


SvelTe Vig im memoriam 

Var tidligere driftsbestyrer , ingenipr SvelTe Vig, er dpd 78 ar gammel. 
Selv om det n a er 9 ar siden ingeni¢r Vig etter oppnadd pensjonsalder 

flyttet til Oslo , vii de a ller fleste av de som n a a rbeider i fabrikken h a 
ham i takknemlig erindring. 

Sverre Vig var spnn av direktpr A. J. Vig som i aren e 1892- 96 dels 
var driftsbestyrer , dels administrerende direktpr for Ranheims Cellulose
fabrik , og tilbragte altsa 4 ar av sine guttedager i det milj¢ som han 
sen ere vendte tilbake t il. 

Vig praktiserte forst hos sin far ved Hunsfos Fabrikker og ved Kristi
ansands mek. Verksted, tok sin eksamen ved Horten T ekniske Skole, var 
siden ansatt hos sin bror , sen ere direktpr ved Union, Christian Vig, og 
oppholdt seg deretter en tid i Tyskland . Ved hjemkomsten ble han besty
rer ved Granfos Br ug, Lysaker , var sa et ars tid i Canada og USA, kom 
deretter til Moss Cellulosefabrik (M. Peterson & Spnl og var sa noen 
ar ved Den norske P apirfiltfabrik i Drammen innt il h an i 1923 fikk stil
lingen som drif tsbestyrer pa Rar..heim. Her virket h an altsa i 27 ar og 
Iedet driften i n oen av selskapets m est kritiske og vanskelige perioder. 
Vig var optimist, og nar vanskelighetene tarnet seg opp som verst, bevarte 
han et !yst syn pa utviklingen . Med sine gode kunnskaper om den tids 
produksjonsmetoder og med sin omgjengelighet og elskverdighet var han 
avholdt og respektert av a ile innen bedriften og etterlot seg ved sin fra 
treden bare venner. 

Vi lyser fred over hans minne. 



c;}rcdu!erer 

Ogsa vi ved fabrikken vii va: re 111 ed og lwlde R a nhei111 Sanitets
forening ved jubileet. 

I og med at bedriften for vel 75 a r siden ble bygget pa Ranheim, 
oppsto etterhvert et industri sentrum so111 fikk et natur lig behov for 
sammentlutninger og foreninger, save! faglige, politiske S0111 hu
manita: re. Flere av di sse har forlengst feiret 50-a rsdagen for sin 
tilblivelse, og i ar er det Sanitetsfo ren in gen s tur. 

Det er ikke for meget sagt at denne forenings arbeid ha r kol11 -
met he le stedets befolknin g til gode. Uten skillelinjer av noen a rt 
ha r Sanitetsforeningen use lvisk tatt seg av helsesp0rs111 a l og hjulpet 
syke og i de senere a r ikke 111inst drevet foreb yggende arbeid gjen-
110111 barne- og husmorkontroll. Initiativet og a lt forarbeidet med 
fo lkebad saken, h0y fj ell sso l- og kortb0lgebeh and lin g samt in stitu
sjonen med sykes0ste r er utf0rt av de dyktige og energiske Sani
tetskvinner, og vi er glade ove r og takknemlig for det a ll tid hyg
gelige samarbeide sam ha r gjort det mulig i fellesskap a bringe 
disse viktige tiltak i hav n til uvurderlig ny tte for befolknin gen pa 
stedet og dermed ogsa for va r bedrift. 

Vi er sikre pa at Sanitetsforenin gen ikke vii sla seg til ro med 
det sam nu er utf0 rt, men ogsa fremove r v il f0lge med a ta seg 
av de saker sam kommer. Vi gratulerer jubilanten og 0nsker alt 
godt for det fortsatte arbeide, likesom vi haper at stedets kvinner 
vii slutte positivt opp om den. 

Med vennlig hilsen 

pr. pr. A/ S RANHEIM PAPIRFABRIK 



Utdrag av R. S. F. 50-arsbaretning 

Wilhelmine Jenssen Ama lie Jenssen 

(Disse to tok initi at ivet.) 

STYRET I JU BILEUMSARET 
ferste rekke fra venstre : Aslaug Wa ll den , Astrid Karl seng, Mari e Overwi en, 

Emmy Ol sson, Ruth Gu lberg, H elga Li e, Hjerdi s M e ller, Sig rid Hammerhaug 



Det f0rste styret 

fru Karo line So lberg , forma nn 

Karen Store, v iseforma nn Augusta So lbe rg 



Karo lin e So lberg 
19 10- 19 12 

Gerda Lundberg 

19 16- 1923 

Formenn i 50 ar 

Karen Sterc 
19 12- 19 1() 

J ng ricl K ia:r 
1924-193 4 

(A::res medlem fra 1937) 



D orthea By 
1934-1941 

Aug usta Sa ncltro 

1951- 1954 

:Mari e O ve rw icn 

194 1- 1951 

Astrid Kar l"cng 

19 5 



Ranheim Sanitetsforening 

Ranheim Sanitetsforenin g feirer 12 . oktober 1960 sitt 50-ars
jubileum. Men forenin gens histori e kan egentlig f0 lges tilbake til 
1 S 80-arene. 

Den aktive fru Amalie Jen ssen pa R anheim gard sto i spissen 
for en liten forening som arbeidet for lappemisjonen. Da fru Jens
sen d0de, overtok hennes svigerdatter Wilhelmine Jenssen, fodt 
Darre, ledelsen av foreningen. I den tid samlet interessen seg om 
bygging av et kapell pa R anheirn , og foreningen gikk sammen med 
hele kretsen for a samle penger ti l dette form alet. Ranheim kapell 
ble ferdig og innvidd i 1898. 

Etter dette ble forenin gens hovedoppgave a hjelpe fattige og 
~yke pa stedet. B oldt ogsa fast sykes0ster sammen med Strindheim. 
Men samarbeidet ble oppl0st i og med at Strindheim fikk behov 
for egen pleierske. Foreningens penger og materiell ble sa overlevert 
til R anheim Papirfabriks sykekasse, som hadde egen sykesoster. 
F ru J enssen var da d0d, og et fors0k pa a trekke hele kretsen inn 
i hjelpearbeidet var strandet . Likevel fort satte foreningsarbeidet i 
mindre ma lestokk fram til 1910. 

Da ble medlemmen e overlatt a bestyre fru Wilhelmine Jenssen, 
f0dt Darres legat. Et legat pa kr. 2 OOO,oo gitt av hennes arvinger, 
og renteavkastningen skulle ga ti l hje lp for gamle og syke pa 
stedet. D ette ble spiren ti l R anheim Sanitets/orening, idet man for 
a gi foreningen en sikrere basis, meldte seg inn i Norske Kvinners 
Sa ni tetsforening. 

Med dette fikk foreningen sitt navxrende nav n, og regner f0d
selsdag og ar 12. oktober 1910. 

Ranheim Sanitetsforenings forste sty re var: Formann fru Karo
line Solberg pa Presthus, viseformann, froken Karen Store, videre 
fru Augusta Solberg p a Tesli. 

6 



Arbeidet i Ranheim Sanitetsforening 

Foreningen av 191 0 fortsatte med bare 12-14 aktive med lem
mer, na::rmes t som en syforening pa omgang i hjem mene. Hoved
oppgaven i N. K. S. va r den gang som n?t, a forebygge tuberkulose, 
og a hjelpe de som va r syke, og ogsa dra omsorg for gamle. Dette 
arbeid gikk R anheim san. !winner positivt inn for . 

Men det va r se lvsagt lite denne forening kunne fa utrettet i 
forho ld til de storre. Dette tok fru Ingrid Kia::r konsekvensen av . 
I 1928, da hun va r formann i Sanitetsforeningen, tok hun opp
takten til a fa hele Ranheims befolkning inn i sosia larbeidet. Den 
1. desember samme ar holdt Ranheim Sanitetsforening et storre fest
mote i Losje Sagatuns loka ler. Motet ble en suksess, og det ble 
tegn et over 100 nye medlemmer. Et par mindre foreninger meldte 
seg inn , bl. a . en liten syforening som arbeidet for tuberkulosesaken. 
Den overdro sin formue, ca. 300 kroner. Sanitetstanken vak te sto r 
interesse, og med en slik stone kunne foreningen Iegge a rbeidet 
bredere an. 

Motet 8. janu ar 1929 ble et va lgmote. Styret som for besto av 
tre representanter, ble na utvidet i overensstemm else med N. K . S.'s 
vedtek ter. Foreningens tillitsmenn ble: 

Fru Ingrid Kia::r, for mann 
Dr. Ragnhild Vogt, v iseformann 
F ru Hanna Ellefsen, kasserer. 

Styremedlemmer : P asto r Rosaas og Sigrid K irkvo ld. 
Suppleanter : Fruen e Anna N il sen, Augusta Pettersen, Aasta 

Kven ild K vaa l. 
Senere vedtok foreningen lover i pakt med hovedorganisasjonens. 

Vi forsta r at den nye, utvidede forening gikk los pa oppgavene 
med liv og lys t, drevet fram av sin iderike og energiske formann. 
J\ ll erede pa valgmotet ble det delt ut ga rn og stoff til handa rbei-
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der for parenkt basar. Som en k uriositet nevnes resul tatet a v denne, 
kr. 1 179,oo. Det gjaldt a skaffe midler til de fo rskjellige tiltak. 

Kampen mot tuberkulosen ble den se lvf0lgelige, fremste opp
g;-tve. A foreb ygge sykdommen kom i f0rste rek ke. Og da ble det 
ba rna man tok sikte pa a hjelpe. Tuberkul ose truede barn sendtes 
til Meldal Barnehjem, foreningen kostet utsty r og delvis opphold. 
Voksne tuberkul0se fikk ogsa hjelp til utsty r, og delvis dekning 
av utgifter ved sanatorieopphold. Det ble kj0pt inn en seng, og 
rnedlemmene sydde senget0y. D enne var stadig i utlan i hj em hvor 
den trengtes. Forenin gen leiet sykes0s ter na r det va r behov fo r det, 
og delte ut tran og melk bade til barn og voksne. 

N . K. S.'s f0rste programpos t : A a rbeide fo r helsetilsranden, var 
fremdeles ledernoti vet. 

Legeunders0kelse a v skolebarn va r et meget viktig tiltak. Barn 
fra 1. til 4. klasse ble unders0kt, og forenin gen beta lte bade lege 
ug sykes0s ter. D e barn a, som legen fant trengte det, fik k sa den 
hjelp og omso rg som va r n0d vendig. Foreningen swttet ogsa 
Strinda Tuberkuloseforenin g, mot a fa plasere R anheimsbarn 
i fe riekolonien. Allerede omkrin g 1930 vise r helsetil stand en stor 
bedrin g. Senere ble utgiftene til skolelege og s0s ter overta tt av 
Tuberkulosenevnden i Strinda. 

I 1931 ble det en lengere a rbeidsstans ved Ranheim P apirfabrik, 
og det ble en meget vanskelig tid pa stedet. D et satte sitt spor 
pa forenin gen , minirna le inntekter, men des to sw rre behov for 
hjelp . Men medlemmenes offerv ilj e og a rbeidsk raft ble ikke lam
met . 

D a krigsskyene ut i E urop a i 1939 kas tet sin e m0rke skygger, 
ble foreningsarbeidet lagt om. Fra N . K . S.' hovedsty re ble man pa
kgt a holde et beredskapsutsty r, f0rstehjelpskurs holdtes og man 
gikk i gang med oppsyin g av linwy, delvis da for eget lager, og 
delvis for 5. Divisjon. Det ble strikket votter og st r0mper til norske 
soldater pa n0ytralitetsvakt, likesa til hjelp i Finnl andskrigen. Sa 
kom k rigen til va rt eget land i april 1940. I den a lvo rlige situa
sjon som da oppsto, viste sanitetskvinnene at de kjente sin plikt. 
D et ble i all hast rigge t opp et feltlasarett i gymn as tikksalen pa 
R anheim skole. Medlemmene vasket og rull et det oppa rbeidede 
sengewy, de redde senge r, laget timeplan for vakttjenes te. De holdt 
seg beredt, men s de ind erlig ha pet at dette matte det ikke bli bruk 
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for. Heldigvis ble det ikke det, ikke i det drastiske 0yemed. Men 
etter krigen kunne foreningen hjelpe et neds litt barn ehjem pa 
Charlottenlund med noe av materiellet. Likesa fikk en sy kestue i 
Finnm ark til sendt utstyr. 

Allerede i den f0r ste del av krigen ble det mer sykdom , vanske
lig med lege- og pleiehjelp, og sykehusplass. Den gamle tanken 
om egen sykepleierske tvang seg fram , og i 1941 fikk forenin gen 
sin faste seJster. E n f0lge av det va r at et annet viktig tiltak kunne 
scttes ut i livet, nemlig ba rn ekontrollen. Begge disse saker ble hilst 
med glede av Ranheims befolkning, og har va: rt til stor ny tte for 
stedet. 

I okkupasjonsarene va r de humanita: re forenin ger utsatt for 
srerkt press . MeJtevirksomhet, materiel! og ikke min st penge r, var 
i s0ke lyset. Forenin gens vakne og papasse lige ledelse, med fru 
Ma rie Over wien som form ann, mes tret fl ere kinkige situasjoner. 
Det kan nevnes at forenin gens penger ble samlet satt inn i bank 
pa det adresse l0se navn << Badefondet». Krigstiden brak te mange 
uvante oppga ver, men medlemmene visre oppfinnsomhet og a r
beidsvilje. Av Danskehjelpen fikk man ravare r til suppe for skole
barn. Svenske Norgeshjelpen sendte gjen nom Hovedsty ret gode 
matvare r til maltid for eldre. Sanitetskvinner tok hand om der 
he le, kokte suppe i skift, og sto for utdelin gen. Ette r frigj0rin gen 
fikk foreningen distribueringen av gavepakke r, mottatt gjen nom 
Nasjonalhjelpen, og bade fra Sverige og Amerika. 

I 1946 ble den gamle badesaken ta tt opp igjen, og en komite 
nedsatt. Omsorgen fo r gamle form idles gjennom sykepleiersken. 
Husmorkontrollen kom i gang i 1957, og denne arbeidsoppgaven 
v iste seg a sla godt an. Det er ogsa et forebyggende helsetiltak 

N. K. S.'s and. 

For a skaffe penger til sine mange forskjellige tiltak holder Sani
tetsforeningen hven ar utlodninger eller tombolae r. Ranheim P apir
fabrik har va: rt sa elskve rdig a skjenke fo renin gen en prakti sk 
tombolavogn 50111 er lett a f ly tte med seg, og medlemmene er se lv 
med a lage gjenstander til utlodningen. I de senere ar er ogsa 
foreningen gatt i gang med opparbeidelse a v fj a: rris, og dette 
har sla tt meget godt an, og er blitt en ny og god inntektskilde. 
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J a, dette var et streif tog gjenn om R anheim Sanitetsforenings 
virke gjennom 50 ar. En sanitetsfo rening er avhengig av de y tre 
skiftende forho ld. Ik ke a lle oppgave r er like par rengende til en
hver tid . Ettersom levevilka r og da sxrlig boligfo rhold er blitt 
bedre, er meget av det f0rste hjelpea rbei d blitt overfl0dig. Mange 
tiltak 50 111 sanitetskvinn er har g:l t t i brodden fo r, er na overtatt 
av offe ntlige helsemy ndigheter . 

D et er ikke StO re bragder og heroiske ttn g a fo rtelle 0 111. Men 
medlemmene i R anheim Sanitetsforenin g har med arbeidsvil je og 
p agangsmot allrid v ill et det beste, til hj elp for den enkelte og t il 
gagn fo r samfunn et. 

R anheim Sanitetsfo renin g teller i dag 310 med Iemmer. 

Styret i jubileumsaret 

Astrid Karlseng, fo rm ann 
M arie O verwien, viseformann 
Emm y O lsson , sek retx r 
H elga Lie, kasserer 
Hj01·dis M0ller, ril sy nsmann fo r badet 
Aslaug \~a ll den , sty remedlem 
Supp leante r: Sigrid Ham merh aug og Ruth G uldberg. 

Sykepleien 

Etter at foreningen fo r 50 a r siden meld te seg mn i Norske 
Kvinn ers Sanitetsfo ren in g, hadde man ikke fast sykepleieske fo r 
i 194 1. Saken ble tan opp pa medlemsm0tet 9. september 1941. 
D a forenin gen pa det tidspun k t ikke hadd e noen fast a rbeidsopp
gave ble det enstemmig vedta tt a ansen e en sykep leierske. D et viste 
seg a t behovet var Sto rt, og hun f ikk mer en n nok a gj0re fr a 
forste stund. Vi hadde k rig i lander den gangen, og det var meget 
hjemmesy kepleie pa grunn av de o verfy lte sykehus, og mange 
andre vanskelighetcr. I dag er det mindre behov fo r hjemmesyke
p leie her pa Ranheim , men ti l gjengjeld ta r hun seg av andre vi k

tige a rbeidsoppga ver. 
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Sester J ng rid vee! ko rtbe lgeapparatet 

Sykepleiersken bor i Ranheim Hus for Eldre, og har til syn 
med de som bor her, og en kan tenke seg for en betryggelse dette 
er for de gamle. Her ha r ogsa Sanitetsforeningen sin forbindings
stue, h vor pleiersken har fast kontortid hver dag. Her foretar hun 
enklere forbindinger, setter spmyter, vaksinerer osv. Likesa gir 
hun her h0yfjellsol, og i disse dager er anskaffet et kortbdgeappa
rat, sa enhver som bar rekvisisjon fra lege kan fa behandling for 
revmatiske lidelser. E ll ers assisterer sykepleiersken ved foreningens 
kv inn ekontroll og barnekontroll. 

I 1951 opprettet R anheim Papirfabrik sin bedriftskontroll og 
her assisterer sykepleiersken to hele dager i uken. For dette far 

foreningen godtgj0re lse av fabrikken . 
Til sykepleierskens arbeidsoppgaver h0rer ogsa med a passe pa 

i hjem der det er sykdom, uten a vxre budsendt, se til gamle og 
cnslige, en liten oppmuntrende samtale, ja, en kan si - andelig 
pleie - kan vxre like mye pa sin plass som den legemlige pleie 

12 



i mange tilfelle. Sa va r sykepleierske har et ansvarsfullt og a ll
sidig arbeid og et stort v i rkefe l t. 

Den f0 rste sykepleiersken som ble ansatt var s0ster Jenny J en
sen, sa fu lgte S0Ste r Ruth Refseth, S0Ster Else Snekvik, S0Ster Aase 
Skj0lberg, og for tid en s0ster In grid Reitan som ble ansa tt fra 
1. jan ua r 1960. 

R. S. F.' Kontrollstasjon for spebarn 

og smabarn 

1. desember 1941 ble kontro ll stasjonen for spebarn og smabarn 
apnet i in geni0r N icolaysens hu s, hvor Sanitetsforeningens sykes0ster 
bodde, og hvor det ogsa var forbinningsstue. Som la:ge ble ansatt 
dr. E lse Ouren Stokke, assis tert av s0ster Jen ny. De f0rste av fore
ningens med lemm er som var med og hj alp til var Marie Overwien 
og Julie M0rch, med Anne Ma rie O lsen som suppl eant. 

Barnekontrol len 
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Det viste seg sna rt a t tiltaket var popula:rt, og det m0tte opptil 

40 barn pa en enkelt dag. 
I 1946 fikk U ngdomsavdelingen barnekontro llen som sin arbeids

opgave, og drev den inntil 1956, da forenin gen gikk over i hoved

f orenin gen. 

Barneko ntro li en l 9 'i l - fru d r. Sto kke 

Lokalene ble snart for tran ge, og fra 1946 leide Kontrollstasjonen 
lokale i Folkers Hus. Da R anheim Hus for Eldre va r ferdig i 1955, 
flyttet Barnekontrollen til Kjellerstuen hvor den fort satt holder til. 

Dr. Else Ouren Stokke var lege til h0sten 1959, og R. S. F. var 
da sa heldig a fa ansatt dr. Hans Kristian B0ysen. 
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Gjennom aile :h har Sanitetsforeningens sykes0ster assis tert ved 
Kontrollstasjonen, lik eledes damer f ra fore nin gen, og heir fra 1946 
ba r de sam me dam ene va:rr med, nemlig: Ruth G uldberg, Bergliot 
Kristian sen, Olaug G uldberg og Petra Larsen. 

Det er i a renes l0p blitt urde lt rran, C-vitaminer, Nes tles barne
rne l m. m., og na er det anledning t il a ta a ile slags vaksiner pa 
kontroll stasjonen, som polio-, koppe-, kikhostevaksine m. m. 

I de 19 a r Kontrollstasjonen har va::rr apen, har den va: rr bes0kt 
:w 3 817 barn . 

Stasjonen er apen hve r tred je mandag i maneden, og det er 
an ledning til a bes0ke den helt til barnet fy ller syv a r. 

Husmorkontrollen 

I 1957 opprettet R. S. F. sin husmorkontroll med dr . Odd Cast
berg som fast la:ge. Den holdes likesom barnekontro llen i forenin 
gens kjellerstue i Hus for Eldre, og er apen hvc r 14. dag. En va r 

H usmo rko ntro ll en. oster Aase i a rbeid 
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f0 r starten spent pa om denne arbeidsoppgaven vi lle sla an, mea 
!men var stor fr a f0 rste dag, og tilslutningen 0ker stadig. I de tre 
a rene den har virket, har husmorkontrollen hatt 298 bes0k, og en 
har f unn et fra m til fle re alvo rlige 5ykdom5tilfeller so 111 i t ide er 
blitt videresendt til 5pe5ia li5t. 

Sykep leier5ken tar f0 rst aile pmver som bli r notert ned p a hver 
enkelt5 hel5eko rt , og en ga r sa inn til legen 50111 foreta r forsk jellige 
unders0kelser. H an gir seg god tid med hver enkelt, so111 f ri tt kan 
sp0rre om det hun matte ha pa hjertet. 

H el5etil5tanden pa R anheim ma sie5 a vx re meget bra, men tro 
om ikke dette 5kyldes Sanitet5foreningen5 all tid vakn e bli kk for si
tu asjoner hvor 5ykdom kan oppsta. 

D et fo rebyggende helsearbeid 5om vare kontrollstasjoner gir, har 
ve l kanskje i noen utstrekning medvirket t il dette. 
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Fra Ranheim i eldre tider 
(Forts. fra nr . 2 i 1960 ved Th. O .l 

Ma tias N i c o I a i s e n ble F eder K I e f s a as' etterf¢lger i 1864. 
Han var fr a Byneset og f¢d t i 1838. I 1860 tok han eksam en ved 
Klrebu Seminar og a ret etter kom han til Strinda. Fprst var h an vika r 
ved Eliplass skole , sen er e fast ansatt som lrerer ved Jonsva tnet . Derfra 
kom h an til Ranheim hvor han h a dde sitt virke til h an sluttet som lrer er 
i 1903. 

N i co I a i s e n var en allsidig og in ter essert lrerer. I fristunder lage t 
h an skriveb¢ker til ba rna. Det var ikke fri t t skolem a teriell den gan g og 
r: a mange skoler var det vanskelig a fa ba rna til a kj ¢pe de n pdvendige 
skrivesaken e. Men pa R anheim sto de ikke fast for h er h a dde lrereren 
a lltid et lite lager av skriveb¢ker , som barna fikk kj¢pt til en m eget 
rimelig pris. Nicola isen s t egn eappara t er h an s verk , dette laget h an 
hj emme. Tremodellen e til trykningen av tegn eplan sjen e h adde h an selv 
omhyggelig ska ret ut. Som eksem pel pa hvor godt h an kunne forb erede 
seg kan n evnes , at sa len ge J e n se n s lrerebok va r i bruk , brukte han 
a ldri bok under lesepvelsene. Han kunne boken uten ad fra perm til perm. 
Da ny lesebok ble innfprt , m a t te han en tid bruke boken og klassen 
h an s ble ikke li te forundre t over det te, de h adde trodd han kun n e a lt 
uten a d . I 1873 bygget han «E I v e r t u n » og sapass start at h an kunne 
leie bort n¢dvendig klasserom til skolen. Det te va r skolested pa Ran
h eim like til kretsen fikk eget skolehus i 1903. H er bodde Nicola isen s 
d¢tre - og etter oppna dd pensjonsalder ved en sWrre svensk trefored
lingsbedrift - ogsa s¢nnen , ingenipr N i G o I a i s e n m ed datter. Inge 
nipr Nicola isen ha dde a rvet fa rens n even yttigh et , var en dyktig vever 
som selv laget vevestoler , fiskesn prer av h esteta lg og m eget annet . Etter 
h ans dpd for noen a r siden , kj ppte fabrikk en det gamle hus som n ettopp 
h a r gjennomgatt en h pyst pa'crevet «ansiktslpftning», de t st erkt u tover
h en gende tak som for len et rommen e m ed en viss dysterhet er kortet inn, 
og med sin friske blafarve Jigger n a huset m ellom kj ppmann Rian og 
kirkegarden og pynter opp i str¢ket. 

Mat ias Nicolaisen var ogsa lrerer og klokker ved R e i t g j e r d e t 
pleiestiftelse h elt fra 1861. En tid va r h an huslrer er hos brukseier J e n s
se n. Dessuten va r h an post apner pa Ranheim i fler e ar. Da h an sluttet 
som lrerer fikk h an m er tid til a dyrke sin best e hobby, fisking. Ogsa 
her kom hans n evedyktigh et ham til hj elp. Aile fisker edska pene gjorde 
han selv. Han dpde i 1917. 

Nico!a isens virke fa it i en tid m ed sterk utvikling i vart land og denne 
utvikling gikk avgjort i demokratisk retning. I stadig st¢rre u tstrek
ning skulle h ele folket vrer e med pa styre og stell. Det var derfor n a tur
lig a t det m a tte bli lagt mer vekt pa folkeopp!ysningen enn f¢r. Men 
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da var det n¢dvendig med en ny skolelov, save! for landet som for byen e. 
Etter grundig forarbeid fikk vi sa Ioven av 26 . m a i 1889 om folkeskolen 
pa landet og kj¢psteden e. Den n ye lov ga fag som historie , geografi og 
naturfag en selvstendig stilling ved siden av de andre fag. H andarbeid 
for gutter og piker , tegning og gymnastikk fikk ogsa sin plass i fagkret
sen . Sen ere kom ogsa skolekj ¢kkenundervisning og skomakersl¢yd med . 
Ansvaret for utviklingen i skolen ble i sterkere grad enn f¢r lagt pa for
eldrene. Og presten var ikke Ien ger selvskreven formann. Skolestyret 
kunne velge den av medlemmene som var best skikket. 

Navnet pa skolen hadde f¢r vrert a 1m u e s k o 1 e. Fra n a av skuile 
den h ete f o 1 k e s k o 1 e. Den skuile nu vrere grunnskole for barn fra 
a ile samfunnsklasser . Men da m atte skolen vrer e sa god at a ile foreldre 
kunne vrere tjent med a sende sine barn dit. Et virkelig opplyst foil< 
var malet, sa det norske fo lk ikke skuile sta tilbake i opplysning for 
nabofolkene i Norden eiler annet steds. 

Et av de f¢rste lokomotiver som trafikerte Merakerbanen. 
Bygd i Manchester 1875 

Nar vi n a avslutter denne artikkelserie, m a til slutt nevnes ·:m begi 
venhet som mer enn noen annen bragte forandringer og gjorde ende )a 
«Ranheim i eldre tider>>. Vi sikter til M e r a k e r b a n e n s apning 17 . 
oktober 1881. Herved fikk Tr¢ndelag forbindelse med det svenske jern
banenett. Banen ble bygget bredsporet m ed skinneavstand 1,435 m. 
Skinnevekten var 27 ,25 kg/ m og banelegem ets kronebredde 5,0 m. Len g
den av banen fra Trondheim til riksgrensen var 102 km og til Storlien 
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106 km. Maksima lstigningen i retning Trondheim 1 :50 og i retnin g 
r iksgrensen 1:52. Minste krumningsra dius i Strinda var 282 ,37 m , h¢y
est e punkt 35 m . o. h . ved Lean gen st., R anheim st . ble anlagt i h¢yde 
10 m . o. h. og brua over Vikelven ble bygget 10 ,7 m lang. Det er vel 
stort sett bare skinnevekten som er ¢k t siden den gang, den er nu 49 kg, 
m en kj¢r eh astighet og belastning er nok minst ¢kt tilsvar ende. 

Lokomotivzn e var kan skj e ikke sa sikre w m de som tra fikerer 
i dag . Dette bilde er fra en jernban eulykke m ellom Floren og 

Hegr a stasjoner 30/ 1 1898 

Som papekt i Ranheims-Nytt nr . 3 1959 var brukseier , ing:mi¢r Lau
ritz J e n sse n m edlem av tilsyn skomit een for Merakerban en s bygning 
og en iherdig forkj emper for at ban en skulle bygges bredsporet . I Mer
akerbanen s kj ¢lspor fulgte oppf¢r elsen a v Ran h e i m s C e ll u l os e
f a b r i k . Dennes historie ska l bli gjenstand for en egen a rtikkelserie 
i R anheims-Nytt. 

Det kan vrer e av en viss in teressz a notere a t a rbeiderbolig 2 (den 
midter ste av de 3 boliger nor d for jernban elinjen ) opprinnelig h a r t jent 
som a rbeidsbrakke under Merakerban en s bygning . Den ble kj ¢pt og 
flyttet til R anheim for a t jen e som bolig for fabrikka rb eider e . Nevne
ver dig bebyggelse var det jo ikke pa R anheim for 75 a r siden. 
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NYDAMMEN 
Som a ile de som i ledige stunder h a r gatt seg en tu r over Nyda mmen 

har sett . sa h a r det i de senere a r vrert atskillig lekkasje deroppe. Dette 
h a r vrer t bade t il er gr else, p. g. a. un¢dvendig tap av vann , og ogsa vrer t 
a rsak t il en viss en gstelse for hva som kunn e skj e h vis vann og is skulle 
bryte dammen i stykker. 

Den gan g dammen ble bygget i 1911 , ble ikke benyttet samme metode 
w m ville bli ben yttet i dag , der m an ved r iktig utforming av arm erte 
tynne ska ll-konstruksjoner er i stand til a binde enorme vannmen gder. 
Den gan g ble kun st¢pt en ua rmer t kasse som sa ble fylt m ed stein for 
a gi tilstrekkelig vekt for a sikre dammen s stabili tet. 

Hvis vi tenker oss en slik kassedam som den vi h a r , bli fylt av vann , 
sa vil trykket av dette vann inne i kassen presse m ot bakveggen med 
samme t r ykk som vannet ovenfor dammen pr esser mot h ele damkassen. 
Bakveggen kan da bli for svak, idet denne a len e ikke h a r tilstrekkelig 
.st abilitet og styrke. 

Den stor e lakkasje som dam men h a dde, kunn e tyde pa at dam kassen 
sto full av vann , og en viss cn gstelse for h va dette kunne medf¢re h a r 
derfor vrert berettiget . 

Det er i a ren es l¢p gjor t atskillig for a forhindre at en slik ulykke 
som skissert ovenfor skulle kunne skj e . 

Vannsiden av dammen er blitt pusset, lappet og smurt, og luftsiden 
er blitt past¢pt et ca . 10 em tyk t a rmer t beton gska ll for a st yrke denne, 
men intet av a lt dette h a r vrert tilfredsstillende. 

Det vi h eist ville gj¢re , var a s t¢pe en sale over h ele vannsiden. Salen 
ma tte h a orden t lig og sikker forbindelse m ed fast f jell , slik a t vi der ved 
var sikre pa a t dammen ville bli 100 % tett. Selv da ville vi fo r ¢vrig 
n eppe vrer t h elt sikre pa godt resultat, da slepper i fj ellet likevel kunne 
gi vannet adgan g til dammens indre. 

A foreta en slik past¢pning ville ogsa h a t t sine store van skeligh et er. 
Dammen m atte t¢mmes, og st¢pingen ville kreve atskillig mer t id en n 
vi har til disposisjon i en fellesferie. Dessuten ville vi avskj rere vann
forsyningen til Strinda i denne tiden , noe vi vanskelig kunne gj¢re uten 
at vannforsyningen fra Esten stad-dammen var sikret. Spesiel t ville Ran
heim vrer e n¢dlidende m ed da rlig vanntrykk, og fa r en for m an gel av 
slukningsvann i tilfelle brann ville vrer e betenkelig. 

Et annet a lternativ kunne vrert a bygge en fangdam ovenfor dammen , 
m en dette ville igjen bety svrere omkostninger , da en slik dam jo matte 
holde for samme vanntrykk som hoveddammen. 

Vi valgte derfor det tredj e alternativ som forel¢big ser u t t il a h a 
vrert m eget vellykket . Vi injiserte , dvs . presset inn i dammen s indre en 
r en sem en tvelling, som forha pentlig h a r fylt opp a ile store og sm a hul
rom i dammens indre og bundet fyllmassen e sammen til et komplett h ele . 
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La rs Bj erka n og Arne Klungervik i arbeid ved 
blandemaskineri og trykkbeholder 

R~ret skrues fast i bor ehullet 
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Inj eksjonen foregikk pa den maten at vi baret hull fra damkronen og 
helt n ed i damfoten , og ved hjelp av trykkluft ble sa sementvellingen , 
som var fylt inn pa en trykkbeholder, gjennom slan ge og r¢r drevet inn 
i hulrommen e. Til a begynne m ed gikk meget av vellingen direkte gjen
nom dammen og u t gjennom dreneringsapninger og u t i elven. Vi ble 
derfor n¢dt t il a foreta en senkning av vannstanden en h elg for derved 
ogsa a senke vannstanden inne i dammen f ;>.~ 1· vi injiserte. Etter denne 
helg var de st¢rste apninger tettet igjen , og injiseringen videre gikk 
greitt . En del hull ble ogsa baret direkte inn i damfoten fra luftsiden. 
I a lt ble baret ca. 60 h ull og presset inn ca. 330 sekker sement. 

Dammen var da pa det mermeste 100 % tett, men fremdeles star nok 
noe vann inne i den. Vi baret derfor til slutt noen hull inn fra luftsiden 
for at en eventuell fortsatt lekkasje skulle h a mulighet for a dreneres ::tv. 

Under injiseringen viste det seg at det m a tte vrere atskillige slepper 
i fje lle t.. Na r vi presset luft inn i hullene , h endte det n emlig at det kom 
opp luftbobler langt foran dammen. 

For sikkerhets skyld ble derfor ogsa baret et hull i fje llet pa vestsiden , 
og vi fikk ogsa her presset inn atskillig sem ent. 

Arbeidet ble u tf¢rt av var e venner i Trondhj em s Cementst¢beri pa 
samme grundige og effektive ma.te som vi er vant til fra andre a rbeider 
som har vrert overlatt dem. F. B . 

Forslagsvir ks omheten 
Forslaget gjelder : Navn: Premie : 

179 Skrape for fj erning av massebelegg pa 
blasevalsen pa PM IV Oskar P aulsen kr. 200 ,-

;Biarne K vam, 
180 Anordning for wireskifte pa PM I ...... \Arne Ekelund )) 100,-

181 Ombygning av lager for filtvask pa 
pa PM II 

182 Anordning for wireskifte pa PM I 
183 Forandring av t¢rkepartiet pa PM II . 
184 Forandring av opprullingen pa PM IV 
185 Skap for brannslanger 
186 Forandring av pakkem askinen for 

storruller ............... . . 
188 Anordning for eliminering av trafikk -

Petter Rendalsvik » 
Per Wullum » 
Hermann Ulstad » 
Anonym » 
R agn v. Stav » 

Anonym » 

100,-
150,-

50,-
250,-

5 0 ,-

100 ,-

fe lle ved vakta . . . . . . . . . Kare Wiig )) 150 ,--

Min hj erteligste takk for den overraskende og h yggelige gave som derc 
fra Fabrikken sendte meg. J eg kan vanskelig fa takke dere personlig, 
sa jeg fa r gj¢re det pa denne mate . Takk for riktig godt samarbeide 
i mange a r. Hilsen Henry Mj'lrch. 
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GJESTER 
Mange har nok undret seg over a ll flaggingen i fabrikken. Det er 

ikke mange uker - srerlig om sommer en - at det ikke flagges en eller 
flere dager pa vare mange flaggsten ger. Det er blitt en del av dem etter 
hvert, srerlig etter som takh¢yden er vokset. Og det er ikke bar e norskc 
flagg a se , n ei, pa kontorflaggstangen varieres snart sagt i alle spektrets 
farger , og hvem kjenner vel det skotske St. Andrew-fl agg eller vet for
skj ell pa de belgiske og franske far ger ? 

Sa sp¢r man seg kanskje om det festes og jubileres ustanselig pa 
Ranheim! 

Nei , a lle de heiste flagg betyr at fabrikken har bes¢k av gjester vi 
gjerne vii hylde pa denne mate. 

Skolebes¢k er kan skj e det hyppigste. lkke bare folkeskole- , ;:ealskole 
og gymnasieelever vises omkring (selv om vi h eist vii slippe for mange 
viltre unger i fabrikken) , men vi tar imot tallrike ekskursjoner fr a ·~ek

niske og forstlige skoler. 
En annen kategori av gjester er vare agenter eller direkte kunder som 

kommer pa bes¢k. Disse er vel de m est selvf¢lgelige og n¢dvendige. 
Sa har vi a lle landsm¢ter i Trondheim hvor arrang¢rene gjerne vii 

vise frem byen s og omegnen s severdigheter , og h eldigvis for oss , regnes 
vi n a som en sadan. 

Av m ere bem erkelsesverdige bes¢k i a r h adde vi ca. 120 papirgrossister 
med fruer ultimo mai. Disse er jo de fleste vare beste kunder og ble 
derfor srerlig oppvartet, h ele to dager til ende. 

24 

Fra bes¢ket 27. 
mai , Papirgrossi
stenes Landsfor e
ning. I forgrunnen 
til venstr e: Direk
t¢ren i P apirfabri
kantenes Forening 
Erling J ensen og 
frue. Til h¢yre: 
Direkt¢r Thorry 
Kirer og frue. Midt 
bak ved samme 
bord: Direkt¢r 
Harald Knudtzon 
og frue , Aktietryk
keriet, Trondheim 



Fra bespk 27. mai , 
Papirgrossisten es 
Landsforening . 
Midt pa bild~t for 
rest foreningens 
formann , gross~

rer Birger Mor 
tensen , Oslo 

Foreningen til Treindustrien s Fremme hadde i ar h enlagt sin som
merekskursjon til Tr¢ndelag, og den 29. juni hadde vi bes¢k av mermere 
100 fagfolk pa sagbruksindustrien s omr ade . Det var saerlig vart huggeri 
og behandlingen av flis- og bakhonveden som interesserte de bes¢kende, 
m en mest inntrykk gjorde nok var nye papirmaskinsal m ed PM V. 

29. juni: 
Foreningen t il 
Treindustrien s 
Fremme : Delta
kere beskuer an 
legget fra kontor
bakken 

25 



26 

29. juni : 
Deltakerne stude
rer med interesse 
t r afiken av flis og 
langhon til hug
geriet 

Her ser de heise
kranen dykke 
lan ghonen i «ba
dekaret» for a 
m ales 



For annet ar pa rad hadde vi den 8. august - like etter igan gkj¢rin
gen etter ferien Cikke srerlig heldigl - beselk av Oslo Universitets som
m erskole for utenlandske studerende. Det var en fargerik forsamling med 
in1ere og amerikanere i flerta ll , men ogsa ita liener e, grekere, t yskere 
og filipiner e - et rent Forente Nasjon er , h vor en inder og en pakista
ner syntes a vrere de beste venner. Det er slikt som gir en tro pa en 
m ere for sonlig verden i fremtiden , uten a lt for store rase- eller politiske 
motsetninger. Disse utenlandske sommerstudenter er selvsagt plukkct 
ut etter finkjemming, men var ogsa en usedvanlig intelligent og vitebe
gjrerlig forsamling som fikk anledning til a stille bedriftsledelsen sp¢rs
mal av enhver a rt. Om vi fonn a dde a besvar e dem tilfredsstillende, far 
vrer e en annen sak. 

Fra bes¢ket 8. august , Oslo Univer sitets sommerskole for utenlandske 
studer ende. Til venstre: En kvinnelig deltaker takker for omvisnin
gen. Til h¢yre: Overingeni¢r M¢ller i samtale med en indisk elev. 

Vanligvis far a lle vare gjester servert snitter fra kafeen i Folkets Hus, 
og maten pleier a ga n ed pa h¢ykant etter en anstrengende rundgang 
i fabrikken. 

De a ller fles te syn es bes¢ket er umaken verd , og vi vii ikke tilbakeholde 
innholdet av et brev vi n ettopp mottok fra styreformannen i et st¢rre 
en gelsk papirforedlingsanlegg , salydende: 

«< am taking this first opportunity on m y return to the 
office to thank you for the hospitality extended to m y 
wife , daughter and m yself and for sparing so much 
time in showing m e over the Mill . 
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I must say I was very impressed with the Mill -
I h ave been over several mills in this -::ountry , 
America and the Continent and Ranh eim was the 
most model Mill I have seen . 

Also we did appreciate your very kind thought 
in having the Union J ack flying along with the 
Norwegian flag over the Mill. 

Tank you again and with all good wishes -» 

Det er klar t at a ile disse bespk legger a tskillig beslag pa omvisernes 
tid og t a lmodighet, og m an kan spprre seg selv om ikke tiden kunne 
vrert bedre an vendt. Men << Public Relations» er i tidens and , og vi t ror 
bespkene er verd bryderiet. Vi har skaffet oss m an ge ven ner pa denne 
ma te i inn- og utland , og for a ile dem som til daglig passer sin e a rbeids
plasser uten for mange spennende avbrytelser , er det kanskj e en avveks
ling a se n ye an sikter , hvite eller sorte , m ed og uten turban , passere revy . 

0 . 

Salt0ya Ferieheim 10 ar 
Det er na 10 a r siden Saltpya ble overtatt som ferieheim av ranheims

a rbeiderne , og Ranheims-Nytt b a r i den anledning vendt seg t il en av 
dem som har hatt nok sa mye m ed ferieh eimen a gj¢r e, n em lig Tormod 
Eriksen. Han uttaler f¢ lgende: Det har vrert mange hyggestunder der 
inne pa ¢ya disse 10 a r for dem som har funnet veien dit i ferien eller 
en h elgatur. Men n a r vi blar i gjesteboka ser vi at det er m ange som 
ikke har vrert der siden apninga i 1950 , hva n a enn grunnen kan vrere. 
Om det kanskje var litt regn og blest , sa bar da sola skinnet m an ge 
ganger siden . Men den t ingen er sikker: De som ikke har vrert der pa 
en del ar, vii i dag ikke kj enne seg igjen . 

Uten a ga i detaljer vi! vi likevel n evn e noen av de a rbeider som er 
utf¢r t. En ting det er lagt. stor vekt pa, er a fa kj¢kkenet sa lettvint og 
praktisk som mulig. Med d ette for ¢yet er det innkj ¢pt en m asse kasse
roller og kj e!er og mye annet utstyr. Det h a r hendt a t det har vrer t 
14- 15, ja opptil 20 familier pa bespk samtidig. Enda h ar a lt gatt knir
kefritt . Av r eparasjons- og opp-pussingsarbeider er det utf¢rt en rekke. 
Hovedbygningen er panelt utvendig. Nye vinduer er innsatt overalt og 
det hele har fil.tt to str¢k maling. Innvendig er det foretatt en omfat
tende puss . Det elektriske anlegg , vann- og kloakkledninger er skiftet. 
Varmtvannstank som gir varmt vann bade i kj pkkenet og i vZJ.skerom
met i 2. etasje er montert. Senger og sen get¢y er ogsa komplettert. Det 
kan nevnes at forpa kterboligen er pabygd slik at forpakteren n a slipper 
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Hovedbygningene pa Salt¢ya 

a flyt te inn i hovedbygningen om h~sten og t ilbake om var en igjen , slik 
som f¢r. Laven er ogsa delvis r eparert og malt , og det er kj¢pt n y 
motorbat, robater og nytt start batn aust. 

Jo , det har v~rt !itt av h vert a ba le m ed . Mange stusser kan skj e 
over hvor pengene er kommet fra . Det er pa m an ge mater det. Noen 
ganger er det arbeidet s¢ndagsd¢gnet i fabrikken, og da ble de t en slant 
til Salt¢ya ogsa. Et a r bevilget F eriefondet 9000 kr. Men den st¢r ste 
bidragsyter har likevel Ranheim P apirfabrik v~rt. Uten velvilje og 
hjeipsomhet fra den kant h ar det kanskje ikke v~rt mulig a beholde 
Salt.115ya som ferieheim. I l!15pet av disse 10 a r har det enna ikke v~rt 
nei a fa nar det er blitt spur t om hj elp t il dette eller hint. Det vii 
derfor v~re den a ller st!15rste grunn t il a rette en hj ertelig takk t il 
bedr iftsledelsen for den s hj elpsomhet nar det gjelder den vakre ferie
heimen pa Sa lt !15ya. 

Men pa en sa stor eiendom som dette gjelder , h a r det v~rt og vii det 
bli m ange store oppgaver a l¢se. Det er ikke bare husene og vedlike-
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Fra apningen av Saltpya Feriehjem 2/ 7 1950. 
Anders Horrigmo holder apningstalen (verandaen 2. etasje ) 

holdet av disse det gjelder. Det er bl. a. to kaier som ma 1·epareres. 
Det ma hogges u t for lys- og telefonnett. Batene ma trimmes a Vlere 
ferdig til sommersesongen , og sis t, m en ikke mins t , varrengjpringa hvert 
ar. Det gar ikke an a si at de som blir valgt inn i styret for ferieheimen 
mangler arbeidsoppgaver. Mangt et dagsverk er nedlagt inne pa pya 
i disse ar , og det har selvsagt vlert mange utenom styret som bar Vlert 
villig t.il en arbeidsdag. Aile disse fortjener en hjertelig takk for sin 
interesse. Nar det gjelder bespket av ferieheimen , kan det konstateres 
at tallet pa feriegjester bar pkt gjennom arene, og det mest gledelige 
er at flere n a tar hele ferien sin h er. T a llet pa bespkende varier er fra 
ar til ar og Jigger mellom 200- 300 stk. Det kan ogsa nevnes at spk
nader fra folk u tenom Ranheim for a fa feriere pa Saltpya er stor . 
Ja, til og m ed fra Sverige er det kommet forespprsler. Nar plassen bar 
tillatt det er det a ldri blitt sagt nei til noen. 

Det m a kanskje ogsa nevnes at i de sen ere ar bar det vlert en fast 
vaktmester inne pa Saltpya i seson gen . Dette er en ordning som utvil
somt bar VlBrt en stor fordel , men det b ar neppe vlert gjennomfprlig 
om ikke fabrikken hadde tatt seg av den pkonomiske side av saken. 

Det star n a bare t ilbake a rette en takk til a ile dem som bar bespkt 
Saltpya ferieheim, og for den fine oppfprsel de bar vist gjennom 10 ar . 

E. 
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FERIE 1960 
Aldri sa man slik en sommer - · sier dikteren , og i ar kan vi vel her 

i Trpndelag vrere enig m ed han. 
Fellesferien ble da ogsa det aile drpmmer om , n a r det gjelder ferievrer , 

og vreret er n a grunnlaget for en vellykket sadan . R anheims-Nytt har 
tatt noen stikkprpver for a h fi)r e stemningen na etterpa - hvor de har 
vrert - og hva de syn es. Det er bare forn fi)yde fjes a se, og glade stern
mer a hfi)re, sola gjfi)r underverker pa a ile omrader. 

Samtidig som vi h a r sn akket om dette, h ar vi ogsa spurt samtlige om 
hva de m en er om spprsm alet << helkontinuerlig drift». Dette spfi)rsmalet 
blir vel f (ll r eller senere aktuelt ogsa for Ranheim. Det tvinger seg ubfi)n
h(llrlig fram h vis vi ska l f(ll lge m ed i dansen. Vi fore la samtlige sp(llrs
malet slik: Som kj ent h ar m ange papirfabrikker her i landet helkon
tinuerlig drift , og i andre land bade i Europa og Amerika er dette stort 
sett gjennomf(llrt . Bedriften h er pa Ranheim h ar ogsa tatt opp sp¢rs
malet. Hva er din m ening om dett e? 

Efraim J o h a n s e n sier at h an ikke har 
hatt fer ie i a r. D e t vii si, ha n har brukt 
ferien til a Iegge nytt tak pa sin hytte i Asen. 
Han h aper at han ved en slik innsats ikke 
kommer pa kant m ed ferieloven. Arbeidet har 
gatt med liv og !yst. T akbord , n ever og torv 
- h an har a ltsa agert Karlson pa taket - . 
og fatt m ye sol pa fiskepuddingen. H an sier 
begeistret : Du rna si til a ile at ingen t ing er 
som a h a en hytte, og fa n yte livet i skog og 
m ark. Vi er enige og anbefaler de som ikke 
har oppdaget dette t il a pr¢ve. 

Med hensyn til sp(ilrsm a let om h elkon t inuerlig drift men er Johansen , 
at fritid i uka ikke kan sammenlignes med h elgafri. Samme hvilken 
skiftordning som brukes blir uregelmessighetene st¢rre, og det vi! vel 
i det lange l(llp ga ut over helsa. Raper vi kan konkurere med de andre 
papirfabrikanter uten a ga til et slikt skritt. 

Da vi spurte K arl N i I s e n om hvordan han h a dde det i ferien , svarte 
han at san t a si har jeg enna ikke hatt ferie. J eg matte vrere pa 
bedriften i npdvendig arbeid. Men jeg haper a fa ferien i september , 
og da skal jeg plukke tyttebrer i Malvik-marken e, h vor jeg er srerdeles 
godt kjent . K a nskj e ogsa ta m eg en tur til Grong med fiskestan ga. Et 
vatten en og en halv times marsj fr a 0yheim stasjon med det tr(llndersk 
klingende navnet «K annavatnet» er rene paradiset. J eg er ingen jeger, 
liker a se at det er dyreliv i skogen. Det er mange som ikke forstar meg 
nar jeg sier at det er en opplevelse a sette seg a sja pa fargene i skogen 
en h¢stdag. 
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Det blir ganskj e ikke aktuelt med h elkon
tinuerlig for utearbeiderne , m en jeg kan ikke 
forsta anm:t enn a t det te m a vrere en for 
del. Mer e lpnn og m ere fritid. J eg ser fprst 
og fremst pa lonna, det er derfor jeg er h er. 
Med m ere fritid kan jeg dyrke min spesielle 
hobby : A yte gratis hjelp til husbyggere -
m en da ma det vrere mye kaffe, roper h an 
etter oss. 

Oskar Dar e 11 sverger til hj emmeferie. 
Kanskj e t a m ed familien til byen en tur , det 
blir det mest2. Nei , h jemme i stua d er koser 
jeg meg med kona og t re piker i a lden :n 15 -
9 - 5 a r. Ait rna vrere som vanlig ogsa i fer ien . 

Blir det helkontinuerlig tror jeg det blir 
verre med familielivet . Jeg kommer t il a 
savn e frihelgen e. Men jeg har ingen ting i 
mot a prpve f. eks . en 3- 6 maneder. Men jeg 
liker som sagt a vrere h eime, og tr ives godt 
pa boligen. 

Leif S k o g m o benyttet i a r ferien til bi1-
tur pa 0stlandet med stasjon pa Hamar. Ikl;:e 
pa Hamar m ed slakt, m en med h ele famili cn. 
Men det kunne h a vrert en lett sak a fa m ed 
seg slakt, sier Skogmo. Vi ble kringsatt av 
geiter pa Dovr e , og var sa ubetenksommo 
a gi dem tobakk. Vi fikk h ele raiden etter 
oss. P a H amar var det sightseeing i by:m. 
Blant annet domkirkeruinen e, og vi var pa 
multeturer rundt omkring. Bespkte slekt og 
venner, og h a dde det slik en ska l h a det i 
ferien . 

Med h en syn til h elkontinuer lig er det vel 
farlig a utta le seg. Det sn akkes m ye om at det 
blir arbeidsh elger med atte timer fri mellom 

skiften e. J eg som er forholdsvis ung og h a r kort vei gruer ikke for det. 
Det blir n a m ere fritid , og for a fa det ma en ta m ed en del ulemper. 
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Eli Ebb e se n hjalp slekt og venn er 
med forskj e!lig i sin ferie. En sympatisk 
og uegennyttig innstilling. Hun hadde i 
i virkeligh eten ·~n :ceriedag og den oenyttet 
hun til a slite asfa lt i Trondheims gater . 

Helkon tinuerlig drift? Nei, det forstil.r 
re m re itj en d¢yt pa, sier hun. 

Sportsfiske er tingen sier H 0 i as. I 
ferien oppholdt h an seg i Bjprkebygd i 
Hj¢rundfjord pa Sunnm¢r e <huff , det gar 
da n esten surr m ed preposisjon ene na l . Na 
vel , Hpias fisket. Hvor mange og hvor 
lange glemte vi faktisk a snakke om, m en 
at bade antall og len gder holdt interna
sjona le mil.! tviler vi ikke pa. 

Det er m eget vanskelig a bedpmme hvor
dan h elkontinuerlig drift vii komme til 
a virke , m ener H pias. Det er sa mange 
faktorer som spiller inn og som vi ingen 
betingelser h ar for a vurdere r ett. Ellers 
kunne du h a spurt en som er m er slag
ferdig enn jeg er, sa han. 

Oddmund F a k s vag har i a rrekker feri
ert pa yttersia av Hitra. Der disponerer h an 
motorbat og tar a lt som det kommer, ·uten 
a h en ge i klokkestr engen . Altsa ingen dpgn
rytme, ingen aviser og ingen r adio, sier han 
bestemt. - - Brrrrr - Faksvag far m ens vi 
sitter der telefon fra nestform annen i Papir
a rbeiderforbundet , Olav Bratlie. Det er t ilbud 
om en tur til Danmark . Utveksling av fag
foreningsledere m ellom de skandinaviske land. 
Mpt opp presis kl. det og det pa den og den 
plass. Tross mottoet: Ingen d¢gnrytme, tar 
Faksvag imot t ilbudet pa denne tur. 

33 



H elkontinuerlig drift har m an ge fordeler sier Faksvag uten nS')len. 
K o r t e r e a r b e i d s t i d o g s t 0 r r e f o r t j e n e s t e. 
Men fS')r en star ter opp rna en gjennomdiskutere a ile detalj er, sa mins t, 

mulig ubehageligh eter kommer etter pa. Det er mange spS')rsm al a tenke 
pa. Det rna innhentes opplysninger fra andre bedrifter som h ar h elkon
t inuerlig drift . Ser gjerne at forhandlinger kommer i gan g. Tror ogsa 
at det blir en fordel for folk en e i m ek. verksted. Det blir kanskj e verst 
for de eldre a omstille seg. 

Sigvart A I s t a d: Om ferien i ar h a r jeg 
ikke start a berette . En god del av tiden til
brakte min kone og jeg som gjester pa et 
sommersted pa Straumsnesset pa NordmS')re. 
Et idyllisk fredelig sted omgitt av skogster
reng - et par hundre meter fra Sunndals
fjorden og tre mil fra Kristiansund. Det ble 
det r ene la tmannsliv, avbru tt av enkelte skog
og brerturer og en svippt ur til Kristiansund , 
denne pen e og r ene byen , vel en av de pene
ste byer i landet i dag , som de som h a r plan
lagt gjenoppbygningen h ar den aller stS')rst e 

rere av. Vreret var stralende h ele tiden - et riktig ferie-S')nskevrer , nar 
man ikke har annet a gjS')re enn a ta verden med ro , og ba re koble av 
fr a maskinduren og det daglige a rbeid for S')vrig. 

Helkontinuerlig dr ift tvinger s2g nok fram overalt i den moderne 
industri hvor forholdene ellers er lagt til rette, og jeg tviler ikke pa at 
det fS')r eller senere ogsa vii bli gjennomfS')rt ved var bedrift . Men jeg 
tror nok det vii bli mange praktiske van skeligh eter a overvinne fS')r det 
kan sies a t driften ved R anheim P apirfabrik er h elkontinuerlig . Nar 
jeg tenker pa hvor vanskelig det er m an ge gan ger a holde papirma
skinen e i drift en uke ad gan gen , ser jeg !itt skeptisk pa en sadan over 
gan g, i a ll fall for de eldre m askiner . Masseledninger, lim- og a lunled
ninger, h a r n a hittil h att en sterk tendens til a tetne og rna ha sin 
ukentlige rengjS')ring. Og sa tenker jeg pa brannfaren . Maskinen e rna 
jo rengjS')res for papirstS')v som er like lettfen gelig som krutt - en gan g 
hver tredj e uke , og det er praktisk umuilg a pusse disse m askinen e 
pa baksiden under drift , sa driftsstansen e ved papirmaskinen e vii nok 
S')ke i f ar etruende gr ad . Men vanskelighetene er vel til for a overvinnes, 
sa jeg tviler ikke pa at overgang til h elkontinuerlig dr if t vii kunne gjen
nomfS')res ogsa h er pa R anheim. 

Hvis m an ska l veie for og i mot en sadan arbeidsordning er det mulig 
at det bedrif tsm essig sett er en vinning. Det vii nok fS')re til en S')kning 
av produksjonen , og det er det vel ogsa som er den vesentlige arsak 
til en sa dan over gan g. 

Utenfor bedriften - vii etter min mening - en sadan a rbeidsordning 
virke stagn er ende pa det kulturelle a rbeid , o-.om jo er noksa sterkt her 
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pa stedet. Vel far den en kelte mere fr itid t il disposisjon , men vanskelig
heten blir om det blir m ulighet for a u tnytte denne i fe llesskapets tje
neste i samme grad som h ittil. 

Roy P a u I s e n: I a r tilbragte jeg fer ien 
hj emme - avbrutt av 1 par turer hvor jeg 
pr!')vde fiskestangen. Slik som vreret var i 
ferien i a r , - jeg h a dde ferie i f ellesferien - 
var det en forn!')yelse ogsa det a vrere «hjem
m eferiant. Jeg h a r koset m eg m ed forskj ellige 
gj¢rem al i h aven, det vii si - i det som skal 
bii have. Ellers ta tt det m ed ro, og nytt solen. 
I det h ele tatt fikk jeg m er e ut av ferien enn 
man skulle t ro med << ba re a vrere hj emme». 

2) Som kon tormann vii jeg ikke direkte 
bli ber¢r t av kontinuerlig drift ved bedriften . 

Men det forhindrer ikke at jeg har diskutert med forskjellige slags m en
nesker om for - og bakdeler. Blant annet da jeg var i Sverige for 2 ar 
siden. J eg tror det var pa Wifstavarf A/ S at det ble knepent flertall 
blant de ansatte for a pr¢ve kontinuerlig drift i % ar. Etter at pr¢ve
halvaret var omme, har ingen villet ga tilbake t il den gam le ordningen. 
Dette far meg til a tro at ordningen ogsa m a by pa fordeler , i a ile fall 
ma vel ordningen kunne pr¢ves h er ogsa. 
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30. juli 
M ¢ r c h 68 

fy lte papirmester 
a r og gikk over i 

pen sjonistenes rekker etter 4 1 ars 
tjeneste ved bedriften . 

E tter endt teknisk utdannelse 
ble M!')rch ansatt ved Hunsfoss 
Fabrikker i 1912 og a rbeidet der 
inntil han i 1916 dro over til 
Amerika, hvor h an hadde a nset
telse ved forskjellige papirfabrik
ker . Amerikaoppholdet ble av 2 
- 3 ars vargihet, og sa gikk kur
sen mot Hunfoss pa ny , m en 
like etter fikk M!')rch ansettelse 
ved tegnekon toret pa R anheim. 
Han inter esserte seg imidlertid 
m est for driften, og s¢kte seg 
over i papirfabrikken , hvor han 
ble ansatt som fo1·m ann i 1920. 
I 195 1 ble han forfl·emmet til 
papirmester. 



I den tid M0rch har virket som papirmann h a r han vrert m ed pa 
igangkjpring av i alt 7 papirmaskiner, hvorav en pa Herre Fabrikker 
som spesialoppdrag . 

Det at Mprch n a er slut t et i aktiv tjeneste, betyr ikke at han blir 
i beit for noe a fordrive tiden med . Han h jijr er n emlig til de lykkeligc 
m ennesker som h ar nok av hobbies til a skaffe <<full beskj eftigelse». 
H an har sin h age, sin interesse for treskjrering, teppeknytting osv. som 
sikker t vil gi h am mange hyggelige stunder i aren e framover. 

A.M. 

I fjor fikk Anton L a rs e n 
Kongen s fortjenstm eda lj e etter 
50 a rs a rbeid i bedriften , og det 
var jo da lett a regn e seg til at 
han sn art ville rykke opp i seni
orklassen - en begivenh et som 
ble markert m ed stor fest i Porn
pen 16. juli i ar. 

Larsen tradte sin e ba rnesko 
nede pa H edmarken, hvor han i 
15-arsalderen kom inn i a rb eids
livet som wiregut t pa A/ S Klev
fos Cellulose- og P apirfabrikk . 

Fire ar sen er e satte h an kur
sen nordover og h avnet i papir 
fabrikken pa Ranheim. Her gikk 
h an gr a dene og ble ansatt som 
maskinf jilrer i 1919, - en stilling 
som h an inneh adde inntil h a n for 
noen ar siden m atte ga over i 
annet a rbeid av h elsemessige 
grunner. 

Lar sen er en vaken og inter essert mann, noe som blant annet hans 
deltakelse i forslagsvirksomheten er et tydelig vitnesbyrd om. Han er 
vel den som h a r sendt inn flest forbedringsforslag. Etter at Larsen 
sluttet som maskinfjilrer , har han hatt forskj ellige spesialoppdrag som 
han h a r utf!i)rt pa en utmerket m a te. 

Selv om Larsen n a er gil.tt av for a ldersgren sen , er det ikke usann
synlig at bedriften ved spesielle anledninger fremdeles kommer til a gjjilre 
bruk av hans erfaring og omfattende kunnskaper om papirfabrikasjon. 

A. M. 
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7. juli fylte H akon K r o g n e s 
70 a r og stemplet seg ut for siste 
gan g fra den arbeidsplassen som 
h an hadde hatt i 42 ar. 

Krognes er fpdt i Trondheim 
og arbeidet der i sin ungdom pa 
forskj ellige arbeidsplasser , bl. a. 
i trelastbransjen og i Trondjems 
Cem en tstpberi. I 1918 ble han 
ansatt i sodahusct pa Ranheim, 
hvor han hadde sitt virke inntil 
h an i 1934 ble overflyttet til pa
pirfabrikken - i d=n navrerende 
etter behandlingsa vdeling. 

I de senere ar har Krogn es statt 
for fremstillingen av klebestoff 
til kreppmaskiner , klistremaskin 
og sekkemaskin , et arbeid som 
har ligget meget vel t il rette for 
ham , idet det fordres meget star 
n oyaktighet og papasselighet for 

at kva liteten av det ferdige produkt skal bli tilfredsstillende. Det skal 
ikke star avvikelsen t il i temperatur eller koketid fpr klebeevnen redu
seres og vanskeligheter oppstar , men Krognes har - sin natur tro -
alltid «holdt seg pa streken ». A. M . 

70 ih 
Otto Und er h aug 4/ 10 1960. 
John H orr i g m o 8/ 10 1960 . 

60 iir 
Hilda S ret h er v old 26 / 9 1960 . 
Monrad Gulliksen 9/ 12 1960. 

50 iir 
Erling Rustad 16/ ll 1960. 
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