pa 2 m3. 

·-- ... --~ .: > .. , ... ___ . --- · - -- - ---- . - - -~ ::~ -- ~· 

skjellige formal. Ved Hogskolans la 
boratorier er undervisningen satt i 
h0yset et , mens de industrielle labora 
torier arbeider m ed serviceoppdrag og 
forskning i mer eller mindre f a brikk
messig skala. Ved de trekjemiske, pa
pirtekniske og treteknisk e avdelinger 
bedrives den grunn leggende forsk
ning. 

Den rent geografisk e inndeling 
fremga r a v situasjonsplanen. A il e 
bygninger er bygd siden 1'944 og har 
en total g ulvflate pa h enimmot 10 
dekar. H0yskolens nybygg var ferdig 
for ca. et a r siden. 

Ca. 200 m enn esk er har sin daglige 
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Ved den papirtekniske a vdeling fin
n es mange intrik a te instrumenter, 
de lvis av egen konstruksjon. Som et 
eksempel pa det siste nevnes det 
kjente instrum ent for a utf0re m a lin
ger av papirets t0yning ved varieren. 
de s t rekk.. H er finner man ogsa en 
h elt ny m a tematikkmaskin innkj0pt 
fra Los Angeles h0sten 19'58. 

Har m a n noen nytte av det forsk
n ingsarbeid so:n drives? Sva ret p. 
dette vil nok. vrere et ubet inget ja. Det 
er ma nge som pas ta r a t teori og prak
s is er to forskj ellige ting. Men jeg vii 
heller uttt·ykke det s li!.;: at t eori og 
praksis stemmer a ll tid n r t eor ien cr 



Ekspm·imentm askine? l 

t·ett. F or a kunne g jennomf0re dette 
ma ma n ha dyktige og trenede for
skere som utf0rer det g runnleggende 
a rbeid . Dette a rbeid m a sa videref0res 
av pra ktikerne. Vi har i dag komm et 
inn i den tidsalder hvor forsk erne og 
industriens m enn m a ga ha nd i ha n d 
for a. kunne f0 lge m ed i det t ekniskc 
kappl0p . Ikke minst g jelder dette tre
fored lingsindustrien . De fabrikk er 
som planl egges i dag , er n re rmest h el
a utomatiserte jetteenhet er og inneh ol
der pa pirmaskiner hvis hastig het lig 
ger pa 700- 800 m /min. 

D en k jente 1JCtpirek speYt p1·ojessoY Bfnje SteeHb erg ( rn ed 1·yggen ti l ) clisku
te1·e1· pTOgrammeTing av matematikkmaskinen m eet en av sine m ecla.TbeicleTe. 



Vi begynner a komme til det sta
dium da den konvensjonelle la ng vire
maskin melder pass. Men ingen tror 
at utviklingen stopper for det . N ye 
konstruksjoner vii komm e, som sik-

k ert vi! fore med seg mange interes
sante notter som rna knekkes a v for
skerne og praktikerne i fell esskap. 

Egil Lie. 

Verrtearbeidet 1959 
1959 er det fjerde a r et for organi

sert vernearbeid ved bedriften , og vi 
begynner na a se resulta ter a v verne
arbeidet pa flere m a ter . 

For oss som steller m ed dette a r
beid er det gledelig a se at det virke
lig er oppna dd til dels m eget god e 
r esulta ter ogsa i ar, og fravrersstati
stikken pa grunn av ulykker og ska 
der siste kvartal er i srerklasse det 
beste vi har hatt. 

Dette tyder pa at a ile, eller Ia m eg 
si de fl este , forstar betydningen a v et 
effektivt vernearbeid. 

N il. g jelder det bare ikke il. slappe 
av i dette viktige a rbeid for de a n. 
sattes ve og vel , m en heller for·sok e a 
gjore det enna bedre, og med god vilje 
og samarbeid fra a il e h old har vi aile 
mulighet er for a oppna ennil. bedre 
r esultat. 

I aret har det vrert ganske stor 
aktivitet ba de pa opplysningsfronten 
og pa a rbeidsplassene m ed mange 
vernetiltak og beskyttelser av ymse 
slag. 

R epetisjonskurs for verneombud og 
varamenn holdtes i april. Di.strikts
sekretrer Alsta d va r kurs leder , og 
kurset h adde m eget god oppslutning. 

Inspeksjon av hele bedriften er 

fore ta tt 2 ganger som vanlig, og det 
er gledelig a se a t det blir mindre l\. 
pa pek e for hver gang. 

De man edlige inspeks jonsrundene 
formenn og verneombud i de forskjel
lige a vdelinger skal gil. har ikke vrert 
fullt sa bra som onskelig kunne vrer e. 
Vel er det sll. a t det i de a ll er f lest e 
avdelingene n il. faktisk er bra, - ja, 
til dels m eget bra. m en disse r unden e 
bor og sk a l gas etter plan en , da det 
er av stor viktighet for konta ktens 
skyld. H er er det forst og fremst for
m ennene som ikke m il. slappe av; m en 
ta seg tid ti l a g il. disse runden e m ed 
sine respektive verneombud. 

Innsendte fors lag fra formenn og 
verneombud blir utfort i tur og orden , 
og for tiden er vi praktisk t a lt a jour. 

For hele il.r et h a dde vi 311 skader, 
hvorav 27 forte til fravrer. I a lt t ap. 
tes 449 arbeidsdager. 

Til sammenligning k an n evnes at 
1'958 hadde 25 skader m ed 399 tapte 
arbeidsdager. 

F ern av de 31 skader i a r r epresen
terer over ha lvparten a v de 449 tapte 
arbeidsdager, sa det bli r forholdsvis 
lite fravrer for de r est erende 26 sk a 
der . 

Skadestatisti.lck en v i ser je lgende tall: 

Cell.fabr. 

Tota l antall skader •• • 0 • • 5 
Ska der m ed fravrer . . .... . 5 
Tapte a rbeidsdager . . . . . . . 8-4 
T apte arb.d. pr. ma nn 0,8 
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H.a vd E -avd. 

10 3 
7 3 

95 20 
1,0 0,3 

Sor tersa l 

1 
1 

12 
0,4 

Mek. 
ve rkst. 

8 
7 

1815 
2,4 



H oved- L abo r. 
Utea r b. Bygn .avd. ko ntor d1·iftsktr. T otal -59 

Tota l a nta ll skader ..... 3 
Skader m ed fravrer . . . . . . . 3 
T apte ar-beidsdager . . ..... 50 
T apte a rb .d . pr. mann 1, 

Skadest a tistikken for 1959 viser !i tt 
tilba k egan g i forhild t il 1,958, m en 
som tidliger e nevnt er det 5 forho lds
vis store skader som drar avsted med 
ha lvparten av de t apte 449 t a pte a l·
beidsdager. 

J eg vii sa godt jeg k a n appellere 
til a ile sammen - hver pa sin ar
beidsplass - a ha det ryddig og i god 
orden til enhver tid , da dette er f0rste 
bud fo r a unnga store eller s m a ska
der bAde pa mennesker, m asldner og 
utstyr for 0vrig. Vrer kritisk og snakk 
a pent ut m ed din forma nn og vern e. 
ombud hvis du m ener det er far lige 
forh old t il steele pa din arbeiclsplass. 

Bruk det verneutstyr d u ha r fAtt 
utlevert, og ta ingen un0dige s ja nser. 

Kolb,im·n Gn'>v 
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1 0 0 31 
1 0 0 27 
3 0 0 449 
0 0 0 J. 

Er du n0dt til a f jerne et vern pa 
grunn av reparasjon ell er a nnet n0d
vendig arbeid - sa sett det pa plas~ 

ig j en f0r du forl ater a rbeidsplassen. 
Husk a ile ve rnetiltak gj0res for a 

sikre deg og din families ve og vel. 
Ca. 80 % av a ile sk ader oppstar pa 
grunn a v farlige ha ndlinger, sa ta der
for lngen un0dig s janse. 

Vern og m askiner ber0rer oss a ile, 
derfor rna det et rer li g og godt sam
a rbeid til fra a ile h old. 

En god - lys - trivelig og s ikker 
a rbeidsplass er noe a v det beste d u 
ka n fa her i livet , og du rn a selv vre r c 
med og skape den. 

Tonnod Bm·stcul. 

D et er sikkert flere enn oss som h ar 
lagt merke til a t den nye P.M. 5 rei
ses hurtig og greit, uten h0ylydte 
ordrer i militrer t one. Det er· en m erk. 
bar forskjell fra det vi er vant til m ed 
tyske og svenske mont0rer. Deres g e
mytt er vel mere eksplosivt og syd
la ndsk. N a er cgsa Oslo en god del 
lengre s0r enn R anheim, m en mon
t0rene fra Tune kj enner k a nskje tr0n
derne fra f0r , og vet at en moderat 
tone gir m er e positivt utslag i tmn. 
dersk lynne. 

Vi fikk lyst t il a h0re !itt om disse 
ka rene fra Thune. F0rs t henvendte vi 
oss til papirmester M0rch , og s purte 
om ha n kunne fa i s t a nd en samta le 
med dem. m ed h enblikk pa «Ran
heims-Nytt. Det skull e ga, sa h a n , -
m en sannelig var de tr0ndere ogsa na r 
det g jelder «presse og pub lisitet ». -
Men prate !itt, ku nne vi g j0re. 

Sjefm ont0ren Kolbj0rn Gr0v stam-



mer egentlig fra S0r-Aurda l. D e an
dre to er: Martin Skaa r - vossing, 
og Ole Kjenseth , Vinstr a. I dag er cle 
a il e Oslo-gutter . 

- Trives D e her pa R anheim? 
- Er bra a vrere h er vel. 
- Ingen vanskelig heter m ed spra -

k et? 
- N ei, men det verste er at jeg 

begynner a t a etter tr0nderne, og da. 
blir det en m e llomting av a lt mulig, 
sier Gr0v. 

- R eist mye for Thune ? 
- J a, her i la ndet sa, h a r vrert h elt 

nord til Kirkenes - ja, ikke pa pir
maskin der nei. 

- H ar alt sa montert m a nge papir
maskine r ? 

- J a, en del , m en ingen av denne 
typen f0 r . 

- K a n ikke Thune !age yankee
sylinder en ? 

- D et er ingen ting som er umulig 
for Thune, m en K a rlsta d Mek. har 
m er e a hj elpe seg rned na r det g jelder 
s like store kolli. De har jo ogsa hatt 
leveranser av yank eesylindrer til fo r
skjellige la nd, og h ar de m askine1· 
som ska t t il for a dreie og slipe en 

s lik sylinder . D et k a n nevnes at st0-
pingen rna forega pa 4% min. , dette 
for a t jernet ikk e skal fa tid til ii bii 
k a ldt fer h ele formen er f ylt. N iir en 
da vet at det gar m ed 50- 60 tonn 
jern til en s lik sylinder, kan e n t enke 
seg hva som rna li l fo r a utfere et 
slikt stort arbeid . Og enn p lassen -
en slik sylinder h older varmen 3- 1 
uker. D e t m a s tore leveran ser t il skal 
deL le nn ·· scg. 

- Har de1·e mye sarnarbe ld mecl 
Karls t ads Mek. Vrerl{sted, og gar del 
godt ? 

- Noksa mye -- samarbeidet giir 
ve ldig godt. 

- Arbeicles clet bare clagticl pa 
Thune? 

- Enkelte a v de store rnaskinene 
gar pa t o skift. Ellers er det bare dag
tid , og jeg tror nok a t de flest e er 
rn est forneyd m ed clet . 

- Ga r m onteringen h er etter pla · 
nen ? 

- J a, v i rna si det. 
- N ar blir den kj0rek lar ? 
- H vordan er det Merch, skat vi 

si 1. april ? D et er en grei da to om noe 
skulle k likk e . 

Yamkeesylinde1·en e1· lcommet pa plass. 
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F1·a venst1·e : Sve1-re Wikdal, Ole K.ienseth, Sigm. H aTstacl, R0st Andersen , 
ATnfiun Knutsen , Th . HaugT0nning, H . M0Tch, H. GT0V, MaTtin SkaaT, 

Ode/. Nilsen. - Sittencle Jo1·an: John Dalberg . 

M0rch er enig. H a n sier videre at 
denne tida m ed rnonteringen av PM. 5 
h ar vrert en interessant tid . Morsomt 
a arbeide samrn en m ed Oslo-karene. 

Gr0v ber om at maskinf0rerne pa 
den nye m askin en rn a bli n evnt, like
dan verkstedfolkene - greie karer. 
S i at vi liker oss godt.. Vi fa r minst 
en god tmnderhistorie hver dag. 

MANNENS TRE ALDRE. 
En mann er ung sa lenge en kvinne 

kan gj0re ham lykkelig eller ulykke
lig. H a n er middelaldrende na r en 
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D e nye maskinf0rerne er: Thorvalcl 
Haugr0nning, Arnfinn Knutsen og 
Sverre Wikda l. 

Verkstedfolket som er med pa rnon
teringen: Odd Nilsen, John Dalberg, 
R0st Andersen, Sigm. H arstad . 

B. 

kvinne bare k an g j0 re h am lykkelig. 
Han er gammel n a r en kvinne hver
ken kan gj0re ham lykkelig ell er 
ulykkelig. Varldsnytt. 



FRIIDRETTSLANDSKAMP 
(Denne artikkel skulle vrere med i julenummeret 1959, m en matte utsta 

pa grunn av plassmangel) . 

FTa ZiiTich 

Nar en far t ilbud om tur til Sveits, 
og turen bare k oster en ha lv t imes 
a ns trenge lse, er det va nskelig a si nei. 

40 m a nn, friidrettsgutter og ledere 
og 2 piker·, startet fredag 25. sept. fra 
F orn ebu med et av Fred Olsens char
terfly. Turen g ikk direkte til Ziirich
Kloten f lyplass utenfor Ziirich . H er 
ble vi overr asket med det rene som
mervrer med 24 o C i skyggen , mens 
Fornebu nrerm est hadde kuldegrader. 
Landskampen skulle forega l0rdag i 
Bern, sa vi reiste str a ks videre med 
tog. 

Som dere sikkert vet , er Bern h o
vedstad i Sveit s. Den har 130 000 inn
byggere og ligger ved elven Aare, som 
er en bielv til Rhinen. 

Strandli, Da nielsen, Berth elsen, Tor 
Olsen og jeg deltok ogsa i Europa-
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mesterskapet i Bern i 1954. Vi f0 lte 
oss derfor som sj0ulker bla nt et g jeng 
f0rs t ereisgutter. A ile n ykomlinger ble 
pa turen s0rover grundig orientert 
om baneforhold, hva man burde se og 
hva man burde kj0pe. 

L a ndskampens gang og utfa ll er 
k a nskj e kjent for de f lest e. J eg sk al 
heller forte ll e li tt om hva vi foretok 
oss utenom banen. Mens vi ellers a ll
tid reiser hjem nar landskampen er 
avsluttet. fikk vi denne gangen 3 
dager til sig htseeing og shopping f0r 
vi satte kursen for Oslo ig jen . 

F0rste «f rikveld» var a ile m a nn pa 
Staden. Det var avslutning pa mar
k edsuke m ed liv og r0re la ngt pa natt. 
Forretningene lukket kl . 24. Det var 
skytebaner, lykkehjul og dans i ga
t en e. Alt fo lk var ute og moret seg i 



det fine varme vreret, og s t emningen 
vat· h0y . St0rst jubel var det da en av 
de patruljer ende konstabl ene vant en 
star dukke pa lykkehjulet og va ndret 
rundt m ed den pa armen . 

S0ndagens program var lagt opp 
m ed badetur og fotba llk a mp. P r. buss 
gikk turen til et kj ent baclested, Mer
ton. I clet deilige varme vreret r egnet 
vi m ed a f a a r ets siste sj0bad. Men 
dessverre, a ile bad var st engt. Vann
t emperatu ren var bare 18° C, og da 
baclet man ikke Ienger i Sveits. 

Mens 25 000 skuffede tmndere sa 
N essegutten tape for Viking, fikk v i 
biva ne en popu lrer h jemmeseier f or 
«Young Boys» fra Bern . Dette laget 
topper 1. divisjon i Sveits og var ogsa 
fjorarets cupmestre. Sa det var fat
ba ll a v beste merk e vi fikk se. 

«Rosinen i p0lsa » var en fj elltur 
m a nclag. Og hvordan foregar sa en 
f jell tu t· for t.urister i Sveits ? Vi fan 
taserte og dmmte om reip og is0kser 
og k la tring i vill e fj ell. F lere av gut
tene var inne pa tanken a be r a di o
reporter Bj0rge Lill elien sende en 
siste hilsen ove r Norsk Rikskring
k asting til far og mar. 

F0rste eta ppe g ikk bra med tog f ra 
Bern til Thun. L angs den vakre Thu
ner See gikk ferden m ecl buss. Etter 
en times kj0ring skul le den egentlige 
klatringen til det 2000 meter h0ye 
N eidenhorn begynne. I st edet for 
klatreutstyr fikk vi utl evert en billett 
hver til en f jellba ne i likhet m ed Fl0y 
banen i Bergen. Etter a ha fatt dotter 
i 0rene av den kraftige oppstigningen, 
var vi etter ca. en ha lv time kommet 
opp i 1200 m. o. h . 

Den vid ere klatringen besto i a be
stige en s tolheis, og etter 20 min. var 
vi pa tappen . M ens clet nede i clalen 
var· take, hadde vi her det fineste sol
skinn m ed utsikt til imponerende f jell 
med Matterhorn og Mont B la nc sam 
de h0yest e. Og pa tappen var det selv
f0lgelig en restaura nt hvor vi kunne 
fa servert hva v i ma tte 0nske. Vi 
dr0yet sa lenge vi kunne pa et slikt 
trivelig steel, og a ile var enige om at 
dette var en behagelig form fo r 
fjelltur . 

Na var det bare innl<j0pene sam 
gjensto. Den sveitsiske francen er 
hard valuta. Sta kka r s Ola Nordmanns 
krone blir sam sm0r i sommersol i 

Pa t appen av NeidenhoTn. 
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Sak",'k, 

Deltakernes navnet1·ekk. 

forhold. Men en del varer kunne det 
likevel lonne seg a kjope. Vi hadde 
a ile gatt i butikker og undersokt pri
ser ved enhver anledning, og en del 
innkjop var a llerede foretatt. Tirsdag 
fer h jemreisen fikk vi ogsa noen ti
mer i Zurich. D er var det en stor leke
toybutikk i 3 etas jer, hvor hele lands
laget lekte seg gjennom hele butik
ken. J eg bestemte meg for en lydstyrt 
buss, som bade far og sonn er meget 
begeistret for og leker med stadig . 
Foruten leketoy var konfekt, sjoko
lade og drikkevarer billige. Og urfor
retninger var det selvfoi'gelig over alt , 
med ur i a ile fasonger og til de for
skjelligste priser. 

I Bern traff vi ogsa en del nord
menu, blant dem en som var gymna
stikklrerer pa et p ikepensjonat. H an 
hadde det riktig fint i Sveits og tjente 
godt. Fri forp leining og 1000 frcs . pr. 
maned. Mange av guttene hadde visst 
lyst pa en slik jobb, enkelte p. g. a. 
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den gode lonna, mens a ndre mente det 
kunne ikke vrere sa noye med lonn 
for en jobb som denne - - . 

N ar et gjeng pa 40 gutter er ute og 
reiser, blir a ile pene piker beglodd og 
diverse lromentarer servert. Pa f ly
plassen i Zurich var en av vare sprin
tere frampa med en bemerkning: «Hu 
derre var ei fin f lis. gutter! La oss se 
nrermere pa henne. » Hvorpa den 
skjonne dame repliserte: «Pass nu 
pa hva du sier. J eg er dansk. » 

De som ikke har rukket a gjore a ile 
sine innkjop i Sveits, kunne komplet
tere i f lyet med sigaretter, sjokolade, 
parfyme og drikkevarer til halv pris. 
Og dette er jo a lt populrere gaver a 
komme hjem med. 

Vel fremm e i Oslo var a ile enige om 
at dette hadde vrert a il e tiders tur. 
H a dde sesongen ellers vrert darlig, 
var avslutningen av beste merke. 

0. S. 



Regulativ for 
til 

ytelse . 
av penSJOner 

arbeidere ved 
AJs Ranhei1n Papirfahrik og datterselskaper 

P ensjoner til arbeidere ved A /S 
Ranh eim Papirfa brik og datterselska
per, og t il etterlatte ett er s like a rbei
dere, ytes i a lminnelighet etter fol 
gende r etningslinjer: 

A Alderspensjon . 
1. P ensjonsa lderen er 70 ar for menn 

og 168 ar for kvinner. 
2. D ersom m edlemmet ved fratredel

sen har 30 ars tjenestetid i firmaet 
ell er m er , y t es full pensjon. Ved 
kortere tjenest etid enn 30 ar ytes 
forho ldsvis avkortet pensjon. 

3. Full pensjon utgjor: 
for enslige ... . . kr. 
» gifte menn » 
» kvinner und. 70 ar » 
» kvinner over 70 a r » 

1 .080,-
1.200,-
3.000 ,-
1.080,- -

4. Pensjonen Ioper fra den dag med
lemm et nar pensjonsalderen, dog 
tidligst fra den dag lonnen faller 
bort. P ensjonen Ioper til og m ed 
m a nedsdagen etter pensjonisten;; 
dod. 

B. Enkepensjon. 
1. Enke som har omsorg for barn un

der 18 ar, far pensjon fra m a nnens 
dod. Andre enker far pensjon fra 
fy lte 5'5 ar, og far dessuten ved 
m annens dod en overgangsstonad 
som svarer til 2 ars pensjon, even .. 
tuelt forholdsmessig a vkortet der
zom enken er over 53 ar. E nke
pensjonen faller bort nar enken 
fyller 70 ar. 

2. Enkepensjonen graderes etter tj e
n est etid pa samme mate som al
derspensjonen, dog slik a t det ved 
dodsfall for pensjonsalderen reg
nes som om tjenesten hadde fort
satt frem til pensjonsalderen. 

3. Full enkepensjon utgjor kr. 1 .920 . 
4. Enkepensjon ytes ikke a) hvis 

ekteskapet er innga tt etter11t med
Iemet had de fylt 60 a r , og b) hvis 
medlemmet dor innen to a r etterat 
ekteskapet ble innga tt , og dods-
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fa llet skyldes sykdom som med
lemm et led av og som en av ekte
fe ll ene m a a ntas a ha kjen t til da 
ekteskapet ble i1mgatt. 

5. Enkepensjonen faller borl hvis 
enk en inngar nytt ekteskap, men 
begynner a lope igjen hvis cle t nye 
ekteskap bllr opplost vee! m annens 
clod eller ved skilsmisse. Den sk a I 
i tilfelle r ecluseres m ecl pensjon el
ler uncler ho.Jdnings biclrag som hun 
er s ikret g jennom clet siste ekte
skap. 

6. Enkepensjon ytes til fraskilt hu s
tru i samsvar mecl r eglen e i ekte
skapslovgi vningen. 

7. Enkepensjonen Ioper f ra den clag 
mannen dor, clog ticlligst fra den 
clag lonnen faller bort. Pensjonea 
Ioper til og mecl m a neclsclagen et
ter enkens clod, eller i tilfelle til og 
m ecl den dag cla enken g ifter seg 
ig jen. 

C. Barnepensjon. 
1. Til et mecl lems ett er la tte barn, 

heruncler stebarn, acloptivbarn og 
p leiebarn, ytes barnepensjon fr::t 
medlemmets dod til barnet fyller 
18 ar. Det k a n ytes barnepensjon 
ut over 18. ar til varig arbeidsufore 
barn og til barn som g jennomgar 
videre utda nnelse og ikke kan for
sorge seg selv. I siste tilfelle k a n 
pens jonen hoyst lope t il barnet 
fyller 21 ar. 

2. Bestemmel.;ene i a vsnitt B, punkt 
2, g jelder tilsvarende for barne
pensjoner. 

3. B a rnepensjonen utgjor: 
kr. 360.- na r det er 1 barn 
» 4•80.- - »- 2 barn 
» 600.- - »- 3 barn 
» 720.- - »- 4 barn 
» 840.- - »- 5 eller fle re 

barn under 1•8 a r 

Er begge foreldrene docle , ytes 
dobbel barnepensjon. 

4 Barnepensjonen kommer i till egg 



ti l de bel0p som ytes av den offent
li g e fors0rgertrygd for ba rn . 

5. Barnepensjon ytes ikke t il adop
tiv- og pleiebarn 
a ) hvis adopsjonen har funnet steel 

ell er pleieforholdet tatt lil etter 
a t m edlernm et hadde fy lt 60 ar, 
og 

b) hvis medlernmet d0r inn en to 
a r etterat adopsjonen fant sted 
eller pleieforholdet tok til, og 
d0dsfallet skyldes sykdom som 
m edlemm et led av og ma antas 
a ha kjent t il da clet tok pa seg 
oppfostringen av barnet. 

6. Barnepens jonen I0per fra den dag 
medlemmet d0r, dog tidligst fra 
den dag l0nnen faller bort. Fordob
ling av pens jonen etter at den e:r 
begynt a l0pe skjer fra den dag 
den a nnen av fore ldrene d0r. P e n
sjonen I0per til og m ed den dag da 

barnet fyll er 18 a r , eller, dersom 
barnet d0r f0r, ti l og m ed rn an eds 
dagen etter barnets cl0d. 

D SamoTdning av pensjonene. 

Dersom pensjonisten har rett til 
ytelser fra a nnen tjenestepensjons
ordning eller fra personskade
trygcl , f0 Iges bestemmelsene i § 8 
i R egier om private tjenestepen
sjonsordninger, f astsatt vecl kgl. 
resolusjon av 19. clesember 19158. 

E. Firmaets styre k a n veclta endrin
ger i pensjonsregulativet. Regula
t ivet gjelder for et regnskapsar ad 
gangen, m en a nsees ufora ndret 
hvis styret ikke f0r nytt regn
skapsar begynner har vedta tt end
ringer. 
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Ranheirn , desember 1959. 

A /S RANHEI M PAPI RF'ABRIK 

D ette er B eTg ens-piken 
A nna Schei, som engang 
var «flisveitj» pa Ran
heim. Vi huskeT hun 
skTev hit stTaks etter 
jubi leet. Fotogmjiet m· 
·utTolig nok tatt p d. hen
nes BO-a1·sdag. N a er hun 
85, og mimws j r·emdeles 
Ranheim og lo leta! D et er 
en «da.rn » med sj ann sont 
sitt er i ~enge. 



aulorifef 
( Fo1·ts . j1·a Jon·. m ·.) 

Hvor mye kan norsk e arbeidsledere 
regne m ed a t deres mora lske rett t il 
a lede er akseptert ? Vi kan vanskelig 
gi noe svar pa dette uten a dmfte en 
rekke viktige oppdragelses- og skole
sp0rsma l. Uansett hva vi selv m en er, 
rna vi formodentlig ga ut fra a t en 
arbeidsleder i dag i la ngt m indre grad 
enn for 30-40 a r s iden k a n regne 
m ed at h a ns moralske r ett til a lede 
er akseptert bla nt a rbeidere og funk
sjonrerer. N a ska l vi imidlertid vrere 
oppmerksom pa a t en del a rbeidsle
dere og bedrifts ledere bruk er dette 
som et a rgument for at det et· umuli g 
for dem a ut0ve noen a utoritet . D e 
hevder at den moderne arbeidsledelse 
k a n ikke ut0ves pa dette grunnlag. 
Ved a innta en slik holdning kan det 
nok hende a t de g j0r seg skyldig i en 
misforstaelse. De forveks ler kanskje 
moderne arbeidsl edelse med ma ngel 
pa a rbeidsledelse. Det er m a nge for
eldre som ogsa ha r misforstatt m o
derne barneoppdragelse. Hvis a rbeids
ledere og bedrifts ledere fullstendig g ir 
opp sin moralske r ett ( og ogsa sin 
plikt til a lede)' sa er de m ed a styrke 
den oppfatning blant fo lk a t en leders 
moralske rett til a bestemme, - den 
k an m an ikke Ienger t a a lvorlig. Per
sonlig tror jeg a t det er ganske mange 
a rbeidsledere i vart la nd som kan 
vente a finn e blant sine underordnede 
adskillig villighet til a a kseptere le
derens moralsk e rett til a Jede. Sam
tidig er det vel rik tig a s i a t det i et 
moderne samfunn er umulig fo r en 
Ieder bare a sta pa dette grunn lag fOl' 
sin a utoritet. 

I hvilken utst rekning k a n norske 
a rbeids ledere basere sin a utoritet pa 
den sosia le a nerkjennelse pa a rbeids
plassen ? Hvor mye kan han influere 
pa gruppeforholdene for derved !l. 
sikre sin a utoritet ? H er er det igjen 
a dskill ig muligheter, bl. a. ved at en 
ai'beidsleder som regel har sterk inn
flytelse pa hvem som kommer til a 
arbeide sammen. Hvis han da har 
kjennskap til de normer som g jelder 
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i arbeidsgruppene, h a r h a n apenba rt 
visse muligheter fo r a forankre sin 
a utoritet i gruppeloja litet en. Men her 
kommer arbeidslederne ofte opp i et 
dil emma. Det hevdes i dag m ed stor 
styrke fra bedriftsledelsen at f. ek s. 
formennene er bedriftsledeisens repre. 
senta nter. Hvis man f0rer dette argu
m ent til sin ytterste konsek vens, vi i 
det bety at m a nge gode formenn der
ved mister den a utoritet de faktisk 
ha r i dag ved a t de er i nrer kontakt 
m ed de a rbeidsg rupper de har i sin 
avdeling og ved a t de selv er aksep
tert a v disse arbeidsgrupper som de
r es r epresenta nte r. En mate bedrifts
ledelsen k a n bruke for a styrke ar
beids ledernes a utoritet er nettopp il. 
godkjenne dem som r epresentanter 
for a rbeidsgruppene overfor ledelsen . 

Hvor mye har sa a rbeidsledere 
igjen av faglig k ompet anse? H er ser 
det ut for a t utviklingen gar i den 
r etning a t det e t· umulig for de va n
lige arbeidsledere a vrere spesialister 
pa a ile de arbeidsoppgaver som utf0-
r es i deres a vdeling . I de f les t e f·abrik
k er vii det f. ek s. vrere slik at ingeni-
0rer og teknikere s tadig overtar m ere 
av det som form enn og vanlige a r
beidsledere tidliger e h adde faglig inn
sikt i. Ma nge norske bedrifter har i de 
senere a r g jort adskillig for a heve 
den faglige k ompetanse blant a rbeids
ledern e. Ma n k a n n eppe komrne forbi 
a t den a utoritet som er forankret i 
fag lig kyndig het s tar sterker e pa en 
arbeidsplass enn noe a nnet . 

N a r det g jelder forme nns faglige 
kompetanse er· det et sp0rsrna l om vi 
ikke i fremtiden i st0rre g ra d enn 
i dag vii akseptere som en egen spesi
a litet , nettopp det a kunne beh a ndle 
folk. Det bli r k a nskje srerlig pa dette 
ornrade a t vi i !irene som kommer b0r 
kva lifiser e vare arbeidsleder e. 

Den a lrninnelige t en dens i de norske 
bedrifter som ha r en systernatisk og 
aktiv pe1·sona lpolitikk, er a overveie 
gansk e detalj ert og n0ye hva de kan 
g j0re for a styrke arbeidsledernes au. 



toritet. Ma nge a v disse bedrifter er 
fors iktige med a ta beslutrringsretten 
bort fra arbeidslederne og overfore 
dem til t ekniske spesialister. Den 
m a te vi bygger opp bedriftsorganisa
sjonen pa, blir ganske avgjorende for 
den aut.oritet som den enkelte arbeids
leder har. Endelig blir det naturligvis 
nodvendig for a rbeidslederne selv i\. 
ga aktivt inn for a kvalifisere seg for 
sitt arbeide som arbeidsledere. Adskil
lig er gjort for a oke arbeidernes ut
dannelsesmuligheter g jennom de siste 
a r , men enda star mye igjen pa dette 
omrade. 

N a r man snakker om arbeidsledelse 
og autoritet er det en ting m an ofte 
glemmer. Vi har lett for a oppfatte 
autoriteten som et m a l og ikke som 
et middel. Pa en rekke omrader er det 
utvilsomt nodvendig at arbeidsledere 
har autoritet. P a andre omrader e r 
det ogsa muligheter for a t folk i en 
bedrift gjor sitt arbeide godt, ja til og 
med a ller best, hvis de ikke har en 
formell autoritet over seg. Men dette 
er et sporsmal om arbeidsmoral. Det 
er et gammelt godt ord som sier at 
«den som kan disiplinere seg selv, 
slipper a bli disiplinert a v andre.» 

Einar ThorsTud. 

---------------------~--------------------

J0VRARENNET 

Som kjent m a tte Jovra .rennet i fjor 
innstilles g runnet foreforholdene. Til 
dette rennet ble det i likhet med for 
om a rene foretatt en innsamling til 
premier. Pengene som selvsagt ikke 
ble brukt, ble satt i bank, for a brukes 
i ar. Arrangorene vii g jerne gjennom 
«Ranheims-Nytt» fa r ette en hjertelig 
takk til bidragsyterne for deres store 
interesse. 

R.I.L. 

Livet k a n bare forstaes baklengs, 
m en det m a !eves forl engs. 

Soren Kierkegaar•l 

OPPFINNERGENI 

Thomas Edison ga en gang fol 
gende svar da. ha n var rblitt hyllet som 
et start geni: Jeg er som en god 
svamp. Jeg absorberer ideer og om
setter dem i praksis. De flest e av mine 
ideer tilhorte opprinnelig andre m en
nesk er som ikke gad bry seg med a 
utvikle dem videre. 

Christian Science Monito•· 
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Bare ros av en som er blitt rost, 
kan bringe g lede. 

B~ethoven 

Den som er ydmyk vet det ikke 
selv. 

Noen menn setter a ller storst pris 
pa sine barn na r de skal skrive selv. 
a ngivelsen. 

Morton Gowdy. 



-!Ill\' II t l~ ~l~ lr IL \' S -!Ill A ~ ~ ~ II ))ll 
AV PROFESSOR KNUT HOLT'::') 

Hvordan k a n vi 0k e arbeidseffekti
vitet en? Hvordan ka n vi produsere 
m er? En ma te er a a rbeide hardere, 
a ns t renge seg m ere. Men h vem er 
villig til det? De f rerreste a v oss, kan 
vi vel trygt svare. En a nnen ma t e er 
a a rbeide m er rasjonelt, og det er 
veien vi rna ga. Rasjonalisering er 
derfor 1blitt et viktig begrep . Vi st0ter 
stadig pa ordet. Bade myndighetene 
og de faglige organisasjoner gar inn 
for saken , og f lere og f lere bedrifter 
setter i gang rasjonaliseringstiltak. 

Ordet rasjona lisering har en tvil
som k la ng i ma nges 0rer, selv om det 
er skjedd en forandring i de sener e 
a r . Tidligere sa ma nge r0dt nar de 
h0rte snakk om r asjona lisering, og vi 
ma innr0mme a t det va r ikke uten 
grunn. 
Rasjona liseringen har vrert misbrukt, 
det er ikke til a komm e forb i. I steclet 
for a t arbeidet sku lle bli enklere og 
letter e, er tempoet blitt presset opp, 
en har m a ttet a rb eide harder e. Og na r 
en har vrert utsa tt for noe slikt, er de t 
ikke r art a t en motsetter seg rasjo
na liser ing. 

A rasj onalisere pa denne m a t en , ved 
a jage opp t empoet, er heldigvis et 
tilba k elagt stadium. Tvert imot, en 
Iegger na vekt pa, ved siden av a 
g j0re arbeidet m er r a s jonelt, ogsa a 
tilrettelegge det s lik a t det blir beh a . 
geligere og lettere. 

Likevel st0ter vi pa vanskeligheter 
nar de forskjellige t ilta k ska l gjen
nomf0res. D et Jigger i sak ens natur 
a t enhver ras jonalisering vii f0re til 
en forandring, en fo r a ndring fra den 
na vrerencte til en bedre og lettere m e
tode. Og enhver ny ide og enhver for
a ndr ing st0ter som regel pa motstand. 
Dette er noe som Jigger dypt forank
ret i den m enneskelige na tur. De fle
ste av oss er s lik. Vi er vant m ed tin
gene som de er og 0nsker ingen for
a ndring. Ma nge oppfatter ogsa for
slag til fo r bedring og forenkling av 
a t'beidet som en personlig kritikk. En 
har kanskje utf0rt et bestemt a rbeicl 

i a r evis eller Iedet den avdeling der 
arbeidet er blitt utf0rt, og sa kommer 
en og forte ller a t a rbeidet utf0res a lt 
for tungvint eller k a nsk je er overfl0-
dig. Det er da n re rliggende a r eag ere, 
a f0l e det som kritikk over at en ikke 
selv har funnet ut dette. R esulta tet 
blir a t en motsetter seg ideen og g j0r 
a lt en k an for a pa vise at den ikke 
kan brukes, og at arbeidet m a utf0res 
s lik som det g j0res na. 
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I nns t i lt pa 
tor bed1·inge1·. 

Denne motstanden mot fora ndring 
og nye ideer m0ter en overalt og til 
a ile t ider·. H er er noen eksemp ler: 

Da den f0 rste plog av st0pejern ble 
vist fram i U.S .A. i 1797, nek tet far
merne a bruke den , idet de pa sto at 
den vill e fo rg ifte jorden og fremme 
veks ten av ugras. 

I Tyskland hevdet ekspertene at 
dersom to gene ble kj0rt med den fryk
telige fart av 25 km i tim en, ville blo
det sprute fra nesen pa passasjerene 
dersom de ikke a ller ede va r blitt kva lt 
i tunnelene. 

Da det skulle settes i gang r utefart 
fra Trondheim og nordover i 1839 , ble 

·• ) Opprinnelig trykt i Nyco-Mix nr . 3 1948. 
Inn ledningen er nil. noe fo rlw •·tet i for
ho ld til den f0 1·st e utgave. 



det sendt prot es t fra en komite innen 
Trondheim handelsstand til det Kg!. 
Departem ent, fordi det mAtte formo
des at larmen fra da mpskipene 
sk remte f isken fra land - etter a t de 
f0rste dampskipsrutene var kommet, 
hadde en sAledes sett at fisket slo to
talt f eil sA vel i Bj0rn0r som i Afjord. 

Da det i N ew York i 188Q ble aver
tert kurser i maskinskrivning for da 
rner, reiste det seg kraftige protester, 
idet en mente a t den kvinnelige kon 
stitus jon ville bryte fullstendig sam
men under pAkjenningen. 

I 1'92'3 pr0vde en energisk flokk t ek
nikere og a ma t0rer A overbevise myn
dighet ene om a t radioen var noe sorn 
ha dde framtiden for seg. «Lek et0y», 
ble det svart, «ungdommelig lek et0y 
hvis popularit et holdes oppe a v uten
landske reklamemakere og som vii 
forsvinne like fort som det kom. E n 
slags mote i likhet m ed jo-jo og k lin
kekuler. » Og da en sivilingeni0r kom 
opp t il en av vAr e t elegraffolk og vill e 
starte en radiofa brikk og a ntydet et 
framtidig lytteranta ll p A 10 000 i Oslo , 
ble ha n m0tt med overbrerende hode
rysten og f0 lgende uttalelse: «Ung
dommens optimisme». 

Men det er ikke bare nAr det g jel
der store, revolusjonerende ting a t en 
m0ter denne motstanden . Det samme 
gjelder nAr en kommer m ed ideer som 
bare f0rer til mindre fora ndringer. 
Straks ideen er fremkastet , sA er det 
gjerne en eller fl ere som kommer med 
innvendinger og sier at den ikke er 
brukbar .. Sp0r en hvorfor, fAr en 
straks oppgitt en grunn. P Aviser en 
a t innvendingen ikke er holdbar, g j0r 
vedkommende hva ha n k a n for A fin 
n e nye argumenter mot A bruke ideen. 

N A er det riktig nok sA a t ikke alle 
ideer k an brukes, og ofte vii det vrere 
vanskeligheter som m A overvinnes f0r 
en ide kan omsettes i praksis. Inn
vendinger k an derfor vrere berettiget. 
Men i stedet for A sette oss p A bak
beina og g j0re hva vi k a n for A finn e 
enda f lere grunner t il a t ideen ikke 
kan brukes, b0r vi konsentrere all vAr 
energi pA A finne ut hvordan va nske
ligh et en e kan overvinnes. I stedet for 
A komm e med negativ kritikk og inn
vendinger, b0r vi innta en positiv , 
konstruktiv holdning. 

Vi kan sammenlikne hjernen metl 
et tra fikkfyr m ed g r0nne og r0de lys. 

t1ols land mol forandring 

Hos dem som setter seg pA bakbeina, 
er veien stengt for nye ideer. Vi har 
pA det r0de lyset . Er vi derimot Apne 
for nye ideer , er vi villige til A disku
tere dem og hj elpe til med A overvinne 
de praktiske va nsk eligheter som opp
stAr, n Ar ideene sk a l g jennomf0res, 
har vi det gr0nne lyset pA. 
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I enhver bedrift finner vi folk av 
a ile typer. Hos noen skinner det gr0n
ne lyset k lart og tydelig h ele tiden , 
andre har det pA a v og til , m en vi fin
ner ogsA dem som a lltid gAr omkring 
m ed r0dt lys. 

Dette er i og for seg ikke s merke
lig. Vi har sett a t det er en naturlig 
t ilb0yelighet hos de fleste A motsette 
seg forandringer og nye ideer - A h a 
pA det r0de lyset . 

A il e framskritt, a lt som kan bidra 
til A heve arbeidseffektivitet en og 0ke 
vAr levest a ndard er a\"h engig av men
nesker som kan komme m ed ideer og 
fA dem g jennomf0rt . De fleste fovbed -· 
ringer er resultat a v et samarbeid. J o 
f ler e som er m ed og diskuterer saken, 
dess f lere ideer vii vi f A velge mellom 
og dess st0rre er sjansen for A finne 
en god l0sning . Og a lle k a n vi. i st0rre 
eller mindre grad, komme m ed bruk
bare ideer, hvis vi bare vi i. H er k an 
ikke minst arbeiderne og formennene 
g j0re en verdifull innsats. D e kjenner 
arbeidet bedre enn noen annen. Med 
sin store erfaring k a n de derfor ikke 
bare komme med nye ideer, m en ogsa 
med fors lag til smA forenklinger eller 
forandringer som g j0r a t a ndres ideer 
! etten~ kan g jennomf0res. 

Vi er a ile interessert i A 0k e vA1· 
levestandard , ogsA de av oss som gar 
omkring m ed det r0de lyset pA. Men 



da ma vi innta en a nnen holdning. La 
oss t enke omhyggelig g jennom a ll e de 
det a ljer som til sammen utgj0r vart 
a rbeid. La oss innta en a pen , sp0r
rende holdning. E r denne detalj en ab
solutt n0dvendig ? Ka n ikke sma for
andringer bevirke a t a t vi k an sl0yfe 
den? Eller k an de kombineres med 
andre detaljer? Vii en fora ndring i 
rekkef0lgen av detaljen e gj0re anbei
det m er rasjonelt? Kan detaljene ut
f0res enklere og Jettere? 

Tippekonkurransen 
i julenummeret 

Ingen fikk 12 r ette i tippekonkur
ransen. H ell er ingen 11 rett. F 0rste
premiev inneren h adde 10 rette. Sp0rs. 
m a lene skull e ikke vrere vanskelige. 
Bare sp0rsmal 1 blir bare rene gjet
tingen , hvis en ikke tilfeldigvis skull e 
ha en varmjomfru fra Prinsen innen 
sp0rrevidde. R esten sku lle det ga an 
a f a r ede pa. 

At Jularbo trakterer luffarorglet 
visste a lle. Hvor mange b0ker det er 
i et ris er det delte meninger om . 
Skulle sortersalens kvinner vrere sa 
slumpete ble det ikke bra. At ytre 
papplag skal vrere apen for damp vet 
h eller ikke aile. Ingen visste at gra
spurven vanligvis blir 1().....-15 ar. Sj0l 
etter at traktoren har fortrengt h es
t en , og dermed spolert spurvens ynd
lingsrett, ha r ikke livet til graspurven 
blitt m erkbart korter e. 

Bare f a visste at 36 000 nordmenn 
satt i tyske fengs ler under krigen . 
Ikke engang etterbehandlingens folk 
visste at det r egn es 10 ris pa en balle. 
70 prosent av den norske skogen be
star av gran og furu. Roa ld Amund
sen «gjorde» nordvestpassasjen fra 
1903- 1•906. Vanskelig var det a fatte 
a t Abraten og ikke S aksvik ble mes
ter pa 10 000 meter l0p i 1955. 

At J ernberg ble etter Brenden var 
ogsa utrolig. 

10 rette hadde bare Olaf Torgersen , 
og derm ed tar ha n f0rste premie, 2 
mann h adde 9 rette, Roy Paulsen og 
Ole Kirkvold. Ved loddtrekning fikk 
Ole Kirkvold 2. premie. 
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Vee! en slik holclning kan vi bidra 
med mange ideer til forenklinger og 
forbedringer av arbeidet. Videre rna 
vi vrere apne og mottagelige for icleer 
f ra andre, hjelpe til a overvinne aile 
va nsk elig heter og g j0re vart til at 
ideene k an omsettes i praksis. 

Kort sagt: Legg bort a ll n egativ og 
sur kritikk, vrer apen og positiv, gil. 
inn for et a ktivt sarnarbeicl . T enn det 
gnmne lyset! 



Ved opplegget av Ranheims-Nytt's 
jubileumsnr. var vi sa h eldig a fa la ne 
en masse gamle fotografier. Det a ller 
eldste av dem, et fotografi fra 1880 
med arbeidere fra R anheim g a rd, av
sl0rte noe som vi hittil ikke har h att 
rede pa, n emlig a t familien Stene pa 
Vrere har vrert i Ranheim Gard og 
Ranheim Papirfabriks tj eneste i fern 
generasjoner. 

Tippoldefar, Ole Stene, kom fra 
Holtalen til Ranheim. Det n0yaktige 
tidspunkt er vanskelig a fastsl a, m en 
det rna vre re en god stund f0r 18'80. 
Derimot vet vi at ha n fungerte som 
radsdreng pa R anheim Ga rd, og ha ns 
s0nn, John Stene, var smed pa sammc 
sted. Da f a brikken kom i gang flyttet 
imidlertid John over dit som smed og 
repara t0r. Han var forresten den f0r-

STENE 
ste elektriker ved fabrikken, og hele 
kraftstasjonen besto av en lysmaskin. 

Den samme Jon var forresten eier 
av Porn pen en tid. D eretter flyttet han 
til Da len , og til s lutt til Vrere, hvor 
ha ns s0nn, maskinf0rer Ole Stene og 
noen av hans s0nner enna bar. 

Foruten tippoldefar Ole Stene og 
smeden John Stene, som begge for
lengst er d0d, og maskinf0rer Ole 
Stene som er pensjonist, er f0lgende 
a nsatt ved fabrikken: Oskar Stene, 
John Stene, Olav Stene, Sa har vi 
John Leikvold, s0nn av Karen og 
Anders Leikvold. Karen L eikvold er 
da tter av John Stene. Til slutt har vi 
sa Nicolai Leikvold sam representant 
for femte generasjon. 

E . 

r------------------------------- --------------

KJEDEBREV I NY VARIASJON 

KjceTe venn: 
D enne b1·evkjede eT satt igang av en mann .som D em , i hap om a 
kunne bringe hjelp og glede til slitne jonetningsmenn. 
D e fleste fo rTetningsbrev dTeie1· seg om pcngeT, m en denne gang 
slippm· D e a betale noe. D e skal baTe sende en kopi av dett e bTevet 
til f,em av D eTes f.onetningsvenneT som ogsa er trette og slitne. D eT
etter skal D e bunte sammen D e1·es kane og sende henne til den 
mannen som ha1· navnet sitt staende 0veTst pa l isten , samtidig s.om 
D e til[@yeT D eTes eg et nav n nede1·st. 
Nar D er es nav n eT lwmmet til topps, vil D e motta 16.415 k v innm· 
og noen av dem vi l uten t vil vceTe Tikt-ig l ek1·e. 
H a tTo pa saken ·- b1·yt ikl' e kjeden! En mann som bT0t kjeden, 
fikk det gamle k v innjolket sitt tilbake igjen. 

M ed vennlig hilsen 
En sliten joTTetningsmann 

P. S. 
En av mine vennm· ha1· hittil mottatt 183 kvinn er-. Han b~e begrave t 
i gar, og al le som sa ham, sc£ at han smilte for fm·st e gang pa mange 
M. 

L--------------~-------
_ _____________ j 
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Ole Sten e John Stene 

Ole Sten e John L eilcv old OslcaT Sten e 

John Stene Olav Stene Nicolai L ei lcv old 
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Karl GTanbom 

En februardag i 1913 kom det en 
munter ung dom til R a nheim. Det var 
Kalle fran Frovi, som hadde pl0yd de 
store hav og na ville se seg om pa 
la ndjorden. Han fik a nstellning i 
pappersbruket , m en da h an ikke var 
absolutt sikker pa a t Ranheim var 
stedet fremfor a ile, tok ha n etter ett 
a r en tripp til sydligere breddegrader. 
Men etter ett a r i Dra mmen va r han 
ikke Ienger i tvil , og ikke lenge etter 
var ha n a finne i m askinsa len pa R a n
h eim igjen , hvor ha n sto pa sin post 
inntil h a n etter 416 ars tjeneste tra kk 
seg tilbak e pa 70-a rsdagen 1. februar 
i a r. 

Etter a h a gatt gradene, ble Karl 
Granbom maskinf0rer, og ha r m ed 
sto og sikker hand i tur og orden 
]{jort samtlig e m askiner unntatt 
PM IV. 

Med produksjonen ha r det gatt den 
rette veien - om enn ikke a lltid. Del 
var en sondagskveld i de gode gamle 
dager at Granbom m a tte k apitulere 
fullstendig da ha n som torker skulle 
vrere m askinforer Johansen behjelpe
lig med a f a papiret frem pa «Gam
m elettan». Det sa akkura t ut som 
maskinen gikk baklengs, og det var 

jo apenbart at det m a tte v'rere noe 
alvorlig i veien med en som kunne se 
slike syner. - H eldigvis viste det seg 
at motoren, som ha dde vrert til over
ha ling i helgen, var blitt f eiikoblet . 
(Slik kunne nemlig hende i gamle 
dager.) 

Gra nbom ha r bevart sitt gode hu
m0r og sin store interesse for sangen. 
Hans ypperlige bass lyder fremdeles 
fulltonig i R anheim Ma nnskor, hvor· 
han har vrert med fra starten av. 

A.M. 

for julegratia le t og onsker bedr iften 
et godt a r 1960. 
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Ra nheim Arbeidsma nnsforening 

Oddmund Faksvdg 

Takk, sjef , j eg seT du aller ede haT 

t0rket opp oljen. 



Paul I versen 

26. ja.nuar fy lte den staute heders
mann Paul Iversen 70 ar. 

A llerede f0r konfirmasjonsalderen 
matte Paul ut pa skogsarbeid fra 
hjemmet i Mostadmarka. Den tiden 
var det ikke skogstuer med kokker 
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som s0rget for karenes ve og vel. N ei, 
nar den lange arbeidsdagen tok slutt, 
var det jordgammen som ventet. 

Etter a ha drevet med t0mmerhogst 
og fl0ting i noen ar, f ikk han lyst til 
a f0lge t0mmerstokken pa dens videre 
ferd, og slo seg ned pa Ranheim i 
191'1. Han kom straks m ed i det ar
beidslaget som drev med legging av 
ny turbinledning. Siden ble det kull 
og sulfattransport til han kom over i 
huggeriet, som skulle bli hans ar
beidsplass i over 40 a r. Den haddc 
ogsa mer blitt h ans skjebne i 1937, da 
huggeriet brente. H a n oppholdt seg 
nede i kj elleren, og fant seg plutselig 
omspent av f lamm er. Pa et eller an
net vis kom han seg opp den bren
nende s tigen til 1. etasje, kr0p langs 
g ulvet og nadde d0ren umiddelbart 
f0r h ele huset sto i lys lue. 

Iversen er en kraftkar, og i yngrc 
dager var det bare blabrer a vandre 
av garde m ed en 100 kilos sement
t0nne under hver a rm. Han har aldri 
spart seg selv, og det er vel grunnen 
til at den jernhelsen h a n har kunnet 
gledet seg over i alle ar, har sviktet 
noe i den siste tiden. 

P a ul Iversen driver snekring som 
hobby, og hjemme hos ha m taler de 
mange vakre gjenstander ha n har 
laget sitt tydelig sprak om faglig 
dyktighet. 

so a?": 
Andreas Haugen 

70 dT: 

Oskar Bj0rnstad 

60 ar : 
Sigurd Pedersen 

50 M: 

Peder Myhre 
Joha n Mobech 
Margido Olsen 

A.M. 

2/4 -60 

9/'5 -60 

22 /•5 -60 

24/3 -·60 
26/5 -60 
11/6 -60 



M aTtin Stamnes 

Fredag 4. m ars var det stor stas pa 
Sta mnesasen. Da fylte n emlig Martin 
Sta mnes 70 a r . 

Stamnes kom til R anh eim i W'14 og 
var de f0rst e arene beskjeftiget m ed 
forskjellig slags tra nsportarbeid. 
Ha ns f0rste jobb var a kj0re slagg 
ned i f j rera. Etter a h a vekslet mellom 
kull-, sulfat- og kalklossing, fikk h an 
fast beskjeftigelse i bygningsavdelin
gen , hvor arbeidet hovedsak elig besto 
av t0mmersortering og m a teria ltrans .. 
por t. 

Sta mnes likte seg imidlertid bedre 
pa utearbeid, og etter en tid var han 
tilbake pa denne avdelingen ig jen . 
Etterhvert ble a rbeidet pa jernbane
sporene hovedbeskjeftigelsen, og her 
fikk ha n en meget effektiv opplrering 

NOE TIL ARBEIDSKAR 
William Green, president i The 

American F ederation of L abo ur, lee 
a lltid n ar ha n forteller om arbeids
giveren som snakk et med en mann 
som s0kte arbeid. 

- Hvor lenge a rbeidet De der De 
va r sist ? spurte arbeidsgiveren . 

- 65 ar. 
- Hvor gammel er De na? 
- 40 ar. 

i linjearbeid av Knut Knutsen ( «Knut 
Buret»). 

Da Knutsen gikk a v, tok Stamnes 
over og skj0ttet vedlikeholdet av spor. 
a r rangementen e pa en utmerk et m ate, 
inntil han Ia ned arbeidsredskapen i 
19156. 

Stamnes har a lltid vrert en brann 
t il a arbeide. Det var ikke t a le om i1. 
s lippe noen foran seg i l0ypa der, og 
han var til det ytterste pliktoppfyl
lende. 

Det hendte mer enn en gang at han 
etter a h a kommet hjem fra arbeid, 
tok seg en tur tilbake til fabrikk en , 
fordi ha n hadde begynt a lure pa om 
aile sporvekslene Ia r iktig. 

En av disse vekslene skaffet h a m 
forres ten adskillig hodebry. H a n 
hadde en dag gjort a lt klart for 
skiftetoget , som var ventende hvert 
0yeblikk. Pa vei oppover mot Vika 
kom han pa den tanke a ga til bake for 
a kontrollere enna en gang - og opp
daget til sin store forferdelse at en 
av vekslene sto i m ellomstilling, hvil
ket uvegerlig ville h a f0rt til avspo
ring. De f0lgende dager g jentok det 
samme seg. Dette var jo den rene 
trolldom. Men til s lutt ble mysteriet 
l0st . Det viste seg at det var en meget 
ung og trafikkinteressert herre som 
absolutt ville se «en rretteli avsporing ;> 
og derfor hadde lurt seg til a m an;. 
pulere med vekselen. D et foredraget 
som Sta mnes da h oldt fo r den fore
taksomme yngling levnet ikke tvil om 
a t det var best a avholde seg fra den 
slags eksperiment er. 

30 

Stamnes har a lltid likt seg best 
utend0rs, m en gikta ble til slutt sa Ie1 
a t han for 4 ar siden fant det for-nuf
tigst a trekke seg tilba k e. 

A.M. 

- Men hvordan k a n De ha arbeidet 
i 6'5 ar na r De bare er 40 ? 

- Overtid, 10d svaret. 

K ansas City Sta1· 

- J eg vet om en sikker mate a 
unnga fiskeben i ha lsen pa. 

- Hva da? 
- J eg spiser kj0t tkak er . 



Samfunnets syn 0 pa industrien 
A.v direkt0r S. Walter Rostoft. 

Pa et forhandlingsm0te for noen ar 
siden m ellom bedriftsledelsen og ar
beidernes tillitsmenn, kom en av le
delsens representanter til a si: Vi ei' 
jo i samme bat. - Klubbform~wnen 

trakk en smule pa smilebandet, og sa 
med adskillig sjarm: Jo da, det er 
riktig, det. Men det er vi som ror. -
Det var en befriende replikk, ikke 
fordi den var riktig eller tok sikte pa 
a si noe vesentlig, men fordi a ile var 
klar over at den nrermest markertc 
en sp0kefull avslutning pa en tenke. 
mate eller et forestillingskompleks 
som for· ikke sa svrert lenge siden var 
meget alminnelig. Det var ubbyttings
parolen som sp0kte i bevisstheten, og 
den sp0ker den dag i dag. En annen 
oppfatning man ikke sa rent sjelden 
presenteres for er den at bedriftenc 
eksisterer bare for a gi eierne inntek
ter. A df'ive industri er en smart m a te 
a tjene penger pa. Denne oppfatning 
skaper naturlig nok den motforestil
ling hos den a lminnelige kvinne og 
mann at bedriftsledernes hyppige og 
intense klager over skatter, avgifter, 
inngrep og lignende styggedom nrer 
m est skyldes frykten for at den uben
dige profitthunger ikke skal bli skik
kelig tilfredsstillet. Andre ser ander
ledes pa saken. En meget begavet 
a ndens arbeider sa til meg engang : 
«Dere forretningsfolk og bedriftsle
dere t enker na bare pa penger, pa sta
dig mere penger. Hvorfor kan dere 
ikke t enke noe mindre pa penger og 
fortjeneste og noe m ere pa menne
sker, pa de fundamentale samfunns
problemer og pa alt det gode og nyt
tige man kan bruke penger til .» D et 
er pa mange mater enbega vet oppfat
ning, og l0srevet fra sin sammenheng 
er den ogsa et stykke pa vei riktig, 
noe jeg senere skal komme tilbake til. 
Denne oppfatning er i dag langt mer 
utbredt enn mange tror. Det finnes 
nrer sagt ikke grenser for hvilke for-
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mal !itt st0rre industribedrifter ventes 
a ville bidra til. Akkvisit0rer for nrer 
sagt aile mulige og umulige tidsskrif
ter og a viser med en lesekrets som gir 
annons0rene sma muligheter for a fa 
noe igjen for sine penger, star i lw 
foran bedriftslederens d0r, og i pos
ten kommer det en jevn str0m av 
anmodninger om gaver til lotterier og 
basarer, bidrag til sosiale og kultu
relle tiltak. Og blant bedriftens an
satte er den intelligente oppfinnsom
het ofte m er rettet mot aile mulige 
velferdstiltak enn mot forbedringer 
med sikte pa mer effektiv produksjon. 
Det kommer sa mange begavede for
slag til ny ekspansjon pa velferdens 
omrade at man bare rna gi seg over. 

En annen opp.fatning man av og til 
m0ter er den at bedriftene er til for 
a gi mennesker arbeide og l0nn. Selv
sagt m0ter man sjelden denne oppfat 
ning formulert slik, men tanken Jig
ger mer eller mindre bevisst bak den 
kritikk bedriftsledere av og til utset
tes for ved produksjonsomlegninger 
eller driftsinnskrenkninger som brin
ger a nsa tte i vanskeligheter. Disposi
sjoner av denne art tas av og til av 
enkelte som uttrykk for manglende 
samfunnsand og menneskelig solidari
tet. Reaksjonen er forstaelig. 

F'ORDEL A V BEL0NNINGEN 
H vorfor har vi industri? Ko1·t og 

godt jo?· a deicke matm·ielle behov i 
samjunnet. Bedriften eksisterer ikke 
hverken f0rst eller sist for nrerings
drivende eller l0nnsmottagere, men 
for a tilfredsstille disse materielle be
hov. Forbrukerne skal dirigere pro
duksjonen gjennom den ettersp0rsel 
de sta r bak. Forbrukerne har lov til 
og plikt til a se bedriften som en ser
viceinstitusjon som beflitter seg pa a 
produsere varer og yte tjenester av 
h0y kvalitet til sa lave priser som 
mulig. 



Sa langt er a lt vel og bra. Men nes
ten ingen m ennesker er ba r e forbru
k ere m ed bare forbrukerinteresser . I 
en ell er annen form er de ogsil. produ
senter med rett til og krav p i\. en 
rimelig be!0nning for de verdier de 
skaper. Ved ford elingen av den bel0n
ning det er mulig 11. gi, oppsta r til
synelatende et konkurranseforhold 
ikke bare innad i bedriften, mellom 
eierne, ledelsen og de ansatte, men 
ogsa i forhold til forbrukeme. I histo
risk perspektiv er det jo denne for
delingen som har vrert det fund a men
tale stridssp0rsmal. I dag har man 
kommet til veis ende, tror jeg, na r det 
g jelder den innbyrdes fordeling m el
lorn eiere, leder e og a nsa tte. Forhol
det til forbrukerne har myndighetene 
til en vis grad tatt seg a v. Andens 
menn, de som steller m ed forskning 
og undervisning, fundamentale funk
s joner for industrien og samfunnet, er 
vel ·blitt forfordelt . 

FORTJENESTEMOTIVET ER 
ET ANSTFJ,NDIG MOTIV 

Nar man skal foreta en a vveining 
og finne balansepunktet m ellom de 
forskjellige produksjonsledd, rettig
heter og plikter, er det visse grunn
leggende sannheter de som betrakter 
bedriften utenfra og de som ser den 
innenfra, a ldri rna tape av syne. 

Bak det meste arbeide og fremskritt 
i nreringslivet og i samfunnet har 
statt 0nsket om fortj eneste. Det store 
flerta ll av m ennesk ene har til a ile 
tider satt sine krefter og sin skapende 
vilj e inn pa a dekke sine materielle 
behov gjennom den fortjeneste a rbeid 
eller oppfinnsomhet har kunnet gi . 
0nsket om bedre behovsdekning, h0y
ere levesta ndard , er et ganske utbredt 
0nske. Fortjenestemotivet er et rime
Jig, et sterkt og et avgjort a nstendig 
motiv. For bedriften er fortj eneste en 
helt n0dvendig forutsetning. Det er 
prisverdig a tjene penger nar m a n 
gj0r det pa en a nstendig m a t e. At 
bedriften tjener penger betyr ikke 
som mange synes a m ene a t man ha r 
beta lt sine ansatte for lite eller tatt 
for gode priser. Det kan selvf0lgelig 
bety det , men det tror jeg h0rer til 
unntak ene. 

TRYGGHET OG 
KONKURRANSE-EVNE 

Men det er fl ere sannheter. Trivsel 
og lykke er vanskelig nar fremtiden 
fortoner seg uviss og usikker . Tra n
gen til trygghet er en dyp m enneske
lig f0lelse , og behovet for trygghet 
er en dypt menneskelig f0lelse og be
hovet for trygghet er for mange, 
svrert mange, et fundamentalt behov. 
Derfor va r ogsa s lagordet «hele fol
ket i a rbeid» et blinkskudd i sin tid. 
De som eier bedriften og de som Ieder 
den rna h a de a nsattes trygghet for 
0ye. Det er mange som hevder at 
kravet om de a nsattes trygghet og 
bedriftens krav om konkurranseevne 
star i direkte motsetning til hver
andre. En bedrift i et fritt samfunn, 
hevder de, rna finne seg i konjunktur
vekslinger, og rna derfor ha mulighe
ter for tilpasning til disse vekslinger. 
Dette er selvf0lgelig riktig. Men mot
striden m ellom disse to kra vene er 
ikke sa absolutt som det tilsynela 
tende ser ut. Avg j0rende for bedrif
t ens skjebne er til syvende og sist be
driftens evne til a finne nye veier og 
nye midler. Avgj0rende igjen for om 
dette skal lykkes er bedriftens evne 
til a stimulere de ansatte til aktiv del
tagelse i k a mpen for lbedriftens eksi
stens. Og en av de mange stimulanser 
i denne forbindels e er bedriftens vilje 
til sa la ngt r ad er a trygge de a nsatte. 
Innen norsk industri er det i dag en 
klar forstaelse for dette trygg hetens 
behov. Innen min eg en bransje er det 
i dag mange som tar tapsbringende 
oppdrag vesentlig for a kunne beholde 
de ansatte. 

DEN ENKELTES STATUS 
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Trivsel og lykke forutsetter ogsa at 
man har status som enkeltmenneske 
og ikke bare betraktes som en pro
duksjonsfaktor - et i og for seg ube
tydelig ledd i et stort og komplisert 
maskineri. Jeg tror nest en man rna 
ha vrert bedriftsleder· noen a r for fullt 
ut a kunne forsta hvilken betydelig 
rolle dette spiller . 

J eg ha r sett nesten r0rende utslag 
a v denne tra ngen til a vrere person og 
ikke bare del av laget , gruppen eller 
akkorden. Et ledd i bestrebelsene pa 
a forl ene den enkelte med status som 



person er a Ia de ansatte fa rede pa 
betydningen av den oppgave de er ttl
delt innen bedriften, de rna holdes lll

form ert om hele bedriftens stilling, 
og de rna bli t a tt med pa rad og kunne 
fa gi sin mening til kj enne i a ile saker 
som enten angar dem, eller hvor der es 
kunnskaper og erfaringer kan ha 
verdi . Det er vider e viktig a t de an· 
satte feler seg engasjert i bedriften s 
ekonomiske problemer. Bedriftsledel
sen paberoper seg jo stadig det fe lles
ska p som ang ivelig rader mellom de 
a nsa.tt e og bedriften, og hvis de a n
satte holdes utenfor, vil proklamasjo
nen om fe llesskap bli betraktet som 
tomme talem a ter . I et reelt fe llesskap 
herer bl. a. r etten til a v:oere informert 
om de problemer man star overfor og 
r etten til a bli betraktet som en fu ll. 
verdig partner. Bedriftene er flinke 
til a informer e a lmenheten. Men det 
er like viktig a bli flink til a infor
mere de som a rbeider innenfor be
driften 

HENSYNET TIL KAPIT ALEN 

Kapita len og hensynet til den herer 
ogsa m ed i bildet. Ka pital er ikke bar•~ 
noe som rna finnes, m en noe som sta
dig skapes. Kapita l oppsta r som kjent 
ved sparing. Ska l den nedvendtge spa. 
ring finne sted rna folk sttmuleres tll 
a spare. Settes sparemidlene inn i ut 
byggingen av samfunnets produk
sjonsutstyr, rna den risiko sparerne 
leper oppveies ved mulig hetene for en 
skikkelig a vkastning na r det gar 
godt. D ette er et rimelig krav, og det 
ville v:oe r e enskelig om a ile sa det sllk, 
ogsa de som ikke klarer a spa r e, og 
det er vel de fl este. 

Ka pita len rna ikke g i utbytte ba r e 
i forhold til sin innsats, m en ogsa 1 

forhold til sin oppgave. Den rna gi et 
overskudd som kan brukes til a styrke 
bedriften. Og det er viktig og ned
vendig bade for de a nsatte og for 
samfunnet som helhet. 

(Forts. ) 
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