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RAN HElM 

Nytt i pensjonssaken 

I Ranheims-Nytt nr. 1 1962 ble gitt en 

historisk oversikt over pensjonssakens ut
vikling fr em til innf@relse av pensjons
regulativet 1. januar 1960. Videre ble gitt 

en redegjvn else for «F ellesforeningen for 
tariffestet pens jon» (FTP) som m edf0rer 
tariffplikt for be drifter tilslutt et N AF. til 

a skaffe arbeidstakere pensjon overens
stemmende m ed av tale m ellom LO og 
NAP. PensjonsjJlikten kunne opjJfylles jJa 

en av de tre mater: 
1) V ed ojJprett else av egen pensjonskasse 

ved bedrift en . 

2 ) V ed at bedrift en tegner jJensjonsfor
sikring for sine arbeidstakere. 

3 ) V ed at arbeidstakerne innmeldes som 
m edlemmer i den nyopprett ede «Fel
lesordning for taritfestet pensjon» 
( FTP ). 

V ed Ranheim var det ikke lett a ta 
endelig stilling til m edlem sskap i FTP 

eller bedriftsvi ordningJ bl. a. pa grunn 
av at bestemmelsene fr a departem entets 

side m ed hensyn til pensjonsfondets videre 
skjebne ved tilslutning til FTP enna ikke 
var fastlagt. Slike bestemmelser kom f0rst 
langt ute i 1962) og i m ellomtid en var vi 
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allerede fra 1. januar samme ar forplikt et til a foreta premietrekk til FTP. 
M en ved styrebeslutning I 3. desember I962 ble bestemt at m edlem

skapet i FTP skulle ojJprettholdes, og som kjent trekkes arbeidstakerne 
m ed kr . 1,50 pr. uke, m en bedrift en skyter til kr. 3.00 pr. uke for hver 

arbeidstaker som er innmeldt. 

D epartem entet ga ogsa bestemmelser for pensjonsfondets anvendelse . 
D et er ganske innviklete spersmal del her dreier seg om, og det vii sikkert 

interessere vare arbeidere hvilken lesning vi er kommet fr em til. 
F erst litt om eiendomsretten til fondet . D et er pa det rene at andeler 

i fond et ( sakalte «fondsandeler») har alle arbeidere som pr. 1 /] I 962 

har fylt 23 ar og har vcert ansatt i I ar senest ett ar fer I. januar I962, 
dvs. pr. den dato fondsford elingen for arbeidere er foretatt. I< rav pa 
fondet har ogsa alle arbeidere som pr. I. januar I963 er over fJe nsjons

alderen - 70 ar for m enn og 68 ar nar det g jelder kvinner - samt alle 

enkepensjonister. 

Alle arbeidere som pr. I . januar 1963 er under 70 ar nar det g jelder 
m enn og 68 ar nar det g jelder kvinner vil bli delaktig i en kollektiv

forsikring som tegnes hos Norske Folk Livs- og Pensjonsforsikring A.s. 
N orske Folk utsteder individuell polise til hver av arbeidstakerne som 
far eiendomsrett til en sakalt «frijJolise», hvis sterrelse er av hengig au 

vedkommendes andel av fondet. Ranheim Papirfabriks Pensjonsfond 
ma til gjengjeld inn be tale fondsandelene til N orske Folk og har derett er 
inlet m ed forsikringen a gjere. 

M en for de fondsandeler som vedkommer arbeidere som pr. I. jan . 

1963 er over pensjonsalderen samt for enkejJensjonister vil det bli 
beholdt et sakalt suppleringsfond ved bedrift en som sannsynligvis vil 
vcere avviklet nar engang alle navcerende pensjonister og deres enker er 
dede. E ventuelle gjenvcerende midler vi! bli overfert til premiefond. 

For arbeidere under pensjonsalderen er den enkelt es fondsandel for
utsatt brukt som engangspremie pr. 1. januar I963 til kjep av en fullt 
betalt pensjonsforsikring pa felgende mate: 

For mannlige arbeidere brukes fondsandelen sa langt den rekker 
til kjep av inntil en alderspensjon fra 70. ar lik differansen mellom 2400 
kroner ( avkort et m ed I /40 for hvert ar som mangler i en tjenestetid pa 
40 ar regnet fra ansett elsen til pensjonsalderen ) og den alders pens jon 
vedkommende far i FTP, og en enkepensjon fer det 70. ar lik differansen 

mellom 4 000 kroner ( eventuelt avkortet) og enkepensjonen fra FTP . 
H vis fondsandelen er m er enn tilstrekkelig til a dekke nevnte fJ ensjoner, 
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brukes resten til dekning au livsvarig alderspensjon og enkepensjon i for

holdet I : I . 
For kvinnelige arbeidere brukes fondsandel en sa langt den rekker til 

kjep au en alderspensjon fra fylt e 68 til 70. ar pa inntil 4 000 kroner 
tillagt aldersfJ ensjon fra FTP. Er fondsandelen m er enn tilstrekkelig til 
a dekke nevnte pensjoner) brukes resten til dekning au en livsvarig alders

pensjon fra 68. ar. 
Man har benyttet seg au adgangen til en forlods tildeling au fonds

andeler til arbeidere over 68 ar. Disse far jo intet au FTP) m en viZ pa 
nevnte mate fa en slags kompensasjon. 

Enkepensjonen leper til utgangen au m aneden enken fyller 70 ar og 
full enkepensjon utgjer ( jfr. likevel nedenfor) kr. 4000.- . H vis den 
alderspensjon som var fastsatt for arbeidstakeren ved hans ded var 
avkortet pa grunn au manglende tjenestetid (40 ar)) skal den full e enke
pensjon ovenfor avkort es i samme forh old. D en enkepensjon en kommer 
til etter reglene foran nedsett es med et belep lik 5/8 au den alderspensjon 
det forut se tt es at arbeidstakeren vil fa fra FTP. 

Som alt som har m ed pensjonsforsikring a g jere) er ovenstaende 
ganske innviklet) og vi vil derfor ved eksempler fra de utferte beregninger 
vise h vorledes det slar ut i praksis. 

S tMste fondsandel har ti arbeidere fedt i I893 eller tidligere med 

kr. 22 783.- hver. 
M inste fondsandel har en arbeider fedt i I937 m ed kr. I 57)- . 
La oss ogsa Ia som eksempel en bestemt arbeider fedt I.9 L8 m ed 

fondsandel kr. 4036.-. 
La oss se hvilke ytelser fripolisen viZ skaffe ovennevnte ogfeller deres enke: 

A. A. fedt I893: 

Alderspensjon fra FTP ............... ... . ... ...... .. kr. 0 

Enkepensjon fra FTP fra 60.- 70. ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 
A lderspensjon) fr ipolise N orske Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » I 9II 
Enkepensjon) fripolise N orske Folk fer 70. ar . . . . . . . . . . . . » 3 183 

B. B.) fedt I9I8 : 

Alderspensjon fra FTP . . .... ...... . ............. ... . kr. 2 400 
Enkepensjon fra FTP fra 60.- 70. ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . » I 500 
AldersfJensjon ) fripolise N orske Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 . 

Enkepensjon) fripolise Norske F olk fer 70. ar ... .. . . .... . .. » 2 228 
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C . C. feJdt 1937: 
Alderspensjon fra FTP ...................... . . . . .... kr. 2 400 
Enkepensjon fra FTP fra 60 .- 70. ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 500 
A lderspensjon) fripolise N orske Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 

Enkepensjon) fripolise Norske Folk f eJr 70. ar . . ..... . ...... » 87 

D et vil bem erkes at fripolisene yter enkepensjon ogsa til enker under 
60 ar i motsetning til FTP. 

Arbeidere eller enker som pr. 1. januar 1963 var pensjonert etter 
regulative! av 1. januar 1960) vil fa utbetalt sine hittidige pensjoner av 
suppleringsfondet eller om neJdvendig ved tilskudd fra bedrift en. 

FunksjonCErene vil ikke bli innmeldt i FTP) m en viZ i sin helhet 
fa sine pensjoner gjennom en kollektiv forsikring i N orke Folk hvortil 
pensjonsfondet vil bli innbetalt . 

De som har fulgt m ed i fabrikkens 
regnskaper for de s1ste a r, vil ha sett 
at det er betalt forholdsvis store av
drag pa vare pantelan. Det eldste a v 
dem forfaller i a r til he! innfrielse, og 
da kassakreditter bare innvilges for 
ett ar ·a d gangen, besluttet va rt styre 
for et par ar siden g jennom et nytt, 
st0rre pantela n a sikre fina nsieringen 
fremove~. 

P a grunn a v -omslaget i konjunk
turene og derav f0lgende tilstram
ming pa pengem arkedet, tok det tid 
a fa ordnet et slikt ia n , og bel0pet ble 
ogsa satt noe Ia vere enn vi 0nsket og 
hapet. I m ars m a ned kom det imidler
tid gr0nt lys fra Norges Bank for et 
Ia n pa 15 millioner kroner, som ble 
garantert fulltegruet av va r gamle 
bankforbindelse, Den norske Credit
bank, Oslo, med st0tte av en del for
sikringsselskaper. R enten ble den som 
er va nlig na, 5%, prosent, og Janet 
l0per i 20 a r . Det var langt fra lett a 
fa pengene, og vi utreder na forskj el-
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lige prosjekter for a finne frem til 
den fornuftigeste og riktigs.te anven
delse . 

Som tidliger e nevnt, og som de 
fleste vil ha sett, far vi nu ganske 
m eget ubarket t0mmer. Vi ha r kj0pt 
og kj0rt i ga ng en barkem askin, og 
en stor og dyr t0mmerkran er i be
stilling og burde bli montert i anne.t 
halvar. Dessuten er det en rekk e ting 
sa vel pa papirmaskinene som i etter
behandlingsavdelingen som b0r g j0-
res, og vi unders0ker ogsa om noen 
helt nye ting som skal komme pa tale. 

Alt koster imidlertid penger og ut
giftene stiger stadig, m ens salgs
prisene alt for lenge har statt stille. 
Det er derfor tilfredsstillende a t vi 
har ft\.tt det nye Jan slik at vi 'ba de 
er i stand til a holde fabrikken 
i gang og anskaffe de nye og som 
regel dessverre dyre maskiner som vi 
mener trenges, selv om driften ikke 
gir tilstrekkelig overskudd eller 
endog tap, hva Vi dog rna hape Vi 



slipper. Mer enn noensinne er det n0d
vendig at f abrikken er sa tipp topp 
som mulig, idet som en av vare kol
leger riktig har utta lt : «Industriens 
vogn har bare to gear, nemlig frem-

over eller bakover». Noe fri-gear eksi
sterer ikke, og stillstand betyr uve
gerlig at man sakl-cer akterut i kon
kurransen. 

Boligbyggingen 
AVE. DYBLIE 

Like f0r sin avreise fra R anheim i 
1923 sto disponent Axel Lundberg en 
aften.stund fora n R a nheim Vestr e 
sammen med kontorsjef Ellefsen , 
pekte utover stedet m ed kjeppen , og 
kom m ed sin, senere sa ofte siterte, 
utta lelse: 

- Titba, kamreren , da jag kom hit 
t ill R anheim for 28 ar s·edan, var har 
inte ett enda !jus - men nu - titta 
k a mrereen - presis som en stad. » 

Lundberg kom til R anheim ca. 1895, 
og den gang strakte a k er og eng seg 
n esten ubrutt m ellom gardsbrukenes 
bygninger. Vella de gamle plasser og 
m0llehus m ed velkjente navn som 
«PompeiJJ», «H arperrommet», «Lyk
kens M0lle» ( «L0kka »), 0vre og nedre 

«F ossen » og «Hitteren » i utkanten a v 
hovedbrukene. Arbeiderboliger I- III 
var kommet opp pa «L0kk a ». Men ser 
m an pa gamle b ilder, kan man undreS 
pa hvor de fo lk bodde som hadde sitt 
arbeide pa fabrikken. Nar Lundberg 
syntes stedet hadde fatt bymessig 
preg a lt i 1920, har det vel ogsa vrert 
medvirkende at elektr isk lys var blitt 
a lminnelig i mellomtiden. 

Hadde konsulen i dag vrert i live og 
kunnet ta et overblikk etter m0rkets 
frembrudd , med skinnet fra de hun
dreder av hjem mellom f estlige gule 
og bla veilys, ville han ihvertfall ha 
kunnet konstatere at overgangen fra 
land til by er kommet langt. 

Ranheim sett fra T esl i. Omkring 1895. 
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F abrikken med om givelseT. Omkrin g 1893. 

Fra utmark er o'g utpa rsellerte bruk 
h a r V'i.llwbebyggelsen rykket inn mot 
den dyrkede m ark pa a lle ka nter, m en 
fordi de na g jenvrererude garder t ren
g er h ele sitt a real fo r a kunne eksi
st ere som seivsbendige bruk, vil de 
sikkert i det lengst e S0 1k e a unnga 
vider e utparsellering. Derved vil R an
h eim beholde sitt a pne preg m ed de 
store arealer av «la nd» m ellom bolig
stn~kene , m en fo rholdet h a r unektelig 
og sa m edfort problem er s om stor 
knapphet pa bygg ekla r e tomter , la n
g-e og derved kostba r e veier, vanl!l- og 
Kloakkledninger sa mt m angel pa et 
11aturlig sentrum hvor f . eks . butik
k er, k·afe, forsamling slokaler , bank, 
lege, post og an dr e offentlige konto
rer kunne vrert sa mlet. T a kket vrer e 
den gode forbindelse til byens sent
rum er m a ngelen k a nskje ikke s•a f oL 
bar, m en det ville vrere a v inter esse 
om R aruheims-Nytts leser e ville g i ut
t r}"kk for sin m ening om : 

1) Bor det vrere et lok a lt sentrum ? 
2 ) Hvor bor det ligge ? 
Det sa mlede anta ll a nsatte ved be

driften h a r holdt seg noksa konst ant 
r undt 600 i lengere tid, da nye a r
beidspla s•ser er ska pt ved utvidelser 
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og spesialisering i t a;kt m ed m ed opp
hor eller m ekanisering av eldre pro
duksjon. F or k rigsutbr uddet i 1940 
regn et m an ikke a t det var bolig m an
gel pa R anheim, selv om m ange 
bodde s vrert trang t etter kra vene i 
dag. Enhver boHg bygging opphorte 
imidlertid i krig sa rene samtidig som 
m a nge unge stiftet familie. I 1945 var 
behovet for boliger derfor m eget start 
og et krafttak m a tte t a s. Tomtespors
m a let var da som na problem n r . 1, 
og bedriften fa nt a m a tte ofre ;J.realer 
a v Ranheim Vestre og R 2. nheim 
N edre hvor vei, vann og kloakk kun
ne skaffes. Av de 50 forste hn.s byg 
get av var e ansa tte etter 1946 er 33 
pa tomter fra disse to gar C.sbruk. 
Tomteprisen ble satt til kr. 1.50 p r . 
m'.l . Til tross herfor syntes m ange det 
var dyrt a byg g e - m a n sammenlig
net uvilka rlig m ed husleiene pa 1939-
niva. En a v dem som b yg de dengang 
har ber ettet a t naboer r yst et m edli
dende pa hodet over at ha,n kunne gi 
seg i kast m ed siik g a lsk a p.·'«Det ville 
nok bli bar e fa ttigdommen ». I dag vi! 
ma n lett le av ct s likt syn, m en til 
na boenes forsva r rna sies a t vel ing en 
den g·a ng t enkte seg 8Jt den norske 



Ar 1939 

kronens verdi skulle falle til det h alve 
pa bare 15 ar. (Storm bulls bygge
indeks for tomannsboliger av tre -
ekskl. tomt - var 210 i 1945 og 420 i 
1962.) 

Vanskelighet nr. '2 var byggetilla
t else. Det var ikke bare pa Ranheim 
det var husmangel. Situa sjonen var 
den samme over n esten h ele la ndet, 
og dertil kom det veldige ekstra be
hov for krigsska dede steder som 
Molde, Kristiansund, N a msos, Stein 
kjer, o. fl. og ikke mi nst det tota lt 
raserte Finnmar>k. Sa mtidig var det 
stor k napphet pa a lle slags bygnings
ma teria ler som sement, murstein og 
trelast, og krigstidens strenge rasjo
neringsordning for disse a rtikler 
matte opprettholdes i mange ar. Man 
fikk materialer 1bare til de mest n0d. 
vendige reparasjoruer ,av gamle hus 
og byggetillatelse for nye boliger ble 
fordelt f0rst pa fylker og deretter pa 
loka ldistriktene hvor anta llet av s0-
k ere var m ange ganger sa stort som 
de t ilg jengelige «l0yver» .. 

H eldigvis var der en sentralkvote 
for industri under utvidelse, og etter 
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et stort arbeide og mange Oslo-reiser 
lyktes det for bedriftens ledelse a ta 
gansk e mange byggetillatelser mot 
denne. 

For a stimulere til 0k et produks jon 
ble det ogsa g itt byggetillatels·er som 
premie for produksjon p a overtid. For 
1!200 overtidstimer fikk m a n eru leilig
het, og da vare kunder tok unna a lt 
som kunne s,kaffes den gang, ble fa
brikken kj0rt atskillige h elgedager. 
Bare ved en a nledning i 1952 ble det 
av arbeidsmannsforeningens 3-manns 
komite fordelt byggetillatelser pa ca. 
16 leilighet er mot overtidskvoteru, og 
det er utvilsomt at det skyldes denne 
og industrikvoten a t husn0den pa 
R anheim b le overvunnet hurtigere 
enn i kommunen for 0vrig. Det b0r 
ogsa nevnes at byggetillatelsene for 
spi:seforretningen ved Folkets Hus og 
R a n11eim Hjem for Eldre ble t a tt fra 
ekstra kvoterue. 

D e offentlige boligbanker som ble 
opprettet g jorde det mulig a finan
siere ca. 80 present av byggeomkost
ningene m ed la ngsiktige lan til lave 
renter. Mange g jorde - og gj0r - en 



imponerende arbeidsinnsats, m en mer 
enn 10 prosenJt av byggekostnadene 
gr eier de f rerreste a arbeide inn, og 
de siste 10 prosent var en hard n0tt 
a knekke for svrert mange av de hus
l0se. 

Bedriftens ledeise vedtok derfor og
sa et st0tteprogram som tok sikte pa 
a hjelpe vare fast a nsatte over denne 
avgj0rende kneiken. 

Pr. leilighet har vrert gitt en st0tt e 
pa 3000 kroner, hvorav ha lvparten 
som gave og ha lvpart en som rente
brerende Ian. Dertil gis teknisk og 
merkantil rettledning og i betydelig 
utstrekning hjelp til gunstige innkj0p. 

Fra 1946 t il i dag er det nybygget 
180 leili-gheter med slik st0tte, tilsva
rerude et gavebel0p pa 270.000 kroner. 
Lan har vrert gitt med ca. 200.000 
kroner, da enkelte har greid se-j!; h elt 
eller delvis uten. 

Regner vi 31h person i g jennom
snitt pr. leilighet, blir dette husvrere· 
for rundt 6'30 personer, eller ca. en 
tredjedel a.v de som er knyttet til be
driften via de arusatt e. I tillegg hertil 
er det brukt betydelige bel0p pa r epa. 
rasjoner og forbedring av st!andarden 
i bedriftens egne ·eldre bohger, like
som d et er f0rt opp 12 nye og inn
kj0pt 2 funksjonrerboliger. 

Feriedager • 
I 

Ferien med a lle den<s forhapninger 
og dessV'erre ogsa skuffelser, p. g. a. 
darlig vrer, som vi har •sa a lt for ofte, 
star ig jen for d0ren, og a tter h aper 
vi ailie sammen pa en ekstra god som
mer. 

Selv den darlige somme·r vi hadde 
ifjor fik,k jo de f lest e av oss IliOe igjen 
for, og for meg ble det en h elt ny 
opplevelse som jeg g jerne vi! skrive 
noen o·rd om. 
· L ett overskyet vrer m ed enkelte 

solgl0tt og brukbar temperatur, -
mange glade forhapningsfule fer i
erende gar ombord i bilferjen «Sm0la » 
i Kristiansund med hap om noen dei
lige feriedager. 

Vel fremme pa Str0mmen pa Sm0la 
sbartet vi opp «Junioren»· med Hopen 
som mal. 
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Nye behov dukker imidlertid stadig 
opp, og na r dette skrives star det pa 
venteliste s0knader om st0tte for 35 
leiligh eter , hvorav de 28 ogsa mang
ler tomt. Va rt arbeid med aktiv st0tte 
til boligbyggingen vil rbh fortsatt, og 
vi tar hape a t bedriftsinntektene vil 
g j0re det mulig for styret a bevilge 
de n0dvendige bel0p. 

De· 180 leilig het er som er nevillt, er 
med fa unntak underk astet boii.gban
k enes bestemmelser m . h . t. areal og 
uts tyr. 35 er i eneboliger og resten i 
2-mannsboliger. Ingen i rekkehus el
ler blokker. Fra 1'946 til 1958 v•ar den 
horisin:t alt delte 2.m a nnsbolig en e
radende - oppf·0rt som regel av en 
mann som leide ut den ene leiligh et. I 
de siste 5 ar har det vrert en markert 
overgang til vertirk a lt delte 2-manns
boliger. Selv om disse er dyrere a 
•bygge og hver leilighet blir pa 2 plan , 
har man den store fordel a t hver ha lv
del kan betraktes som en selvstendig 
bolig som k an eies, belanes, arves 
eller selges uavhengig •av den andre. 

P risstigndngen h ar sikkert ogsa 
medvirket til denne overgan.g. Kravet 
til egenkapita l er 0ket , og to har let
tere enn en for a greie den n0dven
dige innsats av arbeid og penger. 

(Forts.) 

skjrergarden 
Veiene er nok ikke asfaltert, men 

m ed 30 km fart gar det bra. Sm0la 
er en av de tre store 0yene ut mot 
Atlanterhavet og har ca. 3000 inn
byggere, som praktisk talt a ile er
nrerer seg ved fiske. 0ya er f la t uten 
skog pa nord- og vestsiden, med s tore 
torvmyrer som skaffer brensel. P a 
s0r- og 0stsiden er det plantet noe 
sk og, m en vreret er hardt her ute, sa 
det er vanskelig a fA til noe skikkelig 
beplantning . 

Midt inne pa 0ya har Ny J ord et 
stort bureisingsfelt, og her h ar st aten 
en fors0ksgard. 

H er dyrk es !itt av hvert, men po
teter og g ulr0tter t r ives best. Gul
r0ttene er av a ller rbeste kvalitet og 
gir svrert godt utbytte. 

Elektrisk energi fikk 0ya for 5- 6 



a r siden. Vann er mangel
vare, og a ile hu s har samle
kummer for regnvann, - sa 
her slese<; det ikke m ed van 
net. Rundt eya Jigger over 
3000 smaholmer og skj:£r 
med mase sma June viker og 
sund. - E n mil rett ut for 
Smela - ut mot selve nord
vest.Atlanterhavet , Jigger 
Veidholmen - en ey isolert 
fra den evrige verden og 
med ca. 700 innbyggere et 
samfunn for seg selv i a ile 
m a ter. Husene star tett i 
tett uten noen som h eist re
g ulering, og veiene er 1,5---'2 
m brede og sementert, sa her er det 
ikke noen bilproblem er. 

H er er bygd en sv:£r moJo for a 
skaffe havn for fiskeflaten, m en en 
kan jo tenke seg havet i sin fu lle 
vrede nar m an herer a t en uv:£rsdag 
f lyttet belgene en stein pa over 3 
tonn tvers over moloen. Vi landkrab
ber har nok sv:£rt vansk elig fo r a 
forsta h va uv:£r og storm her ute er. 
Men folk er g lad i heimene sine og 
forholdene, og f a ktum er a t det byg. 
ges stadig nye hus og fo lketa.!let 0k er. 

P a den ytterst e ede holmen her ute 
Jigger H a ugjegla fyr, og det var en 
stor opplevelse a fa besek e dette 
fyret med dets hyggellige og g jestfrie 
fyrmesterassistent Olav H a mmer 
Olsen. 

Utsikt tra fyret 

Selve fyrtarnet er 30 m heyt med 
en diamater pa 8- 10 m nede og 3 m 
oppe i selve fyr lykta. Fyret har to 
aggregater, og lysp:£ra i fyrlykta er 
pa 1000 watt. Rundt p:£ra er det en 
masse glassprismer som gir et m eget 
kraftig lys som sees mange mil ute i 
havet. I sommer er det foretatt store 
reparasjoner av fyret, og det er inn
redet to sma leiligh eter som var rik
tig h eimekoselige. 

Selv om jeg kobler fabrikken helt 
ut nar jeg har fer ie, ble jeg f lere 
ganger minnet om Ranheim Kraft, 
og det ferste jeg mette pa fyret var 
Ranheims malerpapprull med den 
kjent e og kj:£re isbj0rn. 

H er ute pa Sm0la f ikk jeg ogsa 
forneyelsen av a hilse pa en arbeidets 

Haugjegl a fyr 
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Hovedgata pd Veidholmen 

hedersmann pa 93 ar, som har drevet 
fiske i 80 ar og var frfemdeles helt 
andsfrisk, og han hadde utrolig mye 
a fortelle om fiskernes k ar opp gjen
nom arene. Edvard Kirkenes var for 
0vrig meget belest og en foregangs
mann pa mange mater, - skribent -
foredragsholder - lrerer i brul{ av 
fiskeredskaper og med i bygdas styre 
og stell. H an var ogsa !itt av en poet, 
og et dikt skrevet til en av sine beste 
venner pa hans 70-arsdag var preget 
av kjrerlighet til yrket, sj0en. og be-

folkningen her ute i hav
brynet. Handskriften til 93-
aringen v<ar sa flott og ny
delig at det var en lyst a se. 

Etter denne turen kan jeg 
godt forsta Oddmund Faks. 
vag, som sier: «Ingen ferie 
uten en tur til Fmya» (som 
er Sm0-as nabo) , og jeg t0r 
trygt anbefale aile land
k rabber en tur til de ytter
ste skj rer. 

Etter en snartur heimom 
Ranheim startet vi pa ny 
med «Tomtvatnet» to mil 
s0r for L evanger som mal, 
for a a vslutte ferien pa 

Furukollen, - en a ile tiders koselig 
hytte som Jigger sa lunt og trygt inne 
i skogen noen meter fra v<atnet. 

Jo, det er et forunderlig, men her
Jig land vi bor i med a ile mulige 
variasjoner i natur, levevilkar og 
folkelynne. 

Vreret snakker vi ikke om nar det 
gjelder sommeren 1962, men det er 
a lltid deilig med ferie, og ferien i ar 
har virkelig vrert en kvile bade for 
kropp og sjel. 

Furukollen i august. 
T. B. 

En av de idylliske smd 0yer , Hatmos0y, som ligger ca. 500 m fra Sm0la 
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Nytt fra sekkefabrikken 
Siden september-nummeret av R -N 

fra 1961, der vi hadde en artikk el som 
kort beskrev den bestilte bunnlegge
maskin, har mangt og meget erudret 
seg nil.r det gjelder Ranheim og sek
keproduksjonen. 

Vi flyttet i november 1962 inn i de 
lyse og hensiktsmessige loka ler i det 
nye lagerbyg;gs vestre del. I desember 
monterte vi den nye bunnleggeren, og 
formann H agen med s'ine 3 mann og 
4 kNinruer - en hyggelig Hten familie , 
har utv~klet seg t<il en liten stat med 
bAde 1-, 2- og 3-skifts kj0ring. Det har 
skjedd i l0pet av sA kort tid og pil.
kjenningen har vrert stor for a lle ledd. 
Sa l gsa vdelingen har raskt skaffet 
ordres, og driften h ar notert d isse 
med fryd og gru. Og •sA vidt vi kan 
se gAr det den rette veien. Selvsagt 
har vi hatt og vil stadig fA meget nytt 
A lrere, sA vi vii ikke snakke for hoyt 
forelopi·g. Men moro var det !ell. 

For f0rst A ta hylsemaskineilJ : Ved 
relativt smil. forandringer har vi f il.tt 
lengere t0rkere etter trykkverket 
samt st0rre frihet for klisjeplaserin
gen ved store trykkbredder. Dette be
virker st0rre fa rt. Samtidig er avrul
lingsstativene noe h0yere, slik at an
tall rulleinnlegg blir mindre. Derav 
mindre stopptider. Vi har kjort over 
40.000 sekker p il. 8 timer, og d et m il. 
aruses som bPa for denne maskintype. 
Ikke desto mindre k•an man pil. den 
dyreste og nyeste hylsema:s•kintype 
kjore det dobbelte ved g unstige sekke
typer, in'klusive ·«Staffel-sekk»·. Kan
skje blir det vil.rt neste skritt. 

Sekkefabrikken er h elt og holdent 
avhengig av at H-karene leverer oss 
et forsteklasses papir. Ruller med 
ujevn bane, ryrrker, lose ved sentret, 
feilaktig eller ujevn fuktighet skaffer 
momentant dil.rlige sekker , mindre 
produks·jon og mindre fortjeneste for 
sekkefolk ene. 

Den nye bunnleggeren kom i pro
duksjon p il. meget kort tid etter mon
teringen. Det var ikke mange dagers 
kjoring med montor Schwermann for 
R0nne og Skjervoldsmo satte i gang 
p il. egen hAnd. P ·A bakgrunn av sist
nevntes m a nglende maskinelle erfa-
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ring m il. hans prestasjon settes m eget 
h0yt. 

Vi har ogsil. pi\. denne m askin n il.dd 
ca. 40 000 pr. dag. H er er vi ig jen helt 
i h il.nden p il. m annska pet ved hylse
maskineru. E r ikke hylsene jevne og 
pla ne kj0rer vi oss fast. Maskinen er 
m eget var, m en er alt i orden gAr det 
sA det er en fryd. Vi er ikke skuffet 
over den . 

Opplegget for sortering og pakking 
er ikke endelig. V•Are h elt nye sor
t erersker ser ut til A kunne finne takt 
og rytme, og ing. Larsen vil nok 
snart ha linjen for kombinasjonen av 
sydd og limt ·sekk klar. Vil.re velovde 
og dykt'ige syersker har f il.tt forsterk
ninger. Og Gabrielsen ved den nye 
buntemaskineru (den er n esten like 
effektiv som h a n selv) tar unna sA 
det gyver. 

I det hele tatt er det fart i -sak ene, 
selv om vi selvfolgelig ikke er ved 
veis ende. Denne utpregede stykkpro
duksjonen brerer preg •av frisk luft, 
og vi h il.per fremgangen fortsetter. 
(Apropos frisk luft. Vi lover vifte i 
de forovri•g go de garderober). 

Av nye ting som sikkert vii komme, 
nevner vi sydd verrtilsekk. Disse kre
ver sin plass. Vi har a lt sett hvilke 
krav sekkeproduksjonen stiller til 
plassbehovet. GAr vi dertil inn ogsil. 
for Staffel-sekker, m elder nok beho
vet for oket plass seg straks. Og oker 
vi sil.ledes igjen vil.r kapasitet til A 
fored le eget papir, sA er det sikkert 
ikke den dummeste vei A g il.. 

Men en gunstig utvikling stiller 
store krav til hver enkelt a v oss. 
F0rst og fremst g jelder de,_t kva lite
ten. Vi m il. hver p il. vil.r plass g jore 
vil.rt ytt erste for a t det produkt vi le
verer fra oss har den kvalitet som vi 
vet forlanges. Slur v k an t a knekken 
pil. oss. Og da er det ikke langt fra 
Capitol til den T arpeisk e klippe. 

Til slutt en liten r undsporring hos 
personalet i sekkefabrikken for A 
h0re hva de har pil. hj ertet. F orst for
mannen , Otto H a;gen, som har vrert 
m ed i garnet siden f0rste sekk ble 
sydd i Trondheim den 19. april 1929 
pil. Nordenfjeldske Sekkesentral. H a n 
var da 16 Ar gammel. For mann ble 



«Selck ef amil ien » i dag 

h an a lt i 1937. Han synes deter mor
somt med det oppsving produksjonen 
har fat t siden R a nheim overtook, selv 
om presset er 0ket, srerlig synes haru 
om det nyanskaffete maskineri, men 
0nsk er seg a lt na m ere plass for pro
duksjonen. 

Maskinf0rer J a )wb R0nne fra H eim
da l, f0dt 1'9'37, er •a lt fo r en veteran a 
kalle. H an kom til Leangen i 1956. 
R0nne synes nok ·a t den intime grup
pef0lelsen i sekkefabrikken pa L ean
gen er noe h a n savner na, m en m ener 
at fordelerue i dag er store. F. ek s. 
mulighetene for rask ere teknisk hjelp. 
H an 0nsker seg kuru a fa ordre av en 
foresatt (det kommer nok, R0nne) 
samt en ny hylsemaskin (det er d u 
ikke a lene om 1 ). 

Sa sp0r vi en av de kjekke, raske 
«smapia'n» vare, Inger Kvam , syer
ske. E r raruheimsbygg i tredje gene
ra:s jon og kom i 1961, den 16. a pril, 
som 16-aring pa sortersalen og et 
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halvt a r senere til Leangen.. Inger 
synes a11beidsforholdene er gode, hun 
liker seg godt, til tross for jevnt og 
hard t a rbeid, m en vii ogsa h eist a t 
«·sekkegjengen» va r for seg selv. Ase 
Eidsholt, b a lleriruaen i sekkeballetten , 
var nar dette ble skrevet, s·yk. 

Pakkeren Ivar Ga br ielsen: fra Stok
sund var a lt som 16-aring fu llgod kar 
som fisk er, m en trives sa godt a t h an 
med sine 26 a r har rukket kone, 3 
barn og tomt oppi R eppesbakken. H an 
er !itt av en energibunt, og forla ter 
nok ikke sin kj rere buntemaskin med 
det f0rste. Den er storveies. 

Til s lutt noen ord m ed en a v Ran
heims husm0dre, Inger Sa ksvik, som 
ble mobilisert for a hjelpe oss i over
gangen fra 1 til 2 skift. Hun er sa til
freds m ed jobben a t hun og Johan er 
blitt enige om a t dette b0r fortsette 
inntil videre. Slikt er jo hyggelig, og 
vi haper det forts att utvikler seg i 
samme r etning. 

C. B. 0 . 



Av Ranheim Papirfabriks historie 
(Forts. fra nr. 1 - 1963) 

Utvidelsen av aksjekapita len for 
anlegget av den nye fabrikk gikk 
meget trAtt. MA!et, 1 million k roner, 
ble ikke pA lan:gt mer nAdd, - m a n 
mAtte slutte ved kr. 500.000,- , hvor
av kr. 10.000,- i preferanseaksjer. 
Den formelle nyordning ble vedtatt 
pA generalfor.samling 25. mars 1891. 
SA vidt det kan sees ble den virkelig 
innbetalte aksjekapital dog ikke 
st0rre enn kr. 410.000,- . 

N rermere oppgave over n Ar i 1891 
faJbr-ikken kom i gang har ikke vrert 
A finne. Meru resultatet ble enda st0rre 
skuffelse enn cellulosefabrikasjonen. 
Detaljer foreligger ikke, kun en sum
marisk oppgave som gAr ut pA a t al
lerede etter et pa r Ars drift ha dde 
man opparbeidet et underskudd p A ca. 
kr. 100 000,- . Og etter forlagskon
trakt av ja nuar 1892 fremgAr at fir
maet Chr. Christophersen fikk for
lagspant i fa brikkens beholdn.inger 
sAve! av cellulose som av papir. -
H v orto1· det g ikk sA galt stAr m eget 
ukla rt for oss i dag. Etter Morgen
bladet 1891, nr. 13, var a llerede i 1890 
ettersp0rselen etter papir sA livlig at 
flere fabr ikken kunne slutte kontrak
ter pA lengere sikt. Tilgangen pA ord
res var gjennomgAende sA god at be
driftene stort sett kunne glede seg 
ved jevn og relativt rommelig beskjef
tigelse. I l0pet av 1892 overdrog J ens
sen aile •sine aksjer til Christophersen, 
og f·abrikkens direksjoru m eddeler 5. 
november 1892 a t L. J ens·s·en fra den 
dag opph0rer som selskapets direld0r 
og a t fra samme tid Martin Selig
mann tiltrer som a dministrerende di
rekt0r og undertegner aksjeselskapet 
sammen med bokholder Odin Brun. 
Direksjonen bestir av Seligmann, 
Piene og Halvor J enssen. 

La urits J enssen 1blir sittende med 
og boende pA R a nheim gArd til 1897, 
da ha n selger den til Christophersen 
for kr. 200 000,- idet han forbeholder 
seg for sin og sin hustrus levetid bru
ken av «Tr0a», oppe i Asen syd for 
Ranheim g Ard. P A «Tma » bodde J ens
sen de siste par Ar av ·sitt liv, og her 
d0de han 7. juni 1899. 
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Tar man et tilbakeblikk over peri
oden Laurits J enssen ( 1884- 1892) , er 
synet ikke oppl0ftende. Det er iallfall 
mest de m0rke trekk •som er i0ynefal
lende m ed a ile vanskeligheter m ed 
St0rmer og anlegget, s•kuffelsene m ed 
produksjonens kvantitet, de sterkt 
fallend e priser pA produktet, uavlate
lige finansielle vanskeligheter , og til 
s lutt den suksessivt tiltakende a v
hengighet av firmae• Christophersen. 
Og a lt dette tross et utrettelig ·slit av 
Laurits ,;renss·en og hans m edarbei-
dere. · 

Men bildet skulle bli m0rkere 
Ar ene fremover. 

P e1ioden Chr. Christophe1·sen . 
(1893- 1899- 1903) 

F0r vi gAr inn pA kombinasjonim 
Ranheim- Christopher sen er det IWd
vendig A g j0re rede for firmaet Chr. 
Christ-ophersens fremkomst og utvik
ling. Ranheim danner n emlig i de 
ovenaruf0rte Ar en integrerende del av 
firmaet , om enn formelt selvstendig. 
KHdene er et par artikler av Abr. 
Grimstvedt i Papirjourna len 1923, 
«Fra •svundne dage», o·g innber etnin
gen fra bobestyrelsen i Christopher
sen~ konkursbo. 

Firmaets sjef, generalkorusul Chri
stian Christopher·sen, va r f0dt i 1840, 
en av de flere br0dre som kom til A 
innta fremtredende Stillinger i norsk 
samfunnsliv. En av dem ble Norges 
utenriksminister, W . Christophersen. 
En annen var den kjerute «don P edro» 
i Argentina. De var a ile self-made 
menn. Christian Christopher sen be
gynte som isenkram-butikksvenn i 
Fredriksha ld, kom derfra til Bir ming
ham i lignende stioJ!ing, vendte tilbake 
til Norge i 1869 og et a blert e agentur
forretning i Christiania, vesentlig i 
jern- og kortevarer. Det gikk hurtig 
oppover. H an ble i 1869 gift med en 
datter av konsul Truls Wiel i Fred
rikshald og fikk derm ed innsmett i 
de h0yere kretser i skogindustrien. 
Tremasseindustrien tiltrakk h a m 
sterkt, ha n forsto a:t der var mye A 
g j0re. 
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En 0stenilcsk papirjabrikk jc 
N ed erst til venstre papirmas1 



siden. @verst fra hollenderiet . 
'il hoyre pumpeanlegg fo-r v ann. 
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F0rste forbindelse med de to indu
strielle bedrifter var salg av rekvi
sita; sii oppniidde han ii bl'i ·salgskom
misjonrer for dem og begynte sa 
smiitt ii yte fHJbrikken finansiell 
st0tte, bi. a. endossere deres veksler 
ved ii utnytte sin allerede tidlig vel 
befestede pos is•jon i bankene. Dette 
tok den utvikling a t han i st0rre og 
st0rre grad finansierte fabrikkene 
mot ii fa salget, etterhvert enesalget 
av produktene, trem aJSse og papir, og 
leveranse av rekvisita. I innberetnlin
gen fra bobestyrelsen fremstilles den 
generelle utvikling slik: Firmaet over
tar - hvis ikke produksjonen kj0pes 
for et bes t emt tidsrom - salget av 
fabrikkens produksjon mot alminne
lig salgskommisjon m ed tHlegg for 
delkredere. Sa viser det seg a t fabrik . 
ken m a ngler kapita l endog til den 
daglige drift, og enda m ere til utvi
del•ser, moderniseringer og nyanskad'
felser, utstyr og m•askineri, som alt 
m elder seg som uomgjengeilg n0dven
dig om konkurr·ansen skal kunne tas 
opp med de nye anlegg. Det blir fir
m aet S'Om har enesalget som rna 
skaffe pengene. Men dets egne midler 
strekker ik·k e tH , pengene blir r eist 
ved forskjellige vekseltransaksjoner 
g jennom 'Christophersen, som g jen
nom pa pirenes anbringelse hos sine 
ba nkforbindelser r eiser de forn0dn.e 
midler. Disse transa ksjoner betegnes 
som «forskudd» og antar et meget 
bet enkelig omfang. 

I 1881 fikk Christophersen fra sin 
svigerfar en •arveutlodning pa 80.000 
kroner og a r et etter en lignende pa 
360 000 kroner. Fra denne tid synes 
forretningen a h a skutt sterk vekst, 
den ha dde ervervet e n sentral stilling 
i den bransje som for forretningsver-

denen sto som firmaets hovedvirk
somhet: tilvirkning og omsetning av 
tremasse og cellulose. 

I Abraham Grimstvedts fremstil
ling heter det bl. a. : 

TH a begynne med var det han som 
hadde ha ls og ha nd over fabrikken , 
m en etterhvert som disses ansvar til 
ham steg, Iangt over hans virkelige 
evne, var det fabrikkene som tok 
m akten fra h a m , ha n kunne ikke 
m ere komme ut a v deres garn. Sa 
lenge det holdtes g•aende va r ordnin
gen fordel a>ktig for aile parter. Det er 
vel tvilsomt om norsk tremasse- og 
papirindustri skylder noen enkelt 
mann sa meget som ha m. Industrien 
var ny og uten tillit i pengemenns 
krets. 'Christophersen satte inn sitt 
gode navn og tillit , hvorved f•abrik
k ene fikk midler til a utvikle seg og 
vokse seg frem. Sa mtidig tjente fir
maet en m engde penger pa ordnJngen 
dels ved salgsproV'isjoner, dels ved 
leveranser og deJ.s ved •aJkseptprovi
sjoner osv. Ved siden hera v drev fir
m aet en m eget s tor eksportforretning 
av trem asse, cellulose og papir, som 
han kj0pte for egen r egning og sendte 
til aile verdensdeler. 

I 1877 kom en ung tysker , Carl 
Kirschensteiru, i Christophersens tje
neste, ble hurtig en m eget betrodd 
kontorsjef, og ble i 1886 opptatt som 
aJssosiert m edlem av firmaet med 1/4. 
H ans virke var a lt a nnet enn brem
senJde pa den farlige utvikling. -

Bobestyrelsen : «Man f a r det inn
trykk at firmaet har funnet en viss 
tilfredsstillelse i pa sin harud a samle 
forhandlingen av de flest mulige un.. 
der bransjen sorterende fabrikkers 
produksjon.» 

( Fortsettes) 

\1 ern ear beidet i bedr if ten 
E gentlig skulle vel Birger Olsson , 

som fungerte som vern eleder i aret 
1962, vrer e den som best kunne for
telle om vernelagets virksomhet i det 
Ar som har gMt. Det er n emlig klokt 
en gang i blant A stoppe opp - se til
bake pA den virksomhet m an har 
drevet og betra kte de r esulta ter den 
f0rte til. 

Birger Olsson gikk inn for verne. 
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a rbeidet m ed stor interesse og gl0d, 
og de forskj ellige a vdelingsmestre har 
nok Olssons a rgus0yne i friskt minne 
enda. Vern eutvalget fikk utrettet en 
god deli 1962, - og de fleste av deres 
arumerkninger under vernerunder og 
ellers ble t a tt ad nota m , og bedriften 
har kommet nok et skritt Ienger na r 
det gjellder A skape en trygg avbeids
plass. Men selv om bedriften har kom-



met la ngt n a r det g jelder vern og vel
ferd rundt om pa de forskj ellige a r
beidspla sser , sa ha r det seg s lik a t vi 
a lltid vil ha opga ver a l0se. D et full
komne na r vi vel a ldri. Men vi kan 
aile vrer e m ed a skyve «!a sset» frem
ovel' . 

For a kaste et blikk pa det som a ile 
h eist legg er m erke til - statistikken 
over skader og fra vrer. 

I a lt ble 39 sk a der m eldt til Riks•
trygdeverket i 1962. Et par •a v ulyk
k en e forte til store ska der og de sk a
dede ga r sykmeldt fremdeles . Fore
tar vi en sa mmenligning med tidligere 
a r vii vi f a f0lgende bilde : 

1959: 29 skader som forte til 44 7 
fravrersdag er. 

1960: 42 ska der som f0rte til 917 
fravrersdaget•. 

1961: 31 skader som for te til 618 
1962: 39 s•kader som f0rte til 916 

fravrersdager. 
Som det vil fr emga, - det ·ser ikke 

sa lys.t ut. Det er for ma nge sk a der; 
a lt for mange f pavrersdager. 

1. kva rta l i 1963 e;ir oss h eller in
gen grunn til a se optimistisk pa situ
asjonen. Det ble da notert 16 ska der 
som f0rte til 241 fra vrersda ger. Rik
tignok ha r vi n a ha tt en lenger e peri. 
ode uten sk a der, slik a t 2. kva rta l 
fortoner seg g ans'ke bra forelopig. 
Men mye k an skj e enda. 

N a kunne m an nook spinne en god 
del pa de toallene jeg h ar t a tt m ed, -
!age en oversikt over skadenes forde
ling avdeling svis, etter art osv. Selv
sagt ha r a lt dette kra v pa den storste 
oppmerksomhet, det vii gi oss et full
stendig bilde av situa sjonen som vi 
kunne trekke lre rdom a v. 

Likevel ha r jeg denne g a ng lyst til 
a benytte spa lteplassen til noen m er e 
g enerelle betra ktninger omkring ver
nearbeidet , om h vordan vi sk a l kunne 
komme skoadene til livs. Kan vi i det 
hele t a tt gj0re noe for a obringe t a l
lene nedover , det snakkes jo sa mye 
om a lle disse hendelige uhellene. 

N a ha r jeg i !0pet av den korte 
tiden jeg har vrer t m ed i vernearbei
det, hatt; kontakt m ed en r ekke verne. 
ledere fra andre bedrifter. Enkelte av 
disse ha r pene resulta t er a vise til, 
andre vii h eist snakke om noe a nnet. 
Ga r man disse mennesker n rermer e 
inn p a ){lingen , viser det seg at de be-
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drifter som har aktive a rbeidsledere 
og verneombud h a r kommet mye len
ger e enn de andre. Det er en kjens
gjerning a t dersom a rbeidsledere og 
vern eombud ser lett pa sine oppga ver 
i vernearbeidet , da vii m an ikke kom
m e noen vei, uansett hvor inter essert 
bedriftsledelsen ma tte vrere, uan.sett 
hvor aktivt verneutvalget a rbeider. 
K an ikke vernetanken holdes levende 
bl•a nt dem som omgas fo rholden e pa 
a rbeidspla ssen daglig, hj elper det lite 
hva a ndre m a tte si og gj0re. Dette 
betyr at vi rna sette mye a v var lit til 
det anbeide a rbeidsleder e og verneom
bud m a kter a utf0re. Dette a rbeidet 
vii ikke a lltid vrere sa fryktelig mor
somt. Aktive a rb eidsledere og verne. 
ombud vii nok komme opp i ubehage
lige diskusjoner m ed de a nsa tte, noe 
som h ar sine g runner . Vi er n emlig 
slik innrettet a t vi hoa r var e egn e m e
ninger om s a k er og ting, og vii h eis t 
foret a oss det vi selv onsker - vi er 
individua liste<·. 

I og m ed a t vi er nodt til a arbeide 
for a tjene noen kroner til livets opp
hold, har vi a ller ede blitt berovet noe 
a v var frihet , f or a ller heist skulle vi 
jo ha lig g et ute pa sjoen, s t elt i ha gen 
var eller hva det m a tte vrere. N a r vi 
sa heller ikke far Iegge an vart a rbeid 
etter eg et 0nske, styrkes opposisjons
lysten enda m ere. Vi rna m0te til be
st emte tider, t a spisepa use til fa stsa tt 
tid osv. Alt dette f a r oss uvilka rlig og 
ofte ubevisst til a r eise bust og stritte 
imot. Kommer de t sa en a rbeidsleder 
eller et verneomblid for a fortelle oss 
at ma ten vi utfore r vart a rbeid pa er 
r isikabel - vi k a n pat0re oss selv og 
andre ska der , - ja, da vil vi g anske 
n a turlig vrer e a vvisende. Sa nn ha r vi 
gjort det f0 r - ingen er blitt ska det , 
f0lgelig f a rer a rbeidslederfverneom
bud m ed tullpra t. Sa nn Jigger det a n , 
om vi beklager det a ldri sa mye. 

Men kan en a rbeidsleder eller et 
verneombud forandre va r na tur, da? 
Selvfolgelig ikke. Men de kan begge 
vrere m ed og t a opp k a mpen , og det 
er en kamp de har gode sjanser til a 
vinne dersom· de selv vi!. For selv om 
vi str itter imot na r noen vil fortelle 
oss ting, sa ha r de a ller flest e a v oss 
fornuftige t a nker ogsa, som k·an fa 
oss. til a innse at det andre sier ikke 
er sa dumt likevel bestan.dig . 



La meg trekke fram f0lgende kon. 
klusjon, at skal vi komme videre i 
vart verneanbeid, sa vil dette i vesent. 
Jig grad avhenge av den interesse og 
vilje arbeidsledere og verneombud 
v•iser for sa:ken, - om de er villige til 
a ta de ube'hageligheter som nok kan 
f0lge med. 

La oss derfor t a m ed listen over 
verneombudene for a ret 196'3, - sa 
f a r vi se hvordan disse karen e sam. 
men m ed arbeidslederne klarer job
ben. Hvilken avdeling vil klare sin 
oppgave best, tro? 

V erneornbud rned v ar arnenn pr. 1lf/2 1963 : 
Gellulosefabrikken: 
Kok e ri: 

Verneombud: 
Varaman~ : 

Rugg e ri: 
Verneombud: 
Varaman~: 

Sodahu s : 
Verneombud: 
Varamann: 
Hovedav delingen: 

Eggens skift: 
Johan Kambuas 
Alf Darell 

Odd U llstad 
Arne 0yas 

0 . Saksvik 

Alstads skift: 
Verneombud: John F a rbu 
Varamann: 0. Kirkvold 
Etterbehandl ingsavdelingen: 

Verneombud: 
Varama nru: 

Sorter salen: 
Verneombud : 
Varamann: 
Mek. v erksted: 
Verneombud: 
Varamann : 
Snekker veTksted : 
Verneombud: 
Varamann: 
U t earbeider e: 
Verneombud: 
Varamanlli : 
Sekke!ab1·ikken : 
Verneombud : 
Varamann: 
F'jr:era: 
Verneombud: 
Varam ann: 
H ov.edkontor: 

Moksnes' skift: 
B j0rn Bj0rnstad 
Louis Auran 

Martha L0vhaug 
Marie Haugan 

Martin Kambuas 
Egil Gipling 

Steinar Barstad 
Karl Johnsen 

Karl Lund 
Georg V·a den 

John Svendsen 
Ole J egtvolden 

M . Bremseth 
D. Wikdahl 

Verneombud: Roy Poulsen 
Varamann: Bj0rn Daaland 
Laborator iurn og drittskontoT : 
Verneombud: Birger Olsson 
Varamann: John Guldberg 
Hovedverneombud: Sv. Ekelund 

Rustad skift: 
E. Andersen 
Leif Skogmo 

P er Olsen 
Boye Moksnes 

H. Hansen 
J . Kirkvold 

Grytbakks slcift: 
Willy H ansen 
Torleif Haa rberg 

H a r·ald Malvik 
H elge Smevik 

li. Srethervold 
Konrad Brurok 

Johanssons slcift: L eikv olds skift 
Tor Lar·sen. Sverro Ekelund 
Torbj. Stenha ug A . Knutsen 

Gjengst0's skift: 
Alfond Olsen 
Gudm. Guldberg 

HYBLER 

B edriften har behov tor .et par 
hybler to1· herre1·. H elst rn0b. 

l ert og rned adgang til bruk av 

kj0kken og bad. 

H env . kontorsjef Dyblie eller 
fn,t, Astrid Haarberg. 

Verneleder: Torodd Ronress 
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For oss som skat drive m ed verne
a rbeid finnes det ingen ting som h e
ter hendeHge uhell. Aile ulykker, a ile 
skader har sin a rsak. L a oss ga inn 
for a fjerne disse - og husk , vi skal 
ikke f0rst og fremst s0ke ·a finn e en 
eller a nnen vi skal Iegge skylden pa 

for a fri oss selv. Det er a rsak en vi 
skal Jet e etter og s0rge for a fa fjer
net. Kunne vi unnga prestisje, prin
sipprytteri og ga sammen om en fe l
les sak, skulle 1963 kunne bli et godt 
vernear for var bedrift. 

ToTodd Ranees . 

Vfu nye 16 tonns t0mmerkran 
Nar d ett e leses, er arbeidet med 

planering av grunn og fundamente
ringsarbeiden e for var nye 16 tonns 
t0mmerkran langt pa vei. 

Etter hvert som var cellulosepro
duksjon har 0ket har ogsa behovet fo r 
t0mmer 0ket m eget sterkt. Som t0m
m ersjef Almas skrev i Ranheims-Nytt 
nr. 3 1962, har fabri>kk en i dag en k a 
pasitet pa ca. 35.000 tonn 90 % (luft
t0rr) cellulose pr. a r som igjen gir et 
a rlig virkesforbruk pa ca. 175.000 
f. m3 .. Hvis sagbruksindus t r ien fort
satt k an fa arbeide noenlunde ufor
styrret i arene fremover, regner vi 
med at denne k an Ievere oss ca. 
110.000 f. m3 virke a rlig. Under denne 
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forutsetning trenger vi a ltsa ytter
ligere ca. 15.000 f. m 3 rundvirke pr. 
a r . En s tor del a v dette rna vi regne 
m ed blir Ievert ubarket. Va rt nye 
barkeanlegg er f0rst og fremst byg_ 
get for a barke denn.e virkesmengde. 

Det er i dag ca. 150 forskj ellige 
leverand0rer a v flis- og bakhonved. 
H erav er de t kun 6 bruk - sakalte 
h ela rssagbruk - som svarer fo r ca. 
45 % av leveransene. De r esterende 
bruk star en del av aret , og virkes
leveransene fra disse s topper dess
verre opp i enkelte perioder. P eri
aden f0r og etter jul er ubetinget den 
vanskeligste. Vi vet jo at vinteren 
enkelte ganger k an vrere gansk e 



Slik bli1· v et?· nye lo·an 

ha rd, m ed til dels store sn0mengder, 
og da er det ingen sp0k a t a virke 
opp fra «fjrera», s-Jik vi har g jort det 
i den senere tid. 

F or best mulig a kunne m 0te en 
slik s ituasjon h a r vi, i likhet m ed de 
fl est e andre st0rre cellulosefa brikker, 
l{Qmmet frem til a t en skik k elig t0m. 
merkran er det utstyr som best k a n 
l0se problem et med lagring av r und
virke. Lagring er i seg selv uproduk
tiv, og i motsetnlng til produks jonen 
skaper den i regelen ikke varer av 
h0yere verdi. Man rna nesten a lltid 
r egne m ed tap enten ved a t kva liteten 
forringes eller at en viss del 0delegges 
ved brekkasje eller pa a nnen m a te. 
Lagringen binder dessuten betydelig 
k a pita l, krever arbeidskraft, utstyr 
osv. Den f0rer sa ledes til utgifter og 
ingen inntekter, nar en ser bort fra 
spekulasjonslagring. Det n a turlige 
hadde derfor vrert a samordne inn. 
kj0p, produksjon og salg , s lik a t lag
rene kunne holdes nede pa et mini
mum. D ette g jelder generelt og selv. 
f0 lgelig ogsa i h0y grad for vart pro. 
blem med virkes·lagringen. Det ide. 
elle ha dde vrert om vart virkesfor. 
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bruk kunne bli tilkj0rt fabrikken fra 
dag til dag fra leverand0rene, m en vi 
bor dessverre i et land hvor de klima
tiske forhold enkelte ganger spiller 
oss et puss . Dette rna vi se i 0ynen e 
og innrette oss deretter. 

For a fa en m est mulig rasjonell 
ha ndtering av rundvirke og m uligh et 
for a lagre 25.000 a 30.000 f. m3 blir 
t0mmerkranen plasert p a jordet nord-
0St for hovedkontoret. Av plan.tegnin
gen sees at kranen skal betjene omra . 
det fra bark eanlegget ved huggeriet 
og opp til oljesporet . Virke fo r lag. 
ring kan da kj0res inn m ed jernbane. 
vogner over olj esporet eller m ed hiler 
fra vei parallelt m ed dette. Den del av 
virket som sk a l rett i produksjonen 
kan kj0res inn fra sporet n ede ved 
huggeriet, eller fra hiler. Matebordet 
foran barkemaskinene for utsettes be
ny ttet for bade barket og ubark et 
virke. Virket tenkes l·agret i strop
pete bunter s lik a t det blir lett a ta 
det tilbaJk e. 

Kra nen leveres av firma Sverre 
Munck, Bergen, og bygges for netto 
last 16 tonn. Det blir en sakalt bukk
kra n helsveiset boksutf0relse. 
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Spennvidden m ellom kranskinnene er 
40 m. Totallengde a v kranen er 63 m 
og h eiseh0yde ca. 12 m over bakken. 
Kra nbroens kj0rehastighet er 50 
m fmin. , st0rste heisehastighet 8.5 
m /min. og kranvognens kj0rehastiget 
er 25 m fmin. Kran ens vekt totalt er 
ca. 1'20 ton.IL, og den vil bli Ievert i 
seksjoner for montasje h er pa stedet. 
Sa snart den f0rste del av funda men
t ene for kranma:skinene er ferd ig , vil 
montasjen bli pa begynt. 

Stmmtilf0rselen til kra nen vil skje 

via en egen 180 volts transformator 
og et blankstrekk pa en stolperekke 
langs kranens ene side. 

I tilknytning til t0mmerkranen er 
det t enkt anordnet et nytt «badebas
seng» for a best emme kubikkmassen 
i bur1tene i likhet med det vi har for 
langhon. 

N ar kranen star ferdig, vi! det bli 
et gans·k e ruvende anlegg, slik vi kan 
se det r undt om pa et fl ertall av 
cell ulosefa brikker. 

Harry Rogm· Olaussen. 

BEDRIFTSIDRETT 
D et er ganske mange av bedriftens 

ansatte som har funnet sin plass 
blant friidrettens ut0vere. J a, det er 
f aktisk dem som pastar at det er 
s t0rre aktivitet h er enn i idrettslaget 
pa stedet. Men det er alt-sa ikke vare 
ord. Fotballaget i R.I.L. har da vrert i 
kamp f lere ganger i a r , ja , de har 
vunnet ogs•a. Som vanlig n a r R a nheim 
spiller fotball er de best nar de taper 
og ha r ytterst svake k a mper nar de 
vinner. Ja, slik star det i hver f a ll 
if0lge «fotballek s pert ene» i avisene. 
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Men det var bedriftsidretten, da. 
Og hvem s kulle vrere nrermere til a 
informer e oss om det som foregar der 
enn bedriftsidrettsutvalgets formann, 
Aksel B erge, som uttaler : 

Noen srpesielle pla ner har vi ikke 
for denne sesongen, sier h a n . Det vil 
si vi har sa smatt t enkt pa bordtennis. 
D en 0konomiske side av den saken 
har vi ikke unders0kt enna, men vi 
fa r se hva det blir til nar det er g jort. 
Vi har n emlig en bordtennis-ekspert 
blant de a nsatte h er ved bedriften 
ogsa, sa det skulle virkelig vrere moro 
a fa pr0vet den ne idrettsgrenen. Det 
kunne da vrere mulighet er for a akti
vis·ere en ny gruppe. 

- Og ellers? 
- Ellers blir nok fotball og skott-

hyll de dominer ende 0velser som f0r. 
Men !itt forandring i kosten h a r vi da 
terukt a by pa. D en 22. m a i a rrangerer 
vi t erreng l0p. Det er f0rste gang vi gir 
oss ut p a den galei, og det skal bli 
interessant a se om det blir noen opp
slutn.ing. 

I fotball rna vi i ar ga inn for a 
forsvare va rt kretsmesterska p fra i 
fjor, da vi vant vandrepoka len til ode! 
og eie. D enne pokalen er en flott sak 
som det er spilt om i 11 ar. J eg har 
regnet ut a t det er spilt ca. 16 000 -
seksten tusen - enkeltspilletimer om 
denne pok•a len . Sier vi da for enkel
hets skyld at et a rbeidsa r er 2500 
timer, er det faktisk 6 arsverk som er 
m edgMt. Dette er noe ·a t enke pa for 
dem som mener a t bedriftsidretten. 
har liten og ingen berettigelse. D et 
blir da t ross a lt ytet noe h er ogsa. 



Skotthyllentusiastene ha r ogsa en 
spesiell oppgave i a r. De rna nemlig 
pr0ve a sikre oss seier i kretsmester
skapet og derm ed va ndrepokalen. 1---;:======~=~ Denne har vi na 2 aksjer i, m en det 
er det ogsa 2 a ndre lag som h a r, sa 
her kan det bli knivkasting hadde jeg 
nrer sagt. Men du skj0nner at det 
begynner a haste, hvis vi skal greie a 
innlemme ogsa denne pokalen i sa m
lingen var. 

I parentes bemerket vii vi si a t 
poka lsamlingen til bedriftsidrettsla 
get pa Ranheim begynner a bli anse
lig, men det k a n sikert skaffes plass 
til flere pokaler. Sa bar e !.;:!em pa ! 

P a vart sp0rsma l om oppslutningen 
og interess·en n a r det g jelder trening, 
arrangem.enter o. l. er sv·aret: 

Interessen skal vi ikke klage pa. 
J eg synes jeg rna nevne at det vel 
ikke i noen tidligere sesong har del
tatt sa m a nge i skikonkurranser som 
i a r. R ek rutteringen i fotball er ogsa 
meget god. Sa vrer trygg 1 Vi skal nok 
holde «koken », sa Berge til s.Jutt. 

E. 

Hans Haugen 
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T erminlista settes opp 

10 AR 

Siden bladet utkom sist har 4 av 
va re arbeidere fylt 70 ar og derved 
fatt mulighet for a innrette sin dag 
som de vll. Sk.aLden nye tilvrerelse bli 
et virkelig gode, kreves at overgan
gen fra a ktiv innsats pa arbeidsplas
sen til pensjonistlivet er tilrettelagt 
pa forhand .. For alle fire g jelder at de 
har sin egen h eim hvor de trives og 
f0ler seg vel. Huset og hagen g ir an
ledning til a fylle t iden med arbeid i 
deru utstrekning de f0ler trang til det, 
og ellers har de forskjellige interesser 
som de dyrker. Selv om enkelte av 
dem har m a ttet Iegg e opp f0r tiden, 
sa er h elsa likevel god nok til a t de 
kan glede seg over livet , og det var 
de enige om a lle 4 at de hadde det 
bra. 

Hans Haugen er f0dt 12. a pril 1893 
i Bjugn og ba r pmvet !itt a v hvert f0r 
han i 1914 reiste til R anh eim og fikk 
jobb i kokeriet . 



Etter konfirmasjonen bar det ut p~ 
Lofot-fiske, f0rst som kokk og siden 
som salter og flekker. Senere ble det 
noen ~r p~ sildoljefabrikken p~ hjem
stedet etterfulgt av en kortede tid 
som a nleggsarbeider p~ Dovrebanen. 

H a ugen kom ganske snart over i 
mek . verksted, som s~ ble hans faste 
arbeidsplass. Her har Haugen utf0rt 
et utmerket arbeid, og har a lltid vist 
stor interesse og iver i tjenesten. 
Verksmesteren pleide ~ si n~r han 
nkulle kara kterisere Haugen , at Hans 
var det Ul1!0dvendig ~ sette i arbeid 
fra nytt~rsdag til neste nytt~rskveld. 
Han ville s·~ likevel s0rge for til en
hver tid ~ vrere effektivt beskjeftiget. 

Osvald J{v am er noen dager yngre 
enn H a ugen , idet h an s~ dagens lys 
16. april 1893. H an er i motsetning til 
sistnevnte f0dt og oppvokset p~ Ran
heim. Etter ~ h a arbeidet en tid p~ 
Grilstad, fikk han a nsettelse i plate
verkstedet i barkskuret, hvor sven
sken Nord var hans f0rste lreremes
ter. Det ble imidlertid ikke som plate
arbeider Kvam skulle gj0re sin inn
sat'S. Han •ble etter kort tid overflyttet 
til meka nisk verkes ted, lwor etter 
hvert dreiebenken ble ha ns viktigste 

24 

verkt0y. Men allsidig som han er, har 
det bUtt mange jobber a v h0yst for
skjellig art han har utf0rt i ~renes 
l0p. Kvam er grurudig solid og sam
vittighetsfull. N~r han meldte fra at 
et arbeid var f erdig, ja, da va r det 
ingen ting ~ spekulere over - da 
hadde man full garanti for at a lt var 
i den skj0nneste orden. 

I fritiden er det sangen og musik
k en som har vrert Kvams hoved
interesse. Han har jo deltatt b~de 
i mannskoret og musikkforeningen i 
en ~rrekke. Ellers ser han med glede 
tilbake p~ turene i naturen. Hytta ved 
Oppsj0en som en av s0nnene eier, har 
h a tt stor tiltrekningskraft. 

Haugen og Kva m var samstemmige 
om at de hadde likt v erkstedarbeidet 
godt, selv om det h a dde vrert mange 
tunge t ak og ofte vanskelige forho ld 
i gamle dager. 

Haugen kom til ~ tenke p~ en helg 
han m~tte file ut et lager til en bl~se

vifte i det eldste sodahuset, som ved 
en feiltagelse var dreiet for 2%" 
topp i stedet for 2%'', og Kva m erind
ret en langvarig r eparasjon i forbin
delse med hollenderi-turbinen hvor det 
m~tte beklages a t froskemannsutstyr 
enn~ ikke var oppfunnet. 



Ande1·s Konst ad f ant fo r g odt 1\. 
g j0re sin entre i livet 18. m a i. Det var 
i H 0Jonda begivenheten f ant sted. I 
1910 f lyttet f a milien t il R a nh eim. 
Anders pr0vde seg noen 1\.r i Ja ndbruk 
og ved a nlegg f0r h a n fant sin plass 
i fabrikken , f0rst i huggeriet og der 
etter i k austisering sa vdelingen, hvor 
han i a ile 1\.r gikk omkring pi\. sin 
rolig e og stillf erdige m i\.t e og s0rget 
for a t omva ndlingen fra va nlig soda 
t il k a ustisk si\.da n skjedde under de 
r ette forh old. Det er jo svaort viktig 
for det ende!.ig e resulta t a t t empera
tur og meng defor h old h oldes innenfor 
de r et t e grenser . At Konsta d som den 
pi\.lit elige og sa mv"ittigh etsfulle m a nn 
han er , va r den r ette mann p i\. r ette 
pla &s h er , sier seg selv. Bar e synd a t 
han pi\. g r unn a v en ulykke m i\.tt e 
s lutte f0r den nye k a ustisering savde
lingen kom i drift - h er hvor den 
t unge k a lkh i\.ndteringen forsvant og 
ba r e k r a vet t il omhyggelig het og n0Y
ak t ig het ble tilbak e. 
Konstad g i\.r r. i\. og koser seg p i\. eien 
dommen sin, som forres ten svig er. 
s0nnen n il. ha r overta tt . Det er a lltid 
noe 1\. pusle m ed ute og inne. E r vaor et 
bra er det fint 1\. t a seg turer omkring 
i omegnen. H a r han noe 1\. u trette i 
byen , tar ha n g jerne bena f a tt frem
for 1\. sette seg p i\. bussen. 

Yngst av f irkl0ver et er Krist i an 
Svendsen , som f eiret sin 70-1\.rsdag 23. 
m ai. H an sta mmer fra Snillf jor d, m en 
mulighet ene for en ungdom va r ikke 
si\. store i bygda den gang ha n vokste 
opp. I 20-1\.r salder en bes luttet han seg 
til 1\. s0ke Jykken p i\. industristedet 
Ra nheim , h vor han fa nt seg vel til 
r et te. Bortsett fra en kortere periode 
i cellulosefabrikk en h ar ha n h a tt sa g a 
som vir k efelt. H an begynte som kj0-
rer, m en det va rte ikke lenge f0r h an 
kom inn i selve sag'bruk et , og det er 
ingen dissens om a t bedriften i h a m 
hadde en f0rstek lasses «sagf0rer». 

U t enom a rbeidet er det sa mfunns
sporsmi\.1 som h ar fa ng et interessen og 
f0 r t ha m inn i poli tisk og orga nisa
s jonsm essig virksomhet . Sven dsen 
har et ganske omfa ttende bibliotek, 
hvor denne h a ns hovedin teresse gjen. 
speiler seg. F oruten verker om sam
funnssp0rsmi\.l er historien godt r e
presentert. At denn e og si\. preg er ut-
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va lget a v r om a nli t t eratur er na tur lig 
nok, og vi finner selvsagt F a lkbergets 
b0ker p i\. en frem t redende plass . 

Aile fir e baor er m eda ljen for la ng 
og tro tjen este, og Osva ld Kva m er 
dessuten dekorert m ed Kongens for. 
tjens tmedalje. 

A .M. 

Et sp0rsmal 
E n abonnent spekuler er p i\. om for

sla gskomiteen vii t a seg a v aile inn
k omne fo r slag i a ile k a tegorier ? H a n 
m ener leserne ogsi\. b0r t a seg a v en
k elt e problem er. H a n sk r iver : 

Aile k a n h a sine p roblem er , de vaore 
store eller sm i\., p i\. eller ved s-in a r 
beidsplass, som k anskje er til ulempe 
eller til forargelse e. I. Men a ile er 
ikk e i s t a nd til 1\. var s le i fra eller 
foresli\. en l0snlng a v disse problem er, 
fo r vi er engang !itt f orskjellige slik, 
vi m ennesker. 

Derfor vii jeg la nsere et fo r s lag 
som gi\.r ut p i\. f0 lgende: P roblem et 
sendes inn til R -N, hvor en event uell 
komite finner ut om det har noe for 



seg, og deretter lblir det tatt inn pa 
«problemsiden»· som oppgave for Rlan
heims-Nytt' -leserne. Sa k an de som 
har inter esse av det komme med sin 
10sning av oppgaven, hvoretter den 
nedsatt e komite finner ut den mest 
genia le sadanne. 

Bedriften k a n ogsa pa denne mate 
sende ut til R-N-leserne problem er 
som de k a n si sin m ening om. Altsa : 
Tenk e etter hvilke problemer du har 
og legg dem ned i postkassen til R-N. 
K anskje k an det komme genia le l0s-

ninger pA hittil store ul0ste proble- ~~~~~~~~~~~~~1~ 
mer. ; 

J . 

SJ(IJVEIEN 
I h erlig m a i-vrer var «Ra nheims

Nytt»s «m edsendte utarbeider» pa vei 
nedover kaia for A praie skipperen pa 
M fs «Hammerberget » D et var fjrere 
sj0, og den store 0ra m ed det lite flat
terende navn viste seg fra sin verste 
side. Det var h eller ingen duft av Eau 
de Cologne s·om rev han i n esen. Han 
gikk og t enkte som sA: H aper at a v
fa llet fra b·arkemaskinene snart vii 
bygge bru og dekke a lt det mindre 
pen e. 

Men det var skipperen pa «Ha m
m erberget»! Skuta Jigger temmelig 
lavt ved kaia, og karene i rommet 
som setter i flis ser vi bare endene i, 
to m eter under havets overfla;te, eller 
Strindfjordens sAdanne. Strindfjorden 
va r fo r anledningen pA rask flukt ut 
via Agdenes, for om noen timer a tter 
A komme tilbake. D enne enorme na
turkraft har A /S R a nheim P apirfa 
brik ennA ikke nyttiggjort seg, m en 
vi minner planleggingskontoret om a t 
den er til. 

Gust av Darell , som var travelt opp
t a tt pA k a ia, roper ned til skipperen 
a t myndighet en e vii snakke m ed ham, 
og ut fra byssa kommer et !itt sp0r
r eilJde ansikt. D et er skipper Ole Va ng 
pa «Hammerberget»·. Va ng er som de 
flest e flisfraktere sj0verts til R a n
h eim, f0dt pa Inner0y , og har gatt i 
lrere hos skipper Fjerstad pA Bergliot. 
Den gang hadde Fjerstad en skute 
som hette Odny. Va ng har drevet far
ten pA R anheim bare i tre Ar, og han 
har til sine tider h entet flisa h elt fra 
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Mosj0en. Som mannskap har han 
s0nnen Bj0rn med seg. H an er ran
h eimsbygg og bor ute ved N erviks
veien. Ole er ogsa for tiden strinding. 
H an har i de siste 14 Ar bodd pa 
Leang en. 

«H ammePberget» er en skute pa 85 
fot, og har en 100 hesters Finn0Y
motor som drivkraft. BAten eies av 
Karl W anvik, Strin.da, og Vang og 
s0nn seiler pA prosenter. Flisa h an er 



h er m ed i dag har han h entet p it 
Spillum. «H a mmerberget» h ar f0r 
den begynte i flistraden giUt i al
minnelig fra ktefart pit kysten. Un
der krigen ble de chartret av tys
kerne og g ikk i barakketransport 
p it Sa ndnessj0en . D e ha dde da 5 
m a nns besetning og i tillegg sjanse 
til en torpedo elelr flybomb e som 
pluts·elig lugarkamerat. Rasjonali
seringen har vrert h ard. I dag er 
det to m a nn . 

Ya ng liker flistransporten godt, 
m en egen skute hadde vel vrert 
bedre, mener h a n . Men n itr en er 
60 itr blir det for stor g jeld it gi 
seg i kast m ed, og vanskelig a 
ska ffe k apita l er det ogsit. 

N ar de n it er ferdig losset gitr 
turen t il Viken i Namsen. Vel fer
dig m ed denne tur er det sjanser 
til en ny tur pa t0mmersanking 
rundt s trendene i Verran, Mosvika 
og Ekne. D et blir riktig et vikinge
tokt m ed strandhugg og frimanns
liv i sommerlyse tr0ndelagsnetter, 
m ens duften av kl0ver og timotei 
blandes m ed sj0luft av en fl0yels. 
myk s0r0st bris. 

B . 
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Ole og B j0rn Vang 

10 aT: 
J ohn Forbord 
Gustav Andersson 

60 ar : 

Eivind Ahlberg 
E rling Markussen 

50 ciT : 
P eder Sta mnes 
N orva ld H a lsen 

3/9 - 63 
11/7 63 

3/7 63 
3/7 - 63 

3/8 - 63 
13!7 - 63 
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Meldekort nr .. 253 Alf Bj0rkander 
Forslag ang. faste underknivsett 
for omrullingsmaskin. 

Meldekort nr. 268 P er Sandtr0 
Forslag ang. isolering av r0ykgass
m a ler. 

Meldekort nr . 269 Otto Stene 
Forslag a ng. automatisk stopp av 
gummieringsmaskin. 

Meldek ort nr. 272 Oskar Pat~lsen 
Forslag ang. avstiving av wire
stativ. 

Meldekort n r. 27'3 H erman Ulstad 
Forslag ang. drift a v ledevalse pa 
PMII. 

Meldekort nr. 275 Anonym 
Forslag ang. sikring av hydra ulisk 
ledning . 

Meldekort nr. 277 Anonym 
Forslag ang .sideregulering pa RM 
III. 

Meldekort nr. 278 Johwn lngstad 
Forslag ang. plasering av gram
vektsmaler pa PM I . 

Meldekort nr. 280 Anonym 
Forslag ang. variator pa krepp
m ask inen. 

Meldekort nr« 281 Odd I var Darell 
og Torbj0rn Stenhaug 
Forslag ang. bedret filtf0ring pa 
PM I. 
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Meldekort nr. 282 Odd I var DaTell 
og Torbj0Tn Stenhaug 
Forslag ang. drift av ledevalser pa 
PM I. 

Meldekort nr. 283 Odd I var Darell 
og ToTbj0Tn Stenhaug. 
Forslag a ng. sjaber pa kj0levals pa 
PM I . 

Meldekort nr. 285 A sm. Anthonsen. 
Forslag ang. plasering av kran. 
bjelk e ved PM I. 

Meldekort nr. 286 Trygve ToTgersen . 
Forslag ang. sikring av riktig pla
sering av avstandsskiver for an
pressvalser PM III. 

Meldekort nr. 281 Anonym. 
Forslag a ng. reduksjon av masse
tappa PM v. 

Meldekort nr. 288 Anonym 
Forslag ang. foran.dring av lasestag 
pa diskrullmaskiner . 

Meldekort nr. 289 P ede?· Syrstad 
Forslag ang. ny m asseledning til 
prop.dos .anlegget. 

Meldekort n r. 290 A1·v. Skjervold 
Forslag ang. ny t rapp bak PM V . 

3 fors lag ble ikke premiert. 

R aruheim, den 11. mai 1963. 

Forslagskomi t een . 

Feriehjemmet har apnet sesongen, 

og alle er velkommen for et 

kort ere eller lengere opphold. 



E N «MASKJNGUTT»S TANKER 

OM «MASKI NF0REREN» 

A vrere maskinferer k a n vrere hardt, 
det har dere sikkert erfart. 
Oppe m il. dere vrere om natta, 
ilter og freser som katta . 
Bli1· far t en und er m aximum 
far dere nesten dilerium. 

Papirys. 



'\ . HOLB.tEK ER IK SEN 8: C O . A.S - TRONDHEIM 
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