


I g jen er vi kommet til arets siste og merkeste m aned, som dog 
stu tt er m ed den store heytid - god vil je og gode ensker. 

D et nytter lite a klage over det vi har matt et igjennom fra januar 
til novem ber. T resten far vrere at det ikke ble sa ille som vi hadde fryk
tet . I nnskrenkninger er ikke bare unngatt, m en maskinene har i mange 
avdelinger kunnet u tnyttes bedre enn fer, og vi har en litt sterre ordre
beholdning nu enn fJa samme tid ifjor. 

D ett e ma vi glede oss over og vrere takknem lige for og fo rseke a 
glemme at det oft e kostet og var tungt og vanskelig a finn e de nye veier. 

I hapet om at d en store temmerkran som nu monteres ogsa kan 
hjelpe til og le ft e oss et stykke videre fremover - gjentar vi det hyg
gelige og tradisjonelle enske 

EN GLEDELIG ] UL 
og 

E 1' GO D T NYTT A R 

til alle som leser bladet, m ed h jertelig takk for alt godt samm·beide 
i 1963. 
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r/Jarnef i kr'lbben 
./ulaften er fr emfor alt barnas dag. D en 
er .f esubarnets dag) og derm ed alle barnas 

dag . D en dag blir vi alle sam barn igjen. 

Blir vi ikke det) gar vi gli fJP av det vesent
lige ved julen. U ten at vi om vender ass 

og blir sam barn) kan vi ikke komme inn i 
det Cuds rike sam julen villukke ass inn i. 

]ulen - slik den feires has ass i kirke 

og hjem - har en forunderlig evne til a 
vekke til live barnet i ass. Sammen m ed 
vare barn ser vi m ed for ventning fr em til 

julen og gjvJT alt ferdig til a feire den store 
dag i fam iliens sk jf1 d. Ingen tid pa aret er 
hele familien sa samlet og sam stemt sam i 
julehf1ytiden. 

D et sam samler ass og kaller fr em bar
net i ass) er dy pest set! barnet i kry bben. 

Sam et lit e barn kaller pd det gode og 
umiddelb are i ass) r f1 rer .f esubarnet ved 
de aller fineste strenger i vare hjert er. D et 

er jo ikke et alminnelig barns naturlige 
j f1 dsel vi feirer) m en det helt enestaende 

barns overnaturlige komme til verden . 
D ett e er ikke et barn sam vi selv er opphav 
til og kan va:re stolt e av. N ei) dette er et 

barn sam Cud er opphav til og sam selv 
er opphav til barnet i ass. Han er den 
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fvmtefedte fr emfor enhver skapning) sier Skrift en - den ferstefedte 
blant mange bredre. H er har vi det Cuds barn som er opphav til alle 

Cuds barn pa jorden. 
D erfor samles vi alle - hvem vi sa enn er - om hans krybbe og beyer 

oss for ham i takk og tilbedelse . 0 g overall hvor vi samles om barnet i 
kry bben) der er han selv midt iblant oss som barnet i sin krybbe. Krybben , 

det er vi) var kirke) vare hjem og vare hjert er. 
F!imt var kirke. D erfor samles vi ferst i kirken julaften. Da fylles alle 

landets kirker til trengsel. Da kan det bli trangt om plassen for noen hver) 
unntatt for barnet i krybben. I kirken fyll er han hele gudstjenesten m ed 
sitt varme smil. D erfor er det sa godt a begynne julefeiringen i kirken. For 
i de mange hjem far ikke alltid barnet i kry bben den plass som han for
tjente. Likevel har ] esusbarnet sin selvfelgelige plass i alle nonke hjem 
i julen. Selve juletree t symboliserer] esu nanvr£r) der vi samles rundt det 
og synger ] esu pris. Cjennom de kjente og kjr£re ord og toner sm yger 
J esubarnet seg inn til oss alle. Tar vi da imot ham som kommer til oss 
og gir ham rom i vare hjerter) fyller han oss m ed sin glede og fr ed . Tro 
ikke at noen krybb e er for simpel for Jesus I<.ristus. D et er ikke krybb en 
som teller) m en barnet i krybben) han som alltid tar til takke m ed de kar 
vi har a by ham) og til gjengjeld gir oss barnekar hos Cud. 

Ragnvald H ems tad. 



Av Ranheim Papirfabriks historie 
(Forts. fra nr. 3 1963) 

Seligma nn sluttet ogsiL Om oppsi. 
gelsen kom fra ha m eller fra direksjo. 
nen (Christophersen) k an ikke sees. 
Allerede i slutten av f ebr uar hadde 
Christophersen sendt sin m ann Abra 
ham Grimstvedt til R anheim for -
som Grimstevdt s·eiv uttrykker det 
a «se hva d der kunde g j0res». P a 
generalforsa mling den 5. a pril 1893 
ble Grimstvedt va lg t som m edlem av 
direksjonen og til a dministrerende 
direkt0r, idet Selig ma nn f ratradte 
som sa da n . ( Seligma nn ble pa R a n, 
heim til a ugust og r eiste sa til Kjo
benha vn). I s t edet fo r Ha lvor J ens . 
sen , som h adde frabedt seg g jenvalg, 
ble konsul Cla us Berg va lg t som 
m edlem a v direksjonen. Piene sa tt 
ig j en fra f0 r. 

Abraham Grimstvedt va r f0dt 1860, 
kom i 20.a rsa lderen inn i trem asse og 
papirbransjen, fra 1890 var han dispo
nent fo r Tinfos P a pirfa brik, kom et 
par ar etter til Christophersen som 
sjef for h ans «P a per Depa rtment»·. 
For sa videre a sitere Grimstvedt selv: 

«Det va r ikke lenge jeg ha dde vrert 
der (pa Ra nheim) f0r jeg skj0nte, a t 
Christophersen a ll er h eist burde se a 
trekke seg ut a v affre ren og ta det 
t a p ca. kr. '200 000 som a llerede da va r 
uunngaelig, eller hvis det ikke lot seg 
gj0re a tilveiebringe k apita l for en 
grundig ombygging a v fabrikken. 111-
gen av delene kunne g j0res , og sa va r 
det da bare a p m ve a fa det best mu. 
lige ut a v det umulige.» 

Dorenfeldt kom tilbake i april , og 
man tok f a t t pa genera lrepa r asjon av 
papirmaskinen , idet m an for dens 
fremtidige drift ville Iegge a n spesielt 
pa de finere pa pirsor t er. Etter 5 rna. 
neders arbeid ble sa pa pir maskinen 
sa tt i gang igjen i september, m en 
ba r e for et p a r ukers tid . Va lsene fun. 
gerte ikke som de skulle. Oktober 
fikk samme forl0p , valsene igjen, -
ujevne tykkelser, stopp. I november 
pa' n igjen , sa 25. november: 

«- en mutter tilh0rene scha beren 
til 1. presse paa vor pa pirmaskine 
f a ldt idagmorges ned og gik m ellem 
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A dm. di1·ekter 
Abraham G1·imstvedt 

presseva lsene som blev a ldeles 0de
lagte. H ele denne lange tids m 0ie er 
nu 0de!agt . Vi va r netop nu a van ce. 
rede saa la ng t a t v i kunde prrest er e 
et udmerket pent papir . . . . og saa 
skulde vi nu m ed et t s tyr t es n ed i 
denne s0rgelige stilling .» 

Den 2. desember lyder det : «Inder . 
lig t stunder vi efter a t «lidelsestiden » 
maatte vre re f oi"bi, m en hidtil har den 
ene m a lheur afl0st den a nden , saa vi 
nrest en sygner ved t anken derpaa. Vi 
ha r neppe oplevet lignen de. » 

Det far derm ed vrere nok m ed ut
dra g a v Jobs Kopibok. Ved utgangen 
a v aret 1893 h a dde m an bragt det dit 
a t det h akket og gikk. 

1894. - - D e f0rs te m an eder a v 
1894 gikk produksjonen noenlunde, a v 
cellulose g jorde m an ca. 10 tons dag. 
Jig, papir produksjon en var m ere ujevn, 
fra 2 til 5 tons pr. dag og m a n strevet 
m ed a fa unna gamle ordres f ra de 
va nskelige sis t e m a neder a v fj ora r et . 
«F a briken gar virkelig m eget bra», 
het det i midten a v janua r . Men der 
var va nskeligheter m ed papir under 



A dm. direkt0r 
A . J. Vig 

40 g ra ms vekt. B edre m ed tykkere 
sorter, som tegnepa pir. P r isen Ia pa 
ca . kr. 265 pr. ton f or nr. 5008. For 
avispapir kr. 230. 

Avtagerne va r ik k e a lltid tilfreds 
m ed kva litet ene, engelskmennen e og 
danskene kom m ed stadige r ekla m a 
sjoner og tilslutt ogsa svensk en e. 
Uhellene ble vis tnok sj eldnere, m en 
ma n leverte fra lager delvis f r a tidlig. 
er e uj evn e partier . I a pril va r dags. 
produksjonen av papir jevn, 4 tonn pr. 
da g . Fra f ebruar sluttet Dor enfeldt 
for godt pa R anJleim og drog til Tysk
land. H an ha dde da vrert - m ed en 
a vbrytelse pa et ha lvt a rs tid - ved 
bedriften fra dens begynnelse i 1884 
og g jor t en vektig inn-sats. 

Da det nrerm et seg den a rlige gen e
ralforsamling i apr il fant direksjonen 
at papirfabrikken skulle s t a nse, 0y e
blikkets situa s•jon var van=a ngel, 
stopp 20/'4. Det ble ikke direkte sagt 
som et ar tidligere «for lengere tid», 
m en m a n fa r det inntr yk k , a t direk
SJOnen belager seg pa stans for enda 
lengere tid enn fo r rige gang, iallfall 
er produksjonen a v avispa pir defini . 
tivt oppgitt. 

Vi kan a ltsa nu betrakte R a nheim 
som en r en cellulosef a br ikk ig jen -
forel0big for det rest er ende av 1S94. 
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I en oversikt over a rets cellulose
indus t ri het er det ved aret s utgang 
bl. a. : «Prisene pa cellulose er fall t 
betydelig og den hittil sa l0nnende 
indus tr i er k ommet inn i en t ran g pe. 
riode, der neppe vii bedre s ig sre rdeles 
hu r tig . 'Cellulose er i a rets I0p solg t til 
de forskj elligs te pr iser. Enkelte fab. 
rikker der solg te tidlig fo r Ieveranse 
over a r et opnaede omkring k r. 190 f or 
prima vare og h a r h att et godt ar, 
m en andre der ikke solgte tidlig h ar 
m a ttet acceptere lang t Ia vere bud, 
dog for det meste endnu pr iser der 
har g ivet udbytte. Afsetningen til det 
a m erikansk e m a rked h ar vreret Iiten 
mot vanlig ». - - Det var den nord
svensk e 1-wnkurrans·e som gjorde seg 
sa sterkt g jelden de. Ar ets g jennom
snittsnotering var k r . 150 pr. tonn. -
Sa lget gikk tratt, midtsommer var 
lagrene overfy lte pa R a nheim. -
Ingeni0r Pet er Middelfart var k om 
met t illbak e til R a nheim og avlost e 
Dorenfeldt etter a ha vrert i Tysk
lan d i 5 ar. - - Da Christophersen 
ber Middelfa rt om f or slag til fo r bed. 
ringer ved fabrikken m ener Middel
f a rt a t de fopbedringer han k an fo re. 
sla k rever m ere k raft enn fabrikken 
da disponerte og fo rslagene rna henc 
legges inntil vider e. Ma n hadde a lle
rede tidliger e s0kt k ontakt m ed L a u
rits J enss·en om kj0p a v m er e kraft 
uten a t det f0rte til noe. 

I oktober 1894 hender det endel. 
Grimstvedt slut ter og gar tilba k e til 
s in tidligere s tilling hos Christopher
s en i Kristiania , f0rst som Jw rrespon
dent, sa som k ontorsjef og bisto fra 
1899 bibestyrelsen i avviklingen av 
Chris tophersens konkursbo. - Men 
den m est betydningsfulle begivenhet 
er a t ald ioncer ene overdTag er gratis 
til Christophersen si ne a k t i er . Gjelden 
til Chr is tophersen var blitt for stor , 
ved utgangen a v 1894 var den kom. 
m et opp i : 

Debet pa k onto .. 
Veks ler 

k r. 698.863 
» 168.000 

Sum k r. 866.863 

Begge par ter sa seg vel n0dt til 
denne t ransaks jon. 

Gr imstvedt blir sittende i direk. 
s jonen m ed Piene og B erg som med. 



direkt0r er. De to sku!le ikke ha noe 
ubbytte av sine a kti er m en honoreres 
ved a rsoppg j0r, kr. 600,- arlig. - -
Arsproduksjonen 1894 var 3081 tonn 
cellulose, den var steget til 300 tonn 
m a n edlig i a r ets s iste ma neder, m en, 
som direkt0r Vig sk rev 7/12, - «hvad 
hjelper det om produktionen stiger, 
nar produk tionsomkostningerne a lige
vel er for s tore og salgsprisen s tadig 
bliver mindre. » 

Som administTe1·ende bestyrer av 
R a nheim a ns,atte direks jonen ved 
Christophersen f ra 28/10 A. J. Vig . 
H a n va r fa r til ing. Sverre Vig som 
fra 1923 var f abrE.;;k ens mangearige 
driftsbestyrer. H an d0de i Os lo 1960. 
Vig var en 47 ars mann. H an hadde 
ingen teoretisk utdann else, ha dde 

Agot BBdtker Dorenfeldt 

Fru Agot B0dtker Doren.feldt d0de 
19. oktober , 94 a r gammel. Det er vel 
ikke mange pa R a nheim nu Ienger 
som husker ingeni0r La urits J. Doren
fe ldts hustru. Selv fu lgte hun utvik
lingen pa R anheim m ed stor interesse 
og var en ivrig Ieser av R a nheims
N ytt. H ennes svigerfar, brukseier 
L a urits J enssen , var jo var bedrifts 
«fa r »., og h ennes ma nn, La urits J ens
sen Dorenf eldt virket etterh vert som 
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vrert underoffiser i k a va leriet , eier av 
m ekanisk verksted og teglverk i Lier , 
hadde tatt praktisk utdannelse i pa
pirbransjen som bestyrer av Akers
elvens Papirfabrik i arene 1889- 1894. 

Det har vrert fremstillet slik at 
Chr istophersen , som etter La ur its 
J enssens fratreden f0rst had de for
S0kt seg uten h ell med en ingerui0r. 
utdannet pa pirspesia list Selig ma nn, 
og sa med en merkantilt erfaren ikke. 
tekl1!iker, som heller ikke kunne r ette 
pa still ingen, nu ville fors0ke om en 
pra ktisk utdannet mann kunn e g reie 
det bedre. Grimstvedt sier herom i sin 
a lminnelig het: «Men na turligvis kun. 
ne heller ikke han utrette det umulige 
og efter a ha kj empet en ha pl0s kamp 
i f ler e ar trakk ha n sig tilba k e». 

(Fort s .) 

formann, ass istent.ingeni0r og drifts. 
bestyrer i fabrikkens f0rste , vanske. 
lige 10 ar. 

Fru Dorenfe ldt var f0dt i Trond
h eim som datter av dt·. F r . W. B0dt
l<er, og hun vokste opp i et levende, 
rikt og s trengt klassisk milj0 med 
faste debatter ba de om a ktuelle poli
tiske begivenheter og om forskjellige 
s ider av kulturlivet, i f0rste rekke om 
litteratur. Da hun etter middelskole
eksam en b9- om a fa lese til a rtium, 
gav h ennes fris innede far begeistret 
sin tilla t else, til tross for at en slik 
beslutning bl e sett pa som oppsikts
vekkende dengang. Depar tem entet 
matte S0kes Om tillateJs·e til a begyn. 
ne i gymnasiet, og i 1888 tok den unge 
Agot B0dtker latinartium ved Trond. 
hjems K atedralskole og ble byens 
f0rs t e kv innelige student. 

Vi g j engir hva det heter herom i 
«Trondhjems Katedralskoles Histor ie» 

«D en f0rste kvinnelige gymnasiast 
og ordinrere student fra Latinskolen 
var Sig urd B0dtkers s0ster, A agot 
B0dtker, senere gift med ing. Doren. 
fe ldt. Hun matte s0ke departementet 
om lov og fikk til svar at s0knaden 
ville bli innvilget , nar skolen sam
tykte. Innen lre rerkollegiet var det 
tjukke lag av fordomm er . Bare rektor 
P etersen og adjunkt Schultz stilte seg 
velvillig. Schultz h a dde personlig a n
sett det som utenk elig a t hun kom 
inn. P etersen Ia seg i selen for a ut-



virke kollegenes samtykke, og A agot 
B0dtker ble «optagen i Skolen» i 1887 
i 3. latingymnasium. Som eneste da
me satt hun pa en benk for seg sj0l 
m ed haret i f letter bla nt 18 gutter, 
derav 5 r ealister. Det hja lp a h a to 
fettere i klassen . Hun hadde tatt inn
skrenket pr0ve i m a tem a tikk til mid. 
delskoleeksam en og Ia derfor i f0rst. 
ningen noe etter. Matem a tikklrereren 
ville gjerne pa en noe ubehagelig 
mate stille hennes uvitenhet til skue, 
men da reagerte g utten e ch eva ler esk . 
I frikvarterene tilb0d r ektor P eter sen 
henne a sitte inne i h ans stue. Da 
a rtiumskullet skulle fotografere seg, 
f a it det ikke de unge herrer inn a fa 
h enne med pa . bildet, «det gikk ikke 
an », «hun hadde ikke noe der a g j0re». 
A v 12 latinstudenter fikk 6 karak. 
teren «m eget godt», bla nt disse va r 
Aagot B0dtker. Pointsummen ble 22 
pa 13 fag. !sen var brutt, kvinnen tok 
med h eder til a t evle med m a nnen pa 
f elter «hvor ma nnen utvilsomt var 
h enna overlegen». 

Den 1. september iar kunne fru 
Dorenfeldt feire 75-ars jubileum som 

student og var a ntagelig landets elds
t e a kademiker. 

Det kulturmilj0 fru Dorenfeldt 
vokste opp i, preget h enne h ele hennes 
liv. Hun var et usedvanlig kunnskaps
rikt, fordomsfri t t og h0yt kultivert 
m ennesk e, og m ed sitt inntagende 
vesen og sitt g litrende hum0r vant 
hun a ile som lrerte h en ne a kjenne. 
Blant h ennes samtidige var en rekke 
srerpregede og h0yt begavede norske 
kvinner som hun ogsa hadde kontakt 
m ed, som Dagny Bang, Aasta H an
s t een, Honoria Bonnevie Bjerknes, 
Ragna Thiis og Elin Berner. Med 
Betzy Kjelsberg samarbeidet hun i ti 
a r , f ra 1922 til 1932, som m edlem a v 
Norsk e Kvinners Nasjona lrads styre, 
en rik og krevende tid for henne, fylt 
med problem er og krevehde a rbeids
oppgaver. I mange a r vat hun ogsa 
medlem av styret i Stemmeretts
klubben . 

Snart vii h ennes jordiske levninger 
bli bragt til R a nheim kirkegard hvor 
hennes mann ble begravet 1932 i 
fore ldrenes gravsted m ellom de h0ye 
bjerketrrer. 

Vi lyser fred over hennes minne. 

D en nyc, stoTe t0mme1·kTanen under oppf0relse. 
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Presteskifte 
Vi har bedt klokker Jarle Torger. 

sen skrive noen ord om Egil Aakenes 
som tidlig i sommer reiste fra Ran. 
heim for a overta soknepreststillingen 
pa Fmya, og om stedets nye prest 
Ragnvald H emsta d, som vare leser e 
vii se a llerede har blitt va r meda r. 
beider h er i «Ranheims-Nytt. Aak enes 
var fra han kom til Ranheim fast 
medarbeider hos oss. 

Vi vii 0!1JSke Aakenes og hans fami
lie lykke t il i sitt virke pa Fr0ya, 
samtidig som vi 0nsker H emsta d og 
h3.ns famili e hjertelig velkommen til 
Ranheim. 

Red. 

Sokneprest Egi l Aakenes i F'rf!lya 

I januar 1963 ble Egil Aakenes, som 
har vrert stedets prest i nrermere 7 
a r , utnevnt til sokneprest i Fmya. 

E gil A a k en es som er f0dt i 1926 i 
Fana , kom som vikarprest til Nidaros 
Bis•ped0mme i 1952 etter a ha fullf0rt 
sin t eologiske embetseksamen. Han 
vikarierte samme a r noen f a uker som 
prest i Ranheim m enighet, og han 
knyttet a llerede da sine f0rste kon... 
takter med stedet. Senere virket han 
noen a r i geistlige embet er i Trond
heim, hvor h an samlet mange tilh0·r. 
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pa Ranheim 
ere under s in prek estol. I denne tiden 
rb le ha n ogsa kjent utover byens gren. 
ser for sine innlegg i dagspress·en. 

I 1956 kom sa E gil Aakenes til Ran. 
heim der han ble innsa tt av prost 
Skja nes i hjelpepreststillingen den 26. 
august 1956. 

Da hjelpepreststillingen fra 1. ma rs 
1961 ble nedlagt og still ingen omgjort 
til k a llska pellani , ble Aa kenes konsti
tuert som kalls•kapella n . D ette i sam
band med a t Strindheim , Charlotten
lund og R anheim ble skilt ut fra 
Strinda soknekall som et eget Lade 
prestegjeld m ed sokneprest og kal!s. 
k a pellan. 

K allskapell111n i Ranheim 
Ragnvald H em stad 

Ogsa her pa stedet ble E g il Aake
n es godt kj ent og avholdt. H a n syntes 
a h a et sjeldent godt grep pa ting som 
m elder seg pa det praktiske omrade i 
en m enighet , og hadde han satt seg 
for e a fa g jennomf0Tt noe, ble saken 
raskt f0rt fram til en l0snin,g. Mange 
av hans dagsaktuelle og friske prek . 
ener og ogsa taler som han holdt i 
foreninger og organisasjoner, vii len. 
ge bli husket. 

E gil Aakenes holdt sin avskjeds. 
gudstjeneste i Ranheim kirke den 19. 



mai dette ar og sammen m ed fru e og 
to barn reiste ha n fra Ranheim fa 
dager etterpa til sitt nye virke pa 
Fmya . 

Stedets n ye prest, Ragnva ld H em
stad, er f0dt i 1923 pa Stabekk. Sin 
t eologiske embetseksa m en tok han i 
1950. Under sitt studium f0lte han 
kallet til misjonstjenest e, og m ed 
stipendium fra Kirkenes Verdensrad 
fortsatte ha n sine studier i Eng la nd, 
spesielt i misjonshistorie og misjons
a rbeide. 

I januar 1953 reiste H emstad til 
Buddhistmisjonens studiesentrum Tao 
Fong Sha ng i Hongkong. Et h a lvt ars 
tid der etter dro han videre til Japan 
som pioner for Buddhistmisjonen . 
H an Ia h er n ed et stort arbeid og la 
bl. a . grunnen til et misjonssentrum 
i Kyoto. H emsta d v ar i J a pa n i mer. 
m er e 5 ar. 

Da han kom tilba k e til Norge g ikk 
han inn i kirkens tjeneste, og som 
vikarprest i Nidaros bisped0mme 
g jorde han tjenest e i Levanger, Aukra 
og Yttemy. I denne tiden bes0kt e han 
ogsa R a nheim idet ha n var kj ent med 
Egil A a k enes fra studietiden. 

H emsta d ble deretter hjelpeprest i 
Domkirken m enig het i Bergen, og han 
var i denne stillingen til han ble ut
nevnt til k a llska pella n i R anheim. 

D et skulle etter dette gil. fram a t 
Ragnvald H emstad m0ter godt rustet 
til s in nye prestegjerning. H a n over. 
tok sitt embet e fra 1. a ugust 1963, og 
ble innsatt av prost Skja nes ved h0y. 
m essen i R a nheim kirke 11. august. 

K a llskapellan Hems tad m ed frue og 
to ba r n bor inntil videre pa N edre 
Ranheim gard, og h a n er .alt kommet 
godt i gang i sin nye prest etjenest e. 

Store og sma inntrykk jra en studiereise 
i Nord-Amerika 13-1-4-3 1963 

(Forts. fra nr. 3 1963) 

Fra T ennessee gar turen over St.. 
Loui·s, Hlinois til Chicago. D ette er jo 
ogsa en by a v format, og det var 
mange ting som fanget interessen 
h er. At m a n etterhvert lrerer a t det 
ogsa gar an a prutte s·eg til et billig 
hotellrom, ble gansk e effektivt de. 
monstrert h er. R esepsjonssjefen star. 
t er med en suite som han kynisk for. 
Ia nger 30 doUar for. N ar dette ikke 
blir a ksept ert, sp0r han gansk e rolig 
hvor m eget jeg k a n tenke meg a be
t a le for et rom. J eg synes jeg b0r gil. 
hardt n ed og sier 8 dollar .. D ette bud 
mottas med den st0rste sinnsro, og 
jeg fil.r vitterlig et rom for denne pris 
- sogar med TV, radio og baderom. 
At hotellet ellers har opptil flere re
stauranter med utmerkede orkestre 
og at en del a v serveringsdamene er 
meget lett p a kledd , skal jeg ikke 
komme n rermere inn p a h er. 

B eloit er neste stoppested. H er hoi. 
der verdens st0rste f irma for bygging 
av papirmaskiner til. D e lby.gger a lle 
typer m askiner for treforedlin.gsin.du. 
stri, og den arlige omsetning er . c·a. 
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700 mill. k roner. Hos B eloit er det an. 
satt ca. 2500 m ennesk er , og ingenior
kontorerue og verk:stedene var i sann. 
het imponer ende. 

I Wisconsin bes0kte jeg videre 
Rotschild Plant ved W a usa u, Mosinee 
Paper Mill , Mosinee, N ekoosa E d
wards P aper Co. ved Wisconsin R a 
pids, og j eg va r ogsa innom M·enash a 
f0r turen g ikk tilba k e til Chicago. 

Sa mtlige bedriftsbes0k var m eget 
g ivende, og jeg traff en m asse hyg. 
gelige m ennesk er a lle steder - delvis 
norske som hadde vrert der i fler e ar. 

Siste f lytur g ikk fra Chicago til 
N ew York, og h er ble jeg regi•strert 
som enest e nordmann pa et s tort cel
lulose- og papir -ingerui0rm0te som 
g ikk over 3 dager. M0tet var impo. 
nerende lagt opp, og det ble holdt 
foredrag og diskusjorusm0ter om en 
rekke emner pa samme tid, m en i for
skjellige rom i Hotel Commodore. I 
store sa:ler hadde de forskjellige leve
rand0ver flotte uts tillinger av sine 
produkter. SveDJSk ene var bl. a. godt 
representert h er. 



Fra New York gikk reisen med 
sfs «Stavangerfjord». 10 d0·gns seilas 
til Oslo via Kristiansarud og K 0be!l.
havn. Med andre ord, s j0reisen tar vel 
sa mange dager som et f ly bruker 
timer pa samme distanse. Noe for
undret m a man jo bli. 

En skal ikke h a oppholdt •seg lenge 
i Amerika f0r en er overbevist om a t 
forholdene er vesentlig annerledes 
enn her hjemme i Norge. Befolknin
gen er jo sammensatt av ·a ile euro
peisk e n aJSjoner, rystet godt sammen 
og fordelt utover landet . Hvis m an 
studerer de enkelte m ennesketyper, 
k a n man mange ganger bli veldig for
bauset. N a turen og de stedlige forhold 
tvinger imidlertid a ile til A tilpasse 
seg h inannen. Det har vrert og er nok 
dessverre enna mange steile gemyt
ter, og harde k a mper har rast, det 
har vrert blodige borgerkriger, og sist 
men i:kke minst, ra;sehatet er et pro
blem som ermA ikke er l0st. Men 
samtlige f0ler og t enker f0rst og 
fremst som amel"ikanere. F0rst i an
nen rekke vii de kunne f0 le seg som 
nordmenn, franskm enn, ita lienere osv. 
fordi deres slekt kom fra de respek
t ive land. De f leste liker imidlertid A 
sruakke om sine forfedres hj emland, 
og svrert mange fortalte a t de hadde 
planer om A t a en tur til Europa sa 
snart tiden t illot det. De f leste ame·ri
kanere er heller ikke stedbundne i 

9 

samme grad som oss. H vis arbeids
muligheten e er bedre et annet sted, 
har de ingen betenkeligh eter m ed A 
f lytte. Dette f0 les selvf0lgelig merk
bart i det amerikanske arbeidsliv, og 
gir seg t il kj enne ved en jevn veksling 
a v ansatte i den enkelt e bedrift. 
Dette lite stedbundne er vel f0rst og 
fremst et utslag a v ubendig virke
trang, m en det er kanskje ogsa noe 
som henger ig jen fra den tid da for
fedr en e tok prerievognen fatt og 
s0kte mot vest. Det er neppe noen i 
dagens Amerika som f a r sydd puter 
under armene. Konkurransen er hard 
i et samfunn hvor a ile har like rett 
t il A n a til topps. Det er m eget sj elden 
det er sp0rsmal om din fortid og din 
utdannelse. Blir du satt ti l en jobb, 
sa greier du den, eller du gr eier den 
ikke. 

Det spesielle forhold som hersker 
mellom aile ledd innen ledelsen og ar
beidern e er vel verd en dypere be
traktning . Det er tydelig a t toppledel
sen fot'S0ker A frigj0re seg og dra 
nytte av de skapende krefter som bor 
i den enkelte. Den a nsa tte m a fa for
staelsen av sin plass og dens betyd. 
n1ng innen bedtiften. Ved A gi ham 
ansvar og styrke hans a utoritet, og 
ved A oppmuntre ham til personlig 
iruitia tiv fors0kte ledel•sen A avlaste 
seg nedover for selv A kunne yte m er e 
a rbeide oppover. En fremmed kan 



Palmer og sol eT det ogsa i sydstatene 

fole en behagelig atmosfrere av re
spektfull fortrolighet gjeJIDOm a ile 
grader. Det hersker forovrig en sil. 
k ameratsUg tone - fri for byrf!Jkrat
iske og patriarkalske tendenser - at 
en nordmann ·enkelte ganger blir heit 
stum. 

Den amerikanske arbeider har ty
deligvis en reel! tanke med hoy pro
duktivitet. H a n forbinder ikke hoy 
produktivitet med arbeidsloshet, tvert 
imot, jo storre produktivitet, jo storre 
konkurranseevne og sikrere arbeids. 
plasser. Folk lrerer il. forstil. a t oket 
produksjon f0rer til oket fritid, en ny 
bil, k anskje, eller et nytt hus og sosi
ale goder som kommer aile til nytte. 

Den amerikanske tre.foredlingsindu
stri er forovrig i sterk utvikling, og 
de har voldsomme resurser il. ose av. 
Noen mangel pil. ril.materialer kan jeg 
ikke skjonne at-de risikerer, og ame
rikanerne nrerer ingen frykt i sil. 
mate. De omfattende skogarealer og 
de deler av lan<;Iet som kun er egnet 
for skogsdrift gir dem uanede mulig
heter Inter essen for forstvirksomhet 
etter. moderne prinsipper er over a lt 
meget stor, og de fleste storre bedrif
ter driver systematisk skogplanting i 
takt med avvirkningen og dekker s itt 
tommerbehov stort sett fra egne sko
ger. De private skogeiere folger godt 
med, og a ile steder gil.r de inn for en 
rasjoneil skogsdrift. Mer enn 'h av 
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De Forente Staters kontinent er en
ten dekket av skog eller utelukkende 
egnet for dyrking av skog. Praktisk 
talt ·aHe vedsurter kan nil. anvendes 
i celluloseproduksjonen. De vedsorter 
som anvendes kan deles i to grupper: 
nil.letrrer og lovtrrer. All spruce kan 
anvendes for celluloseproduksjon og 
gir en cellulose a v hoy kvalitet. Aile 
arter av pine blir lett overfort til cel
lulose ved en alka lisk kokemetode. 
Til slipmasse k an anvendes den unge, 
hurtigvoksende ·southern yellow pine, 
eastern white pine og jack pine, for il. 
nevne noen bartre-sorter. 

Den storste gruppe av lovtrrer som 
anvendes i celluloseindustrien utgjo
res av poplars. Den nest storste grup
pen omfatter beech, birch, maple osv. 

Avhengig av hvilke kvaliteter som 
produseres kan nesten hvilken som 
h eist fibertype anvendes i dag. 

I Sydstatene og ganske langt n.ord
over langs ostkysten er trrerne hugst
modne til cellulosetommer etter 12-
15 il.r. De klimatiske forhold er jo slik 
at skogen vokser h ele il.ret rundt, og 
de har ingen problemer med hugsten 
og transporten ut fra skogen. J eg 
fikk anledning tH il. avlegge et be·sok i 
de skoger som eies av Gaylord Con
tainer Corporation i Louisiana. Dette 
seiskap eier 538.000 acres skog i Loui. 
siana og Mississippi-omril.det. I 1958 
ble en tredjedel av bedriftens virke-
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behov dekket fra disse skoger. Dess
uten b.Je avvirk et et betydelig kvan
tum virke for produksjon av pJ.anker 
og trematerialer for evrig. For a ad
ministrere disse enorme skogarealer 
er a nsatt 155 mann med forstutdan
nelse og annen utdannel·se. 34 av 
disse bor m ed s·ine f amilier r undt om . 
kring pa s tra tegis'ke punkter i sko
gen e og virker som kontrollerer og 
vaktmenn. mot skogbrann. Vaktta r
nene var imponerende heye, og fra 
toppen av disse kunne sees ellJOrme, 
fla t e skogarealer. D et er ingen pro
blem er m ed f r emdriften av t0mmer. 
Store firehjulsdrevn.e last ebiler kj0rer 
rett inn i skogen hvor som h eist og 
laster opp t emmeret . Det er selvfelge
lig bygget en mengde fine veier pa 
kryss og tvers in t il de enkelte are
a ler, m en som sagt , den sist e del gar 
direkte pa skogbunnen. I 1953 hadde 
selskapet p la ntet ut 100 mill. pla nter, 
og dette tall har eket bet raktelig i de 
siste 10 ar. 

Ved en slik reise er det se.Jvfelgelig 
en masse tin.g som m a n svrert gjerne 
ville ha •sett nrermere pa. Dette gjel
der ba de bedriftsbes0kene og rent ge. 
n.erelt ellers. Enkelt e vesentlige ting 
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har selvsagt giHt meg hus forbi, m en 
stort sett tror jeg hovedinntry'kken e 
sitter ganske fast. Programmet var 
karuskje i hardeste laget , men jeg 
h a dde under reisen det h ele under 
kontroll og absolutt ingen vanskelig
heter. R ent spd.kmessig gikk det 
over a ll forventn.ing. 

Sa vidt j eg k an lbedemme, er det 
forbausende a se hvorledes h ele det 
a m erikanske samfunn virker inspire
rerude pa den enk elte. D en behandling 
og den gjestfrihet som ble meg til del 
vi! jeg a ldri g lemm e. J eg tror nord
mennene er vel a nskrevet i h ele Ame
rika, og de fleste m ennesk er jeg 
mette var elleville nar jeg forta lte om 
Norge. Selvfe lgelig h ar Amerik a ogsa 
sine ba ksider - jeg t enker da f0rst 
pa problemet de hvite kontra de far
gete, men det er k anskje vanskelig 
fo r en som ikke har bodd der a utta le 
seg om dette. P a m eg persol1Jlig virk et 
problem et h0Y'St m erkverdig . 

Mitt hovedinntrykk er imidlertid et 
stort, rikt la nd med en dyktig og op
timistisk og kanskje lykkeligere be
folkning enn vi meter h er i Europa. 

HaTry Roger Olaussen. 



NYTT FRA SEKKEFABRIKKEN 
Det er ikke Ienger siden enn i juni

nummeret vi ha dde en artikkel med 
1::amme oversk rift. Fortsetter det pa 
denne m ate, b0r vi vel overveie om 
ikke redakt0ren vil gi oss en fast 
spalte. 

Det er hyggelig a kunne fortelle at 
bestillingen av en ny, hypermoderne 
hylsemaskin na er foretatt. At det vi 
i juni-nummeret kunne antyde som et 
mulig neste skritt, a llerede er tatt. 
Grunnlaget for denne bestilling er at 
tendensen i sekkefabrikkens produk. 
sjonsvolum fortsa tt har vrert «Full 
fart forover», og vi venter ikke a t 
dette m ed det f0rste skal avl0ses av et 
«Steady now». 

Dette er nok en rik inspirasjons
kilde for a lle dem som er beskjeftiget 
m ed sekkearbeidet. 

Den nye maskin bygges av samme 
firma, Windmi:iller & Hi:ils·cher i L en. 
gerich i Vest-Tyskla nd, som har !e
vert bunnleggeren. Maskinen ble vist 
for f0rste gang pa Drupa -messen i 
Dusseldorf i 1962. Vi kunne ikke den
gang tro a t vi sa snart skulle fa rna. 
ken hit til R anheim. 

Vi rna nevne en detalj i forbindelse 
med dette. Den f0rste m askin var fer 
dig i verkstedet , da m a n snaue 14 
dager f0r utstill ingens apning fikk 
konstat ert a t byggegrunnen pa utstil. 
lingen var for darlig. I en fart ble det 
st0pt store fundam entpla ter av jern, 
og et par dager f0r apningen av mes. 
sen var maskinen pa pl ass. Sa til m ed 
pmvekj0ringer, og pa a pningsdagen 
produserte de opptil 330 «Staffelsek
k er>> pr. min pa maskinen . En «smuk 
prestasjon, som m an burde kunne 
trekk e visse s lutninger av. 

Denne f0rste maskin har vi na sett 
i drift i Niedem ayer sekkefabrikk syd 
for Mlinchen, hvor de var meget godt 
forn0yd m ed den , selv om de ikke 
kj0rte den helt pa toppfart enna. 

Finnlan d (Enso-Gutzeit) fikk sin 
f0rs t e denne h0st. De britiske 0yer far 
sin f0rs te til va ren 1964. Sa h er har vi 
vrert tidlig ute. 

Maskinen har typebetegnelsen AMV 
2160. Den k an !age ·bade stafflete og 
rett avskarne hylser med inntil 6 lag, 
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hylser med stafflet bunn og rettskaret 
topp samt hylser for sydd ventilsekk. 

H ylsebredden k an ligge mellom 30 
og 80 em. Hylselengden er fra 55 til 
165 em og kan t0yes til 260 em med 
spesialutstyr. Sidefolden kan bli inntil 
19 em dyp. Ma ksimum papirbredde 
163 em og rulldiameter inntil 130 em. 

F oran avrullingen er tilbygget en 4-
fargers trykkmaskin, direkte koblet 
til hylsemaskinen. Vi k a n h er bruke 
vannl0selige, pigmenterte anilinfarger 
(Flexofarger) som har funnet meget 
stor anvendelse de senere ar. De ha r 
spesielt gode dekkegenskaper og er 
m ere lysbestandig enn spritanilinfar
gene som vi bruker na. 

Nar vi sener e far mere av 3 og 4. 
fargers trykk, noe vi nok rna vrere 
inns tillet pa, er det sannsynlig a t det 
r iktige b lir a bygge en separat trykk
maskin. Vi vil da spare utskudd og 
tid ved omstillinger av hylsem askin. 
4.fargers.trykkverket kan da innga i 
den nye, separate t rykkmaskinen og 
eventuelt erstattes av et enkelt 2-
fargers verk. 

Avrullingspartiet far 2 spindler ved 
hver slasjon, slik at r ullskifting k an 
fo rega under fart . Vi h a r sett dette 
forega m ed 0vede folk ved ca. 200 
sekker pr. min. Rull ene kan styres 
sideveis , sa vel m ed handratt som fra 
f0rerplassen ved trykk-knapper. 

Ytterste og innerste bane holdes pa 
plass ved et automa tisk elektrisk re
g uleringssystem. Dette k an lett utvi. 
des til a g jelde alle banene. Et spesielt 
hjelpefremtrekk har til oppgave a 
oppretth olde et jevnt strekk i papiret 
f0r perforeringsstasjonen . 

Og na kommer vi ikke utenom noen 
ord om «Staffelsekk». Papivbanene 
blir perforert pa tvers av banen h ver 
for seg, m ed et par centimeters inn. 
byrdes avstand, tilsvarende hylseleng
den, for sa ved kuttestasjonen a bli 
Tykket av i stedet for a skj rer es P a 
denne ma ten k an da hvert papirlag 
limes for seg i bunnleggeren, og vi 
f a r en t ettere sekk m ed en myker e 
bunn, da vi slipper den s jenerende 
k a nten som oppstar nar a lle lagene er 
sk aret jevnt over i samme feltet. Sa 
vel hj elpetrekket som perforeringen 



D en nye sekkemaskinen 
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og den paf0lgende tverrkle'bingen er 
bygd vertikalt. Tverrklebingen noe 
skratt. Drift for hovedak sel langs 
maskinen. L angs.Jimingen kan 'bruke 
2 limtyper samtidig, slik a t f. eks. det 
ytterste Jag k an limes vannfast. 

Forma tpla tene ved hylseformingen 
k an finstilles ved ratt under fart. 

Kuttestasjonen virker ved staffel. 
kj0ring som a vriving ved at ett valse. 
sett holder hylsen ig jen og et a nnet 
trekker, mens selve kuttehodet da er 
byttet ut m ed slangeelementer som 
«knerter>~ vertikalt pa hylsebanen 
midt i det perforerte feltet. Kutte. 
hodets drift k a n stilles pa 5 mm hylse
leng de under drift, slik at vi slipper 
den plagsomme tannhjulskifting ved 
varierende hylselengder. 

Etter kuttingen f0lger en pens som 
Ieder et bestemt antall hylser i 0vre 
eller nedr e Iamme pa den dolbbelte av. 
leggeren. 

Hoveddriftsmotoren pa ca. 30 kW 
er t enkt Jikestmmsdrevet , m ed trinn. 
!0s regulering som sikrer en meget 
«bi0t» og j evn oppkj0ring av maski
nen, slik a t vi k a n slippe «morsingen» 
som pa bunnleggeren. 

Fra f0rerp!assen blir det en ut. 
strakt fj ernstyring av operasjonen e. 
F . eks. h elt bak til trykkverkets side. 
forstilling. Men vi tror ikke R0nne av 
den grunn beh0ver a 0nske seg lene. 
stol til neste jul. 

Maskinen er uts tyrt m ed brudd. 
detektorer, som stopper den ved 
brudd pa en papirbane. F eil ved sen
t ralsm0r ingen vises ved en signal. 
la mpe. De viktigste driftsstasjonen e 
er innbygd i oljekasser. 

«2160» blir som vi ser ikke noen 
«Pedal.Ford» Den vil stille store krav 
til de a nsvarlige. Det blir meget nytt 
a sette seg inn i for f0reren , slik a t vi 

f ar utnyttet maskinens muligheter. 
Intet er vel m ere mislykket enn a an
skaffe maskiner spekket m ed r affin e. 
menter , na r vi ikke samtidig lrerer a 
utnytte dem og holde dem vedlike. 
N a r vi sa h0rer a t trykk. og hylse. 
maskinen i alt koster ca. 1,5 mill. 
k roner, b0r dett e understrek e det a n. 
f0rte svrert tydelig. 

Men Ia oss derfor ikke g lemme 
«gamle» 510. At vi har fatt ut over 
50.000 sekker pr. skift a v denne er 
meget respektrubelt Det er den a lt er 
bygd opp pa, og susen fra den er sa 
visst ingen svanesang enna. 

«2160» skal vrere ferdig fra verk
stedet til va ren 1964. Vi er a lt i gang 
m ed en 18 meters forlengelse a v Ia . 
gerfl0yen for a skaffe den plass, og 
haper a t forsommeren vii innebrere 
et start pluss for videreforedlingen 
pa Ranheim. 

I tillegg kommer at vi ogsa har 
bestilt en ny ha lva utomatisk sekke. 
sym askin m ed 2 syhoder fra det 
skotske firma Thomas Keay. 

Den k an sy sa vel bunn som topp 
av sekken, forsynt med ventil i en 
operasjon, samt k lebe dekkrims uten
pa s0mmen. Den kan ogsa nyttes for 
enkel sying av bunn a lene, og betjenes 
i begge tilfelle av '2 piker. Den harden 
dobbelte k apas'itet av en vanlig enkel 
symaskin av de vi hittil har ha tt, og 
man regner med 20 000 sydde sekker 
pr. 8 timer. Ta llet k an variere opp. og 
n edover, a vhengig av sekkedimensjon 
og type. 

Grunnet den rask e utviklingen er 
organisasjonen endret , slik at driften 
i sekkefabrikken er skilt ut fra den 
0vrige drift. Dette er sikkert h elt rik
tig, og vi 0nsker ing . Larsen Jykke 
til m ed s t ellet av den nye ungen va r. 

CBO 

____ In JDeJDoriaiD ___ --: 

Ole H egdahl) fodt 21. oktober 1907 

D od 21. se fJl ember 1963 
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fiTilll 
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. Nytt ble . e Ranhe1ms. bevilget 
Siden fornbgedriftens styrt~l bygge-

t har OO _ 1 . 
skreve re kr. 70 0 . til rimellge 
ytterllge kr. 50,000.- tter hoved
st0tte og med priontet eitt etter de 
pantelan t tten vil bll g tidligere, 

e S 0 . · r som . g la n en . etmngsllnJe prisstignm 
samme r r unn av den erveies det a 
men pa f nnet sted, ov tildelinger 
som har ~el0pet for nye bedriften 
0ke st0tte - for de som - for de 
til kr. 2.500t og t il k r. 4.000. D et 1Ig-
sk affer1 to~~~ffer seg g~~~~~tte i den 
som. se v betydelig SkJu rert holdt. g

er JO en . om har v ellom 
tomtepns s delingen m la ve . av for Avheng1g 
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ter skulle og «fremmedte>>l io~20 leilig. «egne» . en rekke 1 

bevilgmng k ·ng blant 
heter. a ved loddtre ru6 tomter 

Det er ogsdelt ytterligere boliger i 
e for t manns 

S0k ern tikalt delte . o dgl0ttveien. Da 
for ver t tangs FJor det 0k ende 
byggefelte a avhj elpe a plan. 
bedriften for e leiligheter og~a man 
behov for e!;! hus der op;:det er dis. 
legger et ~statere at om uklart om 
derved ko d t er forel0p1g t nytt om
ponert og .le kunne skaffe e utparsel. 
og nar V1 V1 en st0rrelse foJor at a ile 
rade av D~~ anbefales d:~ skaffe seg lerm g.. t resserte som k byggem e 



tomt pa egen h and sikrer seg denne 
ved kj0p, skriftlig h a ndgivelse eller 
bygsel. 

Bedriften har i f lere ar arbeidet 
med a skaffe t il veie et nytt grunn
stykke som kunne utstykkes for bolig
tomter etter fe ltet ved Fjordgl0tt
veien. Bevilgning til innkj0p forelig. 
ger, og vi h a dde ca. 20 mal pa R eppe 
pa handen, men dessverre har det 
strandet pa at selgeren ble n ektet 
konsesjon, unnta tt ved salg til Strinda 
kommune. Som k jent har ogsa kom. 
munen nylig ervervet st0rre arealer 
pa Reppe med sikte pa fremtidige ut
parselleringer, og mulighetene for 
private tomtekj0p er derved meget 
sterkt redusert. 

Ved utdeling av tomter fra Sam. 
dahl-garden ble sa vidt jeg har for
statt det, s0kere med ar<beid pa Ran
heim stillet h elt pa linje m ed 0vrige 
tomtes0kere uansett arbeidssted. Man 
far hape a t det ved fremtidige tilde. 
linger vil v:oere mulig a fa t a tt h ensyn 
t il den kjensgjerning at det for an. 
satte ved en bedrift som arbeider pa 3 
skift er spesielt viktig a bo innenfor 
en r imelig avstand fra a rbeidsstedet. 
Ruteplaner fo r busser og tog er inn
rettet for arbeidstider mellom 6- 7 om 
morgenen til17- 18 om ettermiddagen, 
og nattskiftene samt a vgaende etter. 
middagsskift er henvist til a t a seg 
frem pa egen hand. 

Presset fra «byen» pa det lokale 
tomtemarked har ogsa f0rt til a t a t
skillige av va r e ansatte (vel med ar
beid pa dagtid) S0ker a bygge pa 
strekningen Hundhammere~Hom. 

melvik, og kan det ikke skaffes tom. 
ter pa stedet er det rimelig a tro at 
«utvandringen» til nabokommunen vil 
fortsette og 0ke. 

Grunnutnyttelses-komiteen for 
Trondheimsomradet - oppnevnt av 
Trondheim, Strinda, Tiller og L ein. 
strand kommuner - fremla i septem
ber ifjor et fors lag til disposisjonsplan 
i store t rekk for grunnen i omradet. 
Etter denne er skogarealet 0st for n a 
v:oerende bebyggels·e pa Reppeslett a, 
inklusive skraningen mellom denne 
og Ranheim 0stre's dyrkede mark, 
reservert for fremtidig boligstr0k. Det 
samme er tilfelle med Vikasen. For 
begge disse arealer gjelder imidlertid 
at utbyggingen av veier, vann- og 
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kloakkledninger ikke kan skje klatt
vis, m en rna tal> under ett som store 
entreprisel'. 

Dette krever en sa betydelig k api. 
talinnsats at det sikkert vii v:oere n0d. 
vendig med et samarbeid mellom 
grunneierne og kommunen, og det vil 
trenges tid for a utrede saken teknisk 
og beregne omkostningene. Det er 
nok en uvant t anke for de fleste av 
oss at det kan bli boligstr0k over h ele 
Vikasen i en relativ n:oer fremtid, og 
mange vii komme til a savne det ko
selige og n:oere turterreng. Benytt 
sjansen og ga mang en tur f0rst, -
mens det enna er anledning! 

Er man sa den lykkelige eier eller 
Ieier av en tomt, er neste h ovedsp0rs. 
mal finansieringen, da boligbyggingen 
for tiden er frigitt, mens oppf0relse 
av kontor-, industri- samt andre for
retningsbygg fremdeles er avhengig 
av byggetillatelser. 

Da kanskje de f leste vordende byg
gere vil trenge den st0tte som Hus. 
bankens Ian betyr, har Ranheims. 
Nytt for a fa ferske tall , avlagt et 
bes0k ved Tmndelagskontoret, hvor 
kontorsjef fru Inger St0rse th bered
villig svarer pa a lle va re sp0rsmal. 

F 0rste forutsetnlng er a t leiligh e. 
tene som skal bygges ikke er for 
store, og det st0rste leieareal pr. lei
ligh et som kan godkjenn es er f. t.: 

For enebolig i en etasje . . . . 80 m2 
For enebolig i l'h eller 2 et. 100 m2 
For vertikalt delte hus i 2 pla n 90 m2 
For a ndre, herunder horison-

talt delte tomannsboliger . . 70 m2 
For store familier kan gis visse til

legg. 

Husbanken innvilger renteb:oerende 
pantela n m ed for t iden 372 prosent 
rente, fast i 5 ar, og for trehus med 
1 '/a prosent a r lige avdrag (fast i 10 
a r). St0rrelsen av la net fastsettes et
ter egne regler, og avhenger av husets 
type, areal og andre detalj er som det 
vil f0re for langt a spesifisere h er. 

Videre kan man ogsa oppna rente. 
fritt st0nadslan som er a vdragsfritt i 
10 ar, med inntil kr. 5,600,- pr. leilig. 
het. Forutsetningen er at husbyg
gerens og eventuelt ogsa leieborens 
inntekt r esp. formue ikke overstiger 
f0lgende grenser : 



Skattekl . 
Strinda 
Ma l vile 

I 
18.000 
16.000 

II 
20.000 
18.000 

III- V Form. 
22.000 25.000 
20.000 25.000 

For de som h a r h0yere inntekt k a n 
det istedet gis et rentebrerende til. 
l eggsl~n hvor r entesatsen for tiden 
er 4 lh % og a vdraget for trehus 2 % 
- begge fa st i 5 ~r. 

D e som 0nsker ~ greie seg uten 
st0tte fra Husbanken m~ idag r egne 
m ed 5 a 5Vz % for 1.prioritets pa nte
l~n opptil 60 % av l~netakst , og 6 % 
for 2. prioritetsl~n som g jerne g is 
opptil ca. 7'5 % av l~netaksten . 

E. Dyblie 

Cup-fotball 1963 

Hm· se1· v i avbildet aTets cupfinalisteT i bedriftstotball. 

Kampserien ser slik ut: 
1. runde: 

Sets~s 0 - R a nheim Kraft 
Z. runde: 

Ma rienborg 3 - R anheim Kraft 
3. runde: 

K a ia 1 - R anheim Kraft 
Semifina le : 

Posten 1 - Ranheim Kraft 
Semifina le ( omkamp): 

Posten 1 - Ranh eim K raft 
Fina le : 

N. K. L. 0 - R anheim Kraft 

2 

4 

3 

1 

2 

3 
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Fr1wste Telclce fr·a v enstre : 
Olaf K ambuas 
Lar·s H el g eton 
! vaT Stene 
IngvaT Undhjem 
Knut ToTg e1·sen 
2 . 1·elclce t1·a venst1·e : 
A TVid Slcjervold 
Roy Egg en 
Asbj0rn K vaTm e 
KaTZ D ahl 
Magnar· BTeiseth 
V i lctoT AndeTsen 



lnitiativ og pagangsmot 
Enkelte ganger m0ter man over

skuddsmennesker som ser ut til a 
vinne over alt her i livet. Ofte er det 
mennesk er som start er pa bar bakke 
og a rbeider seg fra m til a bli personer 
som setter sitt preg langt ut over 
heimbygda. 

I ferien i ar hadde jeg en hyggelig 
pra t med en slik person pa ha ns kose. 
lige hytte. Mannen heter P eder A . J. 
P edersen, og han ha r en meget om. 
fattende virksomh et i hele Tmndelag, 
- ja, fra B od0 i nord til Oslo i syd. 

Gjennom musikken (Pedersen ha r 
janitsjar mus"ikken som hobby og har 
i en a rrekke vrert en av de ledende 
kreft er i Hommelvik Musikkorps) og 
jobben har jeg kj ent P edersen i m a n. 
ge a r, m en har a ldri visst at hans 
virkefelt var sa omfattende. 

Han er bygutt, og m a tte som 11-
aring begynne a vrer e m ed a fors0rge 
sine s0sken da moren ble enke. Sa 
ha n har nok ikke fatt noe givendes, 
m en strevet hardt h ele sitt liv. 

Som nygift flyttet han til Hommel. 
vik, og her startet han m ed en lastebil 
i 1952, og har sma tt om senn arbeidet 
seg opp og har na en moderne m a 
skinpark til over en ha lv mill. k roner. 

P edersen har i dag 4 store laste. 
biler, 1 lastemaskin, 1 hjullaster, 1 
varevogn og 1 personvogn. Dessuten 
Ieier han opptil 6- 8 Jastebiler, og det 
hender h a n ogsa rna leie fl ere. 

I sin store, pene enebolig i H om. 
m elvik har han et moderne vaskeri 
m ed 3 vask em askiner og 1 sent rifuge. 

Han h ar renovas-jonen i Malvik 
k ommune og skaffer pa:pir og sekk. 
emba llasje til m ange store bedrifter 
fra Bod0 i nord til Oslo i syd. I denne 
forbind else har han anlagt et m eget 
effektivt sekkerenseri m ed 3 maski
ner. Brukte papirsekker - hundre. 
tusenvis pr. a r - kj0per han opp og 
selger, og her er na ogsa R anheim 
Papirfabrik blitt a vtaker. Dessuten 
ha r vi i mange ar kj0pt sekunda tre
masse av ham. 

P eders·en har tre ganske store sand. 
tak, et i H ommelvik , et i H egra og 
et pa R eppe. H an har f ast a rbeide for 
jernbanen hele sommeren og skaffer 
flere hundre husstander brensel i 
form av koks fra Trondheim Kul!. 
kompani, Schjetlein & R0skaft A.s, 

og utkj0ring av briketter fra Hom
melvik Bruk. 

Men derm ed er det ikke slutt. Han 
har et gansk e start salg a v bygnings
a rtikler - elektr isk utstyr fra lam. 
petter til vask emaskiner, kj0leskap, 
hj emmefrysere osv. Sengeutstyr, og 
hagem0bler m. m. h0rer ogsa med . 

Under samtalen sp0r jeg om ha n 
virkelig klarer a a dministrere alt 
dette. 

- Vel, det begynner na a bli noksa 
mye, sier han, men m ed god hjelp a v 
kana, som funger er som telefond am e, 
sa gar det bra. Dessuten ha r jeg en 
utmerk et regnskapsf0rer i herr Egil 
H a nsen, m en blir det fortsatt utvidel
ser i virksomhet en, blir j eg nok n0dt 
til a se meg om etter m er e hjelp. 

- Hvor m ange m a nn ha r du i ar. 
beid ? 

- J a, i alt har jeg vel omkring 15 
m ann spredt r undt i T r0ndelag, og det 
krever nok s in m annn a f0lge m ed 
over a lt og holde maskinpa rken i 
orden. 

J eg for min del vii tilf0ye a t vi har 
sa altfor fa av P eder,sens rerlige, 
pliktoppfyllende og initiativtakende 
type, og 0nsker ham fortsatt h ell og 
fra mgang. 

August 1963 
T.B. 

Blds i hvoTd.an jeg kom ,opp heT, 
fa meg ned. 



SJOVEIEN 

Olaus Johansen med sin siste modellskute 

Vi har i l0pet av et par ar vrert om
bard pa a ile de ·skutene som i den 
siste t id har gatt i flistransport pa 
R anheim . Disse gar fremdeles. Noen 
losser, andre laster og en del er i rom 
sj0. En stadig rundgang, nesten like 
sikker som f lo og fjrere. 

Denne transport har fo lket pa Ran. 
heim sett g jennom lang tider. Bare 
skuter og menn har skiftet. Det er na 
en del ar siden fabrikken hadde egen 

• dampbat med et koppel av lektere i 
flistransporten. Flere av mannskapet 
pa baten «Ranheim» og lekterne ar
beider na i frubrikken, som Skorstad, 
Seines, Markussen og kanskje enda 
f lere. Ma nge er det i hvert fall som 
har vrert med som f0rstereisgutter pa 
disse farkostene. 

E n av fabrikkens pensjonister -
Olaus Johansen - var mange ·ar med 
lekterne, og vi hjems0ker Olaus for a 
fa en prat om sj0liv og gamle dager. 
Olaus er na snart 75 ar og brerer 
a lderen sin srerdeles godt. Da det ble 
prat om sj0en ble han bare unggutten. 
H ans store hobby er a !age modeller 
av skuter og steamere. Han. har nett
opp avsluttet med en modell av Fred 
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Olsen-baten «Black Prince. Den har 
kostet ham 600 arbeidstimer og et di
rekte utlegg pa 230 kroner i materia
ler. Det er innlagt elektrisk lys i lu. 
garene og i lanternene i mastene. Det 
er en f lott borddekorasjon. Nar man 
ser pa nevene til Ola us, store som 
klubber, er det ufattelig at han kan fa 
til slikt arbeid, som bestar av bare 
smapirkerier. Disse nevene var ogs·a 
sikkert gode a h a da de ombord pa 
lekterne halte og dro i overdimensjo . 
nerte slepere av manilla. 

Olaus har skippereksamen, og han 
har statt pa mangt et skutedekk. Han 
nevner svulmende kvinnenavn og sen. 
timentale 0nskenavn, som for eks . 
«Sorgens Haab». Under reisingen av 
riggen fa it masten ned og drepte 
en mann. Derav navnet. 

Det var ikke a lltid sa greitt med 
hyre i disse dager, og derfor kom 
Olaus til Ranheim og fikk jobb pa de 
gamle kollergangene. Sa i 1917 ble 
han med pa en av lekterne til R an
h eim, «Kristine», som var pa 450 t0n. 
ner. Det var benevnelsen pa st0rrel
sen i den tid. Det var 5 lektere. De 
andre fire var «Martha», «Marie», 



«NOTden» 

«Hinden » og «Norden ». «Norden » 
hadde i sin bid vrert en hurtigseiler 
someides av en nessekonge i Lofoten, 
Sverdrup i R eine. Engang b le den 
lastet med stokkfisk til langt opp pa 
masten. og sa stakk den ut Vestfjor. 
den. To d0gn etterpa kom den inn 
ved Holmengra, innl0pet til B ergen . 

En prestasjon i seilskipenes tid. M en 
«Norden» va r tung a slepe,sier Olaus, 
og kaptein 0ien pa «R anh eim» bruk
te m a nge stygge ord pa den. «Hin
den» hadde gatt •i uten r iksfart pa 
Frankrike og Holland. Ola us beteg
ner den som en d0dseiler. Av gamle 
loggb0ker han fant ombord k unne 

«R anheim» med endel a·v mannskapet 
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F'1·a venstre: IZ!ien, Selnes, Marcussen 
og H au.gland. 

han se a t m ed full seilf0ring k om hun 
s jelden over 7 knop. Men hun var lett 
a slepe og gikk opp pa siden a v 
«Ranheim» og voldte bry pa det viset. 
«Martha » og «Ma rie» h adde v rert 
vanl ige f rakteskuter pa h enholdsvis 
600 og 400 t0nner. 

A nevne mannskapene pa a ile lek
t erne blir en saga for s·eg. Etter Ola us 
s itt utsagn var det mange originaler, 
og h an kunne utallige historier om 
dem. P a R anheimsbaten var det f0rst 
og fremst kaptein 0ien, styrmann 
Haug la nd, m askinist Lindvag, bats
m ann S eines og m a nge andre gjen. 
n om tidene. 0ien og Lindvag var m ed 
da ba t en ble bygd pa Stmmmen Mek . 
Verksted. 0ien var svrert forsiktig, 
sier Ola us. H augland den sikre sj0-
mann. Engang pa vei til N a msos kom 
skodda noksa tykk. D et var pa hunde
vakta. 0ien var pa brua og de skulle 
inn g jennom Ellingra sa . 0ien f0lte 
seg usikker og sendte bud p a H a u g. 
land. - Hvor lenge har du gatt pa 
denne kursen? sp0r H a ugla nd. Han 
fikk h0re det. - Ti minutter til og 
ga opp, sier ha n. D et stemte. 
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Under forrige verdenskrig va r det 
vanskelig med kull , og f wbrikken fyr. 
t es m ed bj0rkved som ble h entet la ngs 
kysten. Et vinterd0gn m ed srerdeles 
s t erk kulde ble det brent 40 favner, 
sier Olaus. F a brikken h adde n ettopp 
tatt den nye f abrikk pipa, og trekken 
var f enomena l. Ola us sa selv a t bj0r 
k ekubber som det m a tte to m ann til 
for a lernpe inn i fyren, b le som dan. 
serinner n a r de korn inn i trekken . D e 
trippet pa ende innover ris ta og va r 
f erdig til a ga direkte opp i pipa . 
Disponerut Lundberg brukte seg pa 
fyrmester Ebbesen da ha n fikk h0re 
om de 40 fa vner. E bbesen skulle da h a 
svart : Vi kan godt fyre mindre, m en 
da blir det ingen stirn . 

Ola us kan fortelle. Ikke a lt kan 
komme pa trykk - det var den gangen 
skipperene pa lekterne hadde festet i 
N a msos og a ile fe rn Ia h ver sin lekter 
i hver sin kurs - og den gangen 
str0mmen var sa sterk at de rn ed full 
maskin sto stille pa k varter svis n ::er 
innpa fall ene, og de pa R anheirnsc 
baten sto f erdige rn ed bila for a kappe 
sleper en - da l0yet det !itt og a tter 
seg de frarnover. 

Da «Kristine» kom til R anheim og 
Ola us f ikk landlov, var det h ans store 
hobby a ga pa kino. Kona og ha n gikk 
til byen, bes0kte t re kinoer, Kra us . 
litz, Cir kus og Kino graff en i Tr0nder. 
heirn en, gikk pa k a fe , og spaserte 



heim. Det ble et utlegg pA 2 kroner! 
Det var fortsettelsesfilmer for det 
m este - «Greven av Monte Christo», 
Paulines evenetyr», «Mr. Kahns gru
ber» osv. D engang va r det oppslag pa 
kinoene om a t «Aplaus forbydes». 
Men det var likevel mye br0l, tram
ping og klapping. 

Skulle vi f a m ed a lt det Olaus h ar a 
forte lle matte det vel trykkes ekstra
nummer av «R anheims-Nytt». 

I dag Jigger Ra nheimsba ten pa ha
vets bunn, «Hinden » ble opprigget og 
gikk til S0r-Amerika pa ha ifiske, sies 
det. «Martha», «Marie»· og «Norden» 
gikk til brensel. 

I fjrera pa R a nheims-tangen skal 
en enda se rester etter «Norden ». Det 
er roret som stikker opp av sand0ra 
med kursen lagt opp mot nordvesten. 

Sj0en har etter hva historien for. 
t eller a lltid h att dragning pa nord. 
mennene. Vi har litt kjennskap til 
va r e egn e sj0ulker pa flisfart0yene, 
og vi h a r a lle h0rt om seilskutetidens 
harde sj0mannsliv. Det var et yrke 
for mannfolk. Det er det ogsa i dag. 
Men likevel er det en forskj ell. 

Ingva ld Fossum, som arbeider pa 
klistermaskinen har en s0nn, J ahn 
Erik, som for noen m a neder siden 
reiste til sj0s pa olj etankeren «Beau 
Geste». Den er pa 49 570 tonn dw. , 
og J a hn ble pa m0nstret til jomfru
tm·en. 

I Ranheims.Nytt er vi nysgjerrige, 
og vi har bedt Jahn Erik fortelle om 
hvordan det a bli sj0mann f0Ites. Han 
skriver slik: 

De siste forberedelsene ble g jort til 
at jeg skulle reise hj emmefra. Noen 
ta r er kom det jo fra mor da jeg tok 
kofferten i handa og labbet i vei. J eg 
snudde m eg og sa pa huset vart, som 
jeg ikke skulle f a se pa lenge. Jeg tok 
toget til Oslo. D er skulle en k amerat 
m0te m eg. Vi skulle begge ut. Da jeg 
sto der pa Oslo 0 f0ite jeg m eg som 
en liten bondegutt som kom til byen 
for f0rste gang. I Oslo bodde jeg 14 
dager f 0r vi reiste til Moss. Der Ia 
50-tusentonneren langt ute pa fjorden 
skipet som skulle bli mitt nye hjem. 
Neste dag satte vi kursen mot Den 
persiske g ulf. Vi pa ssert e F rerder fyr, 
og om ikke lenge forsvant Norge ut 

av horis'Onten. Fra n a av m a tte jeg 
sta pa egne bein hvorhen jeg kom i 
verden. 

Tanken e hjemover sendte jeg srer. 
lig noen dager senere da jeg skulle 
vaske kl rer. J eg skrubbet og vasket sa 
jeg fikk vannblemmer pa knokene. 
0nsket mor hadde vrert h er og gjort 
dette, - likesa str0ket dem etterpa. 
Men d ette m atte gj0res, og jeg m a tte 
g j0re det selv. Forandringen fra a 
vrere hj emme er stor, synes j eg. D et 
er sa mye en ikke legger m erk e til 
na r en er hjemme. Mor g j0r det auto
matisk - uten a t vi ofrer en t a nke 
pa det. 

Ute pa s j0en er det mye rart og 
interessant en far se og oppleve. En 
a v grunnene til at jeg reiste til sj0s 

· var at en fil.r. s·e seg om i den store 
verden . En far se hvordan folk lever, 
deres skikker i de forskjellige land, og 
mye a nnet. En fil.r en god del nye 
kamer a ter . Det er et sjeldent godt 
k a meratskap ombord. H ele m a nnska. 
pet er jo sa a si en familie . 

Nordmennene er svrert godt likt 
i a ile la nd. Hvorfor vet jeg ikke. Men 
det er ik k e fritt for a t vi f0ler oss 
store nar vi gar i land. Vi er jo nord
menn. -

N a har vi vrert i Liverpool med 
50 000 tonn r a olje, og er atter pa vei 
til Mina a l Ahma di i Kuwa it. 

I morgen passerer vi Gibraltar for 
f emte gang. 

Han skriver videre om baten : 
L engde 228 m , bredde 3'2 m. Den 

h ar en propel! m ed 6 propellblad, som 
veier 38 t onn. Den gj0r m ed toppfart 
100 omdreininger i minuttet. Propell
akslingen er over 2 m i omluets. Den 
har 23 t a nker som kan laste 48 000 
tonn olj e. Den stikker da 38 fot dypt. 
Da vi gikk g jennom Suez.k analen 
f0rste gang, var det en slepebat som 
fulgte oss h ele tiden , til hj elp om vi 
skulle sette oss fast. Det en e bildet 
her er fra Mena el Ahmadii i Kuwait. 
Bygningene og pipen e dere ser er fra 
et oljeraffineri i Mena . Kuwa it er et 
lite sjeikd0mm e som Jigger inne i den 
persiske gulf. Det grenser til Irak og 
Iran i nord og AraJbia i s0r. Klimaet 
der er tropisk. Sist vi var der n esten 
+ 50 °C i skyggen. L andet bestar 
n esten bare av sand og olje. Millioner 
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«B eau Gest » 

a v tonn olje pumpes opp a v jorden 
hvert ar. Det a ndre bildet er fra 
Egypt. Slik ser det ut Jangs Suez
kana len . Sand og atter sand. H er og 
der k a n det vrere en palme, m en pa 
enkelte str0k ig jen - srerlig f0r vi 
kommer til Port Sa id - er det sum
per. Folk et lever for det m este like
vel av jordbruk og h a ndel ( srerlig 

Fra M ena el Ahmadi 
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med oss sj0folk ). T emperaturen her 
synes j eg er for h0y. I dag var det 
37 gra der pa dekk og 50 n ede i m as. 
kinen . Om natten synker tempera 
turen voldsomt, slik at det om mor. 
genen Jigger et tykt Jag m ed dogg 
over h ele skipet. 

Suez 18/10 1963. 

Langs Suez-kana~en 



M IT IREX 
R anheims.Nytt vil h erved gje r e sine 

lesere kjent m ed en a len a v var be
dr ift som vel ingen av oss har sett 
nemlig t ank baten M/T IREX pa ca. 
12 500 tonn. A /S Ra nheim Papirfa brik 
er m edeier m ed 1/10 a v skipet , som i 
h ele sitt 10-a rige liv har seilt for 
samme befraktere i oljef a rt mellom 
England og Ven ezuela . N a r dette le
ses h a r skuta seilt 97 t ransatlantiske 

rundturer som tilsva r er 40 ganger jar 
den rundt ved Ekva tor , og det er 
fra ktet n esten 1 %, mill. tonn olje over 
Atla nterhavet - a lt dette uten en 
gang a ha sett moder Norges kyster . 

E aten h a r en <besetning pa 40 m ann 
hvorav 9 m ann k omm er fra Trende. 
lag, opplyser rederiet Hans Kirer & 
Co. A /S i Fredr iksta d. 

- Jeg sa en pr0v e f r a wi1·a pa 
P. M . V , i kke a v wira. 



Stortingets industrikomite pii besek 

Inclustrikomiteen sammen m ecl va1·e egne pa bejaring . 

Under en to dagers befaring i Tr0n
delag bes0kte Stortingets Industri
komite Ranheim Papirfabrik den 4. 
oktober. Komiteen hadde et stort og 
anstrengende progra m - h ele 7 be-
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driftet· bes0ktes mellom Orka nger og 
Stj0rda l, m en likevel ga stortin.gs. 
mennene seg god tid p.i R anheim og 
fulgte under omvisningen hele pro
duksjonsprosessen med stor interesse. 



Etter omvisningen servertes for. 
friskninger pa R a nbeim gard, hvor 
disponent Overwien gav en redegj0-
relse om bedriften og dens mest a k
tuelle problemer. Det var na turlig a t 
virkesituasjonen kom i forgrunnen, sa 
meget mere som stortingsmennene 

spesielt esk et bedriftens syn pa dette 
aktuello sp0rsmalL 

Dessverre var komiteen ikke full
tallig, bl_ a . var Watnebryn og As
dahl forhindret fra a komme. De som 
deltok var Leirfall, Engelstad, L0bak, 
Kringlebotten , H ollern og Offerdal, 
med Leirfa ll som loka lkjent Ieder. 

Servering av forf1·i s l•ningm· for deltagerne 

Gjennom aret har vi stadig fore. 
sp0rsel om a arrangere omvisninger i 
bedriften var. Bakgrunnen til de be
S'0kende er h0yst forskjellig. D e aller 
fles t e er skoleungdom som g jern e vii 
se seg om i bedriften som et ledd i 
undervisningen. Men det kommer og. 
sa m a nge som av ren nysgjerrighet 
vii se hvordan papir blir fremstillet. 
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En gruppe pa ca. 30 utenlandske stu. 
denter fra Egypt, Polen, Tyskland etc. 
som bes0kte oss 7. november kommer 
nrermest inn under denne kategori. 
Det var tydelig a t de viste stor inter
esse for bedriften. Overingeni0r Kirer 
& Co. hadde fullt opp m ed a besvare 
a ile de forskjellige sp0rsmal som ble 
reist . 

70 ar. 
Edvin Hoff 13/2 -64 
Harald H ansen 22/2 - 64 

60 ar . 
Oskar Sa ksvik 1/2 -64 
Th. Overwien 14/2 -64 

50 ar. 
Thorleif Hammer 4/2 - 64 
P etter R0dde 9/3 -64 
0ivind Lund 19/3 - 64 



Over i pensjonistenes rek.k.er 
For 50 a r siden kom tre hapefulle 

ungdommer til Ranheim for a s0ke 
arbeid ved papirfabrikken . Disse tre 
kom fra forskje ll ige bygder i Tr0nde. 
lag, som g jennom 70- 80 ar har skaf
fet bedriften mange utmerk ede arbei
dere og funksjonrerer. 

To av ungguttene ble g ift med 
ranheimsjenter og den tredje m ed en 
jente fra Hommelvik , og de har na 
nar de s lutter i h0st ved oppnadd a l
dersgrense arbeidet ved bedriften i 50 
ar og m ere. 

50 ar ved samme bedrift blir en 
lang arbeidsdag, og ingen a v disse tre 
ungdommen e tenkte vel at de skulle 
bli sa lenge pa Ranheim, da det fak. 
tisk var f0rste arbeidsstedet for a lle 
tre. Men som de sier, de har likt seg 
utmerket og kunne vel ikke truffet pa 
bedre valg den gangen. 

Vel bar det ikke bare vrert dans pa 
roser , det er sa, og nar de tenker t il
bake pa 20- 30-arene m ed streiker og 
lockouter, innskrenkninger og n0ds
arbeid, har de slett ikke villet h a de 
tidene tilba k e. Skj0nt, sier de, kunne 
k anskje ungdomm en a v i dag h a tt 
godt av !itt harder e klima, da de i de 
f leste tilfelle far a lt sa a ltfor lett. 

Maskinf0rer Olaf H ellem er den 
eldste, og er f0dt i Asen 10. desember 
1893. H a n begynte som 16.aring i 1909 

'£7 

i m ek. verksted, hvor han ble i ca. 1 
ar, da han ble oppsagt pa grunn a v 
innskrenkninger. Atte mann ble opp
sagt i verkstedet, og ca. 20 mann ialt. 
H a n var borte i ca. 2 ar, og var da 
postbud til best, mellom Asen og 
Asen Sprengstoffabrik. I 1912 var han 
tilbak e igjen og begynte da som saks
pike pa nat tskift f0r han kom pa 
m askin som wiregutt. H an h a r siden 
vrert i m askinen m ed et par sma a v
brekk, hvora v en tid pa huggeriet . 
Men da det ble innskrenkning h er pa 
g runn av insta ll ering av storhugg 
( tidligere var det mange smahugger), 
kom ha n a tter t il m as!{in. De karene 
som da ble overfl0dige pa huggeriet , 
ble oppstilt pa rekke, og papirmester 
W ahlberg inspisert e troppene og 
plukket ut de k arene han ville h a i 
pa pirfabrikk en . En noe a nnen frem. 
gangsmate enn i dag. H ellem har gatt 
gradene i papirmaskin og bar vrert 
m askinf0rer siden 1953. H an minn es 
godt de gode, gamle dager, da mas
kinf0reren ha dde nrermest uinnskren. 
k et makt, og hvis de ikke f ikk sine 
medhjelpere pa maskinen som de vi l
le, jaget de dem rett og slett bort. 

H ellem er en rolig, avbalansert kar, 
som liker a t a livet m ed ro, og sa ofte 
som mulig kobler han av i sin k ose. 
lige lille hytte oppe i Ma lvik Marka
bygd. 

H an er i u tmerk et form nar han n a 
gar over i pensjonistenes rekker 10. 
desember 1963. 

Formann SigvaTdt Alstad sluttet 
10. oktober etter nesten 50 ars sam
menhengende tjenestetid i papirfa. 
brikken. H a n er f0dt pa Ska tva l 10. 
oktober 1895 og begynte ved R anheim 
P a pirfabrik 20. juni 1914 som la us. 
s ja uer i papirfabrikken. Etter kort 
tid ble h an wiregutt pa «gammel. 
ettan>) , og f0rste natta pa wira kj0rte 
de f0rs tepressfilten i stykker pa 
g runn av a t m askinf0reren og wire
g utten som skulle lrere opp A lstad, 
kom i heftig diskusjon og glemte bade 
filtene og Alstad. Maskinf0rer Joha n. 
sen g rat sine modige tarer over den 
fortapte filten , og det var ikke snakk 
om a fa ga hjem f0r ny filt var lagt 
pa og produksjonen i gang ig jen . 



Sigva1·t Alstad 

I 1918 k om a ttetimersdagen , og 
Alstad rykket opp som m asking utt, 
sa t0rk er . og etter m a nge a r som re
serve maskinf0rer til fast f0rer i 
1950. Fra samme a r ble ha n ogsa 
reserve formann, ·og fra 1955 formann 
! h -a vdelingen . 

Alstad er en fredselskende m a nn 
som ha ter kra ngel og k iv pa arbeids
pla ssen , og med sin rolige, sindige 
fra mferd har h an fatt mange gode 
venner bade i arbeid og fritid. Alstads 
store hobby er lesing og sk r iving, og 
ha n ha r i a ile a r deltatt m eget i for. 
eningslivet og ha tt kommuna le tillits
verv. 

H an har vrert formann og sekret rer 
i R a nheim Arbeidsmannsforening, 
fo r m a nn i «I sbj0rn », revisor i R a n. 
heim Sa mvirkelag i 23 ar. Siden 1923 
i st emmestyret for Str inda og vrert 
pa plass som kontroll0r ved a ile kom
m une. og stortjngsvalg i a ile disse 
arene. Medlem av skj0nnskommisjon i 
Strinda og domsmann i forh 0rs- og 
herredsrett. For tiden er h an formann 
i overligningsn emnda. I sitt koselige 
hjem ute pa Kroa f a r han na tid til a 
lese og skrive i selskap m ed sin kj re·r e 
snadde. 

F ormann H aldor Eggen sluttet 15. 
november 1963 etter sO% a r ved v a r 
bedrift . E ggen er f0dt i Selbu 15. 
november 1895 og kom til Ra nheim i 
mai 1913, og har arbeidet uavbrutt til 
han n a g ikk av ved oppnadd a lders-

28 

H aldor Eggen 

grense. Hvor ma nge staute k arer vi i 
arenes I0p ha r importert fra Selbu vet 
ikke jeg, m en det er nok ingen bygd 
som har skaffet sa mye god arbeids
kraft til R a nheim P apirfabrik som 
Selbu , og det er nok ikke ba r e en vits 
na r m0drene i Selbu sier til ungen e 
sine : «E r du ikke snild g utt sa far du 
ikke begynne pa Ranh eim nar du blir 
s tor» .. 

Egg en begynte hos byggm ester 
Knutsen , og f0rste jobben var a Iegge 
nytt t a k pa fj0set oppe pa garden. Sa 
var h an en tid i malerlrere hos maier 
Hoff. Der etter over til papirmester 
vVa hlberg som rammegutt i 4 a r. Sa 
over til cellulosefa brikken , hvor ha n 
har vrert pa de fl este plasser. Fra 
1937 forma nn i cellulosefabrikken. 

E ggen har mange kj rere h obbyer. 
I sine unge dager var han bla nt de 
fremste skihoppere i Tr0ndelag, og 
h an har mange pene premier og gode 
minner fra denne tiden . H an er en 
flittig a ma t0rmaler , og m ange pene 
malerier pryder hj emmene pa Ran. 
h ein: oe; i Selbu. 

H ans store lidenskap i dag er hytta 
ved Selbusj0en, og bilen. E ggen har 
ogsa deltatt i foreningslivet og har 
blant a nnet vrert forma nn i R anheim 
Idrettslag. En ekte seig-koselig tr0n. 
der , som tiden sikkert ikke blir lang 
for nar han gar over i pensjonistenes 
r ekket . 

N ovember 1963. 
T . B. 



Zagreb 

EN HILSEN 
Jug osla veren Mi!isic som en tid a r 

beidet i m ek . verksted her , ha r sendt 
oss denne hilsen f ra Zagreb. 

To com e to Norway was a dventu re 
because it is so f a r a way , a nd rbeside 
tha t, I a lways wanted to see the 
country of the old Viking s. 

I a lso ha ve heard a bout your people 
during the war and I wished to know 
people who h elped our m en so much 
du ring the years of occupa tion. 

When I ca m e to Norway , I wa s 
sur pr ised a t the long days and the 
beautiful country, but still m ore sur. 
prised I was a t your m en who helped 
m e in m y work, a nd they a lso m a de 
me feel a t home. 

I a m very sorry tha t I couldn't 
speak your lang uage. Beca use of that, 
I was not a ble to speak with m any of 
the workers , which I very much wa n
ted to, I co uldn:' t even t ell them about 
my own country. But in every f ace 
I could see the expression of fri end
ship. 

Tha nks very much to a ll of you for 
tha t unfo rgeta ble tim e in your place. 

R egaTds 
Milisic 

Det va r en opplevelse for m eg a 
komme til N orge. For det f0rste f ordi 
det Jigg er sa la ng t bort e. Derne~t for
di jeg a lltid har 0nsket a se de cramle 
vikingers land. "' 

J eg har og sa h0rt om det norsk e 
folk under k rigen og 0nsk et a treffe 
noen a v de som hja lp va r e m enn sa 
m eget i okkupasjonens ha rde tid. 

Da j eg kom til N orge, ble jeg for . 
ba uset over h vor lenge det var lys t 
om kvelden , m en enna m ere over ras
k et ble jeg over folken e som hja lp 
m eg sa godt i mitt arbeide, og som 
ogsa f1kk m eg til a f0l e m eg som 
hjemme. 

J eg er veldig lei fo r a t jeg ikke 
kunne snakke norsk. A v den grunn 
var jeg ikke i s ta nd til a sna kke m ed 
ma nge a v arbeiderne, hvilket jeg ha d. 
de svrert g od lyst til , jeg kunne ikke 
engang f ortelle fors·kjellige ting f r a 
mitt eget land. Men i hvert eneste an
sikt rundt m eg kunne jeg se vennlig 
heL 

Ta kk aile sa mmen for den ufor
g lemmelige tiden hos der e. 

H ilsen 
Mil isic 



K1·istian KTistiansen ved P. Jill. V 

Praktisk yrkes-orientering 
I uke 44 hadde vi en ung kar pa 

bes0k i H.avdelingen, Kristian Kristi
ansen, 15 a r , som ha dde som oppgave 
a f a et lite innblikk i a rbeidslivet Han 
h a dde spurt om a f a komme til va r 
bedrift i en uke for a fa et lite inn
blikk i hvordan vi lager papir. Gutten 
ga r pa ungdomsskolen, og disse 6-
dagers bes0k i en eller annen bedrift 
- forretning eller lign. er et ledd i 
utdannelsen. 

Dette er noe nytt for disse skole
elevene, med h enblikk pa at de ikke 
skal vrer e helt uforber edt nar de ska l 
inn i arbeidslivet for a lvor etter endt 
skolegang. 

Utplasseringen foretas a v a rbeids. 
formidlingen i sa mra d m ed skolen og 
foreldre. Elevene f a r da lov a 0nske 
seg et bestemt sted, og sa langt r a d 
er blir 0nsket oppfylt. Meningen er 
f0rst og fremst a t eleven s•k a l fa pr0-
ve seg i det yrket han h ar lyst pa , og 
hvis h an da oppdager at det ikke pas
ser for ham, kan h an t enke seg et 
annet yrke. Arbeidsg iverne pa tar seg 
jo et ekstra a r1beid m ed dette, da det 
er foruts etningen a t en b estemt m a nn 
skal pa ta seg tilsynet og hjelpe eleven 
med noen enkle arbeidsoppgaver. Ele
ven f0lger normal arbeidstid, m en f a r 
ingen l0nn for disse dagen e. 

Personlig synes jeg dette er et 
godt tiltak som kan komme ba de ele. 
ver og arbeidsg iver til gode. 
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Kristian var en hygg elig og opp
va kt g utt , som vi 0nsker a lt godt i 
fr emtiden na r han for a lvor skal inn 
i a rbeidsli vet . 

Alf Thingsta d var a nsva rlig fo r 
gutten den tiden han var hos oss. 

November 1963 
T . B. 

Ranheim mannskor 30 ar 
Den 2. oktober kunne Ranheim 

Mannskor se tilbake pa 30 a rs virke 
for m a nnskorsa ngen pa R anheim. 
Opptakten til R.M. kom fra Ranheim 
Musikkforening som i '1930-arene 
hadde et lite mannskor innen sin 
midte. Koret h a r i disse a rene vrert en 
ivrig forkjemp er for god korsa ng og 
har deltatt ved a lle store og sma an. 
ledninger pa stedet , og ellers mange 
a ndre steder ba de innen.og utenlands. 

Helt siden starten har koret vrert 
tilsluttet Orkla og Gauldal Sanger 
forbund , og flere ganger vrert arra n
g0r av kretsstevner m ed opptil 7- 8 
hundr e delta k ere. Koret har h a tt fler. 
a rig sama rbeid m ed to kor i Timra i 
Sverige - n emlig H emga rdskoren 
(blandet kor) og Timra Mannskor. To 
ga nger h a r koret vrert pa bes0k hos 
disse og en gang h a r de to korene 
vrert pa gjenvisitt her pa R anheim. 

Koret har i a lle disse a r ene gledet 
pasientene pa sykehusene, ja ogsa pa 
E. C. Dahls Stiftelse. 

Av de som var med fra starten , er 
det bare tre igjen, nemlig Ka rl Bj0rn. 
stad, Kristian Ebbesen og Otto Sten e. 

Instrukt0rer og dirigenter i disse 
a rene har v rert : 

Skolebestyrer Sverre By, organist 
Arnold P ettersen , lrer erne Anders 
Refseth og Lillegraven , orga nist T. D. 
Olsen, kontorsjef Arne L arsen og na 
musiker Ratsje. 

Styret i dag er : 0yvind F a lsta d, 
formann, Guttorm H a nsen, n estfor. 
mann, Ka rl Bj0rnsta d, kasserer , Mor. 
t en Kva m , sekret rer , Martin P a ulsen, 
noteforva ltet•. 

Vi sender en forsink et gratulasjon 
til de gla de sanger e og ha per a fa 
h0re pa der es g ode sang mange a r i 
fremtid en. 

November 1963. 
T . B . 



HVIS 
Hvis du har hodet koldt, nar alle iler 
jorvirr et om og gir dig skyld 

deri -
tor stole pa dig selv, na1· alle tviler, 
og lean to1· der es t v il dem 

avlad gi -
hvis du lean vente, uten dig a 

trettes, 
selv tale sant, nar logne om dig si's 
lean uten hat se hatet om dig 

flettes 
og dog ei synes altfor god og vis - ; 

H vis du kan dromme uten a bli 
drommer, 

kan tenke - skjont ei tanken blir ditt 
mal, 

kan mote seir og nedm·lag - og 
d@mmer 

dem begge l ikt pa sannhetsvektens 
sk al -

hvis du kan se den sannhet du har 
formet 

til logne vendt - i onde skjelmers 
vold -
se den ide, du gav ditt liv , nedstonnet, 
og dog tor begge slass med flenget 

slejold - ; 

H vis du kan samle alt hvad du har 
v unnet 

og s·ette summen pa ett t erningkast 
og tape, vage - .og nar alt er svunnet 
ei med et sulele forrade hvad der 

brast -
hvis du kan tvinge hjerte, nerve, sene 
a lyStTe tanken, Skjmtt din kraft er 

brutt, 
og holde ved - til alt ditt j eg alene 
e1· viljens ubonnhorlige: «Hold ut!»-

H vis du blamdt massen ubef engt dig 
lcjenner, 

blandt kongeT er dig selv l~un, r ett 
og slett, 

ei sa1·es kan av fiender eller venner, 
har alles tiltro - ingens uten r ett; 
hvis du kan jylde /wert minutt som 

summer 
med livets Tikdom hel og skjonn 
- din er var joTd og alt hvad jorden 

rumme1', 
og - me1· enn det - : du er en mann, 

min sonn! 
Rudyard Kipli ng 
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1 
JULEKONKURRANSE 

2 3 

1. Budapest 
"'· Bern 
3. Sofia 

1. Davos 

4 

2. Sta dion Trondhe im 
3. Vikhan1me r 

7 

1. Ford 
2. Rolls Royce 
3. Mer cedes 

L0s ning innen 10. februar 
1964. D et e1· oppsatt 3 pre
mi e l·. 

1. Sj0skogbekken 
2. Grils tad bekken 
3. V ik elva 

5 

1. Skolen s gymnastikksa l 
2. Folkets Hus (ombyg

ging) 
3. Nybygget i sekkefabr. 
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1. Rom 
2. London 
3. Moskva 

6 

8 
Hvilket mannsna vn er 

mest benytte t h er pi't Ran
heim papirfabrikk. 

1. Johan 
2. Ole 
3. Gunnar 

9 
I h0st samle t Didrik Hoff 

h ve1· mo r gen d0de Iem en fra 
in ngangspo1·ten ti l fyrhuse t. 
St0rste a n ta ll p i't et d0gn ? 

1. 102 
2. 170 
3. 85 

10 
D et mest ben yttede etter-

n avn pi't a nsatt e ved R. P. 
1. Hansen 
"'· Johansen 
3. Olsen 



Med den m0rke a rstid 0ker risikoen for ulykker bade pa arbeidsplassen 
og i fr itiden. 

St0tt opp om. vernearbeidet ved a passe deg selv. 
Verneutvalget 



I l o lbx k T.hcim 


