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Det er igjen jul og snart et nytt ar. 
1961 har vcert en travel tid med st@1Te produksjon enn noensinne, 

og sammen med vare juleensker sender vi derfor alle vare ansatte en 
h jertelig takk fm strevet i det gamle ar. 

Dessverre fortoner utsiktene for 1962 seg ikke bare rosenrede, og 
selv om det blir norsk tilslutning til det europeiske fellesmarked, mener 
mange at de store ut videlser au svensk og fin sk fJ apirindustri viL medfere 
en del overgangsvanskeligheter, men vi far hape at disse ikke blir stmre 
enn at vi rar med dem. Gjer vi alle vart beste, kan ikke mer forlanges, 
og kunne det ogsa bli litt fr edeligere pa jorden, burde det ga bra. 

v are ansatte samt forbind elser utenfor fabrikken enskes 

EN GOD ]UL 
og 

ET GODT NYTTAR 
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A/S RANHEIM PAPIRFABRIK 

RAN HElM 

M ed et vanlig ord kan julens inn hold 
sammenfattes z «inkarnasjonen», som 
betyr at Cud ble m enneske, tok bolig blant 
oss eller ikledde seg m enneskeskikkelse . 
D ermed er vi midt inne i tankestoffet om
kring 1 esu person . J-1 an er ikke bare Cud 
og heller ikke bare m enneske. 

D et som skjedde julenatten fort eller at 
vi kan ikke bygge fJa noen deistisk innstil
ling, at Cud en gang satte hjulene i gang, 
trakk seg majestetisk tilbake og lot skafJer
verket bare ga som et tidsinnstilt maski
nerz. 

For den kristne tro eksisterer ingen slik 
gudsperson som bor fj ernt fra sin skap
ning. Akkurat det stikk motsatte er tilfelle. 
D ett e for teller evangeliet om 1 esu fodsel . 
Cud har elsket verden, han oppgir ikke 
m ennesket, derfor sendte han sin Sonn . 

En annen tankens fare er a trekke det 
guddommelige sa langt ned i stovet at 
.1 esubarnet bare blir a betrakte som et 
skjont lite vesen. En barneromantikk lig
ger snublende nan, ikke m inst nar vi ser 
pa vare egne sma i julepynt ens belysning. 

D et vi hele tiden ma holde fast for var 
tanke er at frelserpersonen , som ble apen-
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baret i Betlehem, er bade Cud og menneske. Vi ma ikke adskille de to 
personer i hans vesen, og heller ikke ma vi sammenblande dem . 

]ulens innhold avspeiler seg ikke bare i beretningen om barnet sam 
en m@rk stjernenatt ble f@dt under vanskelige kar, m en hele Nye Testa
m ente konsentrerer seg om inkarnasjonen, personen, sam kom m ed det 
ene for @ye a dra mennesker til Cuds rike. I hans f@dse l ligger Cuds 
sendelse av en fr elser til verden. I det @yeblikk denne sannheten blir klar 
for ass, kan vi m ed tilslutning virkelig synge: «I-1 an er fr elser min». Han 
alene kan redde ass m ennesker gjennom livets hardhet. 

Sammen m ed ordet om Kristus lytter vi ogsa til julenattens ofJP
h@yete budskap: «Fred pa jorden i m ennesker Hans velbehag.» N ettopp 
dette er @nsket has ass alle. Kunne fr eden bli en realit et i vare sinn og 
pa var jord. M en skal dette skje, da ma vi preges end a m ere av Hans 
innstilling. For ingen er vel i tvil om at dersom vi hadde fulgt Cuds ord 
ville m ye ha vcert annerledes has ass og i var verden. 

K ristusbarnet i krybben star enna sam historiens sentralskikkelse . 
I-1 ans komme varslet et nytt tidevrv for var verden. H an var den person 
sam fortiden f@r ham hadde sett fram mot, slik sam det ogsa fort elles i 
I-lebreerbrevet 1. kap.: «Ett erat Cud fordum hadde taft mange ganger 
og pa mange mater til fedrene ved profetene, sa har han i disse siste 
dager taft til ass ved S @nnen.» 

Profetene eiet en aning om Han sam skulle komme, m en den full e 
sannhet om I-1 an ble fm·st kjent etterat J-1 an triumferende had de gatt 
gjennom live t og satte seg sam H err en ved Cud Faden h@yre hand. For 
all ett ertid, inntil J-1 an kommer til bake, slik sam J-1 an har sagt, skal vi fa 
h@re om denne Cuds S@nn sam ble m enneske. Om den totale av hengighet 
av J-1 am forkynn er I ohannes-evangeliet 1. kap. «Aile dem sam tok imot 
Ham, gav ham rett til a bli Cuds barn, den sam tror fJa H ans navn. » 

]ulens ytre ramme kan vcere forskj ellig for de forskj ellige folk, 
slekter og familier. D el blir gjerne en tradisjon hvordan julekvelden 
skal feires. M en julens klare innhold, det sam er brennpunkt og sentrum, 
det sam gir julen m ening, alt dett e star fast og har sin betydning bare ut 
fra Bibelens ord om personen I esus. N ar vi virkelig stanser ved sannheten 
i Hans person, da ajJjJellerer del til tro, hap og kjcerlighet. D a ojJjJdager 
vi hvor totalt av hengige vi er av J-1 am. Da ser vi at i J-1 am alene har vi 
rett til a bli Cuds barn. 
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]ulen er var kirkes inkamasjonsfest som vitner om Cuds inngrep 
i var verden. Fra ] esu f edsel og fram til i dag er vi under Cuds tiltale) 
som i hey tid en kan fa et svar i jubelens ord: «Han er fr elser min) Han 
er fr elser min. 

D et er Bibelens uforandedige budskafJ som gir julen dens egentlige 
og virkelige innhold. 

ECIL AAKENES 

Av Ranheim Papirfabriks historie 
(Forts. fra nr. 3 1961) 

Som et ledd i forberedelsene til fa
brikkens igangsettelse ble ingeni0r 
L. D. J enssen d. y. (Dorenfeldt) og 
Fr. Vielgolasky i september 1884 an
satt sam formenn ved fabrikken og 
sendt til Moss for ~ sette seg inn i 
driften . Froduksjonen der hadde g~tt 
sa bra at St0rmer 14. august skriver: 

«Efter hvad vi har seet paa Moss 
vii vi ved R a nheim kunne gj0re 4 tons 
og med ny simpel indretning .... . 
tror jeg vi skal komme op i 4 .5 a 5 
tons. » 

Imdilertid var aksjekapita len •brukt 
opp i slutten av september og direk
sjonen m a tte ta opp et bankla n pa 
kr. 40 000 for a fa a nJegget drifts
ferdig, og det var sa knapt om penger 
a t man besluttet a utsette a bygge 
kontorbygning til neste ar. Fabrikken 
var opplyst m ed ele!~trisk lys helt fra 
starten. 

Den stab som skulle lede bedriften 
besto av: 

Direksjon: Lauritz Jenssen 
Brukseier J. C. Fiene 
Bergingeni0r Nicolai 
Buchholdt, a dm. dir. 

Driftsbestyrer: Ing. Hans Breien. 
Formenn: Ingeni0r Lauritz D J ens

sen d. y., Fr. Vielgolasky. 
Data for Lauritz J enssen er gitt 

foran . 
Brukseier J. C. Piene var i 1884 en 

52 ars mann. Eier a v Ila M0llebruk i 
Trondheim, senere ogsa Buvik M0lle, 
begge store handelsm0ller. H ans fir
ma var det ledende i kornimporten 
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nordenfjeUs. Fiene kom til a sitte i 
Ranheims direks jon i 15 ar, h elt til 
1899, og representerte kontinuitet en 
pa en mate. 

Administrerende direkt0r Blwh
holdt var f0dt 1831, utdannet som 
bergingeni0r, h a n var fetter og svo
ger av La uritz J enssen. Som berg
ingeni0r hadde h an fra 1870 gjort en 
glimrende karriere i Spania, men 
m tte slutte cler 1884 pa grum1 av 
sykdom. Hjemkomrnen til Trondheim 
ble det straks lagt beslag pa hans 
kunnskaper og erfaring, han ble over
direkt0r for R0ros Kobberverk og ad
ministrerende direkt0r for Ranheim 
Cellulosefabrik. H a n fik ingen lang 
virksomhet hjemme, d0de 28. april 
1885 av hjertelammelse, visstnok en 
f0lge av klimasykdom som han hadde 
pa dra tt seg i Spania . 

Ingeni0r Hans B1·ei en var f0dt 1859 
ved Tyrifjorden , utdannet bade som 
maskiningeni0r og kjemiingeni0r ved 
Trondhjems Tekniske Lrerea nstalt. 
Gjennomgikk praksis i Engla nd og 
Amerika. Ansatt ved Ranheim fra 
nyttar 1884. Efter den Breienske fa
miliebok fant han sti llingen v ed Ran
h eim sa ubehagelig - ved a t han var 
i en mellomstilling m ellom direksjo
n en og St0rmer at ha n i begynnelsen 
av 1885 foretrakk a motta et ti lbud, 
som der kom til ha m , om ansettelse 
som bestyrer a v Bii.ckhammar fabrik 
ved Bjorneborg i Vii.rm land. D enne 
brente like f0r han skulle tiltre stil
lingen. Sammen m ed grosserer Alf 
Bjercke grunnla han sa i 1886 Den 



DriJtsbesty1·er 
ingeniew Hans Breien 

D rijtsbestyTer 
ingeniCIIT 0. Andm·sen 
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D1·if!;sbe.styrer 
ingeni.CIIT L. DoTenfeldt 

Drijtsb estyreT 
ingeniCIIT P et eT MideljaTt 



Kemiske Fabrik Norden , men d0de 
a llerede i 1891. 

I ngeni0r LauTitz DoTenfeldt J ens
sen d. y . var f0dt 1863 som eldste s0nn 
av L a uritz J enssen. Han tok i 1890 
navnet DoTenfeldt, hvilket vi h e retter 
vi! bruke for a unnga forveks ling m ed 
faren . Dorenfeldt tok, k a nskj e m ed 
sikte pa akademisk videreutdannelse, 
latinartium, m en Ia om og gikk inn 
p a T rondhjems T eknisk e L rereansta lt, 
h vor h om tok eksam en p a maskinlin
jen i 1884. H a n gikk derfra direkte 
inn i R a nheims tjeneste, f0rst som 
forma nn, fra 1885 som assistentinge
ni0r, fra 1888 som driftsbestyrer, 
h vilken sti llin g han hadde til 1894, da 
han ble ansatt som teknisk direkt0r 
ved den tysk e halmcellulosefabrikk i 
Rheindi.irckheim , hvilken. sti lling h a n 
hadde til 1899. Et par a r deretter n ed
satte h a n seg i Christiania som kon
sulent i cellulose- og papirindustri , 
hvor h a n snart fikk en s t erk posisjon , 
ble en forgrunnsfigur , internasjona lt 
s0kt og a n erkjent , ikke minst p a 
forskningens omrade. En av Doren
feldts st0rste fortjenest er var a t han 
introduserte bruken av norsk svovlkis 
i sulfit industrien istedenfor uten 
landsk svovel. - Vi kommer s enere 
tilba k e til h a ns virke ved R a nheim. 

Innevrerende p eriode f0rer fram til 
h0sten 1892. De forandringer i ledel
sen som fa nt sted inntil dette tids
punkt var: 

D a direkt0r Buchholdt d0de i april 
1885 ble direksjonen r ekonstruert slik 
a t L a uritz J enssen overtok still ingen 
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som a dministrerende direkt0r og til 
nytt medlem a v direksjonen b le v a lgt 
grosserer H a lvor J enssen , Trondheim 
( ikke b eslektet m ed L a uritz J enssen). 
Han ble sittende i d ireksjonen til1893. 

D a driftsbestyrer Breien sluttet i 
m a i 1885 ble tysker en S ch wa nck e an 
satt som driftsbestyrer, hans virke 
varte ikke mere enn e t a rs tid. Han 
ble etterfulgt av ingeni0r 0. Ander
sen. Andersen va r svenskf0dt , som 
ung «fl isgutt» «oppdaget» av entre
pren0ren S. S0rensen , som hjalp h a m 
til t eknisk utdanne lse. H an slo seg p a 
natroncell ulose, ble verksmester ved 
Moss Cellulosefabrik, kom derfra som 
driftsbestyrer p a R a nheim h0sten 
1886. D er ble h a n ba re h enimot 2 ar, 
idet han i 1888 ble engasjert til a 
bygge K levfos Cellu losef wbr ik, hvis 
direkt0r h a n var ti l 1908. D a Ander
sen forlot R a nheim ble h a ns ingeni0r
assistent Dorenfeldt ansatt som drifts
bestyrer, i hvilken stilling h an bl e til 
1894. 

Som formann, verksm ester, ble in
geni0r Peter Midelfart a nsa tt fra a pri l 
1886. H a n avanserte til i 1888 a bli 
ingeni0rassistent, h vilken stilling han 
h adde noen maneder, hvoretter han 
kom til B a mble, hvor h a n ass isterte 
Fr. St0rmer i byggingen av cellu lose
fabrikken der. Etter noen ars virke i 
Tyskland kom han tilba k e til Ran
h elm som driftsbestyrer i 1894. H a n 
s luttet a r et e tter, kom t il Tyskla nd 
ig jen , og s a til Finnla nd , hvor han 
1908 bygget en cellulosef wbrikk 
Youtseno, hvis bestyrer han ble. 
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• V,£ d&.e ute~--
Vi bragte i R.N. nr. 2 1960 en 

a rtikkel av disponent Ellingsen: 
«Norge/R anheim og «De indre 6»/ 
«De ytre 7»·. Det som der ble 
fr emholdt om tilslutning til «De 
indre 6» (fellesmark edet) h a r 
fremdeles full gyldighet . Imidler
tid er na problemet rykket oss 
mer m ere inn pa livet og er sta dig 
under deba tt , sa vel i presse som 
i kringk asting, og venter na pa 
sin avgj0relse i stortinget. I 
denne aktuelle situasjon bringer 
vi derfor i dette nr. en ny artik
kel (sam vi har tilla tt ossa sakse 
fra «Norsk Skog industri») om 
samme emne. 

Om kar t tid ska l Stortinget t a 
s t a ndpunkt til sp0rsma let om Norge 
skal innlede forhandlinger om norsk 
tilslutning til F ellesma rkedet . 

Det frih andelsutva lg som er n edsatt 
a v H andelsdepartementet har i en ut
t a lelse av 15. september sagt a t et 
sentralt sp0rsma l i disse forhandlin
g er er a kla rleg ge vilka rene for m ed
lem sk ap eller for a ssosiering . Utva l
g et m en er a t m edlemska p er det a l
t ern a tiv som gir den kla reste b a sis 
for forhandlinger og for a presisere 
og dr0fte de s rerlige ordninger eller 
s rerprotokoller Norge m a tte fo r la nge. 
Utvalget a nbefa ler derfor a t fo r ha nd
lingen e sk a l ta utgangspunkt i norsk 
medlemska p, og sa far resulta t en.e a v 
forha n.dlingen.e da nn.e grun.nla g for 
R egjerin.gens og Stortingets sen.er e 
vurdering om vi ska l velge m edlem
skap eller en l0ser e form for tilslut
ning ved a ssosiering. Utva lget pek er 
og sa pa a t det er av betydning a t fo r 
ha ndlingen e savidt mulig f0r es sa m 
tidig m ed Storbritannia s og Da n.marks 
forha ndlinger m ed F ellesma rkedet. 

Det som er sp0rsm a let na, er a ltsa 
om Norge ska l innl ede forhandlinger 
om m edlemska p f or a f a vi lka r ene 
for tilslutning kla rla gt. F0rs t i neste 
omga ng - na r f orhandlingen e er 
gjennomf0rt - rna R egjeringen og 
Stortinget sa t a standpunkt til om 
vilka r ene er a ksepta ble. 

'Fra enkelte hold m a les det sp0kel-
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ser pa veggen om de politisk e konse
kvenser a v de t overnasjona le elem ent 
i F ellesm a rkedet . Vel, ethvert videre
gaende internasjona lt sa m a rbeid kre
ver a t man gir a vka ll pa noe av sin 
politiske ha ndlefrihet pa visse omra
der. Det g j elder GATT, EFTA og 
ma nge a ndre a vta ler vi er tils luttet , 
og Roma -a vta len gar utvilsomt Ienger 
enn noen av disse. Det komm er m a n 
ikke utenom . Men den umicldelba re 
virkning a v dette b0r ikke overdr ives. 
Det overnasjona le elem en t i R orna
a vta len har hittil vist seg a vrere 
mere en program erklrering enn en 
r ealitet - pa sarnrne m a te som det 
sna rt 10 a r garnle europeisk e Kull- og 
Sta lfellessk a p. Ideen om overnasjo
nalitet ha r i vnrkeligh eten liten til
slutning hos de seks delta k erland . I 
Radet, som h ar a vgj0relsen i a ile 
sak er a v st0rre bety dning , ha r del
takerla ndene vist a t de ikke er villige 
til a f0lge opp denne tanke, og be
g r enser sama rbeidet til de klart tra k
t a tbundne for pliktelser pa de t 0kono
miske f elt. De sek s delta k erla nd er 
derfor n eppe m ere m odne fo r de over
nasjona le ideer enn vi. Ethvert skritt 
vider e i r etning a v f0d er a tive politisk e 
organisa sjoner k rever enstemmig het 
bla nt m edlem sla ndene. 

Det utenriks- og f orsva rspolitiske 
samar beid m ellom r egjeringene i de 
seks delta k erla nd er fom vrig na b litt 
trukket ut a v F ellesmark edets orga
n er , slik at F ellesm ark edet na frem
t rer m ere klart som et samarbeids
organ fo r toll- og h andelspolit ikk og 
annen 0konomisk politikk. 

F ellesmark edet rna derfor i f0r ste 
rekke vurder es som et 0konomisk
politisk sam a rbeidsorgan . For visse 
deler av sam arbeidet, s rerlig tollpoli
tikken, er det t r ukket opp klare linjer 
for sa ma rbeidet , m ens det pa a ndre 
sa m a rbeidsomra der , som f . ek s. nar 
det g jelder la ndbrukspolitikken , er 
gitt m er e g en er elle bestemmelser som 
gir en vid pla ss for forskj ellige l0S
ninger etter forha ndlinger m ellom del
t a k erla nden e. Det har vrert pasta tt a t 
et lite la nd som Norge ikke vi! bli 
h0rt i s like fo rh a ndlin.ger . Dette er 



neppe riktig. Ved de forhandlin ger 
som hittil er f0rt innen de seks, har 
man s0kt A finne frern til kompro
misl0sninger som a il e delta kerland 
kan akseptere, og A unngA A ta be
slutninger m ed kva lifisert fl ert a ll i 
R Adet. Og i hvilken grad Norge vii 
fA rnuligheter for A ivareta sine inte r
esser pA spesielle punkter, kan vi 
f0rst f A klarlagt g jennom de forha nd
linger som nA er a ktuelle. 

Den avgj0relse som Stortinget skal 
treffe i h0st, burde ikke vrere sA va n
skelig. Mens den endelige avgj0relse 
i sin tid rnA treffes pa grunnlag av en 
inngaende vurdering av ford elene og 
ulempene for Iandet sorn helhet ved 
de alternativer som da foreligger, k a n 
sp0rsma let na forenkles til A vurdere 
den situasjon som landet vii kornrne i 
dersom vi ikke s0ker tilslutning til 
F ell esmarkedet . I s fall vii trolig 
la ndets stilling bli en helt a nn en enn 
den er i dag, og ikke minst pa det 
0konomiske omrade. 

Vi vet a t det nAvrerende F ellesrnar
k ed rnellom de tre Beneluxla nden e, 
Frankrike, Ita lia og Vest-Tyskla nd er 
i ferd m ed a omgi seg rned tollmurer 
som vii bli vesentlig h0yere enn de 
den norske eksport dit ha r m0tt hittil , 
og at tollreduksjonene innen omradet 
betyr en 0kende diskrim inering mot 
eksport fra Norge og a ndre land 
utenfor. Eksportn reringen es tr0st ha r 
vrert a t vi som m edlem a v EFT A -
Friha ndelsfovbundet - har kunnet 
r egne med tollreduksjoner fremover 
i de andre medlemsland. 

Men na er stilling en den a t to a v 
vare viktigste h a ndelspartnere i 
EFTA, Storbritannia og Da nmark, 
har bedt om forhand linger for A bli 
medlem a v F ellesrnarkedet , og andre 
EFTA-land vil antagelig ogsA s lutte 
seg til i en eller annen form. D ersorn 
disse forhand linger f0rer f rern - noe 
som a nsees a vrere m eget sannsynlig 
- k an det vel ikke bety annet enn at 
EFTA-avta len rnA avvikles. 

Hvis vi i denne situasjon skulle bli 
staende utenfor F ellesmarkedet, betyr 
det at vi vii m0te F ellesrnarkedets 
h0ye tollmurer og diskriminering ogsa 
i Storbritannia, Dan.mark og andre 
EFTA-la nd som slutter seg til. Da 
mister vi for det f0rste fordelene for 
ek sporten ved de tollreduksjonen e 
som allerede er gjennomf0rt i EFTA, 

7 

og dernest vil eksporten m0te h0yer e 
tollsatser enn noen gan g f0r , fordi 
F ellesmarkedets tollsatser start sett 
er h0yere enn i EFTA-la ndene. P a 
grunn a v sammensetningen av vAr 
eksport blir vi hardere ramrnet enn de 
fl es t e andre utenfors tAende land. 

Et utvidet F ellesma rked av de store 
dimensjoner det na er tale om, rna 
ventes a bli et i h0y grad selvforsynt 
omrade. Importen vil da vesentlig orn
fatte ravarer som F ellesma rkedet 
selv ikke har nok av, m ens importen 
a v m er foredlede varer og ferdigvarer 
vil sta i en svak konkurransem essig 
stilling i forhold til omradets egen 
prod uksjon . 

Den r ela tivt h0ye levestandard i 
Norge er basert pa et omfattende 
varebytte og en h0y grad av inter
nas jonal arbeidsdeling, srerlig rned 
Ia ndene i dette utvidede F ellesrnark ed. 
B!ir vi stAende utenfor, vil situasjo
nen kunne bli m eget a lvor lig for vAr 
eksport, - og den vi! sette en sterk 
>bremse pa utviklingsmulighetene i 
vesentlige deler av vart n re ring sliv. 

Det g jelder ikke rninst h vis vi ser 
saken fra skogindustriens synspunkt. 
De svarer fo r over en ferntedel av var 
vareel"'sport, og a v denne eksport pa 
ca. 1260 m il!ioner kroner i 1960 gikk 
875 millioner - nrer 70 % - til Fei
lesmark edet og EFTA-landene (ve
sentlig Storbrita nnia og Da nrnark). 
Denne store del av eksporten vii rn0te 
h0yere tollsa tser enn f0r og srerlig 
den m est fored lede del av den , papir, 
papp og kartong, wa llboard og h0vel
las t. Det g jelder ogsA videreforedlede 
produktor som rayon, kjemiske pro
dukter og papirvarer som ikke er 
medregnet i t a llene ovenfor. 

H0yere tollmurer og 0kt diskrimi
nering pa disse vare hovedmarkeder 
i tiden fremover vii bety stagnasjon i 
disse industrier. Det angAr direkte de 
henimot 40 000 m ennesk er som er be
skj eftiget i skogindustriene , og det 
rnA ogsa f a konsekvenser for a ile de 
som har s itt levebmd ved de 120 000 
skogeiendommer vi har i landet. 

Lignende problemer vii vi rr10te for 
a ndre av vAre tradisjonelle eksport
produkter sorn fisk og fiskeprodukter, 
olje og fett, a luminium og a ndre me
tall er i den nye eksportvirksornhet 
som i de senere ar i stadig st0rre om
fang er bygget opp innen tidligere 



hjemmeindustr ier som f . eks. verk 
st edindustr ien , teks til- og bekled
ning sindustrien. 

D et Stortinget n :'i skal avgj0re, er 
om vi ska l si n ei til det store F elles
m ark ed som n:'i skimtes , og aksepter e 
den stagnasjonslinje som da ser ut til 

:'i bli r esulta t et , eller om vi ska l inn
lede forha ndlinger for :'i bringe p:'i det 
r ene om vi ved t ilslutning til F elles
m a rkedet k a n f:'i g runnlag for nye 
vekstmulig he ter. 

K a n denn e avgj0relse v:Ere s :'i van
sk elig ? 

SJOVEIEN 

Mannskap og lossegjeng pa «Ncevr a» 

«N :Evra» er et f art0y som lenge har 
g:'itt i fli s t ranspor t en pa R a nheim. De 
n :'iv:Er ende eier e av skuta begynte 
tra nspor ten i 1947, m en ogs:'i f0r den 
tid gikk den m ed flis til R a nheim, i 
m a nge, m a nge :'ir. 

«N :Evra » eies i dag a v et fa milie
r ederi Ga rnvikfamilien. Albert 
Ga rnvik (skipper ) , og broren H arald 
Ga rnvik og der es s voger K arl Berg 
som m a nnsk a p . Ga rnvik er som kj ent 
et sted pa Fmya , og derifra sta mmer 
k a r ene . D e r eiste heimefr a for 25 :'ir 
siden og bosa tte seg i T r ondheim. 
Forholdene p :'i F r0ya var dengang 
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mere tung vinte enn i dag. Fr0yv:Erin
gen e h ar n :'i elektrisk lys, veier og 
g ode kommunika sjoner b:'ide til lands 
og p:'i s j0en . 

En liten historie bet egner forhol
dene komrnunikas jonsmessig for 25 :'ir 
siden, sier H a r a ld Garnvik. Ei gam
m e! kone skulle reise til Amerika , og 
na boen e ute pa Fr0ya spurte henne 
om hun ikke syntes sj0reisen ville bli 
la ng . N ei, det kunne hun ikke si, for 
hun va r da vant m ed Fosenb:'i ten e. 
Fosenb:'iten e •brukte denga ng fler e 
d0g n pa r eisen Fmya- Trondheim. 

Men tilba k e til «N:Evra ». D en g :'ir i 



F'ra venstre: Skippe1· Albert Gantvik , 
H w·alcl Garnvik og KaTZ B erg. 

fa st rute pa Innhened og tar las ten 
sin fra Steinkjer L aftehusfa brikker, 
Steinkjer Trelastforretning , Gipling 
Sagbruk og flere. 

Vi bruker 6- 7 timer pa reisa 
over fjorden , m en Strindfjorden kan 

ofte vrere likesa bustet som Nord
sj0en , sier skipper Garnvik. Det hen
der vi rna ligge over for vreret i Mos
vika eller ved Frosta . 

«N revra » er pa 55 bruttotonn, Jas ter 
omkring 70 favn er og har tre manns 
besetning. 

Garnvik-ka rene har hum0ret i orden, 
og det bli r en trivelig prat i den June 
k ahytta ombord. Men tida gar og 
Ranh eims-Nytts utsendte sier a t det 
skulle ha g jor t seg m ed en skipper
skr0ne pa fallrepet. 

Skipperskr0nene egner seg darlig 
pa trykk, sier skipper Garnvik, m en 
du sk a l likevel fa h0re om en tildra
gelse som hendte et gammelt par som 
bodde riktig avsides ute pa Fr0ya . 
K a illen ble enga ng m ed gamle gode 
«F mya» inn til Trondhjem , og fikk 
for f0rste gang sja et speil. Da han 
sa seg sj0l i det utbr0t han: Nei, sa 
sainnelig har drem itj bilde av'n far 
og' - Han kj0pte «bildet» og pakket 
det i kofferten. Vel heimkommen Ia 
kj eringa merke til a t k a illen titt og 
ofte var borte i kofferten og tusket 
med noe. Hun ble voidsomt nysg jerrig, 
og da kaill en gikk ut var hun fort 
so m lynet borte i kofferten for a se 
hva de t kunne vrere. Da hun fikk 0ye 
pa seg s j0l i speilet, gneldret hun: 
«lE skj0nt det va kvinnfolk med i 
sprellet , m en e a itj likar enn det der , 
m a' n sainnelig fa h a a for sre sj0l. » 

B. 

SALT0YA-
Med den da rlige sommeren vi hadde 

i ar, ventet vi et nedslaende svar da 
vi spurte Joha n Brem seth om hvordan 
bes0ket pa Sa lt0ya ha dde vrert siste 
sesong. H a n kunne imidlertid fortell e 
at nesten like m ange bes0k te 0ya i a r 
som finsommeren 1960. J oha n Brem
seth er egentlig valg t som kasserer i 
Sa lt0y-komiteen , m en er i virkelig 
heten bade kasserer og formann. Det 
har vrert vansk elig a fa formann i det 
siste, sier Bremseth, m en vi sta r i 
forbind else med styret i Arbeids
mannsforeningen, sa ansvaret er 
egentlig der. H ovedsaken er na a t folk 
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liker seg der inne, mener ha n. H a n 
forteller at ogsa i ar har fr u Emma 
Wiik virket som vertinne pa 0ya, og 
hun er svrert grei, det er a lles mening . 
Det bJ.ir etter hvert flere og fl er e som 
oppdager a t F re ttenfjorden m ed sine 
0yer er et idyllisk sted. Vi har na fa tt 
na boer pa Sa u0ya. J ernvareha ndler 
Husby ha r satt seg opp hytte der , 
og enda en av holmene skal vrere 
solgt til samme for ma l. 

Det m a vel sna rt bli f as t sj0buss 
innover f jorden, for jernbanen er det 
verre a lite pa. P a La ngstein er det 
togstans sa ettertrykkelig a t de til 



Saltoya Lil la nds 
og li/ Sj flS 

sine tider hopper av sporet . Men a fa 
dem til a stoppe pa Ranheim er verre. 
Ma nge har bil , m en det er da rlig rnecl 
parkeringsplasser, og veien ned til 
k aia som har vrert, er ikke srerlig bra. 
Men frarn kommer de ,og vi ha r ogsa 
i ar h a tt bes0k av en del f r emm ede, 
og det er star enig het om at 0ya er 
a ile tiders. 

Bremseth sier videre, at i ar er det 
utf0rt mye a rbeide pa bygningene pa 
0ya. Det er Olaf Svebak og Olaus 
Johansen som har g jort storarbeidet . 
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Koseslunder for barn 
og voksne 

' ll 

F'oto : A sb,im·11 L i e 

Svebak har laget ny veranda pa «Sol-
0yet» og ny altan pa hovedbygningen. 
Begge deler var pilrattent. - Ola us 
Joha nsen har drevet m ed utvendig 
maling. Ba de hoveclbygningen , «Sol-
0yet» og forpakterboligen har fa.tt et 
str0k. 

Svebak skal i l0pet a v vinteren 
hogge 40 favn er bj0rkved, og en del 
sagt0mmer som ska l sages pa eget 
bruk. Veden er a llerede solg t til fa
brikken. Vi skal fors0k e a fa den ut
over rned en av f li s-skutene. 



Tommersjef Almas mener det bor 
hogges en del furu og i steden plante 
gran der inne. 

Ell ers er kaia blant an net restau
rert. Materia lene har vi fatt av be
driften og arbeidet ble utfort godt og 
billig av byggmester Vaabeno's fo lk . 

nes at en skipper fra Morekanten i 
sommer tok et start steng med mussa 
fra oya, og vi f ikk etter gammel lov 
landlott. Vi f ikk sendt - visstnok 350 
kron er. 

Det g a r riktig bra der inne, sier 
Bremseth , men skal vi fo lg e m ed tida 
ma vi vel g a over til motell drift. Sma 
hus pa h ele «Nordve:;tspissen» . Skal 
Hommelvik Bruk g a i gang med fa
brikasjon av slike hus ma Saltoya 
vrere et f int provefelt 

Bremseth har s tore planer om hva 
som bor gjores pa Saltoya, og v i 
onsker ha m lykke til med a g jennom
fore dette. 

? 

Av sensasjonelt i sesongen kan nev-

Redaksjonen fikk her en dag t il
sendt et rim som gir uttrykk for hvor
dan husmodrene ser pa et Sa ltoy
opphold. 

Na1· somm.eTen lwmme1· m ecl f eTieticl 
cla pakkeT vi sekken og alle e1· blicl 
om pengan ei TekkeT til Malo1·ca-tw·, 
vet vi om et st eel ?ned en vakiGeT natuT. 
D e1· eT knauseT og sj0spn:t1yt og fj ell 
hv oT banw kan leke m ecl sand og 

mecl skjell, 
m ecl fugleliv hele clagen lang, 
og cle1· faT clu pmve clin fisk estang. 

Se1· clu pa kaTtet , clu finneT en pTikk 
som het eT Salt0ya, clit gaT ikke tTikk. 
Vi paldGeT full baten mecl ungeT og 

sekk e;· 
og taT m ecl oss bTus og lwTketTekkeT. 
Sa staTter vi motoTen og clTar i vei. . 
og hape1· at vceret v il beclTe seg. 

D et henclm· iblcmt clet bliT h0ye ba1·e1·, 
men vi ldngeblocl fins i vaTe a1·eT. 
Vi ?"Under n esset og skimteT sa smatt 
elclgamle Steinvikholm slott. 
SnaTt e1· v i vecl Salt0yas st1·ancl, 
vi l eggm· til baten og stigm· pa land, 
m ed sekken pa Tygg en og minsten 

pa naldGen 
vi peseT og sliteT oss op,pove1· bakken. 
Pa tTappa cle1· staT hum, clet eT 

ikke tvi l , 
clet eT Emma som taT imot .ass 

m ed et smil . 

Ja, na eT clet f eTie /OT sto1·e og sma, * 
he?" b l i1· vi unge om v i eT alcl1·i sa g1·a. 
Kaffen bliT satt pa, og sengep lass 

vi finneT, 
og bTUSf lasker apnes Og barne0yne 

sldnne1·. 
Og naT man noen clageT boT slik 

iso leTt. 
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F'oto: 0 . F'urunes 

Sjeen rundt Salteya i stilla, og ni£1" vestavindskulingen komme1" . - Motorbaten 
i tmTdo ld c. - T ravel virksom.het pa Saltey-kaia. - Solbad. 

Stoff til neste nummer ma vcere 
innsendt til r edaksjonen innen 

10. f ebrua1- 1962. 



i alt det som hender v i blir svcert 
inteTe sm·t. 

M en du m ·a hveTioen bli si n t eller sttr 
om du bli r vekket av din midclagslu r. 
D et hender samen na r to g et v i venteT 
jTa Ranheim, og Rygg er oveT og 

henteT. 
D et banker pa den·a, du streklcm· 

deg trett, 
«vakn opp!» rope1· mctnnen, «v i rna 

v cere beTedt». 
Er det strandhugg han vente1·, .elleT 

!itt mmantikk ? 
Tntet kan T0pes av m·annens blikk. 

Om k velden v i h0Te1' at b0lgen e b1·useT 
m ens kaffelars staT pa plata og suser. 
Ja, heT j a1· vi matlyst , det gch · mest 

pa egg. 
og kwillan kan godt ga m ed t1·e 

dager s skjegg. 
T salongen v i hyggeT oss titt og ofte, 
og na r v i blir trett g a1· vi opp 

pa loftet. 

Om morgen en vekkes vi i kke med 
sk1·ammel 

av m elkeb0tte1· og k w·aut og Tamm el. 
N ei , he1· jor·s0ker kua a holde seg rolig 
til v i v akner her i v ar f e1·i ebolig. 

Vi sier na1· slutten pa f erien kommer: 
Hit setteT v i lcuTsen til n este sommeT. 
Sa vender v i hjem til Ranheim stTand, 
plikten kalle1· hve1· kvinne og mann. 

0 

pa 
En dag her i h0st, i strAlende sol

skinn og med h0stens farger i a n
marsj, hadde distriktets husdyreier e 
tatt sitt m est lovende bufe m ed seg til 
Ranheim for A fA sakkyndighetens 
attest pA at likere kyr, okser og pur
ker fantes ikke i hele Tr0ndelag. Ut. 
still ingsplassen, som var stilt til dis. 
posisjon a v A /S Ranheim P a pirfabrik, 
var lagt til omrAdet vest for fabrik
kens vaktstue. 
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Mar n a. 

Trauste karer og ditto kvinner fra 
fjern og mer gikk forv entningsfull e 
m ed et h Ap om en sl0yfe ell er to, og 
de fulgte m ed stigende spenning dom. 
merkollegiet etterhvert som de h0ye 
herrer saumfor de firbente premie. 
obj ekter. Og s l0yfer og h ederlig om
tale ble det , sA etter vArt ringe syn 
var nok bAde eksteri0r og interi0r o k 
der i g Arden . For ikke A snakke om 
den moralske standard. Den lA mange 



Foto: E. AhlbeTg 

Ikke baTe bttdeie1· og bendeT v aT inteTesseTt i j esjaet. 

streker over en vanlig missekonkur
ranse, ja, vi h0rte ikke a ntydning til 
det minste lille protestgrynt engang. 

Sett fra en industriarbeiders syns
punkt, en som er vant med stemp-
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lingsur og maskindur, papirst0v og 
oljes0l hele dagen, var et innslag som 
dette fesjaet !itt av en avkopling. 
Runde, blanke ku0yne stirret forund
ret pa oss. Ungstutene gjorde et 



ekstra rundkast nar de syntes tilvre
relsen ble for tam. Og sa svina da, 
som ga blaffen i bade dommere og 
s l0yfer og snart var i gang m ed sine 
grun nunders0kelser. Om de kom til 
samme resultat som deres k olleger 
som har holdt p med lignende under. 
s0kelser pa sarnme omrade, vet vi 
ikke. 

Det var som sagt en fin dag med 
soldis og varme, og hele atmosfreren 
ble krydret med pikant blanding av 
ranheirns lukt og k um0kk, torvstr0 og 
h0yfr0 som kunne f a en k jemiker til 
a vifte m ed vrerhara av r en yrkes
stolt het. 

Va r fotograf var selvsagt ogsa pa 
plass, men han var ikke helt t ilfreds 
med fangsten. H an tenkte at na 
skulle han ta tyren ved hornene, men 
na r det bar til stykket sa oppga han 
det. Dessuten var det k ul umul ig a f a 
et h elt svin inn i s0keren pa appa
ra tet grunnet utstillingsbingenes ar. 
k it ek t ur og svinas dimensjoner. Dob
belt erger lig syntes han det var etter. 
som han pa forha nd ha dde g ledet seg 
til a fa representere et r iktig trivel ig 
grisetryne i Ranheims.Nytts julenum 
mer. Den saken matte a ltsa droppes. 
S0rgelig . Kyrne var !itt Iettere a ha 
med a g j0re som fotomodeller, selv 
om de hadde en viss tendens t il a snu 
bak en t il i det avgj0rende 0yeblikk. 

Ran heim gard deltok ogsa med 
fl ere av sine beste kyr og oppnadde 7 
a nn enpremier og 2 tredjepremier·. 

Fotografen foretok ogsa no en 
skudd blant p ublikum. Disse skudd 
bli r m uligens med r edakt0rens god
kjennelse og under forutsetning av at 
de s lipper igjennom filmsens urens n a l-
0ye, a f inne i dette nr. av Ranh eims
Nytt. 

E llers er va rt inntrykk at f esjae t 
var omfa ttet m ed stor interesse av 
publik um. Det var sa a s i non stop sa 
lenge det fa ntes et svin eller en stut 
tilbake pa utsti ll ingsplassen. 

N a er det ikk e m eningen a skrive 
om ell er beskrive publikum. Det var 
jo tross a lt et fesja . Men den som 
skriver disse lin jer er om trent blottet 
for kvalif ikas joner nar det g jelder 
f es ja t eknikk, og ettersom hans om. 
gang ellers stort sett er mennesker, 
m ener han det rna vrere til gitt at ogsa 
publikum blir nevn t -ba de i tekst og 
bilder. 

Konk lus jonen av de t Ranheims. 
Nytts medarbeider m erket seg p det 
f esjaet blir f0 lgende: Bade folk og fe 
oppf0rte seg pent og pyntelig, og 
ingen hadde grunn t il a skamme seg. 

Ja, dette var hva som kan sk je pa 
Ranheim en ganske a lm innelig gril 
h verdag. 

Tore Ad01·. 
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- Unnskyld, men kan D e s i meg hv o1· 
utgangen er ? 



Papirmesler 

Andersson 
Forleden satt vi i papirmester 

Anderssons koselige stue og bla det i 
minnen es bok, hvor jo nylig den siste 
siden i den 80. argang bl e skrevet 
fer dig. 

Vi sa 14-a ringen pa vei til sin f 0r
ste a rbeidsdag pa Lill a Edet for a t a 
fa tt pa 12 timers skift i sliperiet. Et 
a r senere finn er vi ham som wiregutt 
i papirfrubrikken hvor parafin lampene 
k aster sitt fl akkende skjrer over m as
kiner og m annskap. Vi ser h a m i det 
stolte 0yeblikk da ha n fa r sin offisi
elle anerkjennelse som fullgod kar i 
og m ed at han betros a ta ha nd om 
lampen ved g uskpressen. 

I 17 -arsalder en far tra ngen til nye 
erf a ringer overtak et, og tilbudet om 
gra tis r eise til Skotfos Br uk for a 
tiltre som m askingutt a ksepteres . I 
f0rste omgang blir de t to ars opphold 
i Norge, for fosterlandet k a ller m ed 
sin verneplikt. 

N a f0lger to ar i marinen hvor ung 
g utten pa grunn a v sin skyteferdighet 
raskt avanserer t il kanon...l;:omm and0r 
pa flaggskip et . Treffsikkerheten inn
brakte for 0vrig silver og annen he
der. (Ved en a nledning kunne kom
m a nd0ren notere seg for 19 treff av 
21 skudd i h0y sj0). 

Etter a vsluttet militre rtj eneste gar 
turen tilba k e til Skottfoss·, hvor det 
blir opprykking til maskinf0rer innen 
kursen to ar senere settes over kj0len 
mot Hellefors Bruk. Den rn a lbevisste 
ungdommen har na f unnet ut a t det 
tar ca. to a r a bli fortrolig m ed a ile 
detaljer pa en ny arbeidsplass, og inn
s tiller seg pa en planmessig utda n
nelsc ved hjelp av to-ars perioder i de 
forskj ellige grener av papirindustrien. 
H an bes0ker na i tur og orden en 
r ekke f a brikker bl. a. Nykvarn og 
Ljusfors, f0r han tar ansettelse pa 
Klippans Pappersbruk. H er blir det 
en m eget interessa nt tid . Klippan, 
som sa vidt vites er Skandinavias 
eldste pa pirfabrikk (med maskinell 
produksjon) har spesialisert seg pa 
f inpapir av de yppers te kva litet er, en 
produksjon som stiller store og h0yst 
varierende krav til den som star for 
fremstillingen . Det fa ller seg slik a t 

Andersson far kj0re bedriftens eldste 
papirmaskin, som a ltsa m a vrere den 
f0rs t e i Skandina via, riktignok i sa 
sterkt modernisert stand at det ikke 
er stort igjen av den opprinnelige ut
gaven. 

I 1911 star utvidelse av kunnskaps
omra det rned kraftpapirproduksjon 
pa programmet , og R anheim velges 
som et passende sted for den neste 
toars-perioden, som dog skulle bli 
nrerm er e 40 ar. 
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PM III var den gang under mon
tering og som f0rste Yankee-m askin 
g jenstand for spesiell interesse. For a 
vrere h elgardert h a dde man sikret seg 
en maskinf0rer fra leverand0ren til 
gangkj0ringen , et tiltak som den ny
ansatte formann kunne s tyre sin be
geistring for . Det fikk bli enten ha m 
eller Ji:inki:ipings mann. Etter en uke 
pakket sistnevnte snippesken og dro 
sin kos uten a h a fatt frem sa mye 
papir at det enga ng ble til pr0ver. N a 
fikk Andersson a nledning t il a vise 
sine kunster. Etter en del jus t eringer 
og smaendringer ble m askinen star
t et opp ig j en, og dermed va r produk
sjonen i gang . 

Trangen til a utforske sitt felt som 
i ungdommen drev ha m til stadig nye 
arbeidsplasser , holdt seg like levende 
g jennom Anderssons la nge arbeids-



dag. H a n tumlet a lltid m ed funderin
ger om hvordan denne eller hin for
andring ville virke, og fikk ikke fred 
for en pra ktisk prove h a dde gitt sva
ret. Hans a llsidige erfaring var ham 
t il god stotte, og m a nge er de £orbed
r ing er ha n g jennomforte i den tid ha n 
a rbeidet pa R a nheim ba de som for
ma nn og etter 1928 som m ester. 

I hollenderiet ble malingen gjort 
m er e effektiv ved hjelp a v en for
hoyet skrattstillet sa del som ga b edre 
bla nding av massen og dermed bedre 
og jevnere kvalitet. Sen er e ble et kon
tunierlig m a lesystem uteksperimen.. 
tert m ed ytterliger e kvalitetsforbed
ring som r esultat. Etter ombygging 
a v holl enderne fra ba sa ltlava til kni
ver, hvor erfa ring fra Klippan kom 
godt m ed, ble det kontinuerlige sys
tem forl a tt - inntil vi fikk kontienu
erlig maling ig jen i va rt nye anlegg. 
Med stort hell a rbeidet Andersson 
m eget m ed a oke levetiden for press
og mar k erfilter. (I 1911 gikk for eks . 
forstepressfilten pa PM II snaut en 
uke, og den t a lte tynnpa pir ba r e de to 
forste dag ene). Men det vi! fore alt 
for langt a komme inn pa a ile «pa 
tenter »,. 

Vi far et godt inntrykk av utvik
lingen na r vi horer a t i Andet·ssons 
forste tid pa R a nheim va r en s lit
styrke pa 6000 m pa langs og 2000 m 
pa tvers ansett som m eg et r espek
tabel. Overfor slike t a ll hadde ingen 
noe de skulle ha sagt. 

Det var for ovrig ikke a lltid sa lett 
a komme frem t il riktig kva litet. En 
av eksportkundene klaget pa hver 
eneste levering. Aile a nstrengelser for 
a !age et tilfredsstillende produkt va r 
forgj eves, og til sist kom den misfor
noyde kjoperen opp til Ranheim for 
pa stedet a diskutere sa k en .. Det ble 
for evist prover a v det b este som var 
laget , m en intet va r brukbart - inn
t il kunden ved utskuddshollenderen 
kom over en bit fra en mislykket 
kjor ing, hvor bunnen i papiret var 
helt umulig. Siden var a lt sa re vel 
na r m a n bare passet pa a f a mest 
mulig flokking i stoffinnlopet. 

Selv om Andersson gikk h elt og 
holdent opp i sitt arbeid og sa pa 
papirfa brikken som et omr de han 
daglig g ikk pa spennende oppdagel
sesreise i, tok han ikke fabrikk en 
m ed hj em . Hans prisverdige innstil-
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ling va r a t produksjonen skal forega 
i maskinsalen og ikke pa kjokkenet. 
(Heller ikke omvendt for sa vidt, slik 
som det ble praktisert ved en a v 
pa pirfa brikkene hvor mest erfruen 
hver morgen gikk ned i fabrikken , 
samlet inn rapporter og orienterte 
seg om saken es tilstand, slik at a lt Ia 
vel til r ette til g ema len innfant seg). 

Utenfor arbeidstiden var nok fri
luftslivet den fremste hobby. I sin 
ungdom va r Andersson en ivrig jeger, 
ha n va r jo som nevnt en g limrende 
skytter. Sin selsomste jaktopplevelse 
hadde han sa mm en m ed en arbeids
k a m era t som hadde a nskaffet seg et 
vidunder av et g evrer. D ette va r ha n 
uma t elig stolt a v, m en det skaffet 
ham ogsa store bekymring er. Et slikt 
klenodium m a tte jo vrere g jenstand 
for misunnelse f ra ymse hold, og 
fa r en for a t det kunne k astes troll
dam over borsa, va r na turlig vis over 
h engende. Til vern fantes bare ett 
middel , men det var til gjengjeld helt 
proba t. H eldigvis fa nt han dette pa 
en a v de forste turene som ha n og 
An::lersson foretok sammen , nemlig en 
huggorm som la og solte seg pa en 
stein. Den ble r a skt grepet og m ed 
list og lempe tvunget inn i borselopet , 
og sa bra k et skuddet mot det bla . 
Det var et eiendommelig syn a ,se den 
r egnbuefa rgede skyen av ormeskjell 
som langsomt sank ned fra det hoye. 
N a va r gevreret sikret mot a ile an
slag og ville dessut en a lltid treffe 
ma let. (Hvorvidt forv entningene ble 
oppfylt si er historien intet om) . 

For Anderssons vedlwmmende ble 
g evre ret t emmelig snart byttet m ed 
fiskestangen. Etter a t ha n anskaffet 
seg chevroleten i 1930, benyttet han 
enhver anledn;ing til sammen m ed fa.. 
m ilien i praksis a studere Norges geo
grafi og prove fisken hvor leilighet 
gas. Som ca mpingturist rna han ab
solutt ha vrert bla nt pioner en e. 

Selv om 80-a ringen er fo rbausende 
sprek og vital, er aksjonsra clien na
turlig vis na noe begrenset , m en hu
kommelsen er prim a og i t a nkene blir 
det nok mangen g jenopplevelse av 
tidligere begivenhetsrike f erder gj en
nom va rt vidstrakte land, i likhet med 
den lange r eisen vi foretok sa mmen 
m ed ha m og som vi her h a r g itt noen 
spredte g limt fra. 

A . M. 



A skrive brev eller motta brev -
det er et kra v som f0Iger m ed nAr vi 
bor i et moderne sa mfunn. Derimot 
er det ikke noe krav a t vi skal huske 
hverandre, oppmuntre hver andre ell er 
glede va r e venner , skyldfolk og kjente 
m ed et brev. 

Ma nge brev komm er aldr i fra m -
fordi de ikke blir skrevet. Vi ha r k a n
skje ikke tid. Vi haster forbi postkas
sen og betra kter den k a nskje som en 
gjenstand pA sa mme m At e som en 
hydra nt ell er en s jokola deautoma t. Vi 
ser ikke pA den som den engelske for
fatteren G. K. Chesterton: «Ordet 
postkasse lyder upoetisk, men det er 
den sA visst ikke. Venner og elsk ende 
betror den sine tanker og gj0r dem 
derved utilgjengelig for andre enn den 
de er n edskrevet fo r. A pos te et brev 
og A gifte seg - det er roma ntikk. 
For A vrere roma ntisk rnA n emlig en 
handling vrer e ugjenkallelig . Postkas
sen k a lles ba r e postkasse. I virkelig 
heten er den en h ellig dom for men
neskers ord og t anker. » 

Noen hver av oss ha r vel en venn 
eller en slektning som g a r og venter 
pA brev eller som ville bli g ledelig 
overrasket om det en dag Ia i post
k a ssen. For ikke A snakke om aile 

SKRIV BREV 
SKAP GLEDE 
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¥ 

som h ar et brev h vilende pA sam
vittigheten - et brev vi skulle ha 
sva rt pA. 

For de gamle romere va r det by
dende plikt A svare omgaende p A et 
brev. A unnla te det, va r toppen av a ll 
fo r nrermelse. I gamle dager sto brev
brerer en ute i forstu a og ventet pA 
svar. D et g j0r ikke vAre da gers post
bud, m en vi bur de k a nskje oppf0re 
oss som om h an gjorde det. 

«Jeg mottar a ldri et brev fra deg 
uten a t jeg straks f0l er vi er sam
m en, » skriver Seneca til sin venn 
Lucilius. Et brev er ikke pAtrengende 
i sitt krav pA oppmerksomhet , det 
forstyr rer ikke dagsrytmen , det g ir 
tid til ettertanke og det sk aper for
ventninger og glede hos motta k er en. 

Et brev k a n vrer e sA mangt. Et en
k elt brev nAr vi f0ler tra ng til A t akke 
fo r et m0te eller en opplevelse. R eise
brevet er populrert stoff i blad og 
aviser, det ville ikke vre re mindre 
populrert om vi konsentrerte oss om 
et enkelt m enneske som vi gjerne vill e 
g i del i vAre opplevelser. 

Slik har brevet sA m ange oppgaver. 
P ent pa pir og pene konvolutter k an vi 
a ile skaffe oss. Det g j0r skrivingen 
hyggeligere og letter e , det g j0r opp
levelsen st0rre for den som fAr brevet . 
Va r det ikke en t a nke a t brevpa piret 
ble opph0yet til et n0dvendig utstyr 
i aile hjem ? 

Tidens m as og t empo far skylden 
fo r sa m a ng t. Men sA enkelt er del 
ikke a fri seg fra alt a nsvar. I fa rten 
g lemmer vi ofte a t det er oss selv som 
bestemmer t empoet . Det er f aktisk 
ikke noe i veien for a t vi k a n bremse 
!itt - fo r eksempel ved a sette oss til 
r ette und er lampen og skrive et brev . 

For vi ska l da ikke slutte m ed A 
skrive brev ? Det er da ikke sant a t 
brevkulturen er d0d ? Det sp0rsmAiet 
k a n vi bare besvare hver for oss . 

Men det k a n ikke nektes at mange 
a v oss fii.r tva ngstr0yen pA nAr vi ska l 
skrive et brev. Andre skylder pA tiden 



som ikke strekker t iL Men det a rgu
m entet er vel ikke srerlig holdbart. 
Napoleon etterlot seg nrermere 75 000 
brev - hvorav en m engde kjrerlig
hetsbrev. Og han rakk da !itt a v hvert 
a nnet ogsa ' 

Gjennom tidene har det sta tt et 
skjrer a v poesi over posten. Den har 
bundet menneskene sammen, den har 
brakt g lede og sorg, det har vrert 
brev full e av ord om kjrerlighet og 
duft av lavendel. 

Men romantikken h0rte hj emme i 
en roma ntisk tid. I dag ha r vi den 

Oslcm· P attlsen 

Atter kan to av vare gamle solide 
m edarbeidere se tilbak e pa 50 a r s 
a nsettelse i bedriften. 

I va r (april- mai ) kunne maskin
f0rer Oslcar Pattlsen og f0rstem a nn i 
rulleriet Johan Slcjervolcl f eire dette 
sjeldne jubileum , og vi er da !itt sent 
ute m ed vare gratula sjoner, da de jo 
skull e vrert med i juni-nummeret av 
Ranheims-Nytt, men redaksjonen var 
dessverre ikke godt nok ori entert. 

Oskar Paulsen begynte som sa 
mange andre ekte «ranheimsguta » 
a ll erede som 14-a ring i fj re ra med 
lempe flis for a tjene til konfirma 
sjonsklre r. H an forteller om en gan
ske forn0yelig episode fra disse 3 a r a 
i fjrera . Den gangen var det ikke noe 
a vtrede i fjrera og mannskapet matte 
ga helt opp pa gammelsaga. En gang 
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ikke gratis som en del av tidsa nden. 
Vi m a skape den selv eller sammen 
m ed en utva lgt. 

Behovene er a nnerledes i dag. Det 
er ikke de poetiske og romant iske 
kj rerlig hetsbrevene vi sla r et slag for. 
De bli r alltid skrevet nar behovet er 
der. 

Det er det jevne, a lminnelige og 
opplysende brevet som er vart behov. 
Brevet som g ir oss konta kt m ed med
m ennesker. 

Derfor fa ll er vi sa gjerne inn i 
refrenget: Slcriv b1·ev - slcap glede. 

syntes formannen Loras at Oskar ble 
for lenge borte, og det utspa nt seg en 
ganske livlig diskusjon som endte 
med at saken ble rapportert til sel
ves te disponent Lundberg . P a ulsen bl e 
da innkalt til disponenten, og som 
straff for sin obsternasig het m a tte 
han arbeide en sommer pa gardsbru
ket, - en s traff som ha n i grunnen 
ikke hadde noe imot. 

P a ulsen a rbeidet ogsa ca 1 ar pa 
t eglverket, og ell ers har ha n vrert 
bade pa huggeriet, soda huset som 
murha ndla nger, pakket'iet som merke
g utt, papirfabrikken pa la ussja u for 
endelig i 1917 som wiregutt hos Ma r
tin H enriksen pa PM II. 

H os H enriksen fikk han en grundig 
opplre ring som har kommet godt med 
senere, sier Paulsen. Etter ca. 2 ar 
pa wira rykket h a n opp som m askin
gutt hvor ha n ble i h ele 10 ar f0r han 
avanserte til t0rker ( f0rstepasser) . 

H an ble i denne periode opplrert til 
r eservef0rer , og det var han i m ange 
ar, og var lenge en este reservef0rer 
pa a ile tre m askiner til ha n i 1954 ble 
ansatt som m askinf0rer pa PM IV 
hvor h an fremdeles er. 

P a ulsen er en meget flink , pa pas
selig og rerekjrer m askinf0rer som vi 
a ile setter stor pris pa. H an kan vrere 
t emmelig skarp og bestemt i sine ut
t a lelser, men er a ll t id saklig. At han 
er svrert interessert i jobben sin vises 
ved a t han er en a v de som har sendt 
inn fl est forbedringsfors lag, forslag 



som har wert til store lettelser og for
bedringer i papirmaskin en. P a ulsen 
har ogsA tenkt pA rek rutteringen i 
bedriften, for det er h ele 7 stykker av 
hans s0rmer og d0tre som er a nsatt i 
bedriften i dag. 

Johan Skjrervold er f0dt pA Skatval, 
men kom til R a nheim a llerede i 5- 6-
Arsalderen, sA han rnA vel ogsA r egn es 
som ranh eimsgutt. Allerede i 10-Ars
a lderen begynte Sk jrervold A vrere 
med og kj0re hest , cg som 15-Aring 
firmer vi ham som f ull arbeidskar pA 
Ranheim gArd. H er var h a n i ca. 8 Ar, 
og ble da overflyttet til u tarbeid, og 
var ogsA en tur innom teglverk et som 
hestkj0rel'. 

Etter noen Ar pA utarbeid kom han 
over som fast hestkj0rer pA Saga, og 
hadde i denne periode mange s lags 
kj0ring. H a n forteller at han k j0rte 
alt maskingodset til PM III fra jern
banest asjonen og opp i fabrikken. Til 
denne jobben !Ante bedriften en solid 
firehjuls jernvogn av 0ren Mek . 
Verks ted, og den var sA tung at det 
m Atte to hester til for A dra tom
vognen , og det ble brukt 6 h ester med 
lass. SA hestekreftene var nok i bruk 
dengang ogsA. 

H a n forteller m ange episoder fra 
derme tiden , og spesielt var det bAde 
dra m a tiske og humoristiske episoder 
med gamle Andreas H ernsvold, som 
var en meget bestemt og sta person, 
som ikke tok m a nge hensyn til h ver
k en overordnede eller sideordnede 
personer. Ble det for h ett for g ubben 
enkelte ganger, gikk h a n direkte t il 

Slekters gang 

J ohan SkjreTv old 

disponent Lundberg, og som regel 
f ik k han det som h an ville. 

E tter krig en kom Skjrervold inn i 
etterbeha ndlingsavdelingen , og siden 
1956 har ha n vrert f0 rstemann i rul
leriet, et verv som ha n skj0tter pA 
besto m Ate. 

Vi g ratulerer disse to staute k arene 
med jubileet og h Aper a t vi ennA i 
noen Ar skal fA se dem pA deres vante 
plasser i bedriften. 

T. B. 

Fa~nilien Helseth 
R efseth-fa milien har navnet sitt fra 

gArden R efs eth i Vreresgrenda. Best e
fa r til John R efs eth og hans br0dre og 
s0stra, Ole Ellingsen R efseth, var i 
sin tid eier av en av R efseth-gArden e, 
som da var delt i to. Men gArden 
R efseth va r nok i slektens eie f0 r den 
tid, sA mye k a n sies rned sikkerhet . 

Litt Ienger fram i tida firmer vi 
imidlertid Ole Ellingsen R efseth og 
hans hustr u Marit , f0dt Gjervan, som 
husmann under R efseth. Det var pA 
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Sa nnaplassen, et sted som en stor del 
av Ranheims befolkning den dag i dag 
er kjent m ed. 

Ole og M arit ha dde f ler e barn. Av 
dem som fikk befatning m ed R a nheim 
Papirfa brik n evner vi f0rst og fremst 
Johan R efs eth. H a n ryddet og bygde 
seg h eim pA R eppe, og ha n var a nsa tt 
i fabrikken til ha n d0de i 1912. H ans 
hustru Berntine a rbeidet ogsA en tid 
ved f3Jbrikk en . De fleste av deres barn 
begynte ogsA s in a rbeidsdag i fabrik-



Johan R et seth sen . B er-ntine R ef seth Marie H0v ik f. R ef seth 

John R ef seth GeoTg R ej seth B enLhard R etseth 

Rt~dolf R etseth Ole R efs eth Johan R ef seth 
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k en, og noen er der enna . Vi nevner: 
John , Georg, Bernha r d, Rudolf, Ole 
og Joha n. Datteren Ma rie var ogsa en 
tid a nsatt ved fabrikken . Som tredje 
generasjons representant har vi sa 
Leif R efseth, s0nn av John Refseth. 

Men det er enna to r epresentanter 
for R efseth-familien vi syn es vi b0r ta 
med h er. Det er Anne og Andreas 

Refseth. Disse to e r ogsa Ole Elling
sen og Marits barn, og begge arbeidet 
i s in tid ved fabrikken. 

Disse to var de siste beboere a v 
Sa nnaplassen, og vi som er gamle nok 
minnes m ed vemod denne idylliske 
plassen m ed de gra husene opp under 
gransk ogen. 

a. 

L eif R ef seth A nne R ef seth Andr eas R efs-eth 

Sannaplassen 
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Verne-run de-mysteriet 
Ove1·ty1·e. 

Den ferste november i ett og seksti 
gikk verneutvalget sin vante runde. 
En institusjon m ed fart og m ed vekst i 
som popu lrert nevnes pa aile m unn e. 

For vanligvis la1· de seg a ldri bleffe 
der frent de marsj erer pa snorrett 

rekke. 
E r m enn for sin hatt - kort sag t 

veldig teffe, 
dog fikk denne dag de en nett a 

knekke. 

() 

~p 
'!f::J-...... _,-G 
v s ~ / -',-r~ 

~~~ 
1. bi lde. \ 

Ut i fra m ek. kont de vernende herrer. 1::,.. 
H r. Ristan - Guldberg - Berge - P 

H aug og hr. Smith. 
Da lyser det «Stopp» - de roynene 

sperrer, 
og straks a ile ma nn tar ti l hroyre to 

sk ritt. 

2. bilde. 
De vender seg om for a se pa b ilen 
m ed himmelheyt lass - her skal 

synderen fa. 
Men porten er lukket, her er ei tvilen, 
ah a - det er Kirkvold som bleffer 

oss n . 

Finale. 
Men her skal vi sannheten stra ks 

fortell e : 
Uskyldig var Kirkvold og slik er 

det titt -
hva aner en spurv om en fotocelle? 
Den f ley g jennom s tra len og sa 

kvi-vi-vitt' 

l n spektm· Snusen. 
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Fru Mary Skjervold reiste - som 
de f leste ranheimsfolk vet - til Ame
rika i juni i a r. Det er ikke sa lite av 
en opplevelse bare det. N a r vi ogsa 
vet at m a let m ed reisen var a bes0ke 
sine 10 - ti - s0sken over ther e bli r 
opplevelsen adskillig st0rre. Men det 

tredje og m est sensasjonelle er a t hun 
a ldri har sett noen av dem f0r. 

Foreldren e til Mary Skjervold reiste 
t il Amerika da hun var bare et h alvt 
ar gammel, og hun ble satt igjen hos 
best eforeldrene . Foreldrene er n a 
begge d0de. 

Vi bringer et bilde a v de 10 s0sken. 

lndustrivernet ved 0 var be drift 
I min forr ige artikkel (Ranh eims

Nytt nr. 2, 3. a rg.) om Industrivernet, 
beh andlet jeg den organisasjonsmes
sige oppbygging av Industrivernet og 
de forskjellige tjen estegreners a r
beidsomrade. 

Denne gang vil jeg redegj0re for 
lovgivningen, b edriftens og m a nnska 
penes forpliktelser og r ettigheter, om 
opplrering og kurser. J eg kommer og
sa inn pa aktivmannska penes person
lige utstyr, utstyr for tilfluktsrom og 
spesialrom. Det er ikke n0dvendig 
med oppramsing av h ele Ioven , men 
noen paragrafer m a siteres . 

L ov av 17 . .iuli 1953 om Sivilforsvaret. 

Alminnel ige bestemm·el ser. 

§ 1. 

Sivilforsvarets oppgave er a plan. 
Iegge og iverkset te tiltak av ikke 
militrer ar t , som tar sikte pa a fore
bygge skade pa sivilfolket ved krigs
ha ndlinger eller r a de bot pa slik ska
de, og som ikke ved srerskilt bestem
m else er lagt til a nnen myndighet. 

I den utstrekning og pa de vilkar 
som Kongen bestemmer , skal Sivil
forsvaret ogsa hjelpe til m ed a fore
bygge og rade bot pa skader som ikke 
skyldes krigshandlinger. 



For ca. 40 ar siden 

F Ta v enstT,e, sitt ende : Alfon d Olsen, Ole M . B aTst ad, Ole S. B aTstad, M aTti n 
Skei og SiguTd P edeTsen. - 2. Tekke /Ta v enstTe : H ennann Ulst ad, H elge 
GuldbeTg, J ohan Dybv ad, K asper FTi dtjojsen, John L eikv old, Bjante R0dde, 

L eonaTd W cen ws, T Ty gve ScetheTvold, Johan T T0an og OskaT P aulsen. 

§ 2. 
Til g jennomf0ring av oppgaven etter 
§ 1 k a n det k reves bi s t a nd a v offent
lige myndig het er , enkeltper soner og 
institusjoner. 

Enhver plikter a motta oppnevning 
eller valg til sivilfo rsva rsradet og de 
nemnder som opprettes i forbindelse 
m ed sivilforsvar et. 

Enhver plikter a g i Sivilfor svar et s 
myndighet er de opplysninger de tren
ger for a kunne utf0re sine g j0r em :U 
etter Ioven. 

Kap. IV. T jen est epli k t. 
§ 23. 

Menn og kvinner m ellom 18 og 65 
som oppholder seg i riket , k an pa leg
g es tj en esteplikt i Sivilforsvaret. 

I egenbesky ttelsen k an ogsa per so
ner pa over 65 a r pa legges tj eneste
plikt. 

§ 24. 
Enhver som k an pa legges tjen este

plikt etter § 23 plikter ogsa a tjenest
g j0r e som befa l eller instrukt0r og a 
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g j ennomga den n 0dvendige utdan 
n else for stillingen . 

§ 26. 
Menn og k vinner k an i krigstid 

settes til a hj elpe til rn ed sivilforsva r s
arbeid som utf0res uten opphold. 

Kap. VI. E g en beskyttelse. 

§ 29. 
E genbeskyttelse er s ivilfor svar fo r 

den enkelte f ast e eiendom til beskyt
t else a v f olk eller gods der. 

§ 41. 
Eier og bruker av f ast eien dom 

offentlig eller privat - ska l fo rber ede 
og sette i v erk egenbeskyttelsestiltak 
fo r eiendomrnen etter n rermer e be
st emmelse av depa r tem entet. Til pa 
legg om innredning av tilfluktsrom 
k a n knyttes best emmelse om a t til
fluktsrommet sk a l innredes slik a t 
det ogsa k a n nyttes a v f olk i n ab o
eiendom. 

Sivilforsvar et s m yndigh et er kan 
k reve a dgang til eiendomm en fo r a 



Brannut1·y lcning (evelse) 

fere tilsyn m ed egenbeskyttelsestil
ta k ene. 

Egenbeskyttelses til tak en e etter den
ne paragraf kan omfatte en enkelt 
eiendom eller vrere f elles for flere. 
Det ska l oppnevnes husvernledere og 
industrivernleder e hvis plikter fast
settes ved instr uks. 

§ 42. 
Eier og bruker av fast eiendom 

plikter a betale 
utgiftene til tiJ_ 
tak etter § 41. 
det innredes til
fluktsrom som 
ogsa skal nyt. 
tes a v folk i na. 
boeiendom, plik
ter eier ell er 
bruker av nabo. 
eiendommen a 
bidra til dek. 
ning av utgif
tene. 

§ 46. 
En bedrifts in

dustrivern plik
ter pa a nmod
ning a yte a n. 
nen bedrift hj elp 
samt a bista det 
lok ale s ivilfor. 
svars utryk. 
ningsstyrker. 
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For utg ifter ved 
slik hjelp har den 
bedrift som yter 
hj elpen, etter de
part em ente ts 
nrermere bestem. 
melse kra v pare
f us jon av den 
so m mottar hjel
pen. Blir materi
e l[ tilherende be. 
driften betydelig 
skadet , kan sta. 
t en yte tilskudd 
til g jenskaffelse 
e tter departemen. 
tets bestemmelse. 

R eglene i ferste 
ledd gjelder til
svarend e under 
c.JVelser, dog s lik 
at refusjon fo r 
utgifter ved hjelp 

som er et ledd i evelse, ikke ytes. 

§ 48. 
Kongen kan pa legge organisasjon 

eller institus.ion a organisere og fere 
kontroll m ed egenbeskyttelsen ved be
st emte rbedrifter eller virksomhet er. 
Utgifter som organisasjonen eller in
stitusjonen herved pa.feres, k an den 
utlikne pa og kreve beta lt av vedkom. 
mende bedrifter eller virksomheter. 



I tilknytning til 
§ 48 g jeng is ut. 
drag av kg !. re. 
solusjon a v 8. juli 
.1954 : 

«I m edhold av 
§ 48 i Lov om Si
vilforsvaret a v 17. 
juni 1958, pa leg
ges Norges Indu
striforbund · ved 
Indust r ivernet a 
organisere og f0-
r e kontroll m ed 
egenbesk yttelsen 
ved: 
1. Industrielle og 

ha ndverksmes. 
s ige bedrifte;· 
(off en tlige og 
private) - hva 
enten de er 
m edlemm er av 
Norges Industrifo rbund ell er ikke 

som: 

gjennomsnittlig beskjeftiger 40 
personer i aret, 
er sesongbedrift og beskjeftiger 
50 ell er flere i sesongen, 
h0rer t il i leiek omplek ser og der 
t ilsamm en beskjeftiger 50 eller 
fl ere personer, og hvor den in
dustrielle virk somhet dekker 

I bTannstasjonen 
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I sanitetens stasjon 

minst 75 % av leiekomplekset" 
g ulvareal, 
etter Justis - og Politideparte. 
mentets bestemmelse skal tas 
med uten hensyn t il anta ll be
skjeftigede. 

R etningslinjer for egenbeskyttelses
tiltakene (Industrivernet) skal god. 
kjennes av Justis- og Politi departe
mentet. » 

Foruten Ioven om sivilforsvar ( egen 
beskyttelsen), 
f innes ogsa en 
del bestemmel
ser, forskrifter 
og instrukser 
vedr. industri
vern, og neden
for g jeng is en 
lle l punkter fra 
«Midlertidige 
regler for inn
sats av indus
strivernet uten. 
for bedriften» : 
Pkt. 1. D et Kg!. 

Justis- og Po
Ii tideparte. 
ment har den 
13. jan. 1953 
i medhold av 
si vilforsvars
Jovgivningen 
bestemt at in. 
dustrivernet 
om n0dvendig 



skal yte bistand t il det offentlige 
sivilforsvar. Bedriftene ska l ogsA 
kunne yte hverandrc gjensidig sivil
forsvarsmessig st0tte: 
a) nAr det stAr styrker til disposi

s jon. 
b) nAr skadens om fang og betyd

ning krever innsa t s a v st0rre 
styrker enn de som det LS ( lo
kalt sivilforsvar) eller bedriften 
i 0yeblikket r Ar over. 

Pkt. 4. Bedrift som ikke er, eller bare 
er ubetydelig skadet etter angrep, 
m il. yte hjelp til nabobedrift som er 
verre skadet hvis industrivernlede
ren ved nabobedriften ikke klarer 
seg m ed sine egne styrker. 

Pkt. 7. Hver bedrift utpeker innen 
sin a ktivstyrke de mannskaper som 
skal danne bedriftens utrykkings
styrke. D et rnA ogsA uttas r eserve
mannskaper som kan tre inn i ste
det for disse i tilfelle forfall. 

Pkt. 8. Utrykkingsstyrken b0r sAvidt 
mulig sammensettes slik a t den 
danner et eller flere fullstendige a r
beidslag - hvert lag m ed Ieder og 
ordonnans. 

Pkt. 10. De mannska per som dispo
neres til innsa ts utenfor bedriften, 
m il. ha fremm0teplikt ved flyalarm 
utenfor vanlig arbeidstid. P ersonell 
i utrykkingsstyrken b0r h eist ikke 
bo Ienger unna enn ca. 15 minutters 
gang. De som pA denne m Ate er pA
lagt fremm0teplikt , rnA under sivil
forsvarsberedskap ikke for la t e byen 
(bygda) uten A h a meldt fra til til 
bedriftens industr ivernleder, s lik at 
denne kan s0rge for at stedfortre
der er klar til A m0te. 

Pkt. 16. Gr uppelederen k an yte sk a 
dede bedrifter innen g ruppen hjelp 
av den disponible utrykkingsstyrke 
pA a nmodning fra vedkommende 
bedrift, men ogsA uoppfordret hvis 
det rnA a ntas a t bedriften trenger 
hjelp , m en er ute av stand til selv A 

anmode om dette. Hvis slik hjelp 
ytes, skat gruppelederen straks un
derrette liS. Gruppelederen k an, om 
n0dvendig, be om hjelp fra liS for 
skadede bedrifter innen gruppen. 
Anmodning fra LS om hjelp fra 
gruppen rett es til gruppelederen 
enten denne hj elp beh0ves innen
eller utenfor gruppens omrAde. 

Pkt. 23 . Gruppen e sk al organiseres 
etter ncermere m eddelelse fra Indu
s trivern et . 

J eg har n il. gAtt igjennom en del av 
industrivernpla nen (resten i neste 
nr.) ., som er a v vesentlig karakter fo r 
A gi aktivmannskapene og den 0vrige 
del av de a nsa tte en forstAelse av hva 
Industrivernet forl a nger av bedriften 
og personellet i Indus t rivernoppset
tingen. F or bedriftene er det en gan
ske stor 0konomisk belastning, og for 
personellet en belastning i form a v 
tapt fritid. 

Det er med glede jeg har fAtt for
stAelsen av a t a ktivstyrk ene gAr inn 
for oppgavene og tar pa seg de for
pliktelser det innebcerer A st A tilslut
tet Industrivernet. Det er ogsA til s tor 
st0tte for meg A se a t det gAr f rem 
over med g jennomf0ringen av hele 
oppsettingen, som dessverre ennA 
ikke er ferdig. Alt tar s in tid, m en 
jeg h aper at ved neste Ars slutt skat 
a lle tjenestegrener vcere i arbeid. For
utsetningen er at de mannskaper som 
blir uttatt t il de nye tjenestegrener 
forstAr situasjonen og f0lger opp
fordringene om A delta . 

0velsesprogrammet som ble utar
beidet fo r Aret 1961, er pA det ncerme
ste blitt g jennomf0rt slik som oppsatt. 
J eg vi! ogsA for neste Ar g j0re det 
likedan, da det pA denne m Ate blir en 
viss kontinuitet i 0velsene. 

Til slutt takker jeg a lle mannska
per for godt utf0rt arbeid i Ar, og 
hil.per pA et fortsatt godt samarbeid 
videre. 

Martin Fossen. 

L0sning innen 10. f eb1-uar . D.et er oppsatt 3 premieT. 
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Er dette? Ven ezia 
Rott erda m 
Harten 

N ea- tunn ele n 
Vi kerdstunn elen 
«Den bl cl grotte» 

Nyh oppbakke n 
Nydam me n 
Ra nh ei mskaia 

Stockholm 
O slo 
London 

red a ksj onskomitee n 
fagfore ni ngsst yre t 
ld re tt slag et 

Veien til Yre re vassve rk 
Kj ce rl ighetssti en 
Ve ien til N yda mmen 

Do ll a rglis 
Org e l 
Lyskrone 

Fossen 
Pa m pe n 
Sveen 

Film stje rn e 
Sk 0ytestj erne 
Mi ss No rway 

Yed smergelsk iva 
N y barberh0vel pr0ves 
Ved ru llmaski nen 
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