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A/S RANHEIM PAPIRFABRIK 

RAN HElM 

Strukturendring skog-

industrien nordenfjells 
En enkelt sak har beskjeftige t bedrifts

ledelsen mere de siste 5 ar enn kanskje 
noen annen i bedrift ens snart 80-arige 
bestaen, men til tross for jevnlig oriente
ring i Produksjonsutvalget, synes vidtrek
kende beslutninger au Stortinge t a ha 
gatt de fl este au vare ansatte forbi, beslut
ninger hvis rekkevidde vi i dag bare fr yk
ter ella aner. Det S)mes derfor jJa sin plass 
a gi en sammenfatt ende orientering om 
forhold ene i forbind else med dannelsen 
au AJS N ordenfjelske Treforedling, som 
i dag er i full gang med byggingen au 
N or aes sterste papirfabrikk jJ& Fiborg
tangen i Skogn . Dette sa meget mere som 
fJressen og m)mdighetene har mett fJro
sjekt et med symfJati, mens hensynet til 
eksisterende ind-ustri og deres ansatte ikke 
har mett sr.erlig forsta else . 

La det med en gang vr.ere sagt at en ny 
star trefor edlingsbedrift i var landsdel ogsa 
au oss ville bli mett med tilfredshet om 
den ikke - etter var mening - var baser I 
pa sviktende virkes prognoser. Avispapir er 
ingen konkurrent au kraftjJafJir. Et bre
dere teknisk milje innen papirfabrikasjo
nen nordenfjells kunne vr.ere en fordel og 
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stimulans, og vi burde glede ass over enhver sunn industriell eksfJansjon 
sam grunnlag for f1 konomisk vekst i landsdelen. J\!1 en i dett e tilfelle 
frykt er vi for at man har overvurdert den fremtidige avvirkning i skogen 
vg undervurdert konsekvensene for den eksisterende sagbruks- og trefor
edlingsindustri. 

I 1950.1\.ren e var det et visst virke. 
overskudd nordenfjells som imidler
tid fikk lett avsetning til 1bedrifter 
pa 0stlandet, som h er fikk ·et kjrer. 
komment tilskudd a v t0mmer som 
de ellers m a tte importere fra utlan
det , srerlig fra Finnland og Sverige. 
Selv var vi oppmerksom pa de mu
ligheter som her b0d seg til a byg. 
ge ut Ranheim til en m er e 0kono
misk bedriftsst0rrelse, og ettersom 
r essursene tillot det , utvidet vi ka
pasitet en save! av va r cellulosefa. 
brikk som av papirfabrikken slik a t 
vi idag ha r en fabrikk som er 3 gan
ger st0rre enn ved krigens slutt. 
Skogeiern e opprettholdt imidlertid 
forsendelsene sydover m ed det resuL 
tat at save! sliperiene som Ranheim 
n il. i fler e a r ikke h ar funnet dekning 
av sitt virkesbehov i landsdelen. Man 
har m a ttet gil. tid betydelig import 
fra Sverige, ja endog fra Russland . 
Bedriftenes virkesbeholdninger er 
skrumpet inn og det sier seg selv at 
importvirke er det mindre h ensigts. 
messig a basere seg pa . I denne si. 
tuasjon er det a t vi n il. skal f a en 
ny kjempebedrift med betydelig 
st0tte fra det offentliges side. 

Som f0lge av 1950-arenes rikelig. 
het pa virke, f ikk Industrideparte. 
mentet flere h envendelser fra sk og. 
eierhold hvor det bl e fremholdt at 
det m a tte lbygges nye ytreforedlings. 
bedrifter her i landsdelen for utnyt. 
telse over overskuddsvirke. 

F a initia tiv fra Departem entet i 
1956 ble mulighetene for bygging av 
et vider eforedlingsanlegg ved Folia 
Tresliperi unders0kt, og en plan for 
utbygging til a vispapirfa brikk ble 
bearbeidet og forelagt regjeringen i 
1958 uten a t det kom noe ut av det . 
Namdalen Studieselskap for Skog . 
industrien ble stiftet i 1954 og fore. 
tok unders0kelser om muligheten e 
for utbygging av treforedlingsindu. 
strien i Namdalen. Beretning ble 
fremlagt i 1959, men h eller ikke dette 
f0rte t il noe. Skogeierorganisasjon. 
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ene n edsatte sin egen komite, «Indu. 
strikomiteen N ordenfjells», for ut
r edning av sp0rsma let om utbygging 
av trefor edlingsindustrien pa basis 
av tilgjengelig virke for h ele omradet 
Helgeland, Tmndelag og M0re. 

Industridepartementet m ente at 
man pa grunnJag av de unders0keL 
ser som var g jort, burde f a en bredt 
anlagt vurdering for utnyttelse av 
tilgj engelig trevirke for hele omradet 
nordenfjells s ett under ett, et ar. 
beide som ville omfatte f0 lgende 
punkter: 
1. Fa grunnlag av tilgjengelig bereg. 

ninger over art en og m engden av 
den na vrerende og fremtidige vir. 
k estilga ng i dette omra det sett i 
sammenheng m ed markedsutvik
lingen pa lengere sikt for trefored. 
lingsprodukter, pa fritt grunnlag 
a vurdere en hensiktsmessig ut. 
bygging av treforedlingsindustrien 
i omradet, sa mt hvor even.tuelle 
nye bedrifter burde plasseres. 

2. F a grunnlag av de unders0kelser 
som er nevnt, a foreta t eknisk 
projektering og beregninger m ed 
anleggs. og driftskalkyler for 
prosjekt ( er) som det kan vrere 
aktuelt a r ealiser e. 

3. A a vgi innstilling om etablerings. 
og finansi eringssp0rsma l. 
Det ble sa i juni 1959 nedsatt et 

utvalg til a vurdere og utrede de for. 
skjellige sider av sp0rsma!et - det 
sakalte «Nordenfjellsutvalget», oftest 
kalt Skjerdalskomiteen etter for. 
mannen, depart ementsra d Karl 
Skjerdal. 0vrige medlemmer var r e. 
presenta nter for Landbruks., Finans. 
og Industridepartementet, fra skog. 
eierorganisasjonene og for indu. 
strien. Undertegnede r epresenterte 
treforedlingsindustrien i Tmndelag 
mens merkelig nok sagbruksindu. 
strien samme sted ikke fikk noen 
r epresentant, det Ia likesom i luften 
at denne eldgamle industri skulle fa 
sine vinger stekket. 



Komiteen sa tt sammen i h a lvannet 
a r og engasjerte konsulenter pa det 
virkesmessige og det industrielle om
rade. De sakkyndige pa virkessiden 
var forsavidt a llerede benyttet av 
den tidligere n evnte skogeierkomite. 
Det var professor H . Seip og forst 
kandidat K. Wibstad som sto for 
virkesutredningen og siviling eni0r 
Chr. Knudtzon som utf0rte rbereg
ningene over anleggs. og driftsom
kostningene. 

Utvalget a vga sin innstilling 27. 
januar 1961 til Industridepa rtemen . 
tet. Undertegnede dissenterte og av
ga srerutta lelse. Et a v de 0vrig e 
medlemmer hadde sin eg en m ening 
om stedsvalget og ville plasere en 
ny bedrift i H elgeland . 

Det var srerlig vir k essitua sjonen 
som ble g jenstand for dmftelser. 
Seip og Wibsta d konkluderte m ed at 
det til disposisjon for eksister end e 
og fremtidig industri f antes en n etto 
tilgang av industrivirke p il. ia lt 
1.246.000m3 bartrevirke. Skogdirek . 
t0ren som ble forelagt oppgaven e, 
gikk god for disse, men a vrundet til 
1.200.000 m 3. Seip og Wibsta d foruL 
satte at skogkultur ble utf0rt i til 
strekkelig omfa ng. Undertegn ede 
pil.pekte at ikke minst i S0r.Tmnde. 
lag manglet det m eg et p il. at denne 
forutsetning va r eller i n re rmeste 
fremtid vi lle bli oppfylt og a t det 
ogsa va r andre h ensyn som ville in
fluere p il. avvirkningen sil.som pris. 
og beskatningsforhold, arveskifte, 
klima m essige driftsforhold, t ilgang 
p il. skogsarbeider e, a vkastningen i 
jordbruket , nye «nullomra der» som 
f0lge av 0'kende driftsutgifter , et c. 

Utvalgets f lerta ll konkluderte m ed 
at den m est hensigtsmessige utbyg. 
g ing av trefor-edlingsindustrien nor
denfjells ville vrere a t det i f0rste 
omgang ble lbygget en avispa pirfa. 
brikk m ed produksjOillska pas'itet 
100.000 tonn pr. a r over en pap ir . 
maskin, sliperi som dekket behovet 
for tremasse og cellulosefa brikk fo r 
fremstilling a v sulfitcellulose. Det 
totale virkesforbruk vill e bli ca. 
300.000 m3 ved fu ll kapasitetsutnyt
telse. Det ville senere - i l0pet a v 
forholdsvis kort t id - kunne bli ak. 
tuellt 1l. utvide k a pasitet en til 
200.000 tonn a vispa pir over to rna . 
skiner. Med h ensyn t il stedsva lget 
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m ente utvalget a t Skil. t a ngen ved 
Steinkjer eller Bj0rums0ra ved Nam
sos fortrinn svis burde komm e i be. 
traktning som tomteomril.de. Dog 
m il.tte dette a vg j0res av den a nsva r . 
lige ledelse for et eventuelt selskap 
i forstil.else m ed myndighet ene. 

Vi ska l ikke h er gil. nrermere inn 
p il. de f inansielle forh old. M en oven
n evnte prosjekt ble kalkulert til ca. 
200 mill. kr. inklusiv driftskapita l, 
hvora v 50 mil l. k r. l il.n mot sta ts. 
g a ra nti. 

Komiteen forutsatte at R a nheims 
k a pasitet ble utbygget til 40.000 tonn 
pr. ar, men at sa gbruken es virkes
tilf0rsel redusertes (fra ca. 650.000 
m 3) til ca . 400.000 m 3 pr. il.r, eller 
m ed ca. 38 %. Uten a t det b le sagt 
noe bestemt om sliperien es fremtid, 
konkluderte utvalget m ed a t det til 
eksisterende og ny treforedlings
industri sto til disposisjon 700.000 m 2 
p r . il.r. 

Mens g jennomsnittsavvirkningen 
a v industrivirke i driftsil.r ene 1952/ 
53- 1961/62 Ill. p il. ca . 1.000.000 m 3 i 
det aktuelle omril.de, fa it den i tre. 
il.rsperioden 1960/61- 1962/63 til ca. 
945.000 m 3 eller -en svikt i forhold t il 
prognosen p il. h ele 21 % og dette i 
il.r hvor ettersp0rselen etter t0mmer 
var st0rre enn kanskje noen gang 
t idliger e. 

P il. vegne a v et stiftendes selska p 
- Nordenfjelske T refor edling AfS, 
s0kte Norges Skogeierforbund om 
gara nti for et lil.n p il. 50 mill. kr. i 
Distrikten es utbygging sfond i okto. 
ber 1961. Utbygningsfondet dispo
nerte ikke dengan g h ele dette bel0p 
og sa k en kom derfor opp i stortinget 
11. mai 1962 og debatten endte m ed 
a t bevilgningen ble gitt mot 4 stem. 
m e1'. 

Vil.r en 1963 endret Nordenfj elske 
Treforedling A /S s ine planer til 1l. 
bygge en fabrikk med to papirma
sk iner m ed sa mlet kapasitet av 
200.000 tonn p r . il.r, m en ingen cel
lulosefa brikk. D et ble fremlagt for. 
skj ellig e f inansieringsplaner for de. 
partementet, og det b le klart at sa
k en p il. ny m il.tte opp i Stortinget. 
Den eksister ende skogindustri fikk 
anledning til 1l. utta le seg , likeledes 
ble sp0rsmil.let forelagt Bransjer il.det 
for treforedlingsindustrien , hvor 
samtl ige 9 m edlemmer , skogdirekt0. 



En dags vanl ig tilf0Tsel av ved rned jernbanen. 

ren unntatt, ikke kunne anbefale a t 
det ble reist en a vispa pirfa brikk i 
Tr0ndelag etter de endrede planer 
fremlagt av Nordenfjelske Trefored
li ng AJS. 

Skogbruksforeningen av 1950 kon
kluderte i en skrivelse til departe
m entet av 6. desember 1963 m ed at 
sp0rsmalet om virkestilga ngen nor
denfjells burde vurderes pa nytt. 
Foreningen uttalte at et kvantum pa 
300.000 m 3 for ny industri ville kun
ne f0re til at annen treforedlings
industri m a tte innstille pa grunn av 
vit·k esmangel. 

Med brev a v 16. desember 1963 
utta ler Norsk Papirindustria rbeider_ 
forbund engstelse for den sk ade som 
k a n oppsta for de ca. 950 a rbeidere 
som er beskjeftiget i den eksisterende 
treforedlingsindustri nordenfjells. 
Den nye <bedrift vi i fa en kapasitet 
som man rna r egne m ed vii kreve et 
virkesbehov pa 560.000 m3 t0mmer 
ved full utbygging, og det blir selv
sagt vanskelig a hindre de som star 
som eiere av dette anlegg a skaffe 
sin egen bedrift trevirke nar de 
samtidig er eiere av skogen . 
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Det ble en hektisk virksomhet de 
siste par maneder f0r jul i fjor. Indu
stridepartcmentet mottok utrednii1-
ger fra de nordenfjelske bra nsjefor
eninger og enkeltbedrifter, fra Nor _ 
denfjelske Treforedling A /S og Nor
ges Skogeierforbund , det ble kon
f era nser m ed de vekslende industrL 
ministre og m ed Norges Bank. De .. 
partementet h a dd e saJedes et veldig 
materiale a 0se a v da det utformet 
sin Stortingsmelding nr. 26 - 1963/ 
64. Den ble da ogsa pa h ele 72 sider, 
m ens Stortingsproposisjon nr. 56 -
1961f62 om samme sak ornfattet 
«bare» 43 sider. Samm en m ed refer_ 
a t et fra de to stortingsm0ter forelig
ger s·a ledes en trykksak pa mer
m ere 200 sider - en h e! bok. Det er 
ingen overdrivelse a si a t saken har 
avf0dt kufferter fulle av utredninger, 
korrespondanse og dokumenter. 

Selve Stortingsmeldingen kom sa 
opp i Stortinget den 17. m ars i ar. I 
sammendraget refereres de motsatte 
synspunkter , og sa h et er det: 

«lndustridepa rtem entet kan ikke 
bed0mme om det er skogeierorganL 
sasjonens eller industr iens synsma-



T0mmertransport fra M er ak er B r·ug til R anhei m - ca. 25- 30 m :l pr·. t ur·. 

t er som er de m est realis tiske. De. 
partementet m a imidlertid Iegge s tor 
vekt pa hensynet ti l dem som er sys. 
selsatt ved de eksis t er ende tbedrifter 
og bruk, og som vanskelig vii finne 
annet arbeid f0r nreringsgrunnlaget 
i distriktene er utbygd. Etter depa r
t em entets oppfatning b0r saledes a ll 
skogindustri nordenfjells som har s in 
ber ettigelse, bli sik re t r a stoffg runn. 
la g. » 

Dette siste «b0r etter depa rtem en. 
t ets oppfatning h eis t skj e ved a vta le 
mell om industri- og skogeierorgan L 
sasjonen e. D ersom en slik !0sning 
ikke skulle vise seg mulig, m a Nor . 
denfjelske Treforedling A fS forp lik . 
t es til ikke bruke m ere enn 300.000 
m3 norsk ba rtrevirke pr. Ar , inJ1til 
virkes ituasjonen g ir g runnlag for et 
st0rre kva ntum.» 

Ma n m a vel kunne si at konklu
sjonen ikke var srerlig bra ut fra 
vart synspunkt. D et er vel lite t ro . 
Jig at skogeierorganisasjonene frivil. 
lig sku ll e g a med pa noen f ordelings
plan, s elv om de i 1961 a ntydet en 
slik l0snlng. L edende orga nisasjons. 
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folk - deriblant styrem edlemmer i 
N . T . A fS ha r tatt a vsta nd fra for . 
delingspla n for virke. 

Ved storting sdeba tten s begynnelse 
t egnet det seg s t raks 26 ta lere, og 
t a letiden ble begrenset fo r de f0 lgen 
de ta lere. Ua nsett politisk pa rti va r 
det tydelig a t st erkest s t0tte fo r 
skogeiernes pla ner ytet stortings. 
m enn med tilknytnlng til la ndbr ukets 
organisa sjoner . Fra svrert m ange ta. 
Jere ble det utta lt s t erk tvil overfor 
det prosj ekt som Stortinget vedtok i 
1962 og overfor de planer som n a 
forela til beha ndling . Som r epresen
t anten W a tnebryn fremholdt det: 

«Denne tvilen - og man k a n vel 
og sa si motstan d til dels - kommer 
ba de fra t a lsmenn fra ledende hold 
i treforedlingsindustrien og fra 
Norsk P apirindustria rbeiderforbund 
og dessuten fra bedrifter og a rbeL 
der e i Nordenfjelsk e distrikt. P erson. 
lig t ror jeg det er uklokt A overse 
og bagatelliser e den kritikk og tvil 
som er r eist. J eg m ener det er ube
rettiget A k a rakterisere den som dik. 
t e rt ba re ut fra egeninteresse og ut 



fra 0nsket om A konservere urasjo
ilelle bedrifter, noe som - m ed hr. 
Borgen - skulle skje pA skogeiernes 
bekostning. SA enkelt er problem et 
ikke - dessverre.» 

R epresenta nten Engelstad (selv 
smed ved Folia Tresliperi) fremsa tte 
dette forslag: «Stortinget henstiller 
til R egjeringen A ta m ed i konse
sjons- og garantivilkArene for Nor
denfjelske Treforedling AJS en be
stemmelse som fastsetter a t det ska l 
foretas en forholdsmessig fordeling 
av t0mmerkva ntumet til skogindu
strien i det nordenfjelske omrAde de 
Ar det avvirkede t0mmerkva ntum 
blir Iavere enn 1.2 millioner m 3.» 

Sta tsrAd Trasti ga uttrykk for at 
Industridepartem entet var enig i 
Engelstads forslag, og det ville bli 
satt som vilkAr for st0tte av Utbyg_ 
gingsfondet og tildeling av konse
sjon at Nordenfjelske Treindus t ri 
A /S er villig til A gA inn for et sam
arbeid m ed de 0vrige bedrifter nor. 
denfjells om en ford eling av virket 
etter disse prinsipper. Men etter flere 
innlegg synes det som om statsrA
den var noe pA r etur, idet han da 
uttalte. «H r. Ingvaldsen misforsto 
m eg ikke. J eg sa i mitt innlegg det 
som hr. Ingvaldsen refererte. Etter 
at jeg imidlertid har h0rt de sterk e 
innsigelser som er kommet i Stor _ 
tinget , mot A a kseptere hr. EngeL 
stads forslag, m ener jeg det vii vrere 
riktig a t vi fAr partene sammen i 
Industridepartem ent et , bAde industri
bedriftene og skogeierne, for A dr0f
t e og finne fram til en a ksepta bel 
ordning. J eg for min del er k lar over 
at det ikke under noen omstendighet 
er mulig A innf0re en statlig detaJj_ 
regulering pA det te omrAde.» 

R epresentanten Asdahl kjempet i 
ca. 40 minutter som en l0ve for det 
syn pA saken som vi forfekter. Et
ter undertegn edes oppfatning var 
det h elt ig jennom saklig og godt 
underbygget. H a n fremsatte f0lgen
de forslag : «Da det nye prosjekt bl.a. 
skaper st0rre problemer for eksL 
sterende industri og arbeids liv, fin
ner Stortinget ikke A kunne godkjen
ne de nye planer som Nordenfjelske 
T reforedling A /S h a r lagt frem.» 

Ved voteringen etter den nesten 
6 timer la nge detbatt ble Asda hls for_ 
slag forkast et m ot bare 6 stemmer. 
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Komiteens innstilling (som gikk ut 
pA a t stortingsmeldingen ble v edlagt 
protokollen) bifaltes enstemmig. En
delig ble presidentens forslag om at 
Engelstads forslag oversendtes Re
g jeringen enstem mig bifa lt. 

Den 27. mai fant det sA sted et 
m0te i Industridepartem entet under 
statsrAd Trastis ledelse. Til m0tet 
var innkalt representanter for bran
sjer Adet, Prisdirektora tet, Skogdirek
toratet, bransjeforeninger, bedriftene 
nordenfjells, Nordenfjelske Trefored
ling A /'S , Norges Skogeierforbund, 
Norsk Papirindustriforbund, Norsk 
Bygningsarbeiderforbund ( sagbruks
interessene) , sam t s tor tingsman !l 
Engelstad og fl ere representanter 
for Industridepartementet. Sta tsrA
den a ppell-ert.e til de lbest Aende be
drifter og den nye om A komme sam . 
men for A dmfte en fordelingspla n 
for trevirke i h enhold til s tortings
mann Engels tads forslag. Mens de 
eksisterende bedrifter ved sine re
presentanter var innforstAtt herm ed, 
tok talsmennene for den nye bedrift 
og for skogeierne avstand fra tan
k en om virkesfordeling, idet de men
t e a t saken var a vg jort av Stortin
get. Dette lover ikke godt. De var 
dog villig til A m0te industriens r e
presentanter til forhandling. Blir 
denne negativ, innkaller statsrAden 
til nytt m0te, f0r h a n tar endelig 
standpunkt til de lAn e- og konse
sjonsvilkAr A/S Nordenfjelsk e Tre_ 
foredling vii bli bundet av. 

Anleggsarbeidet pA Fiborgtangen 
er forlengst i full sving. To papir
maskiner er bestilt, og bedriften ven
t es opptatt i begynnelsen av 1967. 
Hva blir sA konsek vensene for den 
best Aen de skogindustri? Man k an vel 
med t emm elig stor sikkerhet forutse 
a t det vii gA verst ut over sagbruks . 
industrien - srerlig vii m ange min
dre bruk m Atte nedlegges av man
gel pA virke. OgsA treslipe.riene i 
NordTmndelag vii gA et ha rdere 
virkesklima i m0te, og det samme 
vii nok gjelde ogsA vAr bed-rift. Bak_ 
honkvantumet vii minke med sag_ 
bruksindustriens tilbak egang, og vi 
m A ennA m ere enn i dag basere oss 
pA rundvirke. Vi fAr hApe at virkes
prognosene for fremdrift av furu_ 
t0mmer i noen grad vii holde, m en 
avvirkningen a v dette t0mmers!ag, 



som er grankvantumet totalt under
legen h er nordenfjells , rna mange
doMes, noe man m ed god grunn kan 
sette et sp0rsmalstegn ved. Sa rna 
vi kj0pe mere grant0mmer som det 
blir kamp om. Faren er at den nye 
bedrift r eises av skogeierorganisa
sjonene, og at disse f0rst og fremst 
vii dirigere virket til egen bedrift. 
Derfor er det sa viktig a t det kom
mer i stand en virkesfordelingsplan, 
g jerne i likhet med hva ma n har pA 
0stlandet. Vi rn a regne m ed at man 
vii trykke oss mere og m ere ut i 
periferien og at den begynte import 
fra utlandet rn a utvides om dette 
kan skje pA forsvarlig 0konomisk 
basis. Ett er sikkert: Det blir knap_ 
het pa virke og det vii bli atskiL 
Jig dyrere. A erstatte en god del av 
bakhon- og flisveden m ed kostbart 
grant0mmer lblir en 0konomisk be . 
Iastning, og det vii forstaes at videre 
utbygningsplaner for var cellulose
fabrikk rna Iegges pA hyllen fore
l0big. Med begrensete ekspansjons
mulighet er og dyrere virke vii det 
stilles erma st0rre krav til enhver 
av oss om helhjertet innsats for vL 
dere fremgang for var bedrift. Mere 
rasjonalisering, st0rre effektivitet og 
Iavere produksjonsomkostninger vii 
vrere n0dvendig. Det er nrerliggende 
A s0ke og finne frem til mere videre
fordeling av produksjonen . Vi har 
ikke tenkt A Ia oss kaste av !asset, 
m en de nye tingenes tilstand er en 
utford ring til oss a ile. 

Vi har kalt denne ar tikkel «Struk
turendring i skogindustrien norden
fjells». Hva er sa motiveringen for 
skogeiernes sterke 0nske om struk
turendringer? D e har skyldt p A 
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manglende avsetning, m en det er et 
forlengst tilbakelagt fenomen. H0Y
ere t0mmerpriser vii selvsagt seL 
g erne av t0mmer gjerne ha. Er det 
sa m eget m ere rasjonellt m ed en 
kjempestor avispapirfabrikk som 
sikkert ogsa er 0mfintlig for de vek
slende konjunkturer? Skogeierne 
har selv gitt svaret: Det er en «m er 
kesak » for dem a f a sin egen tre_ 
foredlingsbedrift. Som bladet «0st
Iendingen» har uttrykt det: «Det er 
en g ledelig hendelse for b0nder over 
h ele landet. Vi sender fabrikken vart 
tvi-tvi - med tilslutning til a t denne 
sak er et eksempel pa - «a t skog
eierne endelig er nAdd frem til for
staelse for betydningen av og styr
ken i samarbeid og samhold for a 
kunne f A hand og h anke m ed tre
foredlingsbransjen og prisbestem
m elsene der. At tiltaket hviler pa et 
trygt og solid grunnlag, er hevet 
over hver tvil sA la ng t det er mulig 
for m ennesk er A se inn i fremtiden. » 

Om dette siste er riktig, er vi i 
sterk tvil om, m en vi har intet 0nske 
om a t det skal gA den nye bedrift 
darlig. N Ar fabrikken f0rst Jigger 
der m ed sine over 3 hundrede miL 
lioner kroner investert kapital, rna 
den drives enten den tjener penger 
eller t a per. Det kjenner vi til fra 
Sta tens jernverk , Statens Koksverk 
m ed flere og slik vii det ogsa gA 
m ed «Statens Treverk » som den 
sp0kefullt er blitt kalt. 

Sannelig hadde det vrert interes
sant a kunne skue noen Ar frem i tL 
den nar det gjelder virkeprognosenes 
oppfyllelse og strukturendringen i 
skogindustrien nordenfjells. Den som 
lever, far se. 



Av Ranheim Papirfabriks historie 
(Forts. f ra nr. 1, 1964) 

Etterat stillingen som teknisk be
styrer ha dde statt ledig et pa r m a n e
der, tiltradte den svenske ingeni0r 
Axel H a ra ld Lundberg som driftsbe
styrer. H an sku lle komme til a virke 
i 27 ar pa Ra nheim , f0rst som drifts
bestyrer, senere som disponent. 

Lundberg va r f0dt i Mota la 15. des. 
1867. Etter avsluttet skoletid i Skara, 
arbeidet han 1"882- 1883 ved Forsviks 
m ek . Verksted hvor ha ns far Oskar 
Lundberg var ingeni0r. I a r ene 1885 
- 1888 g ikk ha n pa 0rebro tekniske 
lreroverk. Etter sin ingeni0reksa m en , 
innehadde han forskjellige Stil linger 
som tegner og mont0r ved Tocksfors 
og Gus ta vsfors samt ved H i\.fr e
s t ro rns Pappersbruk. Sen er e kom han 
til L ennartsfors s'liperi som assistent. 
Under denne tid uttok han pa tent pa 
et sorteringsapparat. 

Sa mmen m ed s in eldre bror Hugo 
Lundberg bygget de i 1894 Skuts
kars sulfatfabrik for 6000 tonn. 
Det fortelles at 10 % m iin ed etter at 
f0rste spadetak var satt i m ark en , 
ble papir kj0rt pa m askinen. Fra 
Skutskar f lyttet han siden t il Ran
heim . 

Med de la ve cellulosepriser m a tte 
det vrere grunn for direksjonen t il a 
ta opp sp0rsmiilet om ii n edlegge el
ler innsk renke sterkt cellulosefrubrika
sjonen. Rykter derom spredte seg og 
direksjonen m a tte pa foresp0rsel ryk
ke inn i Adresseavisen 22/4: 

«P a grund av de darlige konjunk
turer har direksjonen under over
veielse en inns krenkning i cellulose
fabrikkens drift , endelig bestern
m else herom vi! dog f0rst blive t a tt 
pa komrnende generalforsamling. 
Sa mtidig piit enker m an en utvid
else av papirfabrikken, sa der hel
digvis i tilfelde ikke bliver t a le om 
avsk edigelse a v noget st0rre antal 
arbeider e.» 
Den kommende generalforsamling 

ble holdt 29. april. Der ble vedtatt 
nye lover og en utvidelse av aksje
k a pitalen fra kr. 410.000 til kr. 
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A xel H. Lundber g. 

750.000 - pii den ma te a t Ch ristop
h ersen overf0rte en tilsvarende del av 
sitt t ilgodehavende. Noen sanering 
var det a ltsa ikke tale om. D et sted
fundne bare konstatert e det forhold 
a t den eldre k a pita l i sin h elhet var 
str0ket og a t Christophersen nu va r 
en eeier av hele anlegget. I firmaet 
Christophersens b0ker f0rtes frem
deles Ranheim som egen debitor. -
I R a nheims direksjon tradt e nu 
Christophersen selv inn, ved siden av 
Pien e og B erg, Grirnstvedt triidte ut. 
Suppleanter til direksjonen ble A. S . 
Bachke og konsul Ch r. Tha ms. Det er 
sagt - m ed rette eller urette at sist
nevntes innsats begrens-et seg til a 
fors0ke a Ievere - under 1betegnelsen 
celluloseved - h a lvriitne fhv. k a i
preler og plankek app. - I direksjons
m0te 30. april ble den a dministreren
de bestyrer A . J. Vig a nsatt som ad
ministrerende direkt0r. 

F or f abrikkens drift ble den be
m erk elsesverdige omlegning best emt 
at celluloseproduksjonen fra 15. m ai 
skulle innskrenkes til kun ii tilfreds-



stille papirfabri kkens behov . Vi skul
Ie a ltsa heretter kunne bet ragte R an
heim som prinsipiel papirfa brikk. 
Men omlegningen ble ikke pa la ngt 
nrer gjennomf0rt i a r ene fremover. 
- Ved midtsommerstid ble den nye 
inntaksdam, Dolpadamm en, t a tt i 
bruk, idet ny r 0rledning 1b!e tilknyt
t et den gamle. En ny eta ppe III i 
vannkraftutbygningen var nadd, det 
bet0d en 0·kning i trykkh0yden pa tur_ 
binene fra ca. 45 til ca. 65 m. 

Det rna n evnes a t i disse a rene var 
det ua vla telig vanskelighet er m ed av
tagerne av produkten e, r eklamasjoner 
mest vedr0rende produkten es blek
ning og fargning, som fabrikken ikke 
h elt behersket kontrollen av. Det ser 
ut til at m anglen e til en vis grad 
skyldtes fabrikken, m en kj0perne 
blast e den minste m a ngel opp til store 
dimens joner , som direkt0r Vig be
tegnet a h a f a tt en «uhyggelig k a ra k 
ten >. 

Sluttresulta t et av a rets drift ga 
som gjeld til Christophersen: 

Debet pa konto kr. 111.799 
Veksler . . » 167.500 

k r . 279.299 

a ltsa reelt omtrent som arct f0r. Dif
f eransen debet pa konto Ia i over . 
f0ringen til aksjer. 

1897 . - Ved salget i desember 1895 
a v «Anpart av Nylandsfossen» hadde 
La urits J enssen holdt tilbak e r etten 
til h a lvdelen av vannf0ringen i Vik
elven fra 0vre Fossedam til Nyla nds
da mmen. Denne innskrenkning kun
ne fabrikken ikke vrere tj ent m ed i 
Iengden, den Ia som en h emsko pa a ile 
planer hvori kraft0kning inngikk. 
Utvidelse a v selve fabrikktomten e 
var ogsa innsnevret innen R a nheim 
gards omra de. Christopersen sa da 
ingen a nnen ra d enn a kj0pe h ele 
Ranheim gdr d av J enssen ved kj0pe. 
kontrakt av 16. april 1897 for kroner 
200.000. Salget skjedde til Christop
hersen personlig , ikke firmaet. 

Til a ile de mindre uhell ved fabrik. 
k en kom a t verkstedsbygningen, ny
oppf0rt 1892- 93, samt lagerbygnin
gen den 7. mai brente. De var assu
r ert for henholdsvis kr. 11.000 og kr. 
7.000 , men en beholdning av papir til 
verdi kr. 12- 15.000 var ikke assurert 
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heller ikke maskinen e i verkstedet. 
E n beh oldning i lagerhuset a v s ulfat 
til en verdi av k r. 9 .000 tok ikke 
skade. Ildens oppkomst som pa R an
heim gard: en a pen ovnsd0r og gnis
ter utover g ulvet pa verkstedsloftet 
tendte en ha ug avfa llspapir. 

Direkt0r Vig reiste i a ug ust til 
Hunsfos og kom ikke tilbake til R an. 
heim, m en ble formelt staende som 
administrerende direkt0r. I m a i had
de 0 . Brun s luttet som bokholder ( og 
kasserer) , i realitet en ogsa som kon
torsjef*). H a n ble avl0st a v Olaf A. 
La rsen som fra 16/8 ble m eddelt sel
skapets prokura «foruten den A . J. 
Vig m eddelte». 

I 1897 inntraff f0rste gang a lvor lig 
vannmangel, vannf0ringen i Vikelven 
sank n ed til omtrent den h alve, deler 
a v f aJb rikken sto eller gikk m ed inn. 
skrenket drift 3 maneder. Et fors0k 
pa a senke utl0pet a v Jonsvatnet ved 
sprengning ble stanset av strandei
erne, man m a tte n0ye seg m ed rensk. 
ning av ut10pet , hvilket ikke monnet 
noe st0rre. - For Jette tilf0rslen 
s j0verts ble bygget en «dok» og an
lagt k a i med bro. - Vedti!f0rs'le n, 

•) (Odin Brun ble senere disponent 
for Byafossen Trresliperi - nuvrer. 
ende H elge.R ein-By.Brug) . 



som i det senere hadde vrert ujevn 
ble ogsa nu merkbart knappere, pri
sen steg fra kr. 10 til kr. 11 pr. favn, 
og det var bittert for Ranheims led
else a matte konstatere at cellulose. 
fabrikkene i Sverige fikk sitt r a stoff 
til omtrent 1/3 av hva det kostet Ran
heim. 

Det var trangt om penger pa Ran. 
heim. Produksjonsprisen pa papir Ia 
g jennomsnittlig pa kr. 240 pr. tonn 
og ga et overskudd av ca. kr. 73 pr. 
tonn. Papirfabrikkens effektive ka
pasitet var ca. 25 tonns pr. uke, 1300 
tonns om a ret, noe min.dre enn kalku
lert i 1895. - Et bruttooverskudd pa 
ca. kr. 95.000 skulle f0rst dekke aile 
utgifter og sa om mulig forrente 
g jeld - og kapita l. 

Man far ikke det inntrykk at pro
duksjonen pa Ranheim var rasjonell. 
Der ble laget sa m a nge sorter papir, 
en.da avispapir var gatt ut. Det er 
salgskontoret hos Christophersen som 
presser pa for a kunne by frem a ile 
disse sortene, men da det foreslar og. 

sa toilettpapir og appelsinpapir (for 
eksport til Span.ia) refuserer fabr ikk 
ledelsen. Etterat Lundberg hadde 
vrert pa Ranheim h a lva nnet ars tid 
tar han opp til analyse disse sp0rs. 
ma l og tilra der frerre sorter: «Var 
fulla ofvertygelse iir at det vid R a n
heim varit storsta f elet, gora sa 
manga qualiteter». I to skrivelser, av 
31. aug. og 16. sept., gj0r han full 
rede for de to hovedvanskeligheter 
man har a kjempe med. 

Ved utgangen a v aret 1897 star 
Ranheim i ansvar til firm aet Chris
tophersen slik: 

Debet pa konto . . . . kr. 385.940 
Veksler . . . . . . . » 192.500 

Sum kr. 578.440 

en 0kning av en st0rre!sesorden pa 
ca. kr. 300.000 fra fjoraret. 

Produksjonen av cellulose hadde 
vrer t 1000 tonns mere enn i 1896. 

(For t s.) 

Forslagsvirksomheten 
I begynnelsen av mars i ar forela 

en liste over premierte forslag som 
var sendt inn fra va re arbeidere. 

F0lgende forslag ble premiert: 

Nr. 271 Anonym . .. . . . .. kr. 75.00 
>> 274 Petter Rendalsvik » 150.00 
» 284 Odd Darell / 

T . Stenhaug .. 
» 291 Anonym ..... . 
» 293 Odd Darell / 

)) 

» 

T. Stenhaug ..... »· 
» 294 Anonym . . . . . . . . ». 
» 296 Bjarne R0dde . . . . » 
» 297 Bjarne R0dde . . . . » 
» 298 Anonym >~ 
>~ 300 Asbj0>rn Kvarme » 
» 301 Anonym » 
» 302 Odd Darell/ 

200,00 
250,00 

100,00 
200,00 
100.00 

75.00 
150.00 
175.00 
175.00 

T. Stenhaug » 75.00 
» 303 Olav Brurok » 100.00 
» 306 Nordal Lys0y » 75.00 
» '307 Anonym . . . . » 150.00 

I alt ble 18 forslag behandlet og 15 
a v disse ble av forslagskomiteen inn-
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stilt til premiering. Samlet ble der i 
a lt utbet a lt kr. 2.050.00. 13 av forsJa_ 
gene kom fra papirfaJbrikken , 3 kom 
fra mek. verksted, 1 fra E. -avd. og 1 
frc-. transportavdelingen. 

Forslagsvirksomheten pa R a nheim 
har n·a eksistert i vel 16 ar. Det f0rste 
fors laget ble regist rert 17. jan. 1958, 
og det kan vrere av interesse a kaste 
et blikk bakover a se pa utviklingen 
i disse a r ene. •Siden 1948 og frem til i 
dag er det innlevert 289 fors lag, og av 
disse er 279 behandlet ferdig. 229 for
slag har oppnadd premie, dvs. 82 pst. 
av a ile forslagene. I alt er det utbetalt 
kr. 29.425,00 i premier. 

Sp0r vi hvilken a vdeling forslags. 
still erne ti!h0rer, vi! svaret bli: 

Papirfabrikken 143 for slag 
Mek. ver!{sted 55 » 
E.avd. 53 » 
Sa! en 15 )) 

'Cellulosefabrikken 14 )) 

Andre a vdelinger 9 » 



Ove1·sikt oveT innleve1·te Jo1·slag . 

F ordeling en a v forsla gene a vde-
lingsvis de s is t e ~r ha r we rt: 

Papirfabrikken 19 fors la g 
Mek. verksted '8 » 
E. a vd. 4 », 
Tra nsporta vd. 2 » 

Det som sl~r en ved f0I"ste 0yek ast 
er den interesse de ansa tte i papirfa _ 
brikken viser. Disse Jigger suverent 
p~ topp n~r det g jelder antall forsla g 
samlet, og det ser ogs~ ut til at de 
holder stilling en. P~ den annen side 
kan man spekulere !itt p~ hvor for 
mannskapet i cellulosefa brikek n ikke 
er representert blant forslagsstill erne 
i de t o siste ~rene, da denne avdelin
gen er blant lbedriftens st0rste b~de 
n~r det g jelder omfa ng og a ntall a n
satte. 

F ordeling en av antall forslag pr. ~r 
fo r h ele bedriften g~r frem av f0l
gendo oppsti lling : 

Hva betyr s~ fo r s lag svirksomheten 
for bedriften ? N ~ kan ma n vel ikke 
si om de forsl a g ene som er kommet 
a t de har f0rt til s~ ves entlige for
an dring er besta ndig , men det g a mle 
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ord om at •«m a nge bekker sm~ gj0r 
en stor ~» - g jelder ogs~ her. 

Mange fors lag har f0rt til forb ed
ringer og lettelser p~ den enkelte ar
beidspla ss og derved vrer t m ed ~ 

bringe bedr iften fremover . Mange for
slagsstiller e har kommet m ed fors la g 
som h a r vist a t de har t enkt proble
met g rundlg ig jennom, og det er ikke 
tvil om a t bedriften har a ll grunn til 
a vrere t a kknemlig over a t de ansa tte 
pa denne m~te vii vrere m ed a g j0re 
fa:br ikken bedre. 

Dessuten indikerer a ile dis se fors la 
g ene a t de ansatte er interessert i s in 
arbeidsplass, og a t de h a r 0ynene m ed 
seg og viser sa m a rbeidsvilj e v ed ~ Ia 
bedriften dra nytte av den erfaring og 
innsikt de fa r g jennom sitt a rbeide. 

Alt dette skulle tilsi a t de som ha r 
motta tt sine premier n ok har gjort 
seg fort jent til de bel0p sam bedriften 
har ytet gjennom disse 16 ~r. og det 
er b ar e a ha pe a t interessen blant de 
a nsa tte h older seg ogs~ i t iden frem. 
ave~·. 

'l'.R. 



Litt om papirfabrikasjonens 
utvikling 

Sivilisasjonen, hva er det? Nei, 
sannelig om det er greit a gi et kon
sist svar pa et slikt sporsmal. Stati
stikere verden over bygger pa for
skjellige grunnlag n a r de kommer 
frem til resultater som skal indikere 
de forskjellige lands posisjon pa den 
rangstige som kalles sivilisasjon el
ler kulturelt niva. Men en ting er sik
k ert, og det er at den mengde pa
pir som forbrukes i et land pr. inn
bygger pr. a r gir en god indikasjon 
pa landets sosiale standard. Likeledes 
er det h evet over en hver tvil at den 
utvikling, slik vi kjenner den i dag, 
ikke ville kunne ha funnet sted om vi 
ikke hadde hatt mulighet for a ut
veksle mendnger og tanker ved hjelp 
av det skrevne ord. 

Papiret slik vi kjenner det i dag 
skriver seg jo fra relativt nyere dato. 
Jeg synes derfor det ville vrere rik
tig a forsoke a gi en ganske kort ut
redning om den utvikling som har 
fort frem til det papiret vi har i dag. 

Fra tidenes morgen vet vi at ma
terialene som ble brukt til skrifttegn 
og tegninger var svrert mange. Vi kan 
nevne noen f a som sten, kalkskifer, 
ben, metaller, skinn, blader av be
stemte planter, voksede treplater, lin, 
silke, ja disse ible aUe brukt. Men med 
unntagelsen av papyrus og animalsk 
pergament sa hadde de sin store 
begrensning. Kjente eksempler pa 
dette er innskrifter vi kan finne pa 
gamle bygningsverker i Babylon og 
a ndre steder, i hieroglyffene i E gyp
ten og Moses' stentavler, men over
gangen til benyttelse av moderne 
papir skjedde ved anvendelse av tyn
ne flate stoffer som da kom fra plan
teriket. Den lrerde og kjente hinduer 
Panningrisher skal ha benyttet pal
m eblader i a r 3500 for Kristus, i det 
han trykket bokstaver ned i bladene 
m ed en griffe! og deretter inngned 
dem m ed olje blandet med kullstov 
for a gjore det synlig og leselig. En 
annen metode som ble brukt var a 
bruke glodende naler pa bambus
rorets blade. Det er gjort inngaende 
studier av indis·ke palmebladmanu-
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skripter hvorav de eldste var fra 450 
ar etter Kristus og de nyeste fra om
trent ar 1815. Inntil midten av det 
16. arhundrede brukte man i India 
nesten utelukkende talipotpalmens 
blade til a skrive pa. Noen steder i 
India har man ogsa brukt palmebla
der til dette, og selv ved dette ar
hundres begynnelse skrev man til 
daglig pa Ceylon pa palmeblader. 
Den engelske regjering tillot der, og 
sannsynligvis ogsa andre steder i 
India, at posthusene mottok brever 
skrevet pa dette, likesom der ogsa 
ble brukt palmeblader i elementrer
skolene for de innfodte. 

Et videre skritt fremover ri papir
fremstillingen danner kunstproduk
ter av gjennomskarne plantestoffer 
og her rna vi i forste rekke nevne 
bruken i det gamle Egypten av pa
pyrusplantens stengsel. Papyrusplan
ten gror ikke Ienger i Egypten, hvor 
den ogsa heller ikke horte hjemme, 
men ved den ovre Nilen og flere ste
der i Afrika og ved noen elvemun
ninger pa Sicilia. Planten har en tre
kantet stengel med avrundede kan
ter. Stengelen kan 'bli over 6 meter 
hoy og tykk som en arm og en stor 
del av den utgjores av en snehvit 
masse. Tidligere antok man a t det 
var basten av stengelen som ble be
nyttet idet strimlene av dette ble 
lagt ved siden av hverandre ned pa 
et bord, hvoretter andre strimler ble 
lagt tvers over, og det dannede ark 
ble sa fuktet med vann hvoretter 
man presset, torret og g lattet det. 
Men etter nyere mikroskopiske un
dersokelser viser det seg at det var 
h ele stengelen som 'ble spaltet i strim
ler, og grunnen til at man tidligere 
trodde at det var basten har vrert 
den at den snehvite massen som ut
gjor margen i virkeligheten er gjen
nomtrukket av ka11bunter. Senere 
undersok elser viser ogsa at forbin
delsen mellom lagene i-kke bare skjed
de ved fukting av vann ·og senere 
pressing eller annen mekanisk be
arbeiding, siden man fant at der og
sa var brukt et limstoff som var Ia-



get av uren stivelse eller kanskj e 
ogsa av m el. Papyrusrullene viste 
det seg a lltid ogsa besto av tre lag 
og hvert lag hadde en tykk else pa 
ca. 80 u. 

De eldste papyrusruller som er fun
net i gamle egyptiske graver stam
mer fra ca. a r 3500 f0r Kristus. Ogsa 
disse ruller viser tegn pa mekanisk 
behandling etter a t de var t0rket . Det 
t0rkede m aterialet ble sannsynligvis 
banket for a g j0re det m er kompakt 
og sa gnidd m ed en glatt sten eller 
et ben for a gi det en g latt overfla t e. 

Hvilken viktig rolle papyrus har 
spilt g jennom tidene kan vi godt for
sta nar vi t enker pa a t de store ar
beider til de greske og romerske 
filosofer b le skrevet pa det, og at 
det fremd eles var i bruk i det 19.
a rhundrede. 

Da det arrubisk e moderne papir 
fremsto i ca. ar 800 etter Kristus, 
forsvant fremstillingen av papyrus
r uller i E gypten etter h vert og i be
gynnelsen av a nnen halvdel av det 
10. a rhundrede var produksjonen 
helt forsvunnet. Den sicilianske fa
brikasjonen som f ulgte etter den 
egyptiske, sto langt tilbake for den
ne, og syntes a vrere opph0·rt i det 
13. ar'hundrede. 

I middelalderen skrev man m est 
pa perga m ent. Dette 'b le fremsti lt av 
huder. J 0dene skal a llerede pa Davids 
tid h a skrevet pa huder som ble rul
let sammen, m en det er ikke f0r om
trent ar 170 •f0r Kristus· at kong 
Eumenes av P ersia brukte huder for 
a produsere a nima lsk pergament. 
Hudene som ble brukt stammet ho
vedsak elig fra husdyr sa som k a lver, 
sauer og geiter. Jo yngre dyret var, 
desto bedre b le produktet. Etter a t 
skinnet var vasket 1ble det strukket ut 
pa en treramme og pasmurt en pasta 
bestaende av kritt og kalk, for a ta 
vekk fettstoffer og l0sne harene. N ar 
denne pastaen t0rket flasset den av, 
og skinnet ble sa skrapt m ed en buet 
kniv og gnidd m ed pimpsten t il det 
var jevnt og g latt. 

Sa k ommer vi over til utviklingen 
a v det vi i dag kaller papir. Hvem 
som oppfant papiret, eller rettere 
sagt f0rst laget papir, er det meget 
vanskelig a si. Men s ikkert er det 
at opprinnelsen stammer fra Kina. 
Kineserne selv g ir reren for opp-
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dagelsen av papiret til Tsai Lun som 
levet i omtrent ar 100 etter Kristus. 
H an er til og m ed i Kina holdt for 
a vrere papirmakernes gud. De gamle 
kinesiske notater sier at han f0rst 
laget papir ved a oppl0se fiskegarn 
og f iller. P a et senere tidspunkt g ikk 
han over til a l0se opp f ibre fra p lan 
ter, og hvilk en som h eist plante 'b le 
brukt som ramateriale, bare papiret 
h a n fikk ut hadde tilfredsstillende 
styrke og elastisitet. Ramaterialene 
ble f0rst kokt riktig godt og sa ban
ket til en stappe. Denne stappen ble 
sa mrt ut med vann til en tynn 
m asse og spredd ut over en silplate. 
Nar det sa hadde formet seg et tynt 
papirlag ble dette plasert under 
tunge vekter. 

Sir Auriel Stein fant i 1904 noen 
brever i ruinene til et av t a rnen e pa 
den store muren rundt Kina, som 
han tror er blitt skrevet omtrent p il. 
den tiden da papir laget av filler ble 
oppfunnet. Det ser ut til at denne 
m assen er laget for handen enten 
ved hjelp av st0ter og morter, ell er 
m ed en trek0lle mot en flat sten. Sil
platen besto av en matte laget av 
gans·k e tynt siv sydd sammen med 
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silke eller hestehar. D enne rnatten 
er blitt lagt pa en treramme og holdt 
pa plass ved hjelp av to a ndre tre
stykker. Arkene b le formet enten 
ved a dyppe silpla ten ned i en be
holder som inneholdt en oppl0sning 
av m assen , eller denne masseoppl0S
ningen 'ble h eldt ut pa silen . Papir
ark et ble t0rket enten ved a h enge 
det opp i luften eller ved a presse 
det mot en blokk laget av por0st 
materiale. Eksempler pa dette pa 
piret i Br itish Museum viser a t kvali
t eten av det tidligere kinesiske pa
piret var meget h0y, og selv sam
m enlignbart m ed papir som blir laget 
i dag. 

Sivilisasjonen i den fjern e 0sten 
utviklet seg i grunn en samtidig m ed 
den i den mere 0sten og i Europa, 
m en det h endte som om det var i 
en annen verden. Det er grunnen til 
hvorfor papir som var a lminnelig i 
bruk i Kina for omtrent 2000 ar 
siden , var ukjent Ienger vest inn til 
midten av det 18. a rhun.drede. At vi 
her i den vestlige verden lrerte papir
kunsten fra kineserne er det ingen 
vits i a Iegge skjul pa . Det var ara
berne som tok noen kinesere til 
fange ved Sa marka nd, som f0rst fikk 
snusen i papiret. Det er derfor ikke 
forbaus ende at det i ar 793 var i drift 
en f abrikk i Bagdad hvor det ble 
brukt kinesiske arbeidere. Det neste 
sentrum hvor papir 1ble fabrikert var 
Da maskus. D et var hovedleveran-
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d0ren fo r h ele Europa i flere ar
hundrede. F ra DaJm askus spredte 
papirkunsten seg vestover g jennom 
E gypt til Marokko. I E gypt ble pa 
pyrus m er og m er utkonkurrert av 
papir i l0pet av det 9. a rhundrede. 
P apyrus hadde da blitt brukt til a l
minnelig skrivemateriale i omkring 
3000 ar. Fra Marokko introduserte 
m aurerne papirkunsten i Europa i 
omtrent ar 1100. De var det ogsa 
som oppfant den f0rste, skal vi kalle 
det masseoppl0ser i a rene r undt 1150. 
Det skal visstnok h a hendt i byen 
Xa tiva . Denne m askinen ble brukt til 
a l0se opp, og bearbeide fibr en e i r a 
m aterialene. 

Hvor ledes papirkunsten videre 
spredte seg r undt omkring i Europa 
kan vi se av den n edenstaende t abell. 
Arstallene rna tas med en viss re
serva sjon. 

Spania (Xa tiva) ar 1150 
Fra nkrike (H erault) ))o 1189 
Ita lia ( F a briano) » 1260 
Tyskland (Nuremberg) » 1389 
Sveits (Ma rly) )) 1400 
Belg ia » 1407 
Holland ( Gennep) >~ 1428 
Eng land (Her efordshire) »· 1490 
Sverige (Mota la) » 1532 
Da nmark ))o 1540 
Russland (Moskva) » 1690 
USA (Germanstown, P a ) )), 1690 
N orge (Oslo) » 1698 



Bruken av filler til papirfabrika
sjon skyldes sannsynligvis araberne, 
som anvendte filler ganske snart et
ter at de i det 8. arhundrede etter 
Kristus hadde Irert: det kinesiske pa 
pir a kjenne. Formodentlig ha r de al
lerede i det 10. arhundrede fremstil
let papir av lin ·og hampefill er. Opp
rinnelsen n a dde a ltsa Spania fra 
Egypten over det 0vrige Nord-Afrika 
og senere da til Ita lia, Tyskland, 
Danmark o.s.v. I 1390 ble det anlagt 
en papirfa>brikk i Gleismiihl av Ul
man Stromer. Han skal ha vrert den 
f0rste som brukte stampere til mal
ing av fill ene. 

Man har tidligere trodd a t det pa
pir araberne oppfant, laget av fill er, 
ogsa inneholdt ra bommull , men dette 
har vist seg etter unders0kelser a 
vrere uriktig. 

Et betydelig oppsving fikk papir
fabrikasjonen av filler ved boktryk
k erln.tnstens oppfinnelse i 1440, sa vel 
sam ved den store religi0se Iitteraturs 
fremkomst ved kirker eformasjonen i 
det 16. arhundrede. Et stort oppsving 
fikk fabrikasjonen igjen ca. ar 1800 
da papirmaskinen b le oppfunnet. Tid
ligere h adde m an bare hatt ha nd
laget papir. Louis Robert, som va r 
ansatt ved en papirfa brikk i Esonne, 
begynte i 1796 pa sin oppfinnelse a v 
papirmaskinen som h a n i 1799 tok 
pa t ent pa. Donkin bygget i 1803 en 
forbedret og tilfredsstillende maskin 
pa denne pa tenten. D et var en lang
wiremaskin, a ltsa prinsippmessig lik 
var PM II, om enn i en mye enklere 
utgave. Patentet ble i 1804 solgt til 
Br0dren e Fourdrinier, og de begynte 
regulrer produksjon av denne type 
maskin. D enne maskintype kalles i 
dag uansett produsent for en four
driniermaskin. Den ber0mte engelske 
mekaniker Joseph Bramah oppfant 
i 1805 den annen hovedform for pa 
pirmaskin, nemlig den sakalte rund
sibermaskin. 

Inntil midten av det 19. a rhundrede 
var papirfabrikasjonen basert pa fil
ler tilstrekkelig, men det var ved et 
hell at man ett er hvert fant surro
gater for fill ene, da dette ga anled
ning til en 'betydelig utvikling av 
papirfabrikasjonen. Allerede omtrent 
100 a r tidligere var det pr0vet en 
star mengde surrogater, idet en tysk 
prest som het J acob Chr. Schaffer 
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utga en interessant bok i fern bind 
i 1765- 67 som h eter: «Fors0k og 
m etoder til a !age like godt papir 
uten filler eller med en ubetydelig 
tilsetning». H er finnes det pr0ver av 
papir som er Iaget av en m engde for
skjellige rastoffer. D et f0rste Jacob 
Chr. Schaffer fors0kte a !age papir 
av var poppelull og hvepsebol, idet 
ha n bet seg m erke i at disse sa ut 
omtrent som om de kunne vrere laget 
av papir. H a n oppl0ste derfor hvepse
bol i va nn og Iaget ha ndgjort papir 
av det. H an Ia m erke til a t hvepse
bolen e besto av m eget fin e tresponer 
som var klint sa mmen , og dette ga 
ham tanken til a fors0ke a fremstille 
pa pir av sagflis, h0velflis , og sa b0ke
tre som ha n f0rst h0vlet, og deretter 
skrapet h0ve!sponen m ed g lass. Han 
fant at h a n nu ikke beh0vde a til
sette fill er for a fa brukbart papir. 
Han fors0kte videre som rastoff a 
bruke brennesler, vidjebark, halm, 
bla der, grankongler, potetskrell, og 
det innvendlge av poteter , og sa en 
blanding av aile disse ting. Likeledes 
fors0kte h an tistelstengler og torv. 
Da dette papiret ikke ble pent, men 
grovt og gratt, bemerket Schaffer 
at det da ihvertfall kunne brukes til 
innpakningsp apir, og ved a m a le 
noen ornamenter pa slikt papir, ville 
h an vise at det ogsa kunne brukes 
til t a pet er. 

Da treet, ca. 100 a r senere, kom 
til a sp'ille en star rolle som surroga t 
for fill ene, ble Schaffers navn natur
ligvis trukket frem. Men ved under
S0k elser ved m a teria lpr0veansta!ten 
i Berlin i slutten av forrige arhund
rede viste det seg til star overraskelse 
a t der var m asser av fill er i a ile 
Sch iiffers papirpmver, j a, endog for 
eksempel 95 % linfiller i en pr0ve 
sam han beskriver a vrere av ren 
poppelull. Sa k en ma vrere den at 
den papirmakersvenn , som arbeidet 
for Schaffer, alltid klaget over a t 
det var vanskelig a !age skueark 
m ed sa sma stoffmengder som Jacob 
Chr. Schaffer ga ham, at han h ar 
narret Schaffer og ha tt en m engde 
filler i massen. Dette forholdet fo r 
kleiner selvf0Igelig ikke Schaffers 
oppfinnelse. Et ·eksempel a v Schaf
fers verk finnes i den botaniske ha
.ges bibliotek i Kj0benhavn . 

Etter Schiiffers tid ble andre stof-



fer fors0kt som surrogater, siUedes 
brennesler i 1764, lupiner i 1789, lrer
a vfa ll i 1794 o.s. v. F0r det viktigste 
surrogat, trefiber, vant inngang for 
fullt, kom man inn pa 'benyttelsen av 
halmfiber, som kom til a spille en 
gansk e stor rolle. Det var Ma thias. 
Koops i Millbank i London som i om
trent ar 1800 satte igan g en virkelig 
fabrikasjon av h almpapir. H an a n
vendte h0y, tistler , h amp og linav
fall, tre, bark og gammelt papir. H an 
utga i 1800 ·en bok, trykket pa pa pir 
av ha lm, om de staffer som hittil 
var brukt til papir. Men det var 
franskmennene Coupier og Mellier 
som i 1882 fant pa a koke h alm m ed 
na tronlut under trykk. 

I 1843 oppfant tyskeren F riedr. 
Gottlob Keller treslip, det vii si, h an 
fant pa a bruke trefibre, utvunnet 
ved a slipe trestykker mot en slipe
sten, som surrogat for filler. Tresli
pet ble da k a lt mekanisk trem asse, 
eller i dagligtale bare tremasse. Se
nere fremkom et ann et meget godt 

surrogat, den sakalte cellulose, det 
vil si trefibre som er vunnet ut ved 
kjemisk behandling av tre og derfor 
ogsa 'ble kalt kjemisk trem asse. Man 
skjelner mellom natroncellulose, som 
ble oppfunnet av tyskeren Da hl om. 
kring 1882, og sulfitcellulose - som 
kom i 1879. Til fremstilling av n atron· 
cellulose ble det opprinnelig brukt 
koking under trykk m ed en natronlut 
f remstillet av soda. N a fremstilles 
Iuten oftest a v na triumsulfa t og den 
derved fremstilte cellulose kalles da 
ofte sulfatcellulose. Sulfitcellulosen 
fremstilles ved koking m ed en koke
vreske a v k alsiumbisulfit m ed svovel
dioxyd i overskudd. 

Mekanisk og kjemisk tremasse ut
gj0r nu den overveiende del av de i 
papirfabrikasjonen anvendte rastof
fer. Som ramaterialer benyttes i a lt 
vesentlig na letrrer, dog er l0vtrrer 
begynt a g j0re seg mer og mer gjeL 
dende ett er den annen verdenskrig. 

P iscato1·. 

Slik de ser det 
Andor Kirkvold var straks kla r til 

kom entarer da vi spurte h an om det 
var noen forandringer av betydning 
i v aktstua? Noe spesielt nytt er det 
n ettopp ik k e, m en jevnt over er a lle 
mere papasselig med tida og klokka. 

- Den m est presise avdeling? 
- Uten tvil snekkerverkstedet. 
- D et h ele gar a ltsa uten knirk? 
- J a, en del forveksling m ed kor. 

t en e forekommer sa ·a si daglig, men 
nesten a lt oppklares i rett t id. 

- Noen problemer? 
- Det m a vrere nar vi far r iks fra 

London, H a mburg, Bryssel o.s.v., og 
vi bare strever m ed morsma let . Vi 
rna da be rikstelefonda m ene om hjelp, 
og det blir a ldri avslatt. Ellers tror 
vist fo lk h er omkring i nrermeste om. 
krets, at de s'Om arbeider her pa fa
rbrikken sitter i vaktstua og venter pa 
t elefon. Vi rna vite hvilket skift de 
har, hvor de bor, spiser o.s.v. D et er 
na tross a lt nesten 600 mann. 

Blir t elefonboksen mye benyt-
tet? 
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- N oksa j evnt ja , men endel av
lastning ble det etter a t det kom tele. 
fonboks i Olderdalen .. Tror det er nok
sa mye «M0t-meg-i.kveld.samtaler» 
av svrert unge her i boksen. En del 
falske 25-0ringer har ogsa forekom. 
m et. 

- Det rna vel vrere pa grunn a v 
mangel av vekselpenger? 

- De far na vekslet her i vaktstua. 
- •-

Jon Svendsen i sekkeavdelingen har 
det meget tra velt , m en svarte likevel 
velvillig pa det vi spurte om. D et 
h an satte h0yest var samarbeid og 
kammeratskap pa arbeidsplassen . 
Ikke noe lureri bal~ ryggen og den. 
slags. Det skapte bare uhygge, sa 
han. Det som han m ente burde vrere 
a nnerledes var spisebrakka for sekk e
fabrikken. Etter a t nybygget var fer
dig var forhold ene blitt m eget s lette, 
m ente h an . Dagslyset i brakka var 
blitt en saga blott, dertil kommer a t 
ventilasjonen ogsa blir litt av et pro. 
blem . 



Brannkorpsets bedriftsrebuslop 

22. april 1964 
Kart referat ved «Fon·cedeTi bak ting pa Fuglehoppe1·s lag» 

R ebusl0p innen bedriftsidretten er 
noe nytt. Og det var etter deltagelsen 
a d0mme populrert pa Ranheim, idet 
h ele 9 biler 22. april 1964 kl. 18,30 s to 
startklar utenfor Vaktstua for i sam
let kolonne a kj0re til oppgitt start
sted Singsak er skole. 

Etter noen sma orienteringsvansker 
na dde vi fra m til starten, hvor fram 
m0tte var riktig godt, med ca. 60 deL 
tagende biter. 

R ebusen e viste seg etter hvert a 
vrere ganske Jette, sa det gjaldt a 
t r eff e idealtiden pa sekundet, skulle 
det vrere s janse til a vinne. Verst ville 
det vrere m ed underskridelsen av 
idealtiden fordi det ville gi ekstra 
straffetillegg. 

Vart lag hadde bare 29 hester a 
t0yle og selv om kusken iblant var 
hard med de sta!{k ars dyra, maktet vi 
stort sett a holde fartsgrens·en og nor-

17 

maltiden. Det forlyd er dog at enkelte 
andre lag hadde store vanskel igheter 
med a t0yle sine spreke motorhing_ 
ster, mens derimot de gra cellers 
hastighet ikke var like stor. 

Innkomst og premieutdeling var 
lagt til H a ndverkeren. Etterhvert som 
deltagerne stremmer inn , skulle det 
vise seg at deltagerne fra Ranheim 
hadde g jort en god innsats. Skjer
volds lag ble nr. 2, Trosteruds nr. 6, 
Evjens nr. 12, Mehus nr. 14 og K. 
Torgersens nr. 15. A ltsa 5 premierte 
lag av 9 startende. 

Et av de skarpe lagene fra m ek. 
verksted hadde vrert uheldig og hav
net noksa langt n ede pa listen. Pa£01-
gende dag ble det derfor utdelt treste
premier som 1besto av n istepakke og 
digert bettasuppespann, - for neste 
rebusl0p. Ranheims-Nytts fotograf 
var til stede ved premieutdelingen, 



m en appa r a t et og filmen strakk ikke 
til for de la nge ansik t er og jettestore 
premier . 

En uke s ener e va r det nytt r ebusl0p 
i Bra nnkor psets regi, m en det er en 
a nnen historie. For de av leserne som 
har lys t til a fors 0k e seg pa oppga. 
vene, gjengir vi disse . L0sning side 22 . 

Oppgav ene : 

Post 1 Vask- V ekk (minus n) 
» 2 By i engelsk preposisjon 
» 3 Naken (minus t) 

Bedriftslegens sang 
I siste nr. a v R anheims-Nytt k om 

bedriftslegen m ed en. del bem erknin. 
ger om sikkerhet og rot og orden som 
jeg stort sett er enig i. Men en r eser
vasjon vii jeg likevel t a . D et gjelder 
punktet om a t g a rder ob eska pene ikke 
ska l vrer e fo r a h eng e gamle klrer og 
sko i. J eg tilla ter m eg a sp0rre : Hvor 
skal vi da h enge dem ? Disse gamle 
klrer er n emlig noe vi bruker na r vi 
blir s a tt til en eller annen srerlig jobb 
m ed risiko for a lbli s rerlig skitten. 
Noen har slike jobber hver dag. At 
det forekommer ba de svettlukt og 
kansk je ogsa andre dunster a v disse 
klrerne og skoen e vii jeg ikke benekte. 
Men det er na engang s lik a t i ditt 
ansikts sved ska l du et e ditt br0d. 

e. 

Veteraner hedres 
Folket pa R a nheim h a r det m ed a 

vrer e trofa st med det de ha r begynt 
m ed. N est en likegyldig hva det er, 
enten det na er m edlem sk a p i en fore. 
ning eller det a v rer e pa samme a r 
beidsplass sa a si h ele sitt liv. 

Vi har i a r enes l0p vrert vitne til 
a t en re!~ke av de a nsatte ved R a n
helm P a pirfabrikk er 'blitt h edret pa 
flere vis. Hvor mange som har f a tt 
Kongens Fortjenstmeda lje og NorgeS' 
Vels m eda lje, ha r vi ikke r ede pa n a r 
dette skrives, m en det er sikkert et 
start t a ll. 

Nor sk P apirindustriforbund h ar og
sa et h edersmerke, som tildeles m ed-
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Post 4 Bokstaver - fa se h elgen 
» 5 Osean - grus forsvinner 
» 6 5 overleverte 
» 7 10 - 5 - 18 - 14 
» 8 B ergensgutten e - h olde. 

pla ss (i 0st g ammel ) 
» 9 T orturere - fj ell som 

ikke sta r 
» 10 Ikke storsta d Tine smerte 
» 11 Ytterving + to forsva r er e 
>> 12 H 0ytid - i Amerika 

K arneva lsutstyr 

- Kan D e for k lar e m eg hv or fol· en 
for kj0lel sesepi dem i alltid begynne1· 
en m andag og slutter en fredag, og 

aldTi omvendt ? -

Iemmer m ed minst 40 a rs m edlem s. 
ska p. Det henger m ed andre ord h0yt 
dette m erket ogsa, m en det er mange 
a v r anheimsa rbeiderne som har opp. 
na dd a fa det. Svrert m a ng e. 

L0rdag 21. mars var det 15 av 
m edlemmene i foreningen som ble h e
dret m ed dette m erket ved en enkel 
tilstelning i Folkets Hus, hvor for
bundsstyrem edlem Asbj0rn Johansen 
foretok utdelingen. D e 15 va r: R agn
vald M alv ik, Johan Dybv ad, Hilmar 
Johansen , La urits E1·i k sen, Arthur 
P etter sen , Ludvik Stamnes, Olav Fos. 
sen, Sig urd P edeTsen , Ottar L eTn es, 
Otto St ene, Kaar e K nut sen, Tryg ve 
Eriksen. Ole Faksv aag, Olaf Svebak 
og Ma rie Johansen va r forhindret i a 
m0te frem ved m erkeutdelingen . E . 



F1·a venstTe: Ragnvald Malv ik, Johan Dybvad, Hilma1· Johansen , Laurits 

Eriksen, A r thur P ette1·sen, Ludvi k Stamnes. 

F'ra venstTe : Olav Fossen, Sigu1·d P ede1·sen , Otta1· L eTnes, Otto Sten e, Kaare 
K nutsen, TTygve ETiksen. 
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A1~dun H aTb erg. 

50 0 

ar bedriften 
I og fo r seg er det ikke noe uvan

lig i at en mann har vrert a nsatt i 
bedriften i 50 a r , da vi jo har ha tt 
mange i de senere a r med denne 
tj enestetid. Men na r det gjelder Au
dun H aTb erg, har ha n ikke bare a r 
beidet sammenhengende i over 50 a r, 
m en h an har f aktisk bodd i fabrikken. 
i over 60 a r. 

Audun H a rberg er f0dt i L eva nger 
1899, m en kom til Ranheim vel 4 ar 
g a mmel i 1904. Hans foreldre flyttet 
da inn i «Nyboli'n» (Bolig nr. 5) og 
st0rsteparten av sitt liv har han bodd 
der. 

Han bodde noen a r ogsa i «Johan 
Arnt-boli'n>>, det lille, koselige hus·et 
hvor Johan Johansen n a bor. Dette 
huset sto tidliger e der hvor m ek. verk
sted na sta r, og Bolig 5 Jigger jo like 
ved verkstedet, sa han har nesten 
hele tiden rbodd pa f abrikkomra det . 

Aller ede som 13 a rs gutt begynte 
han pa g a rden hos agronom Birke
strand, og som han sier - var det 
savidt a t ha n fikk fri for ·a vre r e 
m ed sin f a r til byen og kj0pe kon
firma sjonsklrer. 

Etter konfirmasjonen begynte han 
i fjrera og ha dde da kr. 2,50 pa 12 
timers skift. Sa mme dagen som h an 
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fylte 18 a r , begynte han pa n a ttskift 
og fikk da h ele kr. 3,00 pr. skift. 

Etter 3 a r i fjrera ble det 5 a r pa 
huggeriet og 3 a r hos byggmesteren, 
og sa til papirfabrikken hvor han 
fremdeles er . 

H a rberg va r m ed pa sta rten av 
kreppmaskinen i 1930 ( etter a h a 
vrert pa storr ullmaskinen i noen a r ) , 
og ha r siden tilh0rt etterbeha ndlings
a vdelingen . H a n har som f a andre 
ha tt a nledning til a f0 lge m ed utvik
lingen i etterbeha ndlingsa vdelingen 
fra en g od begynnelse m ed en krepp
m askin, til i dag med a ile spesialite
t er og de mange maskiner avdelingen 
r a r over. 

H a rberg er en va k en og inter essert 
meda rbeider som setter ar<beidet i h0Y
set et , og skal jeg si - av den gamle 
g arde som ikke kan tenke seg a skul
k e unna pa noe vis. 

P a grunn av sviktende helse arbei
der H a rberg na bare pa da gtid og 
ha r diverse spesialoppdrag som han 
skj0tter pa en utmerket ma t e. Bla nt 
annet s0rger h an hver uke for at a ile 
ansatte f a r sin tildelte matpapirra
sjon, og det er sa nnelig ikke f a ruller 
ha n i aren es l0p ha r delt ut og sig
nert m ed A .H . 

Audun H a rberg er kjent for sitt 
gode humor og kvikke og slagferdige 
r eplikker som vi ha per a f a hore enna 
noen a r fremover for ha n gar av som 
pensjonist. 

T.B. 

Rebusl0pet 

Ltilsningen .-

1. L a ug una_ 2. Stadion. 3. N eto. 
4. Sta vne st. 5. H avstein g a r d. 6. Ega. 
7. Jern (metal!). 8. Brannsta sjon. 
9. Pineebrg ga rd. 10. Lilleby smelte
verk. 11. J a cobsen & Bekker. 12. 
Julius Maske. 



Anders Horrigmo 
«Hva mener du er de viktigste for

utsetninger for A vrere g la og ti lfreds 
i det daglige liv og arbeid ?», var et 
av de sp0rsmAlene Arets a rtianere 
f ikk i oppgave A besvare. 

Det kan sikkert anf0res m ange ytre 
omstendigheter som spiller inn, m en 
lar vi tankene dvele ved personer vi 
kjenner, vil vi vel komme til at det 
ikke er disse forhold som dominerer. 

Anders Horrigmo h0rte til de m en
nesk er som gir inntrykk av A vrere 
glade og t ilfredse og det stAr for m eg 
at h ovedArsaken mAtte vrere hans 
rent personlige egenskaper og posi
tive innsti lling - hans evne til A fin
ne anvendelse for sine ferdigh eter og 
hans vilje til A nytte dem til beste for 
fellesskap et. 

Foruten A vrere en m eget dyktig 
hAndverker, utmerket Horrig mo seg 
ved en utpreget evne til A lede til A 
organisere og t il A arbeide 'plan
messig. 

Det var naturlig at det ble lagt 
start beslag pA en mann av Horrig . 
mo's st0pning, og han p Atok seg m ed 
g lede de oppgaver han ble pAlagt. 
«Det ordner jeg», var Horrigmo's 
faste replikk i forsamlingen, nAr det 
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viste seg vanskelig A f inne noen t il A 
pAta seg et kinkig hverv, og da viste 
a ile at problem et var l0st. 

Horrigmo's fremste h obby og 
hjertebarn var musikken . Det hadde 
tidligere eksistert en musikkforening 
pa Ra nheim, som det ikke lyktes a 
holde liv i. D ette kunne naturligvis 
ikke Horrigmo avfinne seg med, og i 
1906 tok han initiativet til A stifte 
Ra nheim Musikkforening som sanne
lig ble livskraftig nok, og som g leder 
oss ved sA m a nge anledninger. Selv 
var Horrig mo aktiv musik er i over 
50 Ar. 

Horrigmo hadde til stadighet man
ge jern i ilden. H an deltok m ed g l0d 
og interesse i forenings- og organisa
s jonsliv, og satt ogsA en periode i 
kommunestyret. H an ble ogsA j evn
lig benyttet som takstma nn. Horrig
mo var lett A samarbeide m ed. H an 
hadde meget bestemte m eninger, men 
var a lltid illiUltillet pA A h0re pA andre 
o~ ta deres syn m ed i s in vurdering 
av en sak. 

Det var vel ingen som h a dde ven
tet at Horrigmo skulle Ia hvilen falle 
pA s eg n Ar h an. nAdde pensjons
a lderen, m en a t han pA det tidspunkt 
skulle gi et en estAende eksempel pA 
s in dyktighet og arbeidsevn e ved A 
stA midt oppe i oppf0relsen av eget 
h us, det hadde neppe noen kunnet 
forestill o seg. 

Horrigmo's innsats skaffet han na
turligvis mange hederstegn og reres
bevisninger. H an var reresmedlem i 
R a nheim Musikkforening, h an bar 
bl. a. Norges Musikkorps Forbunds 
hederstegn som jo h enger m eget h0yt 
og h.an va r dekorert m ed Kongens 
FortJenstmedalJ e og m edaljen for 
lang og tro tjen este. 

Det v ar i sannhet et rikt og virk
somt hv som tok slutt da Anders Hor 
rigmo i en a lder a v 76 Ar lukket s in e 
0yne 12. mars. 

Hans minne vii !eve lenge blant oss. 

A . M . 



T rygdeprem ien 
Aide.·- For. Sum :sum 

Innt .- Arsinntekt Syke- Uf0re-· 30rger- .<\.rb.led.- rill eggs- F.T.F. m edl. arb.giv . 
klasso trygd trygd trygd trygd trygd ukepremie 

a ndel * ) 
.crigsp ukepremie 

4: 6 000- 8 000 4,60 6,00 0,25 0,70 0,65 1,50 13,70 18,25 
5 8 000- 11000 5,60 9,00 0,25 0,80 0,80 1,50 17,95 22,65 
6 11 000- 14 000 6,70 9,00 0,25 0 ,90 0,95 1,50 19,30 23,85 
7 14 000- 18 000 7 ,80 9,00 0,25 0,95 1 ,10 1,50 20,60 24,95 
8 18 000- 25 000 8,90 13,50 0,25 1,10 1,10 1,50 26,35 30,90 
9 :Jver 25 000 10,00 18,00 0,25 1,20 1,10 1,50 3Z,05 36,75 

* ) Arb.giverens a ndel etter satsene i fareklass·e 5. 

I forbindelse m ed en misforstaelse 
ved trygdepremietrekk for en tid sL 
den , kan det vrere pa sin p lass a kom
m e med noen opplysninger omkring 
beregning og trekk av t rygdepremie. 

Grunnlaget for beregningen av den 
enkeltes t rygdepremiesats er in.ntek 
t en siste ar, d.v.s. det bel0p som blir 
oppgitt til skattemyndig h et en e. 

F a grunn av denne fremgangsmate 
blir en ansatt f0rst flyttet opp i tryg
deklasse nar vi har kommet et stykke 
ut i aret. D et er trygdek assen som 
bestemmer h vilken klasse hver enkelt 
k ommer under, og klassefastsett elsen 
gis tilba k evirkende kraft til arets 
f0rste t rygdeuke. Dett e f0rer da til 
a t de ansatte som f lyttes opp i klasse 
far en «baksmell» m ed etterbet a ling 
ut pa varen. 

D ersom noen av de a nsa tte som 
flyttes opp i trygdeklasse skulle h a 
vrert syk i den p erioden de betalte 
for la v premie, sa vi! disse ha k rav 
pa etterbetaling a v syk ep enger fra 
trygdekassen. Dette g jelder dog bare 
for de a nsa tte som h a r bli tt sykmeJdt 
i det nye ar - a ltsa ikke for dem 
som ble sykmeldt f0r f0rste trygde
uke vedkommende ar. (For aret 1964 
vi! 6. janu a r vrere den avgj0rende 
da to) . 

Ansatte som begynner og slutter i 
arbeidsuken, skal etter reglene betale 
trygd fo r vedkommende uke, med en 
unntagelse - nemlig hvis nyansatte 
har blitt trukket for samme uke hos 
sin tidliger e arbeidsgiver. 

N ytt av i a r - b estemmelsen er da
tert 6. a pril 1964 - er at en ansa tt 
ogsa skal vrere fr i for trygdepremie-
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trekk i de uker h vor h an har vrert 
syk 3 dager eller mer. Forutsetningen 
er dog at sykemelding blir fo r evist 
pa trygdekassen. D ette betyr at ar
beidere med 3 dagers sykefravrer b0r 
ga til trygdekassen med sin sykmeL 
ding, for selv om de ikke f ar sy!{e
penger for de f0rste 3 sykedagene, 
sa s lipper de a bet a le premie for den
ne uke. 

N ar vi na f0rst er inne pa trygder, 
kan vi ogsa ta med en revisjon av 
den oppstilling vi h adde i «Ranh eims
Nytt». nr. 2 1962. ( Se ovenfor. ) 

T rygdesatsene ser ut til a ha en 
egen evn e til a stige, og pr. idag ser 
det h ele ut som pa foranstaende opp
s tilling. 

Det er med a lle disse forskje llige 
ukepremiene som med kj0p pa avbe
taling. Hver for seg ser de ganske 
pyntelige ut , m en nar m an s ummerer 
sammen blir det ikke sa beskjedent 
likevel. T rygdepremien er idag en 
h0yst f0 lbar trekkpost for a lle l0nns
t a k ere, og det er vel lite sannsynlig 
a t det blir noen bedring i sa mate i 
tiden fremover - snarere tvert imot. 
Man rna her huske at ikke bare en 
forh0yelse av de forsk jellige satser 
v i! kunne komme p a t a le, men at og
sa det st adig stigende l0nnsniva vi! 
f0re til a t man b lir trygdet etter h0y
ere satser ved klasseopprykk. D et 
som bli r igj en a v l0nnstillegg nar 0kte 
utgifter til trygd og skatt er trukket 
fra, k a n for mange b li ganske minL 
malt. 

For arbeidsgiveren er situasjonen 
enna mindre lystelig. Som det gar 
frem f ra ovenstaende tabell ligger 



1950 

Syketrygd ...... . .. 0,80 
Tilleggst rygd ....... . . 
Alderstrygd, uf0retrygde, 

k r igspensj. 
Arbeidsledighetstrygd 0,50 
Fors0rger trygd 
Yrkesskadetrygd 1,37 
F.T.P. . ......... . . 

Premie pr. uke K l'.: 2,67 

P remie pr. time* *) 0re: 5,6 

a rb.giverens andel av trygdepremien 
godt over den enkelte ansattes pre
mie. Utviklingen de siste Arene har 
for arb.g iverens premieandel vrert 
som ovenstil.ende tab ell viser: 

Ta:bellen viser premien for h0yeste 
inntek t.sklasse i Arene 1938/59, for de 
senere ar inntektskla ssen 1 400-
18 000 . 
**) Ukepremien er dividert med 48 
timer for Aren e 1938- 54 og 45 timer 
for aren e 1961, 1962 og 1964. I reali
t et en Jigger premien pr. time ennA 
h0yere da vi pa grunn av h elligdager 
og k ortere fravrer ikke har 45 timer 
g jennomsnittlig pr. uke. 

Slik er bildet i dag - h vordan det 
vil bli i fremtiden det vet ingen h elt 
s ik kert. Pr. 1. januar 1965 vii arbeids
g iverens premieandel til a lders- og 
uf0retrygden antagelig bli hevet fra 
110 til 140 % av m edlemspremien. F or 
A si det kort, er arbeidsgiverens a ndel 
av Norsk Arbeidsgiverforening be
regnet til ca. 9 % av arbeidernes l0n
n:inger, det vii si en seksdobling av 
utgiftene i l0pet av de siste 10 a r . 

Utenom trygden e k ommer utgif
tene i forbind else med godtgj0relsen 
for bevegelige h elligdager, 1. og 17. 
ma i, og feriepengene. De siste er for-
0Vrig forh0y et n a ved overgangen til 
4 ukers ferie. 
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1954 1959 1961 1962 1961 

1,96 4,42 4,68 5,85 5,85 
1,90 1,90 1,90 1,90 

3,15 6,00 9,00 9,90 
0 ,75 0,95 0,95 0,95 0,95 

0,09 0,09 0,11 0,15 
2,88 2,88 3,20 3,20 3,20 

3,00 3,00 

5,59 13,40 16,80 24,00 24,95 

11,6 29,8 37,4 53,4 55,5 

Sa mlet utg j0r nil. disse pliktige so
s ia le ytelser for var bedrift ca. 22 % 
av a rbeidernes l0nninger. T enker vi 
sa pa a t fo lkepensjonssaken star for
an sin l0sning, vii man forsta at det 
ikke bare er l0nnen i seg selv bedrif 
ten m a tenk e pa, - m en at ogsa de 
sosia le utgifter er en faktor man rna 
regne med i a ller h0yeste grad. Det 
ligger noks·a nrert a tro at denne ut
vikling vii f0re til stadig st0rre ra
sjonaliseringsbestrebelser i de enk elte 
bedrifte1·. 

I tillegg til de pliktige utg ifter pa 
den sosia le sektor, har bedriftene og
sa ganske betydelige utl egg som kan 
henf0res til friv illi g sosiale omkost
ninger. Bidrag til a ile mulige humani
trere organisasjoner, bade stedlige og 
m ere landsomfa ttende, rna ogsa vrere 
m ed skal m an fa et korrekt bilde av 
de samlede sosiale utgifter. 

Som vanlig l0nnsmottager betrak
ter jeg nok a il e disse utg iftene sorn 
bedriften har «pa si», utenom min 
l0nn, - mere som en selvf0lge. Men 
jeg m a jo naturligvis innmmme, a t 
for bedriften vi! det langt fra vrere 
noen selvf0lge, og det k an k a nskje 
vrere f ler e med meg som k a n h a godt 
av a reflektere !itt over hva det egent
lig koster a ha fo lk i tjeneste. 

T. R . 



Slekters gang 

Familien Johansen 
Fire slektsledd av familien Johansen fra Grilstadsand 

har vcert og er knyttet til Ranheim Papirfabrikk 

MaTtin Johansen. 

Martin Johansen ble f0dt i Trond
heim, m en vokste opp i Fro!. Knapt 
20 ar gamm el dro ha n til Amerika 
fo r a s0ke lykken, som sa mange 
andre den gangen. H an slo seg pa 
laksefisket pa Stillehavskysten, en 
fargerik tilv rereis·e •blant india nere og 
lykkejegere fra a ile himmelstr0k. Et
ter to - tre ar dro han hjemover og 
giftet seg. Men etter en tid satte h an 
atter kursen over Atlanteren, na med 
sin kane, Anna , og en seks maneder 
gammel datter, Julie, som reisef0lge. 
H a n s0kte tilbak e til laksefisket pa 
vestkysten , men livet der ble !itt for 
barskt for hans unge Anna. H alv
sivilisert e indian ere og en lunefull n a 
tur m ed storm og oversv0mmelser 
var ikke nettopp noe hyggelig milj0. 
Etter Ph ars opphold sa tte de kur
sen mot Norge og R anheim igjen , og 
denne gangen for godt. 

Omkring 1890 begynte sa Mar tin 
pa R anheim Cellulosefabrik, f0rst i 
sodahuset og siden pa kokeriet. H er 
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A nwld Johansen. 

var h a n til h a n ble ansatt som for
mann omkring 1914. Kokeriet , med 
a ll sterkluten str0mmende i a lle r0r 
og sluser, var og er vel fremdeles in~ 
gen ufarlig a rbeidsplass. En lutsprut 
kostet ha m synet pa ett 0ye, og dette 
var nok en ulempe for ham sa lenge 
han levde. 

Martin var f link til a fortelle, og 
nar han i et godt lag berettet om 
s ine opplevelser i «Junei ten»•, var det 
!itt av en feststund for tilh0rerne. 

Like etter a t ha n kom hjem fra 
Amerika bygslet h a n stedet Grilstad
sand og g jorde det til et trivelig hjem 
for seg og familien. H a n drev dette 
smabruket ved siden av arbeide t i 
fabrikken, men da han g jerne ville 
ha f lere kyr enn han hadde for til , 
matte ha n drive med hakkslatt rundt 
omkring i smateiger og hager. Mar
tin og ha ns s0nn Birger, med h and
vogna full av gras, var et fast trekk 
i bildet av det gamle Ra nheim. 

Foruten ·Martin h a r ogsa h a ns s0n-



B iTge1· J ohansen . 

n er , Birger og A r nold , vre rt a nsatt 
ved R a nheim P a pir fabrik. Vider e var 
Arnolds da tter, R agnhild, i s in tid 
ansa tt her . A rnolds senn, As bj0rn , er 
fremdeles h er. Asbj0rn h a r v rert og er 
fr emdeles et a ktivt m edl em av sin 
fagforening , s om sekret rer og for -

AsbjeTn J ohansen. 

K j ell J ohansen. 

ma nn i foreningen i m a nge a r. Martin 
J oha nsen var ogsa i sin tid fonn ann i 
fagforeningen . As bj0r n er dessuten 
forbundsstyrem edlem og m edlem a v 
T r ondh eim. bys ty r e. 

D et s is te skudd pa fa milien Joha n. 
sen er Asbj0rns s0nn Kj ell E . 
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Ole Stuenes 
Nrer toppen a v H ansbakken , Jig

ger et pent hus med flaggstang i ha. 
ven og en have som til aile tider av 
are t viser at her pa eiendommen er 
alt i orden. Eiendommen og huset he
ter Lovstad, og i annen etasje bor 

pensjonisten Ole Stuenes. En av hans 
dotre, svigersonn og barn rbor i forste. 

Da vi fra «Ranheims-Nytt», kom 
dit en formiddag i mai, satt Stuenes 
nedenunder hos datteren i en liten 
kosestund m ed kaffe og prat. Vi kom 
og forstyrret, men Stuenes og daL 
teren ber inn i storstua. Da vi fortel
ler om grunnen til besoket og rber han 
fortelle !itt om seg selv gjennom et 
langt liv, er han straks med. 

Ole Stuenes er fodt i Bjugn 18/2 
1879 og var altsa 85 a r na i februar. 
Vi ble hurtig enig om at det ikke var 
farlig a bli gammel nar en har hans 
heis·e bade pa sinn og kropp. 

Humoret har jeg alltid hatt, sjol 
om det ogsa har vrert tunge dage, 
sier han. 

Stuenes vokste opp pa en liten plass 
ute i Bjugn, sammen med foreldre og 
6 sosken, og han m a tte tidlig begyn. 
ne a g jore rett for seg. 

Som 18-aring reiste ha n til Lofoten 

Forbindelsen mellom Langstein og Salt0ya 
er i orden 

F'ldten t0ffer mellom havnene. 
En tid foran sesongapningen var 

«Saltoykomitemedlem» Johan Brem_ 
seth og to bladluser pa rekognosering 
pa 0ya. Det var ode og forlatt der
inne, m en Johan fortalte at de had. 
d€' anskaffet forpakter. En skat. 
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valing med navnet Rokke. Ja, det 
vistes at han hadde vrert der. Po
t eten hadde kommet langt, og der Ia 
bjorkvedraster pa f lere plasser. Jo. 
han kunne antyde at det ogsa i ar 
v ille bli fast vaktmann pa oya. D et. 
t e er na ,en kjensgjerning, i det 
Schj0lberg fra mek. verksted er 
tradt inn i stillingen. Johan sa ogsa 
at bedriften hadde g itt Salt0ya ny 
motorba t. 

Vi tok endel bilder der inne. Alt 
sto i sitt skjonneste skrud, og vi 
kunne ha onsket a gjengi i farger 
slik det virkelig var. Vi ser pa de 
forangaende sider 1bl. a. Johan 
Bremseth s itte i en av tyskernes 
mange a mmunisjonsbunkere og re
klamere for fin lbjorJ.;:ved. Vi ser 
ogsa den store stenen som Jigger pa 
nordsiden av oya, som etter hva det 
sies, jutulen pa Forbordsfjellet kas. 
tet etter Lokirka. 

Ta et beso'k der i sommer! 



pa fiske. Det var linefiske, fire ma nn 
i smabat, og det krevde mye, og ut
byttet var skralt. Dette drev han i 8 
ar. Siden var det 2 ar pa Finnmarken 
med barken Va na dls a v Dra mmen. 
Da var ha n kokk ombord. 

- R a dde du lrert noe matlaging? 
- J eg var ikke m er e enn 6 a r gam. 

mel da jeg ma tte vrere hjemme og 
!age middagsmat m ens foreldrene 
var oppe pa fjellet og sk ar torvmyr. 
Da ma t en var ferdig kiev jeg opp 
fjellv eggen som var like ved den lille 
stua og hoiet innover at na var det 
mat. 

Et ar pa Lofoten mistet Ole en 
bror. Han omkom pa Vestfjorden. 
Far hans va r med i samme ba t en, 
men ble r eddet i siste liten. 

Ole mistet omsider helt lysten p 
sj0en. H a n sa til seg selv a t kunne 
det gis noe annet, m a tte han fors 0k e. 
En tid var h an blant a nnet vaktmes
ter pa D0veskolen i da vrerende Trond
hjem. Dette var ungk a rsjobb, m en 
det forhindr et ikke at han der ble 
kjent med en pike - Brynhild -
som tj ente der , og som senere ble 
hans hustru. Da ma tte det bli fa rvel 
til D0vesko!en. 

18. m a i 1908 kom han fra Turifoss
a nlegget i Mera ker hit til Ranheim 
for f0rste gang. Det var hans svoger 
Klas Kirkvold som fikk ha n til a for
s0ke a fa a rbeid her. Ole m a tte da 
f0rst opp til Lundberg for a bli be. 
skuet og eventuelt godkjent. Det gikk 
bra. Sa var det a 1begynne i sodahu
set som sodabrenner. Den gang var 
det ba re en sodaovn, m en omsider ble 
det fire. Ole m a tte vre re m ed a !rere 
opp nytt m a n:nsk ap. H an kom sa m . 
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m en med kjente R a nheimskarer som 
Gulaker, Rostad , Rustad og flere. Si
den ble Stuenes reservesrr10 re r. Etter 
at Sverre Brurok mistet et 0ye pa 
smelteovnen e var det vanskelig a f a 
folk d it. Verksmester K arlsen fikk 
omsider overtalt Ole til a vrere der. 
Siden var han i «Garben », Sudenbur
gen, Fyrhuset, P a ppmaskin, og i 8 da. 
ger vikarerte han ogsa som bas. Da 
Sivert Syrs t a d s luttet pa kokeriet og 
skulle begynne som formann i f j rer a , 
ville Karlsen h a Ole til Kokeriet, m en 
da sa h an n ei. Etter en tid ble h a n 
f as t sm0rer, og denne jobben ha dde 
ha n til han g ikk a v m ed pensjon. 

I 1912 bygde han huset pa H a ns. 
:ba kken. H a n fikk da kr. 2000 i bolig. 
Ian mot gode k a usjonister. P a fritiden 
etter 12 tim et·s skift, drev han som 
t0mmerm a nn , og h an har vrert m ed 
pa oppf0relsen av fl ere hus pa H ans
bakken. Vi k ausjonerte for hverandre, 
og da hadde vi inter esse av at a lle 
kom fra det pa billigs te m ate, sier 
Stuenes. 

Stuenes var ogsa mye benyttet i 
fagfor eningen, i kommunen og ko
operasjonens tjeneste. I den vrerste 
tiden , f0rst pa tredvearene satt han i 
fa ttigstyret blant annet sa mm en m ed 
disponent J a nssen fra Selsba k, som 
han roser sterkt. Denne jobben var 
ellers sannelig ikke sa grei. P a kon. 
tordagene satt de f r a morgen til 
kveld. D en eneste godtgj0re!se de 
hadde va r middag pa Misjonskafeen. 
Det var da ofte k0 av fo lk som s0kte 
unders t0ttelse, og de fulgte g jerne 
m ed dem til Misjonskafeen . Da var 
det ikke bare godord a h0re. Tross 
a lt g ikk de 3 a rene i fattigstyret sa 



bra a t h a n f ikk god a ttest a v f ler e 
kommunister , s ier Ole m ed et s mil. 
N ei, de som klager i dag vet ikke 
hva de snakker om. 

P a L0vstad var det ogsa t elefon
sentral i 25 a r, og telefon en m a tte 
passes natt som dag. Da tyskerne 
kom i 1940 hadde vi ·2 bevepn ede soL 
da ter i huset d0gnet r undt i la ng tid. 

Stuen es forte ller vider e a t sangen 
ha r vrert hans store hobby. Sin kraf
tige stemme m ener han a t h a n fikk 
utviklet da h an som kokk i g utteda
gene m a tte opp pa fje llet og rope 
hjem fore ldrene til m a t. 

P a reisene nordover fra Bjugn til 
Lofoten, som kunne ta en 8 dagers 
tid, sang han engang for 300 fisk er e. 
I rorbuene i Bogan og H enningsvrer 
var det noksa vaniig a t ha n matte 
underholde m ed sang. D en vanske
ligste oppgave h a dde h a n k anskje 

Bedriftsidrett 
S0ndag 24. mai deltok et lag fra 

Ra nheim Kraft i Olavstafetten, som 
a rranger es i Trondheim. L aget 
g jorde det m eget godt, og ble best 
av lbedriftsidrettslagene som deltok . 

Ranheim Kraft har hittil konsen
trert seg mest om fotball og skott
hyll , m en det ser na ut til at ogsa fri 
idretten vii bli m er paaktet enn f0r. 
Stafettl0p skulle ligge godt an for 
bedriftsidrett, og etter det vi har h0rt 
ymt om blir det nok fl er e arrang0rer 
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likevel i begravelsen etter sin sviger
mor i Selbu. Det var seks s0nner som 
bar h enne t il g r a ven og det var diktet 
en sang til a nledningen «B0rnene pa 
m ors grav». Klokker Morseth ble 
bedt om a synge den pa kirk egarden. 
Han vegret s·eg, m en Stuenes som 
kjente !itt til sangen tok pa seg opp_ 
gaven. Morseth sto h ele tiden ved si
den ferdig til a gripe inn om det skul
le ga i s t a . Etterpa spurte Morseth: 
Er det du som er klokker pa R an
heim ? 

Stuenes var med fra starten i Ran
heim Mannskor. H a n er n a reresm ed
lem der, et m edlemskap han tydelig 
setter pris pa. Beviset pa dette med
lemskap sammen m ed diplomet for 
la ng og tro tjeneste h enger side om 
side pa veggen mellom TV-appa r a t et 
og radioen i ha ns koselige stue. 

10 dr: 
H agbart Skors tad 
Godtva r d P ettersen 

60 ar: 
La urits Eriksen 

50 ar: 
R agnva ld Stav 
Kristian Lyngvrer 
Asbj0rn Joha nsen 
P a ul Sa ndtr0 

B . 

16/7 - 64 
18/7 - 64 

30/6- 64 

18/6 - 64 
23/6- 64 
17/7-64 

7/9 - 64 

som kommer til s lippe bedrifts_ 
idrettslagene til. 

Primus motor, na r det g jelder 
Ranheim Krafts deltakelse i Olav
stafetten m . m ., ·er Knut T orgersen . 
H ans deltakelse i R a nheim Idretts
lag, ba de individuelt og i s tafe ttl0p, 
har nok g itt ham en viss erfaring 
som sikkert kommer godt m ed ogsa 
i bedriftsidrett en . 

D e som var m ed pa laget i Olav
stafetttn var disse : S. Saksvik, B . 
Stene, P . Torgersen, M. Lillefloth, 
K. Torgersen, K . Dahl og J. T . Maa0. 

e. 



. 
f}enera61oner 

f<anheim 0 pa 

Tng eb01·g Kambuas 

L eif Skogmo 
Riborg (Skogmo) Hoff 

Ragnhild K1·istottersen 
Rita K1·istojfersen 
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Aile har godt av mos1on 
(Ta tt ut av «Sosia l T rygd» ) 

- F a ktum er at nange m ennesker 
i dagens Norge har sa elendig kondL 
sjon at de rett og slett blir t rette i 
sitt daglige arbeid uten egentlig a ha 
gjort noe s::erlig fysisk arbeid. Det er 
en a lminnelig oppfatning at slapphet 
skyldes m a ngel pa mosjon, og m a let 
med det institutt for kondisjonsma
ling som er pla nlagt pa Lillehamm er 
er a finne ut om fo lk i sin a lminnelig
het ha r tilstrekk elig kondisjon. 

Det er professor, dr. med. Kris tia n 
La nge Andersen ved A rbeidsfysio-

Kondisjonen avtar 
- Selv har D e jo drevet i fler e ar 

med slike fors0k. Hvilke resulta t er er 
De kommet fram til ? 

- J eg er kommet fra m ti l at kondL 
s jonen hos de fleste m ennesk er avtar 
etter passert 25- 30 a r, og a t en 35-
a ring som regel er i da rlig kondisjons·
m essig forfatning. 70 a r gam le menn 
er som regel i 1besittelse av h alvparten 
av en 20-a rings kondis jon. N a r det 
g jelder kvinnene viser m in e fors0k 
at deres kondisjon holder seg noen. 

Rekonvalesenttiden justeres 
- Hva m ed fo lk som har v::ert syke 

i lengerc tid ? 
- Det er m eningen at man ved in

s tituttet pa Lilleha mmer sk a l t este 
rekonvalesenter m ed sikte pa a jus. 
t ere rekonvalesenttiden for de for
skjell ige sykdommer og i forhold t il 
pasientens fysiske form . 

- Hvilke resultater fore ligger fra 
lignende pmver ved W inge trygde
sted? 
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log isk Ins titutt i Oslo som sier dette 
til Aftenposten. 

- H elt sikkert er det i a ile fall at 
a ile m ennesk er , uans·ett a ldersgruppe 
og kj0nn har ba re godt av m osjon. 
[kke minst har slwlebarna godt av 
m er mosjon i va re dager , og det er 
m eningen at m a n ved instituttet pa 
Lilleha mmer sk a l kunne t es t e skole
barn i Lill ehammerdistriktet, og at 
r esultatene a v t estingen skal kunne 
brukes pa skolebarn fra a nd re deler 
av la ndet. 

Iunde konstant fra 20- ti l 50-a rsa lde
ren. Men etter passert 50 a r bli r ogsa 
kvinnenes lwndis jon v esentlig da r
ligere. 

Men sa kommer det noe interes
sant: Fors0k ene har nemlig vist at 
hvis en mann trener jevnt og trutt og 
passer pa a holde kroppen sin i fo rm 
til stad ig het, vii h a n kunne holde 
samm e kondisjon som da han var 20 
a r langt ut i 50-a rene. 

- Gledelig nok ha r det vist seg at 
oppholdet p Winge har virket slik a t 
de f leste er kommet i langt bedre 
form etter k ort tid .. Svak muskel
styrk e er vesentlig forb edret, og opp. 
holdet ha r i det hele tatt h a tt en for
bausende virlming pa de fl este, sier 
L an ge Andersen. 



Sikkerhet 
0 

pa arbeidsplassen 

N E I! 
Pa en maskin i Sekkefabrikken er det montert en verne

anordning slik at maskinen ikke trer i virksomhet j0r to 

knapper blir trykket inn. 

En av de ansatte ldste den ene knappen slik at maslGinen 

gikk ved a trykke pa en knapp, det viZ si at ved lwmmende 

fjernet det monterte vern pa maskinen. 

B edriften betrakter dette som en meget alvorlig sak , og viZ 

i fr emtiden reagere strengt i lignende tilfeller. 

JA! 
I april og ma.i hadde vi tilsammen bare to r apportert e 

bedriftsskader. Slike lyspunkter skulle vi hatt flere av. 



ll o l b:rk, T.heim 


