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A/S RANHEIM PAPIRFABRIK 

RAN HElM 

ANTON ELLINGSEN 

60 AR 
D et er m eg en stor og udell glede til 

denne dag a bringe ham en hjertelig hyl
dest og lykkemskning, i farste rekke fra 
den bedrift han i sa mange ar har viet 
og heldigvis fr emdeles vier sin kraft og 
sine evner til . 

D isponent Ellingsen mottok fra mange 
hold mange anerkjennende ord ved silt 
50-ars-jubileum . .T eg be haver ikke a gjenta 
dem her, m en kun sta fast ved at disse 
ordene har ennu starre berettigelse i dag 

enn dengang . 
Vi ve t alle at u tviklingen for var bedrift 

har vant gledelig stor i de forlajm e 10 ar 
bade hva angar produksjonens stanelse 

og dens foredling til stadig nye sjJesiali
teter. O g det har derfor i farst e rekke vr.ert 
disponent Ellingsens oppgave a finne na
turlige og om mulig varige avtakere til 
denne starre produksjon. M ed den posi

sjon som disponent Ellingsen har bade hos 
kunder i utland og innland og innen vare 
bransjeforeninger, er det lykkes han og 
hans m edhjelpere i var salgsavdeling a 
lase denne opjJgave sr.erdeles tilfredsstil
lende, til tross for en akende konkunanse 
jJa alle hold. Og for dette er vi ham stor 
takk skyldig. 
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M en utenom arbeidet m ed avsetning og salg er det innen v/Jx 
bedrift en rekke spersm al som m a loses av vare to d is jJonenter i felles
skajJ. For m eg som styrets form ann har det i disse m ange ar vmrt en 
glede a oppleve det for var bedrift sa fruktbr ingende sam arbeide som 
vare disponenter - i gjensidig res jJekt - har forstatt a eta blere. 

D enne gang er det disponent Ellingse n som skal hyldes i anledning 
60-arsdagen. N ar vi m ed glede hylder ham sa er det ikke bare pa grunn 

av hans kunnskaper og hans dyklighel til a m ete save! gode som darlige 
lider, m en ogs/1 for hans rett skaff enhet, elskverdighel, hans klokskap og 
loleranse . D ette i forb indelse m ed hans evne til /1 finn e ul hva der kan 

glede andre - og sa ulfere dell e fort og m ed et sm il - gjer at han 
har venner og kun venner overall. 

Vi ensker disponenl Ellingsen m ange lykkelige ar fr emover. 

Thorr y K im r. 
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Av Ranheim Papirfabriks historie 
(Forts. fra nr. 2 1961) 

T mnderne ventet kanskje ogsa pa 
noe ann et: Resultatene fra Moss Cel
lulosefabrik, sum skulde komme i 
gang omkring 1. august. Det gjorde 
den da ogsa i de f0rste dager av ma
n eden . St0rmer holder fra Moss Jens
sen underrettet om utvik lingen og 
kommer bl. a. med forslag om a 
sl0yfe blekeriet for det f0rste, da 
ubleket masse er steget t il 18 £ str. 
10 sh. pr. tonn E llers fremstiller han 
resultatene pa Moss som meget opp
muntrende. D en 10. oktober sluttet sa 
J enssen og St0rmer en kontrakt hvor
etter St0rmer skulde Ievere de n0d
vendige byggeplaner og arbeidsteg
ninger for en natroncellulosefabrikk 
med arlig produks'jon 1000 tonn ble
ket masse eller 3 tonn pr. dag. St0r
mer skulle videre bista med innkj0p 
av maskiner og apparater, for fabrik
k ens regning skaffe en kyndig bygge
leder og en driftsbestyrer samt a 
stille til disposisjon sitt sodagjenvin
ningspatent av 1882. Som godtgj0rel
se skulle han ha 20 prosent av den 
samlede aksjekapital og ved utvidelser 
forholdsvis. Bel0pet skulle avrundes 
nedad og betales i form av aksjer .. 
Vider e skulle St0rmer forplikte seg til 
«ikk e i det Trondhjemske og i Jrem
land hverken selv eller ved andre at 
ud0ve sit patent.» 

Aksjeinnbydelsen gar ut. Jenssen 
s0kte aksjer tegnet bl. a. av medlem
mene av den ruvende J enssen-familien 
hvor L. N. Jenssen (Hommelvik) som 
dyktig ingeni0r og ellers ogsa en 
sk arpskodd herre synes a ha vrert en 
slags radgiver for de 0vrige. H an var 
i forbindelse med W. Drewsen d. e. 
pa Bentse Brug og ingeni0r Oscar 
Pedersen pa H afslund, som begge sa 
meget skeptisk pa St0rmers virksom
het. Men etter et m0te mellom L. N. 
J ensen og St0rmer i Christiania i 
slu tten av oktober ser det ut til at 
den f0rstnevntes tilbakeholdenhet er 
blit t noe redusert, om enn L. N . Jens
sen fremdeles stillet seg skeptisk. 
M en kampen var ikke h elt slutt med 
det. St0rmer bombarderer L. J enssen 
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med oppgaver over de gode resulta
ter pa Moss o.s.v, og: «Og endelig, 
hvem er det som skal kunne slaa af 
Marken en Fabrik saa heldigt belig
gende? » (Som Ranheim altsa). 

Til slutt ble da motstanden over
vunnet i det vesentligste og foreta
gendet kunne settes ut i livet. 

Den 27. november 1883 ble det pa 
Trondhjems B0rs holdt et m0te av 
interessenter i Ranheim 'Cellulosefa
brik representerende en forel0big 
aksjekapital av 165 000 kroner. Det 
ble valgt et styre som skulle foresta 
oppf0relsen av fabrikken etter de av 
St0rmer fremlagte planer, og umid
delbart etter ble byggearbeidene satt 
i gang. Ingeni0r Str0m ble ansatt 
som byggeleder og til hjelp for St0r
mer ved utarbeidelse av planer og 
tegninger ble engasjert arkitekt 
Ebbell . 

I realiteten var selskapet dermed 
stiftet. Men den avsluttende formelle 
side av saken sto igjen, og den ble 
bragt i orden ved en konstituerende 
generalforsamling den 13. mars 1884. 
Selskapet skulle ha til formal «Anlreg 
og Drift af en Fabrik for Cellulose og 
muligt for dennes videre Forallbei
delse til Papir eller andre Produkter.» 
Aksjekapitalen var kr. 270 000 fordelt 
pa 54 aksjer a kr. 5000. Det var 30 
aksjonrerer. Herav var kr. 165 000 
tegnet, kr. 50 000 var St0rmers til
godehavender for patentrettigheter og 
kr. 40 000 Lauritz Jenssens godtgj0-
relse for grunn og vannfall. Som ad
m inistrerende direkt0r ble ansatt 
bergingeni0r Nicolay Buchholdt med 
en arsl0nn av kr. 2400 plus 1 prosent 
tantieme (begrenset til tilsammen 
k r. 4000). Til 0vrige medlemmer av 
direksjonen b le valgt brukseier Lau
ritz Jenssen og fabrikkeier J. C. Piene. 
Som driftsbestyrer ble ansatt ingeni0r 
H. Breien med arsl0nn kr. 2000 plus 
'h prosent tantieme. Han hadde arbei
det f0rst en tid pa St0rmers kontor i 
Christiania og sa pa Moss f0r han i 
midten av mai tiltradte pa Ranheim. 

I mellomtiden var anleggsarbeidet 



begynt, under mindre gode forhold, 
vinteren var satt inn og gjorde fun
da menterings- og andre byggearbei
der vanskelige, men de gikk da sin 
gang, med stadige forandringer i pla
nene etter Stermers anvisninger. 
Disse var imidlertid bare detaljer i 
forhold til et moment som for sulfat
industrien som h elhet blev noe av en 
r evolusjon, den foran n evnte oppfin
nelse av C. F. Dahl, bruk av natrium
sulfat i stedet for soda til kokeluten. 
Allerede i desember 1883 hadde Ster
mer fa.tt kjennskap til at tyske fa
brikker var gatt over til «den nye 
proces» som den gjerne ble ben evnt. 
St0rmer oppgir at den bruker de sam
me apparater som sodametoden, men 
man «sparer Cousticeringen og arbei
der kun med 3-4 atmf.». Stermer set .. 
ter seg straks i forbindelse m ed Dahl 
og reiser en tur til Tyskland i begyn
nelsen av mars 1884 og melder den 
26 . mars at «Udbyttet af Reisen er 
brillant. Den nye Metode giver langt 
bedre og mere Stof samt sparer Che
mikalier. Man bruger Na0S03 (skal 
naturligvis vrere Na2S04) istedetfor 
coustisk Soda og den koster kun Halv
delen mod Soda. Kalk spares ogsaa 
nresten Halvdelen og Chlor ligesa a. 
Uden at regne med den heiere Pris 
m an faar g jer det vist 40 Kr. pr. Ton. 
Ranheim har faaet Retten til at an
vende Methoden for 3-4 Tons Pro
duktion for den billige Pris af 5000 
Mk. » (Kontrakten med Dahl ble for
melt ikke bragt i orden f0r utpa 
sommeren. Stermer spar at «det er 
n u umuligt for Sulfitfabrikkene at 
existere.» 

Anleggsarbeidet ga r sin gang og 
fabrikken kom under tak i slutten av 
m a i. Det hadde vist seg at det m a tte 
foretas en del forandringer i anled-

ning overgangen til den nye metode, 
mest i den kjemiprosesuelle sektor. 
De maskiner som etterha nden ble 
bestilt var: 

Turbiner fra Friedrich August 
Htitte for kr. 3500 (5000?) Ievert 
Trondheim. 2 stk. pa tilsammen 70-80 
HK. 

Turbinrew av tre da prisen herfor 
var betydelig •billigere enn for jernrer. 

Koker med rominnhold ca. 22 m3 
fra Thunes m ek. Vrerksted oppsatt i 
fabrikken for kr. 10 000. En kran fra 
J. & C. Bolinders. 

H uggerimasldner: Balansekappsag 
og dobbelt barkemaskin fra J ens·en & 
Dahl, en dobbelt kvistboringsmaskin 
samt huggemaskin fra Olaf Onsum. 

Til sodahuset: Diverse inndamp
ningskjeler fra Thunes mek. Vrerk
sted og fra smed Lundberg. Pumper 
til sodavann fra Kristinehamns Verk
stad. 

L :dbeholder e . og massebeholdere 
fra smed Lundberg, Nordbygaden, 
Christiania. 

Pappmaskin fra James B ertram & 
Son med fullt utstyr for kr. 18 000 . 
I anbudet var anfert at maskinen Jar 
seg bygge om til papirmaskin for et 
tillegg av kr. 1800. 

Dampgen e1·ator samt slangerer til 
inndampningsapparatene i sodaovne
ne fra Denayer, Belgia. 

Economiser pa 40 rer fra H eyerdahl 
& Co for kr. 1300. 

Diffusm·er ble kj0pt brukte fra 
Moss Cellulosefabrik, som hadde skif
tet dem ut for a ga over til ny diffu
s jonsmetode. 

Det oppsto imidlertid skarpe mot
setningsforhold m ellom Ranheims 
direksjon og Stermer - det skal bli 
r eferert senere. 

(Forts .) 

************************* 
Smiger er en parfyme - den slwl 

luktes pa, ikke svelgjes. 
D et enkleste middel til a stoppe 

m unnen pa en m-awn som stadig 
klandrer seg selv, er a vcer e enig m ed 
ham. 

Gjeld er en f elle en mann setter opp 
- og jange1· seg selv i . 
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Dumhet er gj0r vi alle, og ojte er 
de det m est inte1·essante v i gj0r. 

Gi D em aldri av m ed a spa, for gale 
spadommer blir aldri glemt, og skulle 
De spa riktig, er det ikke en kjeft 
som husker det. 

Josh .Billings . (Henry 'V Shaw ) 



Papirlageret - ny avdeling for diskrull
og sekkeproduksjon 

Innen hver industri er det n0dven
dig a lagre varer for en lengere eller 
kortere tid. Dette behov varierer selv
f0lgelig i h0y grad med varenes og 
virksomhetens karakter. 

En kornm0lle f. eks. rna kunne ta 
h a nd om den sesongmessige innkom
m ende kornmengde for gjennom aret 
a formale denne. Ved mange virk
somheter k a n m a n fa vesentlige Ia
vere priser ved innkj0p i st0rre par
tier. 

I andre tilfelle er det n0dvendig for 
en 0konomisk drift at mulighetene 
for lagring av halvfabrikata og f er
dige produkter er tilstrekkelige. Av 
hensyn til kundene er det ofte behov 
for a t man kan lagre mer sagt a ile de 
kva liteter og typer som produseres. 

Pa bakgrunn av det som kortfatt et 
er antydet foran forstar vi at kravene 
til lager - nar vi t enker pa var egen 
bedrift - er mangeartede. Vi harder
for i de senere ar forbedret vare for
skjellige lager vesentlig. Vi har sa
ledes bygd og tatt i bruk et stort 
rommelig lager for masse, a lun, har
piks, farger etc., nytt velordnet rek
visitalager, nytt lager for sulfat med 
m odern e t ransportinnretninger, nye 
kraner for lettvint lagring av lang
hon og t0mmer, og sist m en ikke 
minst papirlager for ferdige produk
ter for a nevne de viktigste. 

Etter hvert som var f abrikk har 
ekspandert har kravet til bedre lager
muligheter for f erdigprodukten e 0kt. 
Vi husk er a ile den gamle lasterampe 
i tilknytning til det gamle hollenderi 
-som matte vike for den store moderne 
maskinsal for P.M. V. Det rna vel inn
r0mmes at den gamle lasterampe 
h adde 'begrensede muligheter for en 
rasjonell transport- og Iagervirksom
h et av vare ferdige produkter. 

Allerede f0r jul i 1957 pabegynte vi 
de f0rste planleggingsarbeider for 
nytt papirlager - et appe I. Etter 
n0ye overveielser kom vi snart fram 
til at det nye lager m a tte plaser es 
vest for etterbehandlingsavdelingene 
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og Sta mpebakkveien. H er hadde vi 
riktignok liggende vil.rt snekkerverk
sted med tilliggende sagbruk, men i 
og med a t sagbruket pil. denne tid var 
besluttet nedlagt, var det ingen van
skelighet forbundet med a Ia snekker
verkstedet overta det gamle mek. 
verksted - vel a merke i forbedret 
stand. 

Beliggenheten av et lager med de 
krav dette setter til rasjonell trans
port - og hil.ndteringsmuligheter av 
varene er av avgj0rende betydning for 
en heldig l0sning. Ved a bygge en 
tunnel fra etterbehandlingens 1. eta
s je inn til lageret ble kravet om enkel 
adkomst til dette l0st. 

F erdig papir fra samtlige maskiner 
kan pa en enk el mate transporteres 
ved hjelp av truck ut tillageret. Dess
uten har vi lamell-transport0ren med 
sin automatisk e anordning for av
lasting av papirruller som kommer 
direkte fra pakkemaskinen. 

Tilf0rselen til papirlageret er der
ved ordnet pil. en fornuftig mil.te. I 
tilknytning til papirlagerets 1. etappe 
er det a nordnet bildokker for 3 biter 
- a lt. trailere - samt overbygd 
lasterampe for jernbanevogner. All 
handtering av ferdige produkter fore
gar derved under tak - beskyttet 
mot det barsk e tr0nder-klima. 

Nar det g jelder den bygningsmes
sige utforming av et sil.vidt stort 
lagerbygg er det m ange hensyn a ta. 
For det f0rste dukket sp0rsmil.let opp 
om lageret skulle bygges i en eller 
flere plan. Vanligvis er et enplans
bygg billigere a sette opp enn et fler
pla nsbygg. Dette gjelder srerlig for 
lagerbygg hvor man m il. regne med 
store nyttelaster. 

En a nnen fordel med enplansbygg 
er at med samme brutto gulvflate vil 
dette gi en st0rre effektiv gulvflate 
enn flerplansbygget da det ikke gar 
bart noe plass t il trapper og h eiser. 
Det k an enn videre bygges med langt 
st0rre s0yleavstander og derved frerre 
s0yler. 
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I det foreliggende tilfelle ble det 
klart at det var riktig a holde seg til 
enplansbygg. 

N a r denne bestemmelse var tatt 
meldte sp0rsma let seg om hvordan 
selve bygget skulle utformes. Vi un
ders0kte inngaende alternativet stal
betongkonstruksjoner, lamin:erte ram
mek onstruk sjoner m ed vegger av lett 
bindingsverk og treaser t ekket m ed 
Eternit b0lgeplater samt de na sil. 
m eget benyttede betong skallkon
struks joner . Ved en kritisk vurdering 
av de forskje llige alternativer kom vi 
frem t il at alternativet m ed skall
konstruks jon var det gunstigste. 

E n tak-skallkonstruksjon har den 
s tore fordel at tykkelsen av betong
platen kan reduseres til et minimum 
avhengig a v spennviddene. I vart til
felle - hvor spennvidden er satt til 
12 m - er tykkelsen av skallpla t en 
8 em. Dette betyr igjen at fun:da m en
t eringsarbeiden e kan forenkles. 

Veggene er ogsa i armert betong, 
foruten selvf0lgelig de fil. s0yler vi 
har. 

Rent vedlikeholdsmessig har be
tongkonstruksjoner vesentlige forde
ler. Dett e g jelder ogs for de brann
tekniske sp0rsmal. 

1. etappe papirlager ble bygd med 
en total bredde lik 36 m - 3 spenn 
a 12 m - og en total len:gde lik 54 m. 

Vi hadde allerede h er fil.tt et lager 
med brutto gulvflate lik 1950 kvm. 
Det viste seg imidlertid ganske snart 
at denne lagerflate ikke strakk til sa 
2. etappe ble besluttet igangsatt h0s
ten 1959. Dette var en tilsvarende 
stor etappe h elt lik 1. etappe. Begge 
disse etapper ble oppf0rt som uisolert 
bygg m ed delvis innvendige takned
l0p, delvis utvendige takrenner. 

Belysningen skjer ved moderne l'0r
lysarmatuxer i lukket t ettkapslet ut
f0rels e. Av bran:ntekniske grunner er 
det anordnet r0ra vtrekk i hvert f elt 
som dannes av skallene. Disse lyrer 
har et spjeld som holdes lukket ved 
hjelp av smelt eledd. Ved en eventuell 
brann l0ser smelteleddene ut, og r0y
k en k an forsvinne opp g jennom av
trek kslyren e. Mellom de to etapper er 
det satt opp en brannvegg med braun
porter holdt apne m ed smelteledd. 

I og m ed igangkj0ring av var ny-
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este papirmaskin P .M . V., samt pa 
grunn av overtagelse av sekkemaski
ner fra L eangen fabrikker AfS, er vi 
nu a llerede i full sving m ed nok en 
utvidels·esetappe III - av papir
lager et. 

Denne etappe bygges ut i 4 spenn 
a 12 m , slik at total bredde blir lik 43 
m og en total lengde lik 72 m. H a lv
parten av bygget nrermest navrerende 
papirlager bygges uisolert og er en 
ren tilvekst til lager et. Den vestligste 
ha lvpart blir imidlertid utf0rt som et 
isolert bygg innredet som produk
sjonslokaler. H er vii vi for det f0rste 
g i plass til den moderne sekkehylse
m askin som i dag star pa Leangen. 
Dessuten vii det bli plass for den au
tomatiske bunnleggem askin for sek
ker vi har i bestilling, og sist m en 
ikke minst vii hele var navrerende 
diskrullavdeling i etterbehandlingens 
3. etasj e bli flyttet over i de nye 
lokaler. 

P a planen f rem gar hvordan lageret 
m ed produksjonslokalene vii bli. P la 
seringen av lageret er gjort slik a t 
planer om ny papirmaskin samt se
nere st0rre sekkefabrikk og eventuelt 
andre viderebehandlings-a vdelinger 
sk a l falle n a turlig inn. 

For a tilfredsstille k ra vene til et 
produksjonslokale blir, som nevnt tid
ligere, denne del a v lageret h0yverdig 
isolert. Det blir videre ordnet med til
strekkelig dagslys gjennom store vin
duer m ed dobbelte glass. I en kjeller
avdeling lengst mot syd-vest anord
n es tilfluktsrom for darner og h errer. 
Disse rom vii til daglig bli benyttet 
som garderober med tilh0rende be
kvemmeligheter. 

Spiserom for darner og herrer samt 
kontor for formann sk a l a nordnes 
som en m esanin-etasje godt over 1. 
etasjes g ulv. Belysningen vii skje 
m ed de mest modern e lysmrarm a tu
rer slik vi kjenner dem ellers i f abrik
ken, og interi0ret vii fa lyse, pen e 
farger. 

I det store og h ele tror vi bestemt 
at de nye produksjonslokaler har be
tingelser for a bli en hyggelig og tri
velig arbeidsplass for de som skal 
virke der. 

Ved fullf0relsen av 3. etappe pa pir
lager far vi en brutto lager:flat e lik 



ca. 5600 kvm pluss brutto ca. 1700 
kvm produksjonslokaler. En del av de 
sistnevnte kvadratmetre skal ogsa 
dekke rarull-lager for diskrull- og 
sekkeavdelingen. 

I vare planer for en videre utbygg
ing av fabrikken er det tatt hensyn 
til en videre utbygging av papir
lageret med en 4. etappe foruten at 

D eter langt 
fra papir
maskinene 
til ytterst e 
lager. 
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D et nye lager 
skyteT opp. 

de f0rste etapper k an fa et nytt skip 
mot syd i tillegg. 

Bygningstekniske konsulenter for 
lageret er sivilingeni0rene H arboe og 
Leganger, og byggets utf0rende entre
pren0rer er A fS Trondhj ems Cement
st0beri & Entrepren0rforretning. 

R a nheim 16. a ugust 1961. 
Harry Roger Olaussen. 



Vernekonkurransen 1961 
For a stimulere interessen for ver

nearbeidet er det fra 1. ja nuar 1961 
startet en konkurranse m ellom la n
dets bedrifter innen treforedlingsindu
strien . Konkurransens navn og motto 
er «Frerrest mulig skader 1961». Lik
nende konkurra nser ha r vrert avholdt 
i en rekke land, og h ar vrert m eget 
vellykte. 

Organisasjonen «Vern og Velferd», 
som sta r ba k arrangem entet, h ar som 
premie satt opp en verneplakett til 
den beste bedrift, og dessuten 3 dip
lamer til de 3 f0 r ste plasser. Vinneren 
er den bedrift som kommer lavest 
m ed den s'il.kalte «skadehyppig heb, et 
t a ll som ber egnes pa grunnlag av an
t a ll skader pr. kvarta l og den tota le 
arbeidstid i samme tidsrom. 

Alle opplysninger som innsendes 
fra bedriftene blir b ehandlet strengt 
konfidensielt, og bare de a ller lbest e 
resultater blir offentliggjor t . H ver 
enkelt bedrift far imidlertid t ilsendt 
oppgave over anta ll delta k ere, den 
g jennomsnittlige skadehyppig h et , be
driftens plasering etter hvert kvartal 
og det endelige resultat. 

Som de fleste sikkert har sett av 
oppslag ved hovedinnkj0Tselen , var 
R a nheim P apirfa briks plasering etter 
1. kvartal ikke noe a rope hurra for, 
ett er som vi ble nr. 26 bla nt 29 del
takere. Vi h a dde i dette k vartal 11 
skader med fra vrer til f0lge , hvilket 
ga oss en skadehyppighet pa h ele 
34,77. Gjennomsnitt for samtlige be
drifter var 20 ,24. Til •sammenligning 
ka n n evn es at vi i 1960 ha dde 15 ska
der i 1. kvartal. 

D et foreligger enda ikke noe r esul-
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t a t fra vernek onkurrans·ens 2. kvar
t a l, m en det k a n opplyses at vi har r e
gistrert i a lt 6 skader, hvilket g ir en 
ulykkeshyppig het pa 20,18. Til tross 
for at 6 sk ader er det laveste antall 
vi h ar h a tt i noe kvartal i 1960 og 
1961, ser vi at ulykkeshyppigheten 
sa vidt vil vrere litt bedre enn g jen
nomsnittsresultate t fo r samtlige be
drifter i 1. kvartal. Vi skj0nner hvor 
vanskelig det er a n a opp blant de 
bes t e nar vi h 0rer at h ele 4 av be
driftene ikke h adde en enest e sk a de 
i 1. kvartal! 

I reglem ent h eter det a t a lle skader 
som m edf0rer fravrer av minst en 
full arbeidsdag eller m er utover den 
dag ulykken fa nt sted, skal r egistre
res. Alle ansatte innen bedriftens om
rade skal r egn es m ed i statistikken , 
sa vel ledelse som arbeider e og f unk
sjonrerer. 

Skader p a vei til eller fra arbeidet 
holdes u tenfor m ed mindre ulykken 
skjer i forbinde lse med utf0r ing a v et 
oppdrag for bedriften u tenfor dens 
omrade. 

En viss f a r e for arbeidsulykk er og 
personskader er a llt id t il s t ede, m en 
a ile k a n g j0re sitt t il a redusere fare
momentet. 

H er kommer 5 nyttige regler: 
1. Ta ingen un0dige sj anser. 
2. Hold a lltid vern pa plas·s . 
3. Bruk ikke utstyr og maskiner 

uten tillatelse. 
4. L a selv de m inste sar og rift ta 

f0rstehjelpsbeh andling. 
5. F 0lg vernereglene! 

60 aL· 
Osk ar W estberg 
John Aune 

50 ar: 
J ohan R efseth 

P.R. 

30/9 -61 
12f10-61 

12fll-61 



Mal og vekt 
Forleden satt jeg og kikket pa en 

slipp for planleggingstavlen i H-av
delingen. P a et minimum av plass 
inneholdt den adskillige opplysninger 
ordnet pa en meget hensiktsmessig 
mate. Men det var ikke det jeg spe
sielt festet meg ved akkurat da, men 
ved enkelte sma eiendommeligheter i 
den trykte teksten. 

I en av rubrikkene sto det «Kg», i 
en annen «Beregnet kg» og i en 
tredje «Grjm2». 

Var det noe rart ved dette? Nei, 
for savidt ikke, og ingen kan vel vrere 
i tvil om betydningen av betegnelsene. 
Men ville en vrere pirkete, kunne en 
papeke at i den f0rste rubrikken er k 
som jo betegner kilo skrevet med stor 
bokstav, i den neste med liten. I begge 
rubrikkene er g som star for gram 
satt med liten bokstav, men i tredje 
rubrikk er det brukt stor g, og dess
uten er det tilf0yet en liten r. 

Ja, er ikke dette med store og sma 
bokstaver helt logisk? I r ubrikk nr. 1 
star Kg som f0rste ordet i rubrikken, 
mens samme betgenuelse star midt 
inne i en setning i den neste. F0lgelig 
blir det det stor k i rubrikk nr. 1 og 
liten i rubrikk nr. 2. Det samme re
sonnement kan gj0res g jeldende for 
rubrikk nr. 3, hvor vi altsa fAr stor g. 
Det er jo ogsa vanlig a bruke for
skjellige forkortelser for vekt- og 
maleenheter. Vi finner ltr. og l for 
liter, og meter betegnes med mtr., og 
m, osv. Aile skj0nner jo hva det me
nes, men helt korrekt er det na ikke, 
og unders0ker vi saken nrermere vii vi 
finne at det ikke er helt likegyldig om 
vi bruker s tore eller sma bokstaver. 
Mens liten g betyr gram, betegner 
stor g noe ganske annet, nemlig giga 
(en milliard ganger). Likeledes star 
m for meter mens M betyr mega eller 
en million ganger. 

Om vi ut fra systemet pa slippen 
betegner millimeter med Mm, betyr 
dette i virkeligheten en million meter 
eller hundre mil og ikke en tusendels 
meter, og det rna man jo si er noen 
forskjell. 

Det er for 0vrig ikke bare ukorrekt 
a bruke de nevnte betegnelser, men 
det er faktisk lovstridig. I lov av 14. 

10 

juli 1922 om metrisk mal og vekt 
(rev. 31. okt. 1946) er betegnelsene 
for malenheter fastsatt - i overens
stemmelse med det internas'jonale 
system for metriske enheter. 

Liter, gram og meter skat betegnes 
med I, g og m, og !egg merke til at 
det ikke skat vrere noe pun.ktum etter 
betegnelsene. 

For avledede h0yere enheter har vi 
f0lgende betegnelser: 
En billion enheter T (tera) 
En milliard enheter G (giga) 
En million enhet er M (mega) 
Ti tusen enheter rna (myra) 
Tusen enheter k (kilo) 
Hundre enheter h (hekto) 
Ti enheter da ( deka) 

Om vi f. eks. vii ha betegnelse for 
hundre tusen enheter, kan vi bruke 
sammensetningen hk (hekto kilo), og 
her er vi med en gang klar over at det 
ikke ville vrere srerlig heldig a bruke 
s tore bokstaver, for HK betegner 
som kjent noe ganske annet, nemlig 
hestekrefter. 

For delenhetene har vi f0lgende 
betegnelser: 

En tiende del d (deci ) 
En hundre del c ( centi) 
En tus·en del m ( milli) 
For mindre enheter kan vi bruke 

sammensetninger av disse, f. eks.: 
En titusen del dm (decimilli) 
En hundretusen del em ( centimilli) 
En million del har fatt betegnelsen 

mikro, forkortet f,J.. (my) mens en mil
liard del betegnes med n (nano), og 
en billion del med p (pi co) . 

Na vii formodentlig den oppmerk
somme Ieser straks sette fingeren pa 
at m bade kan bety meter og milli 
(en tusendel) og h evde at sa absolutt 
konsekvent kan a ltsa ikke systemet 
vrere. 

Vel, noen forveksling er neppe mu
lig. Ingen vii vel lure pa om mg betyr 
metergram eller milligram, like lite 
som man vii tro at km betyr kilomilli. 
Heller ikke vii man vrere i tvil om 
dm og em star for henholdsvis deci
meter og centimeter eller decimilli og 
centimilli. 

Ut fra I, m og g kan vi na ved hjelp 
av deleenhetene bygge opp de for-



skjellige betegnelser for m Al og vekt. 
Av parktiske h ensyn fAr enkelte av 
disse sammensatte enh eter spesielle 
betegn elser. Vi sna kker jo f. eks. ikke 
et megagram (en million gram ), men 
om et tonn (t), og n Ar det gjelder 
fl atemAl, betegnes 100m2 m ed a (ar). 
Ti a, a ltsa et deka-ar (dek ar) k a lles 
som kjent et m:U. 

Av a ndre betegnleser som vi ofte 
steter pA, nevner jeg til slutt : 

time(r) - h 
watt - W 
k a lori (er) - cal 

Selv om det bare gjelder elektrisk 
energi til husbruk, blir watt-timer for 
liten enhet, s lik at vi alltid snakker 
om kilowatt-timer (kWh ), mens vi i 
publikasjoner som g jelder kraftverk 
vanlig vis finner betegnelsen GWh 
(Gigawatt-timer). 

De som bruker kaloriguiden som 
.kulinarisk rettesnor, er fortrolig med 
kilo-ka lor ier ( kcal), m ens varmetek
nikerne h eist regner med megakalo
rier (Meal ). 

A.M. 

;I -

RED. AV RANHEIMSNYTT 

De har sikkert interesse av dette 
bilde som viser de ansatte ved sekke
fabrikken vAr pA L eangen i juni 1961. 

Fra venstre de tre syerskene Syn. 
neve Andresen, Ase Eidsholdt og 
J enny Moen. I midten Oskar David
sen, deretter maskinfereren J akob 
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R enne, formannen Otto W . H agen og 
transporteren Ivar Gabrielsen. 

H Aper A kunne sende Dem bilde av 
en fon<Jket sekkefamilie til neste Ar. 

25. juli 1961. 
c. B . . o. 



DE SOSIALE TRYGDENE 
Som de fleste vil huske fra en av 

de f0rste I0nnsubbetalingene like etter 
sommerferien i Ar, ble vi pA nytt ut
satt for en forh0yelse av trygdepre
mietrekket. Dette skriver seg fra 
0kingen i ydelsene fra 1. april etter 
lov om alderstrygd og lovene om 
uf0retrygd og attf0ringshjelp. Alders
trygdpeoojonen og ufliiTepen.sjonen 
gikk nemlig opp med ca. 15 % fra 
1. april 1961. Den Arlig grunnpensjon 
for ektepar ble da kr. 4020.00 (tid!. 
kr. 3492.00) og for enslige kr. 2676.00 
( tidligere kr. 2328)). For pensjonsbe
rettigede med barn under 18 Ar ble 
barnetillegget forh0yet til kr. 900.00 
pr. barn (tidligere kr. 600.00). Ende
lig har det vrert en viss justering av 
«attf0ringspengene». (Det henvises 
for0vrig til den utf0rlige artikkelen 

om trygdene i Ranheims.Nytt nr. 1 
mars 1961). 

Det er a ltsA disse 0kede pensjons
ydelsene som vi via premiene har fAtt 
f0 le pA pungen med virkning fra 3/7 
1961. A ile merker imidlertid ikke 
dette like mye idet fordelingen av 
byrdene er forandret slik at premiene 
fo r de laveste inntektsgrupper er re. 
dusert, mens de er vesentlig forh0yet 
for h0yere inntektsgrupper. Bedrif
tens andel av avgiftene til alders
trygd, uf0retrygd og krigspensjon er 
dessuten 0ket fra 60 til 75 % av med
lemspremien. 

Det er innf0rt to nye inntektsklas. 
ser, og premietabellen for Trondheim 
og Strinda trygdek asse ser fra 3/7 
1961 slik ut: 

Arlig Medl emmen es ukepremi e 
Arb .-

Tilleggstrygd 
Innt. a rb.inn tekt 

IAld.tr. l I I 
g iver-

kl. Syk e- Uf. tr. 2) Fo;s?r- Arbl.l- I alt tilsk. Medl. I Arb.-
over l<r. t .o.m. kr. tr.l) Krig sp. get ti.l) tr.3) giver 

1 1000- 2000 2,20 - 0,15 0,25 2,60 1,65 0,30 0,50 
2 2000- 4000 2,70 2,00 0,15 0 ,45 5,30 3,65 0,35 0,65 
3 4000- 6000 3,65 4,00 0,15 0 ,60 8,40 5,85 0,50 0,90 
4 6000- 8000 4,60 6,00 0,15 0,70 11,45 8,05 0,65 1,15 
5 8000- 11000 5,60 8,00 0,15 0,80 14,55 10,25 0,80 1,40 
6 11000- 14000 6,70 8,00 0,15 0,90 15,75 11,00 0,95 1,65 
7 14000- 18000 7,80 8,00 0,15 0,95 16,90 11,70 1,10 1,90 
8 18000- 25000 7,80 12,00 0,15 0,95 20,90 14,70 1,10 1,90 
9 25000- 7,80 16,00 0,15 0,95 24,90 17,70 1,10 1,90 

1) Arbeidsgiver ens tilskudd utg j a r 60 % av m edlem spremien. 
2) Arbeidsgiver ens tillegg utgjar 75 % av m edlem spremien. 
3) Arbe idsg iver en s tilleg g utgjar 100 % av m edlem spremien. 

Tabellen viser at medlemspremien 
for inntektsgruppen kr. 14 000-
18 000 pr. Ar nA ~r kr. 18.00 pr. uke. 
Gruppen kr. 18 000- 25 000 rnA be
tale kr. 22,00 pr. uke, og gruppen 
over kr. 25 000 rnA ut med kr. 26.00 
pr. uke. Tidligere var h0yeste premie 
for a ile i inntektsgruppen over 14 000 
pr. Ar kr. 16.90 pr. uke. 

Hva angAr ai'beidsgiverens premie
andel, kan nevnes at for medlemmer 
i inntektsgruppen kr. 14 000- 18 000 
og i fareklasse 5 er premien kr. 16.80 
pr. uke og pr. m edlem. Totalt utgj0r 
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premiene til de forsk jellige trygdeord. 
ningene veldige bel0p. Fra «familien» 
Ranheim Papirfabrik vil premiene ut
g j0re ca. 1 mill. kroner pr. Ar. (Dette 
dekker da medlemsandel p luss ar. 
beidsgi vertilskudd). 

Endelig b0r i forbindelse med tryg. 
depremiene nevnes at a ile premiene 
unntatt premien til a lderstrygden er 
fradragsberettiget ved inntektslig
ningen. (For de f leste dekkes dette 
imidlertid av det sAkalte minstefra
draget.) 

T . Schjetne 



Dobbelsats og freske fraspark ved fotballkampen 
mellom Mosse-kraft og Ranheim Kraft 

L0rdag 10. juni hadde k raftlagen e 
i fotb a ll fra M. Peterson & S0n 
A/S Moss, og A fS Ranheim P apir .. 
fa brik satt hverandre stevne pa R an
h eim I.L.s gressban e, hvor en kamp 
uti fobballens m ange mysterier og 

finesser skulle utkjempes. Etter a t de 
vanlige seremonier med banevalg, fo
tograf ering og overrekking av blom
ster og gaver var overstatt, blas te 
Alf Darell i f!0yta som tegn pa at n a 
var det bare a sette i gang . 

L a det vrere sagt m ed en gang. 
Sjelden har vi sett en slik gl0d, inn
satsvilje og kondisjon ved en bedrifts
kamp som det vi h er ble vitne til. Det 
ble fintet og driblet, t aklet og skallet. 
Kart sagt h ele registret av fo tba ll
kunst ble demonstrert. Men n a r vi vet 
at Mosselaget er 0stfoldmestre i be
driftsfotball og at flere av R a nheim
spillerne h eller ikke har vrert noen 
sinker pa fotballbanen, var det kan
skje ikke sa r a rt. 

Under et av sine angrep pa Ran
h eimsm a let var det en av Mosse
k a rene som ·satte langfoten til for a 
f ikse !itt pa s tatusen .. H an la h ele s in 
sjel og m est eparten a v kroppstyngden 
i skuddet , med det r esultat at fotball-

Mosselaget 
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skoen forlot sin herre og mester og 
fortsatte den opptrukne kurS' i ret
ning a v malet. Skoen matte imidler
tid b0ye seg for jordens til treknings
kra ft og den la seg pent og pyntelig 
til ro i betryggende avstand fra malet. 
Ma l ble det ikke, for fotballen var 
ikke m ed pa ferden da skoen dro av 
sted. 

N a er det ikke m eningen her a 
komme m ed noen inngaende kritikk 

til skotthyllplassen hvor k arene fra 
Moss fikk en leksjon i den edle tr0n
derS'k e idrettsgren , skotthyll. Denne 
idrett vakt e, savidt vi forsto , udelt 
begeistring h os gjestene. De snakket 
om at dette skulle de jamen pr0ve i 
Moss ogsa. Om noen a v R a nheims
karene tar trenerjobb der, vet vi ikke, 
m en utenkelig er det ikke. 

Men nok om det. D et ble k ast et sa 
hyller om 0rene sang, det var ja m en 

Ranheim·s-laget fotogTajeTt av en massing. 

av k a mpen. Vi tror det f a r greie seg 
m ed a konsta t ere at R anheimslaget 
hadde m ere h ell med seg, og de vant 
da ogsa m ed to mal mot ett. I siste 
del av k ampen gjorde Mosselaget det 
t emmelig h ett for R a nheimskeeperen, 
m en han red stormen m esterlig av. 

Etter k ampen var spillerne innbudt 
til Folk et s Hus lwor AfS R anheim 
Papirfabrik hadde la tt dekk e til mid
dag. Middagen, skinke og surkal, 
gikk ned pa h0ykant. 

I en pause f0r kaffen gikk ferden 
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den rene ungarske rapsodi enkelte 
ganger. Aile versjoner av k as t ble 
servert, bade «gris» og hva det na 
h eter pa skotthyllsprak et. F or ikke a 
snakke om a ile de nye utgaver av 
kast som ikke har fatt noe navn enna. 
Iveren var sa stor a t det var m ed 
n0d og n eppe at kaffebordet som sto 
og fristet i Fo1J.{ets Hus, greide a l0s
rive k arene. 

Ved kaffen ble det g jestende lag 
med ledere over rakt en minnegave 
bestaende av et R anheimsfat fylt m ed 



Skotthyll i mossestil. 

konfekt. Gaven var fra A/S R anheim 
Papirfabrik. 

Ernst Larsen og 0istein Saksvik 
bidro sitt til at hum0ret holdt seg pa 
topp h ele tiden. Alt i a lt tror vi a 
kunne si at det h ele ble m eget vel-

lykket, og tjener dem som har tatt 
initia tivet til rere. 

Og neste ar gar ferden til Moss. Til 
den kampen ma det t renes h elkonti
nuerlig. For vi t ro r at Moss t0rster 
etter revansje. 

E. 

,,Skorstensforbetringer" 
Det er h erlig og skj0nt a arbeide i 

h0yden, sier de to unge svenske gut
t erre som i sommer reparerte var ca. 
75- 80 m eter h0ye fabrikkpipe. 

Jo, det er mulig det, m en ikke for
sta r vi a lminnelig d0delige hvorda n 
disse to unge karene h enholdsvis 21 
og 26 a r klarer a arbeide i sa store 
h0yder under m eget primitive forhold 
med smale bord som s tillaser uten 
rekkverk. Ingeni0r Brun var nok !itt 
skeptisk da disse to karene rn eldte 
seg for h an og sa a t de representerte 
firmaet «Skorstensforbetringer» i 
Sundsva ll, og han m ente ogsa at pipa 
skulle vrere i god stand, da det var 
ba r e 4 ar siden siste reparasjon. Disse 
k arene hadde i sannhet ungdomrnens 
pagangsrnot og mente at de i !wert 
fa ll burde fa unders0k e pipa, og det 
var Brun enig i nar de f0rs t h a dde 
r eist sa la ngt. D et viste seg fort at 
det var !itt a v hvcrt a rette pa, og det 

15 

f0rste som skjedde var at en av k a 
rene ble staende med et av t r innene i 
ha nden, da han skulle ga opp i pipa 
utvendig . Tidens tann hadde vrert 
hardh endt, for praktisk talt a lle jern
trinn var r us tet sa mye at man kunne 
rykke dem ut med en hand. 

F 0rste jobben ble da a !age ny stige 
pa ca. 200 trinn og siden ble hele pipa 
grundig unders0kt og reparert. 

Med h enblikk pa «R anheims-Nytt» 
fikk jeg en prat med karene, og fikk 
da h0re a t de har holdt pa med dette 
arbeidet i ca. 7 ar, og den yngste, 
Arne Lundin, var ikke fylt 15 ar da 
h an f0rste gang gikk opp i en pipe 
pa samrne st0rrelse som var. 

I disse arene har de r ukket a repa
rere ca. 200 piper i ulike st0rrelser og 
den st0rste hele 107 meter h0y. Som 
alle skj0nner er det ganske stor risiko 
ved et slikt arbeid, da det er liten 
muligh et for avslapping . Vanligvis er 

• 
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Ante Lundin og S0Ten Johansson 

En htftig aTbeidsplass 
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de oppe 5- 6 timer for dagen, 
men siste dagen p fl. Ranheim, 
som var en s0ndag i fe lles
ferien, var de oppe h ele 12 ti
mer da de gjorde seg ferdige. 
De ville benytte en av de fa 
solskinnsdagene vi hadde i som
m er, og klokka var 23.30 f0r 
siste rest av stillaset ble firet 
ned. 

J eg sp0r om det ikke er van
skelig fl. arbeide under slike for
hold , hvor man rna vrere ekstra 
forsiktig .for hvert steg man 
tar. De svarer begge at det er 
blitt en vane, og sa har de a ll
tid sikkerhetsbelte pa. 

- Har dere vrert i Norge 
f0r? 

- Nei, dette er f0rste jobben 
i Norge, og vi haper vi g jer sa 
bra arbeid at vi far komme 
igjen senere, og at det kan bli 
flere jobber i Norge. 

- Er det bare reparasjoner 
dere driver med? 

- Nei, vi river og for lenger 
piper og murer nye. I h ele Sve
rige er det bare 4 stykker uten
om oss to som driver med dette, 
sa vi har nok a gjere. 

- Dere tjener vel godt p>\1. 
dette arbeidet? 

- Vi t jener bra, men ikke sa 
mye som de f leste tror, og sa 
skal dere huske pa at dette er 
typisk sesongarbeid, og en kan 
vel ogsa Iegge til - t emm elig 
spesielt. 

Sa vidt jeg kan forsta har 
karene utfert et godt arbeid 
h er pa Ranheim, og vi ensker 
de kjekke guttene Soren Jo
hansson og Arne Lundin fort
satt lykke og h ell i sitt arbeid 
med a holde a ile store fabrikk
piper i best mulig stand. 

T. B. 



Sjoveien 
Fra a ile retninger kommer de -

innover Strindfjorden - de som sj0-
verts skaffer flis til Ranheim. I all 
s lags vrer, sommer som vinter, frak
ter de bakveden hit fra sagbrukene 
r undt om i Tmndelag. Slik har d et 
vrert sa lenge vi kan huske. De som 
f0rer disse batene rna en nesten si h0-
rer med til den f as te arbeidsstokk h er 
pa fabrikken. Pa flere skuter har 
fraktingen av flis gatt i arv fra far 
til s0nn. R a nheims-Nytt vii na pr0ve 
a fa en pra t m ed disse k aren e, og vi 
vii f0rst og fremst snakke m ed skip
peren pa «Bergliot l»o, Aksel F jeTstad. 
Han sk a l vrere den som er eldst i 
denne traden . Vi fikk prayet han en 
dag da ha n nettopp var fe rdig m ed 
lossingen og var klar til a ga. «H am
merberget» Ia utenom og ventet pa 
kaiplass . Fjerstad kaster fort0ynin
gene, gj0r en runde og kommer inn 

pa vestsida av k aia. Vi bli r bedt om
bord og inn i skipperlugaren . 

Aksel Fjerstad er en h0y, breivok
sen, kraftig k ar. Tjukt har, det er 
bare skipperskjegget som mangler -
har en rolig og sikker framferd. Rik
tig slik vi vii en skipper sk a l vrere. 
Fjersta d er innf0dt inner0yvrering, er 
69 a r og har vrert skipper siden h a n 
var 20. H a n forteller a t f0rste gang 
h a n va r h er pa Ra nheim m ed flis , var 
i 1914. H a n var da med far sin. I 1925 
ble Bergliot I kj0pt. Den er bygd i 
1888, ombygd i 1948 og forlenget i 
1957. Det finnes i dag ikke maken til 
skute, sier Fjerstad. Den egner seg 
srerlig godt til flis t ransporten , for 
hun k an t a mye dekkslast uten a bli 
«rank». Full last er 126 favn, m en er 
det r a flis kan det bli ned ti l 110 favn. 

I a ile disse ara har «Bergliot I » 
ga tt m ellom R anheim og Bangsund, 

M annskapet pa B eTgliot I. FTa venstre: Maskinist Sigmund Winje, skipper 
Aksel F j e1·stad, kokk Adolf Selnes ( bTOT av R eidaT Selnes), bestmann !-Ians 

Selnes (s l'mn av A. Selnes) . 
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unnta tt krig siira. Da ble hun k a pret 
og sa tt inn i «brakket ransporten » 
m ellom Mosj0en og Mo i R ana . 

- H ar du noen gang vrert ute i 
srerlig uvrer eller dram a tisk e epi
soder ? 

- N ei, ikke noe a snakke om. J eg 
h:u vrert held.ig rett og slett. Det er 
ikke dyktigheita som har g jort det, 
sier h an beskj edent. 

- Gikk p ii grunn en gang i Flat
a nger . Mlitt e lempe 40 bunt for 1i 
komme a v. Ellers h a dde vi vel den 
m es t dram a tisk e episode her ved 
Ra nheims-ka ia i 1951. Det var den 10. 
janua r . Temper a turen var -;- 28°C. 
Frostr0yken va r sii tjukk a t det var 
nesten umulig 1i gil. uten radar. Aile 
Fosenbiit en e Iii inne. Vi k om opp til 

Nytt sekkemaskineri 
Som bekjent vii sekkem askinen p ii 

Lea ngen flyttes t il R anheim og pla
seres i den vestre h a lvdel a v det nye 
lagertilbygget til somm m er en 1962. 
For kort tid s iden ble det bestilt en 
a utoma tisk m askin for klis t r ing av 
k r yssbunnsekker m ed eller uten f ylle
ventil . Med denne anskaffelse blir vi 
i •stand til 1i Ievere sekketypen s·om 
utgj0r en vesentlig del av sekkemar
k edet i Norge. H ittil har vi bare kun
n et Ievere sydde sekker m ed en iipen 
ende, samt gansk e sm ii m eng der 
hiindlimte kryssbunnsekker, - ogsii 
m ed iipen ende. 

Den b estilte m askin kos ter liz mill. 
kroner og skal leveres innen juni 
neste iir av det tysk e fir m a Wind
moller & Holscher i L engerich i W est 
fa len . D en m ak sim a le k apasitet er 
40 000 sekker p ii 8 t imer, og beteg
n elsen er «Bunnlegg er» type AD 1500. 
Den er av h elt moderne utf0relse. 
Maskinen m a tes m ed s t a bler a v sek 
k ehylser som pii fo r h iind er kj0rt i 
viir sekkehylsem askin. 

F0rst r ettes sekken n0yak tig inn 
etter 1i vrere blitt t a tt fra stabelen 
m ed sugeskiiler . N este stas jon iipner 
den ene eller begge hylseender hvor-
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R anheims-k aia i 2.30-tida , og det ville 
ikke bli noen Iossing f0r kl. 6,00, sii 
vi gikk til k 0ys. F olk oppe i f a br ikken 
oppdaget i 4-tida (antagelig pii k oke
r iet ) en lysning i f j rera og t rodde det 
var varme !0s i spisebrakka . Det 
k om f olk nedover, og oppdaget a t det 
var hos oss de t brente. R a dde ikke 
de k omm et , sii ville det nok h a giitt 
galt m ed oss . 

F 0r vi giir, fiir vi besetningen , som 
er pii 4 m ann, opp til fotografering . 
Vi t akker for oss, 0nsk er god tur, og 
nesten f0r vi er opp p ii k a ia, ha r 
Reidar Seines kastet ombor d trossa . 
Og «Bergliot I» giir a t ter en gan g s in 
va nte r ute. R anheim- Ba ngsund
R anh eim . 

B. 

etter de fo ldes til k ryssbunn, ilimes 
ventil som skj rer es til av en innlagt 
pa pirrull, limer sammen k r yssbunn, 
pa limer en utvendig bunnf orsterk 
ning , passerer en presseks jon og le
veres endelig i s ta bler p ii mottak er
siden. 

Bunnforst erkningen k an f orsynes 
m ed tryk k . Maskinens tota le lengde 
er 15,5 m . Bredden er 2,6 m og h0yden 
m ak s. 2,3 m . Vekt : 14 tonn. Kraft
behov i a lt ca. 8 kW. 

Ma ksima l h ylselen gde: 1500 mm. 
Maks . sekkebr edde 70 em . F ylleven
tilen k a n anbr inges pii hvilken som 
h eist side a v sekken . 

Betjening : 1 m askinf0rer og 2 k vin 
n er . Maskinen er forsynt m ed m a nge 
t ekniske f inesser. F . eks. elektr isk 
s tyrte k ontrollorganer som opphever 
sk a devirkninger ved f. ek s. dobbelt
m a ting, utebliving av h ylse, br udd 
eller tomgang ved ventilpapir rullen e 
og m er e. Den er m eget morsom 1i se i 
arbeide. Mas'kinf0reren m il. n ok v rer e 
en viik en k ar og m il. f1i god opplrering. 

Maskinen k a n ogsii bunnlegge sii
k a lte «Staffelsekker» som vi dog ennii 
ikke k an !age pii viir h ylsemaskin. 
Men det bli r vel neste sk r itt pii viir 
v ei m ot en full t utviklet m odern e 
sek kefabrikk. 

G. B. 0 
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D en nye automatisk e 
m askin for 7Glistring av 

k r y ssbunnsekkeT 
mecl ell eT u t en fylleventi l. 



Hver lOO·kroner vi tok inn 
ved papirsa lg i 1960 
ble benyttet slik' 

V t~ r e r og lje nes ler 

kr. 44 .20 

ARSREGNSK.APET FOR l960 

Aret 1960 blir nok a betrakte som 
!itt av et merkear i fabrikkens histo. 
rie i og med igangkj0ringen av PM V. 
Dermed ble ikke bare papirfabrikkens 
produksjon utvidet betraktelig - cel
lulosefabrikken fulgte ogsa med, da 
den hadde en del ledig produksjons
kapasitet tidligere. 

Disse nye produksjonsforhold i 2. 
ha lvar 1960 h ar selvsagt g jenspeilet 
seg i regnskapet. Vi har tatt et 0ket 
driftsresultat i gevinst. og tapskon
toen til tross for en kombinasjon av 
stigende omkostninger og sviktende 
salgspriser regnet pr. tonn. 

Driftsresultatet pa vel 7,7 mill kr. 
(7,3 mill. k r. i 1959) med fradrag av 

avskrivninger, skatter, avgifter etc. 
g ir netto overskudd kr. 708.554,18. 

I likhet med ifjor er det foretatt en 
sanering av regnskapets tidligere 
oppskrivninger som skriver seg fra 
tapene i de vanskelige mellomkrigs. 
arene. Kr. 707 .431,00 av nettoover
skuddet er brukt til dette formalet. 

Forrentningen av egenkapita len 
(aksjeutbyttet) er som ifjor tatt fra 
det frie reguleringsfondet. Derved far 
vi refundert tidligere betalt fonds
skatt. 

«Inntektskronen » gir pa tilsvarende 
mate som ifjor et bilde av hvordan 
inntektene ved salg av vart papir 
disponeres. 
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DEBET GIEVINST- OG TAPSKONTO FOR 1960 

Eiendoms-, brann- og motorvognskatt , 
el. avgift til staten . . . ..... . .. . . . . 

Avsatt til skatter til stat og kommune 
for aret 1961/62 . . . . . . . . . ...... . .... . 

P an tegjeldsrenter, opsjonsrenter .. ... . ... . . 
Overprisavskrivning pa nye anlegg og 

anlegg under arbeid ........... . 
Ordimere a vskrivninger pa a nleggene 
Avskrevet pa bindende varekontrakter 
Andre avskrivningerfavsetninger if0lge 

ska ttelovene .. ................... . 
Pensjoner til funksjonrerer og arbeidere 
Bidrag til forskning . . . . ..... . 
N edskrevet pa tidligere oppskrivninger 
Overf0res til neste ar .............. . 

126.486,99 

1.250.000,00 
217.611,11 

2.073,736,90 
2.658. 289,57 

718.500,00 

170.376,56 
196.370,73 

46.310,00 
707.431,00 

1.123,18 

8.166.236,04 

Dr iftsresulta t f0r a vskrivninger, renter, 
skatter etc. er fratrukket ......... . 

Gevinst ved salg av varige driftsmidler 
Hus- og grunnleier, vann- og str0mavgifter 
Diverse n0ytrale inntekter ..... . . .. . . 

KREDIT 

7.757 ,915,27 
105.038,60 
144.360,45 
158.921,72 

8.166.236,04 



t-..:> 
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AKTIVA STATUS P R. 3 1-1 2. 1 9 6 0 PASSIVA 

Tomter, bygninger, maskiner, skip, transport-
midler , anlegg under arbeid .. ... . ... . 

Verdipapirer .... . . . . .. .. . . . . . ..... . .... . 
Varebeholdninger ink!. varekontrakter 
Diverse tilgodehavender .. . .... . ...... . 
Bankinnskudd og kontanter 
Ba ndlagte skattetrekksmidler 

14.346.019.88 
209.769,65 

5.939.900,00 
6.322.950,21 

230.753,1 6 
319.802,00 

27.369 .194,90 

Aksj ekapital . . . . . . . . . . . . . . 1.950.000,00 
Reservefond . . . . . . . 10.380.000,00 
Reguleringsfond . . . . . . . . . . . . 37.106,17 
Udisponert overskudd . . . . . . . 1.123,18 
Egenkapital ... . . . . .. . .. . .. ............... 12.368.229,35 
Avsetning til fond for g jenkj0p 

av fast eiendom . . . . . . 19.245,42 
Avsetning til dekning av mulige 

tap p il. fordringer . . . . . . . . . . 632.300,00 
ReguleTinger . . . . . . . . . . . . . .... . . . ... . ... . 
Langsiktig g jeld . . . .. .. .. . 
Avsetning til dekning av ikke 

ilignede ska tter ... . 
Ilignet, ubetalt skatt .. . . 
Forskuddsskatt inntrukket fra 

arbeidere og funksjonrerer 
Div. kortsiktig g jeld 

4.200.000,00 

1.250.000,00 
638.215,00 

319.802,00 
7.551.403,13 

13.959.420,13 
Utbytte til aksjonrerene (mot 

overf0rsel fra r egul.fond) . . 390.000,00 

651.545,42 

Gjeld . . . . . . . . . . . . . . 14.349.420,13 

Garantiforpliktelser 
Vekselansvar . 

27.369.194,90 

128.285,00 
67.349,00 

Revidert 22/3 1961 
Olav Skreen , 

statsaut. revisor. 

Ranheim 31. desember 1960 , ..... ... .. ........ .. 

ThoTry KiceT. N. 0. Young F earnley. S. A . . Solberg. Nil s Ast1·up. 



FORSLAGSV I RKSOMH ET EN 
F0lgende forslag er ferdigbehandlet: 

Sve1-re Wikdahl : 
N edkj0ringsbrett pa 
PMV 

Sverre Wikdahl: 

kr. 125.00 

Ingvald FTedTiksen: 
Diametermaler kr. 200.00 

Anonym: 
0kning av lagerplass kr. 75.00 

Anonym : 
Kontroll av magnet-Fremf0ring av papir 

spissen pa PM V kr. 125.00 kasser kr. 50.00 
Sverre Wikdahl: 

Utnytting av bakvann kr. 100.00 
P er SandtTfJ: 

Belegging av ekspan
sjonsbelg kr. 100.00 0. S. Barstad: 

P e1· Ba1·stad: 
Dobbel-vendekran kr. 150.00 

Alf Midtgaard : 
Arbeidsbenker kr. 100.00 

Sverre Wikdahl: 
Hastighetsregulering av 
stavvals kr. 150.00 

Alf BjfJTkandeT: 
N ummerering av rull kr. 100.00 

Knut E1·iksen - Roy Eggen: 
Nummerering av perfo-
reringskniver kr. 125.00 

Ole KiTkv old: 
0 k ning av rulldiameter kr. 200.00 

M. Rygh - H. Krognes: 
L andgang pa PM V kr. 100.00 

Skjerpefeber 
Vi har vel alle sammen lest noen 

mer eller mindre sannferdige his
torier om gullfeber og gullgravere i 
Alaska. Om disse barske karene som 
med hakke og spade og m inimalt 
med utstyr trosset naturkreftene og 
forserte Chilkotpasset og White 
Horse frem til Yukonelva til det lok. 
k ende gull-landet i 0demarken -
Klondike. - Disse karene hadde 
eventyret og hapet i seg. Enkelte var 
kanskje ogsa heldige, men de fleste 
ble skuffet og led mye ondt. En sto1 
del omkom ogsa i disse harde og 
ugjestmilde traktene. 

Dette kjenner vi a lle litt til. Men 
at Ranheim ogsa har opplevd sin be . 
s0kelsestid i denne gate med skjerpe-
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Reverseringstrinse 
pa PM v kr. 150.00 

Th . H augnmning: 
Plasering av spiralvals 
pa PM v kr. 150.00 

Th. H augr0nning: 
Plasering av vannsjaber 
pa PM v kr. 150.00 

Th. HaugTfJnning: 
System for utskudds-
masse kr. 250.00 

0. S. BaTstad: 
Sikring av spritvann-
system kr. 250.00 

1 forslag ble ikke premiert. 

22/6 1961 A. M. 

0 pa Ranheim 
feber er kan.skje ikke sa allminne!ig 
l~:jent, i hvertfall ikke av de yngre ge
nerasjoner. D et var Karl Bj0rnstad 
som satte Ranheims-Nytt pa sporet 
om dette. Blant gulnede papirer fant 
han her under loftrydningen et aksje
brev som har tilh0rt hans far, og det 
l0d pa noe sa flott som «A/S L eks
dalens svovl & kobberkisfelter. » Han 
hadde ogsa funnet et eksemplar av 
lovene for selskapet som vi gjengir 
forsiden av. Noe srerlig videre kjenn
skap til selskapet hadde Bj0rnstad 
ikke, men han anbefalte oss a ga 
til Jon Solem og h0re om han kunne 
gi oss nrermere opplysninger. Som 
sagt sa gjort - og der traff vi rette 
mannen. Vi gjengir beretningen fra 
Solems munn -- -



---·· -- -·---- - --~-

Omkr ing arhun dreskifte k om det 
hit til R anheim !itt a v hvert av 
vagab11mder og eventy rere. Bla nt a n
n et kom det en s toreventyrer og 
bluffma k er som h ette H enry Ba ng . 
Hans siste oppholdsst ed f0r R an 
heim var Bod0. Losjiet der haddc 
vrer t k asjotten . H a n skulle h a holdt 
rabulistisk e og sos ia lis tisk e foredrag 
i Sulitjelma og f ikk for dette grati.o 
opphold av st a t en. Bang var en sjar
la t a n , m en samtidig var h an en sk o
lert k ar m ed a t skillig viten pa m a nge 
f elter, m ener Solem . Ba ng g jorde seg 
kjent m ed folket pa R anheim, og t ok 
bla nt a nnet til a snuse opp om det 
fa ntes noen gamle skjerp i n rermeste 
omkrets. I den anJedning k om han 
engang til Elvran i L ek sdalen og der 
f ikk h a n h0re om Gr0nligruven c 
( jern) pa Selbuskogen. Og her var det 
ga mle skjerp h elt f r a Vins myra t il 
J 0ssasen i Mosta dmark a. Da h an et
t er denne oppdagelse igjen kom til 
R anheim, g ikk han rundt og snakket 
med folket om de enorme verdier 
som Ia g j emt i t rakten e rundt N evra
elv og Vennafjellet. H a n fikk en h e! 
del inter essert . Aile m annfolk som 
det var !itt t ak i ble omsider g r epet 
a v skjerpefeber en og jeg selv ble k a s .. 
se-rer i «A/S L eksda len svovel og 
kobb erkisfelter» sier Solem. Hja lmar 
H a ugen og jeg er vist de en este na. 
levende exak s jonrerer i dette selskap. 
Det ble ganske snart t r umpet sa m
m en til kons tituer ende m 0te i Folkets 
Hus i m eget h 0ytidelige former . En 
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a v ildsj elene i f oret a k et var R eina ld 
Eidem. Det va r ha n som forfa ttet 
og dikterte lovene og jeg sk rev, sier 
Solem. Det m ang let ikke pa h 0ytide
lige former og vendinger. 

§ 1 lyder slik : 
L ek sdalens svovl- & kobberkisf el

te r , som bliver og anmelde til f irma 
registret som det a nsva rlige selsk a p 
«Lek sda lens svovl- & k obberkisfel
t er>> har til fo r m aal a t unders0ge 
og f remdr ive til salg eller p aa a nden 
maade ny ttiggj0re de selskabet til
h0rende grubef elter i Laanke herr ed, 
Leksdalen , og hvad h er efter derst eds 
m aatte erhverves. 

§ 3: Selsk a:bet h a r sit s rede paa 
R anheim , det s anliggender best yr es 
af en direktion, best aaende af 3 m ed
Iemmer , som vrelges af og ibla ndt 
a ktion rerene i ordinrer genera lfor 
samling . 2 af direktionens m edlem
m er sk al v rer e bosiddende paa R an
heim. 

Sa mtidig vre lges for 1 aar a d gan. 
gen 8 reprresenta nter, hvoraf 5 sk al 
vrere bosiddende paa R anheim. 

Suppleanter for direktion og reprre
sen.tanter , som sk a l vrere bosiddende 
paa R anheim , vrelges fo r 1 aar a d 
gangen paa ordinrer g eneralforsa m
ling. Funktions tiden fo r direkt0ren e 
er 1 aar. N aar en direkt0r oph0rer at 
vrere a ktieeier, bliver der i f 0r s t e 
r eprresentantsk absm 0de a t v relge en 
ny for den g jen vrerende del af funk. 
tionstiden. 

Saafr emt en direkt0r optrreder 



KTysset pa kaTtet (mellom Gnmlivatna) viseT hvoT pnJVeskjeTpet la. ETts
funnet ble bekjentgjoTt /Ta Lanke 7dTkebakke 21. apTil 1907. 

som mellemma nd ved kj0b eller salg, 
skal ha n uttrrede af direktionen saa
lrenge dette forhold vedvarer. 

Sagerne afgj0res ved almindelig 
stemmeflerh ed. Selskabet forpligtes 
ved direktionens underskrift. 

Det f0rste styre besto av Reinald 
Eidem (direkt0r), Edvard Knutsen 
og H akon R 0nningen. Det ble na be
stemt a fa trykt aksjebrev og innby 
til aksjetegning. Aksjeenes palydende 
var kr. 10. Forventningene var blant 
mange, store. Eidem sa i anden mil
lionene rulle inn. J eg matte reise opp 
til bergmester Damm pa Byasen a fa 
skjerpene registrert. Damm var skep
tisk og mente det matte atskillig k a
pital til skulle dette ga bra. Men vi 
h0rte ikke pa det 0ret. Nar sa alt 
det formelle var i orden drog Bang, 
E idem og Loras en helg opp til 
skjerpene ved Gr0nlivatnet m ed fei
sel og borer og dynamitt. D e skulle 
pr0veskjerpe. Karene var ikke helt 
edrue da de kom frem, og det f0rste 
de gjorde var a miste feiselen i et 
pr0veskjerp fylt med rustent vatten 
og som ingen kjente bunnen pa. Mer. 
de sto ikke radl0se. Hr. Ba ng tok av 
seg klrerne, stupte ned i gj0rmen og 
kom etter en stund opp lik en draug 
brun a v slam med feiselen i den ene 
n even. S0ndag kveld da de kom ned 
hadde de m ed seg pmver som ble 
sendt inn til analyse. Om Bang her 
ga riktig resultat vites ikke. 

Det g ikk na en tid uten noe srer
lig resultat for oss gruveeiere. Skjer
pefeberen var fremdeles stor, ogsa 
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andre steder, og etter noen ar ble vi 
tilbudt 20 000 kr. for skjerperetten og 
solgte til en skolelrerer, h r. Thun. 
H an kj0rte opp til Vikvollen i Mos
stadmarka, feltesse, skinner, traller 
og satte opp mannskapsbarakke. Na 
skulle det bli a lvor. Men etter a h a 
brukt opp omkring 5000 kr., dengang 
en stor sum, g ikk Thun konk, og 
skjerpene gikk tilbake til oss gamle 
eiere. Na skulle det atter bli k apita
lister pa Ranheim. Eidem var stadig 
i spissen som primus motor. Pa sine 

Love 
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AJ5 leksdalens suoul- fl 
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reiser opp pa Selbuskogen hadde han 
funnet seg en ferm pike, og da det 
igjen ble generalforsamling i «Svovl 
og kobber»• i Folkets Hus pa Ran
heim var denne piken m ed. Det fan
tes en del aksjoruerer m ed den be
mmte «k a illfliren», og de sa at na 
m a tte a lle vrere med inn a se pa 
aksjeen til R einald. 

Men f0r «A (S L eksdalen - kom 
opp til Vikvollen for a sikre seg ver
diene etter Thun var a lt forsvunne t. 
Selbyggene og Mostadma rkingene 
hadde kj0rt h eim rubb og stubb -
ja like til barakka var revet og kj0rt 
vekk. A/S Leksdalen hadde na en tid 
to karer i arbeide. Det var br0drene 
Fl0an. De var ikke srerlig tilfredse 
med sine arbeidsgivere og utta lte at 
de knapt tj ente sa mye a t det ble 
til !us-salve. Det sanitrere og vel
ferden var det ikke rart bevendt m ed. 

Solen kunne vel ha fylt en h e! 
bok m ed sine memoarer, m en R an
heim -Nytt har beskjedne sideantall 
sa vi rna tamed bare slutten pa even
tyret. 

Bang begynte a kj enn e jorden. bren
ne under sine f0tter - han solgte 
sine 50 gratisaksjer for 150 kr. og 
reiste. Vi ha dde da bade f0dd og hu
set h a n i arevis. Siste are t A (S L ek s-

Ole F'l0an 
arbeidet en tid i Gr0nligruva. 
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R einald Eiden 

dalen besto matte jeg Iegge ut kr. 
0 ,90 i den bunnskrapte k as<:e for a 
betale skjerperetten til bergmester 
Bang . Sta t en tok ogsa da sitt, sier 
Solem . 

H ar du h0rt noe om Bang siden, 
sp0r vi Solem. 

Jo, en a v aksjonrerene i A (S L eks
dalen, Ole Paulsen, sa igjen Ba n g 
noen ar etterpa. Det var i Oslo. Da 
sto h a n i en bakga rd og dro pa et 
posetiv --

Snipp - snapp - snute -

% av reda ksjonskomiteen va r for 
kort tid siden oppe ved Gmnlivatna 
for a finne tomten e etter pr0veskjer
pene. Anton Moen hadde g itt oss grei 
anvisning pa hvor vi skulle finne dem 
Han har i f lere a r drevet med elgjakt 
i disse traktene og er godt k jent. 
Han kunne ogsa fortelle oss et gam
melt sagn derfra. Ei gammel konP 
som bodde i La nke h a dde i 1913 for
talt det t il han: «En stj0rdaling var 



engan g· pa h esteleiting i Vennafjellet. 
Etter ei tid fa nn ha n ogsa h esten og 
var a tter pa heimvei. P lutselig g lir 
t errenget vekk under h est og k ar, og 
de ha vner i et rom som skinner av 
s0lv i a ile retninger. Da h an kommer 
seg a v overraskelsen h0rer h an en 
stemme som sier : Forteller du dette 
til n o:m far du en udaue. Ka r og hest 
k om seg opp og h eim og i m ange ar 
hold t h an t ett om dette. Men omsider 

Ll 

PE 

blir fris t elsen til a fortelle for stor . 
Noen dager etter omkommer hest og 
kar pa vedkj0ring i Mera k er . 

Nar selbyggene og mostadma rkin· 
gene i lyse sommer-n etter pr0ver fis . 
k en i R ennsj0en og I ngridtj0nna 
dr0mmer de ba de om storfisken. og 
om a finne s0Jvgruva sagnet forteller 
om. 

B. 
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Traktene rundt Grenlivatna. N ederst 
til heyre: Inngangen til gruva. 
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