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RAN HElM 

MOSJON 
I en notis lengre bak i dett e nr. , opp

fordrer ledelsen i bedrift sidTett slage t om 
ct m elde seg til mosjonsfJarti er. D ett e ajel
der begge kjenn. I fj or ble det ogsa gjort 
et lignende forsek, m en dessverre m ed 
lit en ojJ jJslu tning. 

D en ekede levestandard gjeT at vi rvner 
oss mindre og m indre. Vi spiser kanskje 
!itt i overkant, og result atet er at midje
m alet eker, vi blir tyngre i vekt , og pa 
tross au lett arbeide er vi kanskje m ere 
u ts[itt enn vare forf edre VaT da de aTbei

det 12 timer tungarbeid. Kondisjonen er 
skr(d. V ed den minste anstrengelse slar 
hjeTt et som en pahen asmotor og lungene 
truer m ed a s PTinge ut au sitt fettisolerede 
hylster. Vi legger oss trett om kvelden og 
vakneT tTe tt om moTgenen . T ok vi litt 
mos,ion kunne det rettes p(t dett e. S vens
kene hadde for en tid siden et radio
jJrogram som het: «FTa heysekk til mus
kelbunt ». Forsekspersonen vaT en 35 aT 
gammel bilselger som knapt rert e seg 25 
m eter uten i bil. H ans form var lik en 
65-aring. Ett er tre maneders trening VaT 
han like sjJenstig som en veltrenet 25-
aring. 
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O gsa her i landet kan vi na se ungdom og eldre bruke bilen til arbeidet 
om de bare har et kvarters vei eller mindre. N ei, la bilen va:re hjemme 
og ga eller ta trampsykkelen. M an ae er nodt til a ta bilen, og jJarkerings
fJlassene blir stadig trangere. Ta i hvertfall denne mosjonen som del er 
a ga eller sykle til arbeidet, og overlat fHtrkerings plassene til de SOm 

trenger dem. 
Mange m ener de har del sa travelt at de ikke har tid til mosjon, andre 

at de er for gamle og tykkc til a drive kroppsovelser. Enkelt e m ener ogsa 

at de mosjonerer nok i arbeidet. D el er som regel slik at man ikke g jor 
mere enn man er tvungen til i sill arbeide. Krof;pen innretter seg ett er 
dett e, og pa del viset finn es del ingen reserve nllr del behoves, ved syk
dom cller tilfeldig tyngre arbeid. D erfor, s~ng for at du har en reserve . 
Ta mosjon. 

Storbesek 

Den 25. august h a dde vi bes0k av 
ca. 75 m eget prominente herrer, etter 
anmodning fra N orges Eksportdi.d. 

Eksportradet ble egentlig stiftet pa 
Grini, og etter krigen er det utbyg
g et til en stor iootitusjon i Oslo, til 
fremm e a v eksporten lba de ved r a d 
og da d her h jemme, og ved a sende 
ut unge velutdannede menn, som ofte 
har sine kontorer i vare amba.ssader, 
eller de er tilknyttet disse som h an 
delsattacheer. 

Hver h0st kommer de av vare am
bassad0rer som har arltledning, hj em 
for kontakt med utenriksdeparte
mentet , og de siste 10 a r har da 
gjerne Eksportra det arra ngert noen 
industridager m ed bes0k ved bedrif
ter i de forsk jell ige landsdeler, og i 
a r va r turen kommet til Tmndelag . 

R ed. 

0 

pa Ranheim 
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Eget f ly var chartret, og to store 
busser kom sa direkte til Ranheim. 
Ind ustriminister Trasti va r med samt 
tidligere handelsmin ister Skaug, som 
nu er ambassa d0r i L ondon, og dess
uten ca. 40 ambassad0rer fr-a a ile 
verdensdeler. Ranheim var k un til
delt 1 14 tim e. Gjestene ble 0nsket 
velkommen utenfor fabrikken og gitt 
en kort orientering av disponent 
Ellingsen, og deretter i a tte grupper 
f0rt gjennom papirfabrikken, forbi 
va rt fored lingsmaskineri i 1. etasje 
og ut i sek kefabrikken til en provi
sorisk restaurant. Maskinene ble 
f0rst stanset da kaffen lb le servert, 
og sa lgssjef Efschen kaserte sa om 
va r produksjon og spesielt vare eks
portsalg og de problemer som er 
oppsta tt pa grunn av utviklingen 



Disponent Ellingsen hilseT ,q,iesten e vellwmmen, 

V ed siden av disponent Overwien sta1· statsTdd Tr-asti. 
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Gjestene ja1· beveTtning i den provisoriske r estauTant i sekk eavdelingen . 

bl. a. i forbindelse m ed EE'C, EFTA 
og de mange nye ting som disse 
markedsgrupper har m edf0rt. 

Brosjyrer om Ranheim var utlagt 
i f lyet , og et eget bord m ed pmvc
b0ker et c. sto midt i «restaurantem>. 

Ambassad0r Knut Lykke (fra 
Warszawa) , s0nn av statsminist er 
Ivar Lykke, T rondheim, t a kket pa 
g jes t enes vegne og nevnte at bare 
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«godvrer slukten » n:u minnet om den 
pa pirfabrikk han husket fra sin 
Trondheims-tid. 

F ra mange hold ble de t g itt uttrykk 
for a t bes0ket var vellykket, og s t a ts
rad Trasti nevnte sogar a t han ved 
f0rs te a nledning g jerne ville komm e 
ig j en og se !itt pa de avdelinger som 
det denne gang ikke ble a nledning !:ii . 



Kongens fortjenstmedalje 
Mandag den 7. september ble f0 l

gende ansatte tildelt H . M. Kongens 
fort jenstmedalje i s0lv ved en sam
m enkomst pa bedriftens kontor. 
Godtvard P ettersen ansatt 1913 
Haldor E ggen » 1913 
Ingvald Bj0rnstad » 1914 
Joha nnes Fissum » 1914 
Audun H arberg » 1914 

Overing. M0ller 0nsk et velkommen 
og kom inn pa de store forandr inger 

bedriften h a r g jennomgatt siden 50-
a rs jubilantene startet sin la nge 
arbeidsdag ved fabrikk en , og under
s trekte den honn0r som utmerkelsen 
gir uttrykk for. 

P ersona lsekretrer Torodd Ronres 
holdt en kort tal e, og assisterte siden 
under meda ljeutdelingen . Disponent 
Overwien for etok deretter selve ut
delingen av m eda lj ene under bifall 
fra de innbudte. 

Fret venstre: I ngvald Bj~<n-nstctd, H aldor Eggen , Johannes F issum og 
Audun H arberg. 
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Disponent Over·wten gratulerer Aucl1~n Ha1'be1·g m ed medctljen. 

Ved m iddagen som fu lgte umiddel
bart etterpa, ga disponent Overwien 
en omfattende skildring av bedriftens 
utvik ling, og konkluderte med :tt 
fabrikkens vokst er for en stor del 
skylcUes innsats og trofast st0tte fra 
de ansatte gjennom a ile a r - og han 
fant det r imelig a r ette denne aner
kjennelse t il de dekorerte 50-a rs 
jubilanter. Overwien pek te pa a t i 
a lt 51 av bedriftens ansatte g jennom 
t idene na var t ilde lt Kongens for
t jenstm edalj e i s0Iv, noe som dispo-
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nenten m ente m a tte v:oere en god 
ma lestokk for den arbeidsstokk 
bedriften har i s in tjeneste. 

Det var korte taler av Arne Brekke, 
varaformann i Ranh eim Arbeids
mannsforening og av Leif Syrstad, 
formann i Isbjern-foreningen. 

E tter middagen var det festlig 
samv:oer med et u ta ll historier fra 
eldre og nyer e tid, og stemningen 
var den a ll er beste da man bmt opp 
ved midnattstid. 



A v Ranheim P apirf abriks historie 
(Forts. fra nr. 2, 1964) 

Ranheim T eglvce1·1c omlc?·ing a1· 1900 

1898. - - Dette a r hadde tatt i 
arv fra f joraret det pa begynte R an
heim T eglve1·k. Der foreligger intet 
om hvem som var far til ideen om 
teglverk et , om det var Christopher
sen ·el!er Lundberg. Al lerede i okto
ber 1897 ble planen t a tt opp ti l 
utredning, pmver av leren sendt til 
K j0benhavn for analyse, som rna ha 
fa it ut tilfredsstillende, for i novem
ber ble Gjestvangs Ingeni0rbureau i 
Kr istiania engasjert som konsulenter , 
teglverket 1b!e stukket ut, 500.000 stk. 
mursten ble kontrahert fra B0 tegl
verk ved Bergen og oppf0relsen skred 
frem pa nyttar 1898. 

Imidlertid var direkt0r Vig fra tra dt 
for godt fra Ranheim og tiltradt p fl. 
H unsfoss. - Lundberg k an 19. apr il 
meddele med «start n0je» a t regn
skapet for cellulosefa br ikkens ved
kommende star ca. k r. 75.000 bedre 
i 1897 enn 1896, og av dette k omme!· 
kr. 58.000 av innspa ring i drifts
omkostningene. Om papirfabrikken 
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m eddeles a t re ultatet er bli tt bedre 
pa grunn a v levering mest av «na t u
r elle ordres». Men hj elpestoffene kull 
og sulfa t stiger jevnt. - Noteringene 
pa cellulose Ia i a r et s f0rste h a lvdet 
som i fjora ret pa kr. 135, m en sank 
betydelig sa a t man for september 
brukte uttrykket panikk pa cellulose
mar!"edet. P a papirma rk edet hadde 
fo ruten den svensk e konkurranse fra 
1897 ogsa den a merik ansk e g jort seg 
g jeldende og holdt prisen e lave. -
I midten a v Ar et opplyses der at 
papirfabrikk en kun laget omslags
papir, ca. 3 tonn daglig. Ma n m a. 
slutte derav, at enda ble en s to r del 
av cellulosen solg t som sAda n , kan
skje % a v den samlede produksjon . 

Den 1. juni m elder direk sjonen t ii 
firmaregist eret a t firm aets navn e r 
forandret fra R a nheims Cellulose
fabrik til Akt ieselskapet R anheims 
Cell ulosefaJbrik og a t prokuraen til 
A. J. Vig og en eprokuraen til Olaf 
A . Larsen er tilbak ek alt, m en pro-
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kura fra nu av er medelt de hencr 
Olaf L arsen og Axel Lundberg 
f ellesskap. 

F abrikken deltar i utstillingen 
B ergen 1898. 

I juli h adde t eglverk et begyn t li 
produsere. D et Ia pa n edsiden av 
hovedveien, like overfor den gamle 
Lykkem0lle n, en stor tre-etasjes byg
ning. Leren kom fra et lertak pi\ 
andre siden a v hovedveien, m ellom 
jernbanen og f abrikken , p a elvens 
vestside, og ble f0rt p r . tra ll ebane 
under jernban ebroen til teglverk et. 
I en beskrivelse a v verket heter det: 
«T eglverket inneholder 2 lerpresser 
som drives m ed turbiner med vand
kraft fra Vigelven. T egls t enen hren
des i ringovn som r ummer ca. 180.000 
sten . Ringovnens prinsip er de lvis 
brending og pafyldning saledes at 
ovnen er i kontinu erlig drift. -- -
Ringovnen innta r den st0rste del av 
1. etasje, de to andre et azjer er be
regnet pa opstabling av den va t e 
pressede sten til t0rring ved kuns tig 
varme. Store elevatorer bringe:· st e
nen op i de 0vre et a s jer og a tter ned 
i f0rste etasje efter t 0fringen nar de 
ska l brendes. - - F abrikasjonen er 
beregnet a sku lde forega i 5 m aneder 
i sommerhalvaret , og pa a kunde 
produser e inntil 4 millioner sten ar
lig.»· - Omkostningene ved teglver
k ets oppf0relse oppg is fra kr. 170.000 
til kr. 200.000. 

Allerede i begynne lsen av septem
ber er det p roduks jonsstopp ved t egl
verket, der var sten i leren og brudd 
pa begge m askiner , dertil darlig v :oer. 
Stenen i leren g jorde for tsatt brule 
a v det lertaket umulig, de forb er e
dende unders0k elser h adde v:oert bade 
fig ur lig og bokstavelig overfla diske. 
Maskinene greide ikke a bearbeide 
sa stenfull !ere. Snekk eskruer, tann-

J eg skal a lltid g lemme min kon es 
a lder, m en hus k e hennes f0dse lsdag. 
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hjul og r emskiver r0k. Et nytt lertak, 
ca. 650 m nordvest for teglverket, pa 
«Hitra »•, b le unders0kt og ga som 
resultat 8- 10 m dybde uten sten i 
massen. H estejernba ne ble anlagt dit' 
i oktober . - Age F r imodt var t egl
verk ets b estyrer de f0rs t e m aneder. 
H an kalkulerer m ed en produksjon 
pa 4 mill. sten pr. sesong, salgspris 
g jenomsnittlig kr. 34 pr. tusen. N est e 
ar regner Lundberg m ed 3 millioner, 
hvilket s lo til , prisen ble g jennom
snittlig kr. 30 pr. tusen. - P a Hitra 
ble i 1899 rbygget et «banket eglverk». 
Teglverket var i dTift ut ja nuar 1901, 
etter den tid selges bare unna det 
opparbeidede lager. 

D et samlede tap i a r et 1898 ble 
kr. 84.000. 

Sluttoppgj0ret viste f0 lgende tall i 
Christophersens fav0r: 

D ebet pa k onto 
Veks ler 

kr. 737.704 
» 212.000 

Sum k r. 949.704 

Men dette ga ikke det hele b ilde. 
Utenfor b0kene k om endosem ents
ansvar for Christophersen etter vek 
selobligasjoner til bel0p k r . 78.700 . 
Legger m an dertil a ksjek ap italen kr. 
750.000 blir den tota le investering fra 
Christophersen pr. 31. desember 1898 
k1". 1.800 .000. 

Man var k ommet pa k anten av 
stupet. ( I bobestyrelsens inruber etning 
anf0res a t det ble ofret kr. 50.000 pa 
innkj0p av et fra t eknisk hold anbe
falt patent, som imidlertid viste seg 
unyttig for R anheim, men det h ar 
ikke v:oert mulig a finne ut h va det 
dreiet seg om). 

(forts. ) 

D et er umulig for en kvinne a 
v:oere gift m ed den samme m a nn i 
50 a r. N ar det er gatt 25 er ha n ikke 
den samme som f0r. 



Rynning og Ciesl ak v ed arbeidsbenken. 

Arets utenlandske praktikant, 
Maria n Cieslak fra Warsha wa -
reiser tilba k e til sitt hjemland i mid
ten a v september. H a n h ar vrert !itt 
va nskelig stilt r ent spraklig, da han 
ikke h ar lrert stort engelsk under 
sin skolegang, m en ved en sa mtale 
vi har hatt m ed h am , ga han uttrykk 
for stor begeistring fo r tiden pa 
R a nheim. Han ha r bare lovord om 
a rbeidska meraten e i m ek . verksted 
som aile har vrert ekstra hyggelige, 
og Rynning ble omtalt m ed beveget 
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r0st, men sa er det jo Rynning som 
f0rst og fremst har vrert den hjel
pende ha nd og sa da . 

Det er hyggelig a notere a t disse 
utenlandsk e pra ktika nter reiser 
hjem m ed et godt inntrykk a v land 
og folk. Blant annet tror vi slike 
praktikantutvekslinger k a n bidra til 
st0rre m ellomfolkelig forstaelse, noe 
som stadig har f a tt st0rre vekt som 
faktor na r det gjelder a trygg e fre
den i en urolig og engstelig verden. 



Flere moderniseringer og nyanlegg 
I skrivende stund er nettopp den 

nyinstallerte 'Clupak-P.M.V. igang
k j0rt ett er en hektisk montasjetid i 
fellesferien . For montering av denne 
hadde vi en spesialmont0r fra Voith
Heidenheim foruten mont0rer fra 
Thune m ek. verksted . Va r e egne folk 
ytet ogsa en utmerket innsats. Under 
igangkj0ringen hadde vi ellers rbi
stand fra en finsk ingeni0r ansatt i 
Clupak. Etter en del justeringer ble 
det kj0rt papir som gar under beteg
nelsen Clupak. 

Videre har stoffinn10pet pa P.M.V. 
fatt en mindre forandr ing i ferien. 
H ele problemet stoffinnl0p er imid
lertid uhyre vanskelig - mere h erom 
senere. 

P.M.I fikk sitt vireparti forlenget 
med 1,0 m eller 2,0 m lenger e vire 
foruten at diverse forandringer ble 
utf0rt ved barkeanleggene i hugge
riet - ogsa i fellesferien. 

Men vi rna selvf0lgelig videre, og 
i siste styrem0te ble forskjellige nye 
a nlegg vedtatt utf0rt. 

I cellulosefabrikken har det lenge 
vrert 0nskelig med st0rre luttanker 
- spesielt for gr0nnlut og sterklut. 
Med st0rre muligheter for mellom
lagring av de forskjellige Iuter kan 
selvf0lgelig kj0ringen av spesielt inn
da mpningsstas jon, sodahuskjel og 
den kontinuerlige k a ustiseringsav
deling beherskes vesentlig bedre. 
Dette er av stor betydning nu nar 
hele dette anlegg delvis gar med 
topp-produksjon. 

P laseringen av de nye tanker er 
!itt av et problem, m en ennu er det 
virkelig noen kvadr atm eter dispo
nibel plass i det sakalte gamle soda
hus. Vi far plass til en ny gmnn!ut
tank pa 75 m3 imellom gmnnlutfor
tykkeren og den f0rste sterklutfor
tykker i Dorr-anlegget. En ny 170 
m3 sterkluttank blir plasert pa gul
vet nrermest den gamle kalkbua i 
skipet hvor de f0rste k a ustiserings
tanker star. Et par-tre av de gamle 
t anker fjernes, og vi far god plass 
for den nye sterlduttank. 

P a !itt lengere sikt er det forutset
ningen at denne tank blir en integre
rende del av et polysulfidanlegg 
(h0yutbytteanlegg) hvor da tanken 
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blir benyttet som en blandetank i 
forbindelse med en oksydasjonsko
lonne og en svovel10ser. Et slikt an
legg er under n rermere utredning, og 
det er vel mulig at det ser dagens lys 
pa R anh eim som det f0rste a nlegg 
av denne art i indus triell skala. 

Problemet m ed barking av t0mmer 
arbeider vi fortsatt m ed. Dette an
legg har nok ennu ikke fatt sin ende
lige utforming. Likesa arbeider vi 
med problemet bark og sagflis. En 
mulig l0sning pa dette blir vel at det 
bygges en spesiell fyringskjel i til
knytning til de oljefyrte kjeler i 
fyrhuset for rbrenning av bade bark 
og sagflis. 

N a r det g jelder cellulosefabrikken, 
h ar vi, som sikkert a il e har sett, tatt 
den nye store t0mmerkra n i bruk for 
lagring og inntransport av t0mmer. 

Papirfabrikken har sine egne srer 
skilte problemer, som fors0kes l0st 
etter hvert. 

De gamle utskuddshollendere har 
betydelige vanskeligheter med a hoi
de utskuddspapiret stangen . For a 
bedre dette forhold har vi i bestilling 
en ny hydrapulper med en spesiell 
Vokes rotor. D enne vil bli montert 
ved utskuddshollenderne i h0st, og vi 
vil da uten store problemer kunne 
holde unna det utskuddspapir som 
kommer fra vare forskjellige egne 
avdelinger. Et h elt annet sp0rsmal 
er imidlertid eventuelt nytt oppl0s
ningsanlegg for innkj0pt f.eks. bleket 
masse og makulatur. Dette h enger 
f0rst og fremst sammen med hvilken 
l0sning problemet med var gamle 
P .M.II far . Arbeidet m ed dette har 
h0y prioritet og finner forhapentlig 
s-in l0sning ganske snart. 

P.M.IV's flytskjema vil gjennomga 
en total forandring. Denne maskin 
vil fa et nytt flytskjema i likhet m ed 
vare andre papirmaskiner - rbortsett 
fra P.M.II. 

For a kunne t a g uskbrudd fra de 
forskjellige papirmaskiner over de 
gamle W aco-filtrene, bygger vi inn 
gn>tfortykker for Waco-filter nr. 1 
og 3. 

Stoffinnl0pene for vare papirmas
kiner er ogsa under stadig v urdering. 
Dette problem er imidlertid sa intri-



Fra Cliysak-installeringen pa P .M.V. H alvveis oppe pa landgangen den finske 
ing. Kuimaki. Mannen m ed sing let i samtale med overing. Meller og ingenier 

Olau ssen er den tyslce spesialmonter K atz 

k at a l0se pa en h elt vellykket mate 
a t vi rna ga forsiktig frem. PFI har 
i samarbeide m ed AJS Thunes mek. 
Vrerksted gaende fors0k for a finne 
frem til den beste leYsning, og vi tar 
muligens ganske snart a nledning til 
a pr0ve et h elt nytt stoffinnl0p f .eks. 
pa P .M.! eller P .M.IV. 

U ndre vals i g litten P.M.V vil fa 
en ny sak alt sv0mmende valse av 
fabrikat Kuster. Populrert forklart 
flyter valsen pa en oljefilm s lik at 
bomberingen lett kan justeres for de 
enkelte papirkva litet er under dr ift. 
Slik som valsene er utf0rt idag, 
stemmer bomberingen for et bestemt 
linjetrykk , og det er derfor uhyre 
vanskelig a fa frem I'JnSk et kva litet 
uten a slipe valsen om. Sa mme type 
valser overveies ogsa benyttet i press
partiene, m en f0rst far vi se hvordan 
den nye valse gar i g litten - pa 
P.M.V. 

F or filtene i papirmaskinenes press
partier og t 0rk epartier er det utvik
let en lovende nykonstruksjon. Inn
vendig i filtene l0per en spesiell vire 
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med sin egen f0ring, og dette letter 
avvanningen respektive t0rkingen 
ganske vesentlig. Dett e punktet tar 
vi muligens a nledning til a komme 
tilbak e til senere na r en best emmelse 
er fattet om a nskaffelse. 

Etterbehandlingsavdelingen vi! fa 
en ny g ummieringsmaskin til avl0s
ning av den gamle, og ellers er det 
selvf0lgelig f lere a ndre punkter i 
disse avdelinger som ogsa rna 10ses. 

Det gamle trelastlager er a llerede 
fjernet, og et nytt settes opp like 
utenfor snekk erverks tedet. Der hvor 
det gamle skur sto, er vi a llerede i 
ferd med utvidelse av papirlageret. 
Denne utvidelse er et ledd i var gene
ralplan, og vi vil her fa en tilvekst 
pa ca. 1200 m2. Ca. 400 m 2 vi! m ecl 
en gang antagelig bli bygget som et 
isolert fabrikkanlegg , og hit vil vi 
flytte diskrullavdelingen, som idag 
beslaglegger verdifull plass i den 
stadig ekspanderende sekkefabrikk. 

Som det fremgar av denne korte 
orientering, er det h eldigvis mange 
ting som a llerede er under full m arsj , 



og flere kornmer nok til etter lwert. 
I den tid vi nu lever i , gar den t ek
niske utvikling uhyggelig fort , sa det 
gjelder a fo lge rned og ikke falle av 
!asset. 

Selv om vi rnuligens konstaterer 
at bedriftens t ekniske status og der
rned evne til konkurranse a ldri tid
ligere har vrert hoyere enn idag, bor 
dette ikke virke som en sovepute, 
men tvert imot anspore oss videre til 
ny dad og innsats. 

Han·y Roge1· Olaussen 

Vi sakser fra T eknisk 

Ukeblad 

E1· eukalyptus f?"emt idens papiT
nlstoff ? Under titelen «Euka lyptus 
- iiberall» finn er vi et referat fra 
det internasjonale skogtidssluiftet 
«Unasylva» om planting av forskjel
lige euka lyptusarter. Treet, som har 
sitt hjemland i Australia, forekom
mer i mere enn 500 botanisk definerte 
arter. Innen dette store utvalg finne.s 
representanter som kan tilpasse seg 
vekstforholdene i de f leste land i de11. 
tempererte sone. Derfor finner man 
trrerne idag innfort i 50 land hvor de 
ikke naturlig har hort hj emme. Det 
som srerpreger disse trrer er at de er 
meget hurtigvoksende. De er malt 
a rsskudd pa unge planter pa opptil 
7,5 meter. Trehoyder pa ca. 20 m er 
vanlig for 20-a rige trrer. 

Brasil er det land som hittil har 
gatt sterkest inn for planting av 
eukalyptus . Der skal det vrere plan
tet over 2 milliarder trrer over et 
areal pa 6 mill. mal. Dernest folger 
Syd-Afrika, med 1,8 mill. mal og 
Spania med 1 mill. m a l. 

Ogsa i Portugal er det foretatt 
betydelige eukalyptusplantinger, og 
landet har en ikke ubetydelig cellu
loseproduksjon igang pa dette 1"8.
stoffgrunnlag. Den massen man tar 
av eukalyptus er velegnet til kunst 
silkefremstilling og som rastoff for 
forskjellige sorter trykkpapir. P a 
grunn av treets hurtige vekst og 
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g unstige gjenvekstforhold, - etter 
felling skyter nytt tre opp fra stub· 
ben - er euka lyptus ogsa et billig 
rastoff. Dette gjor at celluloseindust
rien har interessert seg meget for 
det, og for tiden er et svensk tre
foredlingskonsern igang med a a n
legge cellulosefabrikk i Portugal. 
(Unasylva nr. 66 1962, s. 107 og 
andre.) 

0. B :- . 

H v a e?" [a1·ligst, veien eller fab?"i k
k en? Ifolge en melding fra den tyske 
papirindustris tilsynsra d hadde ma.n 
i 1961 19 dodsulykker for papir
a!"1beidere pa vei' til eller fra arbeidet 
og 14 dodsulykker innenfor fabrikk
omradene. Lignende fordeling rap
porteres ogsa fra a ndre industrigre
ner. 

Det berettes at flere bedrifter av 
den grunn har begynt a rette sin 
opplysningsvirksomhet mot uforsik
tighet i trafikken m ere enn i arbeidet. 

Et reparasjonsverksted i Rhinland 
har gatt sa langt at de har tilbudt 
sine arbeidere et visst gratis etter
syn av kjoretoyer. Fabrikker har 
ogsa fa tt myndighetenes tillatelse til 
a sette opp trafikkspeil og trafikk
skilt, og enkelte har til og med tatt 
pa seg ubedring av veier og bygging 
av sykkelstier i nrerheen av fabrik
ken. Med den mangel pa faglrert 
arbeidskraft som Tyskland har hatt, 
har dette vrert gode irwesteringer. 
(Verhiitet Unfalle, jan. 1963. ) 

0. B 1·. 

En lege er den enest e p erson som 
ikke har en patentert effektiv kur 
mot forkjol else. 

Et uhell kommer sjeldent alene -
det folger vanligvis en svigermor 
me d. 



TRANSPORT 

Transport er a flytt e en materie 
fra et sted til et annet. Det kan vrere 
gass, flytende eller faste staffer . Men 
det som vi til daglig tenker pa nar 
det snakkes om tra nsport er det som 
forega r synlig innenfor en bedrift 
eller et annet foretagende bade ved 
manuelle og maskinelle hjelpemidler. 

Etter denne korte innledning h ar 
jeg lyst til a se !itt tilbake pa utvik
lingen av transportutstyret , la oss 
si bare ca. 20 ar bakover. D en gang 
var sekketrallen og jekkapparatet de 
fornemste transpor tinnretninger for 
intern innendors transport. De manr.
skaper som hadde fast transport· 
arbeide hadde sine bestemte sekke
traller , disse ma tte ingen andre nn·e. 
Likeledes hadde arbeidsplasser og 
maskiner sine faste transportinnre t
ninger som «!user», jekkappa r ater og 
annet som ofte ble last sa de ikke 
kunne fj ernes fra sine bestemte plas
ser. Dette utstyret ble ogsa forbedret 
etter hvert, og blir det fremdeles. 
Det er utstyr som sannsynligvis aldri 
forsvinner na r det g jelder lettere 
gods og korte avstander. 
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Men etter den siste verdenskrig 
k an en nesten si at det har foregatt 
en revolusjon pa det tra nsportmes
sige omra det. Gaffeltruck en va r inn
til da ihvertfa ll for oss ·et ukjent 
begrep. Den kom da som sa lgsvare 
hit til Norge, og trucken har idag 
ikke bare gafler, m en k a n utsty1·es 
med de utenkeligste hjelpemidler til 
de ulike forma l og transpor ter, og 
er stadig i utvikling. Anta l! mann
skaper for den inn·end0rs t ransport 
ble betydelig mindre samtidig som 
det tunge manuelle a rbeidet nrermest 
opph0rte. Mannskapene m a tte nu 
lreres opp til a bruke trucks og ut
nytte disse i st0rst mulig utstrekni::1.g. 

Vi fikk den f0rste gaffeltrucken i 
1946, da som en slags prove. Denne 
pr0ven f a it sa heldig ut at vi anskaf
f et en ny i 1948. Siden h ar vi kjopt 
flere gaffeltrucker, trucker med ro
terende klemmer , elektriske gaffel
jekkapparater etter som behovet steg. 
Vi har idag saledes 12 trucker m ed 
smatt og stort. De f0rste trucker var 
bensindrevne, m en pa grunn av ku!l
osutviklingen ble disse truckene 



I I I I I 

ombygd t il propandrift. P ropa n er 
nemlig et renere d rivst off og h ar 
fullstendig forbrenning . Vi har 7 
trucker med propa ndrift, 3 elektriske 
og 2 dieseldrevne t r uck er . Iclag fore
gAr en vesentlig del av innend0rs 
transport m ellom maskinene og av
deling ene samt lagring og lasting 
ved hjelp av trucks. 

Den interne utvendige tra ns port 
h ar en noe lignende utvikling. D en 
vesentlige del av denne transporten 
foregikk m ed manuelle transport
midler og h es t etransport. En del 
kunne bilene kj0re, men veiforholdene 
m ellom fabrikkbygningene var ikke 
slik at disse k om frem pA de fleste 
stedene. 

Etter h vert som fabrikken vokste 
ble behovet for en lettere og hurtigere 
m At e A fA u tf0rt t ransport.en pA n0d
vendig . Det ble anskaffet tilhengere 
for utskudd og rask som ble plassert 
utenfor og t il dels innvendig i byg
ningene og som trekkraft ble nu 
hesten utskiftet m ed en jeep. ·Etter 
en ganske k ort tid ble ogsA jeepen 
utskiftet m ed traktor. 

Etter den s iste utvikling i sag
bruksindustrien ved overgang fra 
kortved til langhon, m Atte vi h er ogsA 
gA til ansk affelse a v spesielt utstyr, 
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en sAkalt biltruck for lagrin g av 
dette r Astoff. 

D a det p A grunn av produksjons-
0kning i cellu losefabrikken b le n0cl
vencl ig m ed m ere t0mmer enn tidli
gere i t illegg til honveden, m Atte det 
ogsA a nskaffes utstyr for lagring av 
t0mmeret. 

2 baklastere, clet er store traktorer 
som bli r p Abyg d et gripe- og l0fte
appa r at over clrivhjulene, ble for clet
t e formAl innkj0pt. Men la ng hon og 
t0mmer skulle sel vsagt ikke ba re 
ligge lagret, m en trans porteres inn 
til produksjonsstedet etter beh ov. 3 
tilhen gere beregnet for 10-tonns las t 
og 1 traktor er ansk affet for denne 
tra nsport. D e ticliigere nevnte bak
last er e og biltrucken brukes da som 
las temaskiner. S t0rstedelen av t0m
meret kommer hit ubarket og rnA 
sAledes barkes h er f0r det gAr inn i 
produksjonen. Bark en er hos oss ennu 
et avfallsprodukt. D en, sammen med 
sagflis etter huggeprosessen , m A 
kj0res til fy ll eplass . 2 t ilh engere pA 
bort i mot 20 m 3 hver, ogsA beregnet 
for traktorti lkobling, kla r er denne 
oppgaven. 

F or den ek sterne transport er ikke 
utviklingen sA i0ynefallende. Der har 
bilen V:Ert og er fremdeles den domi-



Truc l, en e og noen av sjaj0rene 

D en nye «stasjan» for dieselol j e og propangass ved bi lrampen 
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n er ende faktor. Etter hvert som 
veiene har blitt bedre ha r lb ilen blitt 
storre. Og under panser et er det og sa 
skjedd vesentlige forb edringer, m en 
prinsippet er det samme ida g som for. 

Vi ha r idag 4 dieseldrevne biler 
hvorav 1 semitra iler , 1 m ed bogg i og 
2 vanlige la stebiler , dessuten 2 ben
sindrevne vanlige biler . 

Jeg vii sa gi en grafisk frem stil
ling av tra nsportert papir pa egne 
tiler hver for seg , og sum av egne 
biler og jemba ne f ra 1962 til ut juli 
i a r. 

Transportavdelingen er en service
a vd eling og ska l som sa dan yte de 
andre avdelinger transportmessige 
cJenester. Tra nsporta vdelingens· UL

styr er anskaffet m ed h enblikk pa 
den mengde som skal tra nsporter es 
og at det ska l vrere h ensiktsmessig. 
Det skal dekke de tjenester som for
langes, men sa mtidig sk a l m a teriel
let utnyttes r a sjonelt. Avdeling en e1 
sa ledes bundet i den utstrekning det 
anskaffede m a teriell k a n klare opp
gaven. Aile 0nsk ede tra nsporter k a n 
derfor ikke utf0res samtidig, m en 
komme i tur og orden. Derfor er det 
av stor lbetydning at tra nsportkon
~.oret fa r opplysninger om de 0nskedP 
transporter sa tidlig: som mulig og 
riktige opplysninger om tidspunktet 
na r transporten sen est rna utf0res. 
Det lettvinteste er selvf0lg elig a si 
at alt haster , m en da rna tra nsport 
'k:ontoret foreta prioriteringen av 
tra nsportene, og avdelingen k a n da 
komme ut i va nskeligheter . D et er 
dessuten 0nskelig for transportkon
toret a h a noen t ransporter liggende 
som kan fyll e ut eventu ell dodtid 
som vii oppsta . 

Transporta vdelingen h a r ogsa en 
r e.parasjonsa vdeling som ska l v ed
likeholde tra nsportutstyret . P a tross 
a v a t det drives et utstrakt forb e
r edende vedlikehold, o.pps t a r det a l
likevel m a ngler og feil pa m a teriell 
og maskiner. Opplysninger om f eil 
og m a ngler pa utstyr rna gis til tran
sportkontoret m ed det samme de 
oppsta r for a bli utbedret snarest 
mulig. Alt tra nsportma teriell er kos t
bart, s.pesielt tenker jeg da pa trucks. 
Derfor rna det behandles med fornuft 
og brukes bare til det det er beregnet 
for og utnyttes til den ytterste yte-
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evne, men ikke som lek et0y. Derfor 
er det bare bestemte m annskaper i 
de forskj ell ige avdelinger som er ut
tatt som truckf0'rere og som har fatt 
opplrering gjennom k urs eller av en 
bestemt person i bedriften. Avdelings
mestre og formenn rna se det som 
sin oppgave a t bruken a v m askin elt 

Litt om 

utstyr h oldes innenfor disse bestemte 
g renser. Hvis nye mannsk aper skal 
tilsettes som truckf0rere i avdelin
gene, rna transportkontoret fa opp
ly sninger om det , sa den n0dvendige 
opplrerin g kan f inne sted . 

M. Fossen 

propangass 
T A TT A V BEDR IFTSA VI S FOR CHRI STI ANIA SPIGERYERK , SPEAKERN" 

Mange har sikkert lagt m erke til 
a t endel av var e gaffeltruck er har 
fatt en tank bak f0rerh uset. 

De f lest e vet nok a t det er en !be
holder for propa n , en gass som bla nt 
meget annet ogsa kan brukes som 
drivstoff for motorkj0ret0yer. 

Men det er muligens ikke alle som 
vet det og muligens h eller ikke a ile 
som vet hva propan er. Speaker'n 
har derfor bedt m eg om !itt informa 
sjon, og det ska l jeg pr0ve a g i. 

Propan er f lytende gass. I de f leste 
la nd hvor det finnes rao lje forekom
mer ogsa naturgass og f lytende gass 
i store mengder. I de land hvor det 
ikke er olj eforekomster, rna disse 
gasser fremsti ll es ved et raffineri . I 
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No rge foregar slik fremstilling ved 
Essoraffineriet pa Slagenta ngen . 

R affiner ing av raolje g ir forskj el
lige petroleumsprodukter fra m eta n, 
etan, propan, butan, pen tan o.s.v., 
g jennom bensinrekken ned t il de 
tyngre destillater som tung fyrings
olj e. 

De letteste gassene, metan og et an , 
bruker raffineriet selv som brensel. 
Gassene propan og butan derimot, 
har g jennom lengre tid vrert benyttet 
til a dekke gassbehov innen den m e
kanisk e og kjemiske industri og bru
k es dessuten i stor utstrekning ogsa 
som husholdningsgass. 

I en a rrekke har disse gassen e 
vrert benyttet som motorbrensel. P r o
pa n og butan kan lettvint gj0res f ly
t ende ved modera t e trykk og tempe
raturer, og det knytter seg ingen 
spesielle vans k eligheter til transport 
og lagring . 

Det motorbrensel vi k a ller propan 
er en blanding av propangass' og bu
tangass. I USA gar propa n og butan 
under benevnelsen «Liquefied P etro
leum Gasses», f orkor t et LPG og i 
Tyskland «Fl6ssiggas». 

Hvilke spesielle ford eler er det vi 
har ved a bruk e f lytende gass som 
motorbrensel ? 

L a oss holde oss til gaffeltrucken c. 
Vi har da 4 drivstoffer a velge mel
lorn : elektris itet , dieselolje, ben sin 
eller propangass . De f aktorer som 
har betydning for valget , er yrkes
hygiene og 0konomi. Skal transporten 
forega i sma Joka ler, e ll er store loka
ler med utilstrekkelig ventila s jon, k an 



m a ll se bart fra bensindrift og som 
r egel ogsA dieseldrift. ForegAr tran
sporten i lokaler hvor det lagres m a t 
varer som trekker til seg lukt , er 
bAde bensin- og dieseldrift utelukY:et. 
Ska l transporten foregA utelukkende 
innend0rs, er •batteridrift A foretrekke 
bade av yrkeshygieniske og 0kono
misk e grunner. 

Exha ustgassene fra en rikt.ig- jus
tert propanmotor er m eget mer 
«rene» og vellukt ende enn exh aust
gassen e fra b ens in- og dieselmotorer. 
N Ar en gaffeltruck skal oper e re dels 
utend0rs og dels innend0rs, er derfor 
propandrift A foretrekke. 

Til utend0r s transport kan v i an 
vende bensin-, diesel- ell er propan
drift. Det er her 0konomien som av
g j0r va lget. Til internt bruk fall er 
bensindrift dyrest. For bruker e som 
rnA kj0pe propan «i sm At t» er det 
sannsynlig a t dieseldrift vii falle bil
ligs t , m en fo r en storforbruker av 
propan blir propandrift billigere elkr 
like billig som dieseldrift. 

Ogsa vedlikeholdsmessig byr pro
pa ndrift pA fordeler. Fordi propa n 
blir tilf0rt motoren i gassform far v i 
en jevn fordeling av lbr ennstoff til 

* 
* 

* 
* 

D en gamle 1·ekDTdholde1· 

pa 5000 m , Enust L aTsen , 

enskeT Odd Fuglem til 
lylcke m ed den nye 

TekoTd, 13,53,6 
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sylinderne og en mer fullstendig .for
br enning. «Vasking » av sylinderveg
g en e m ed flytende brennstoff for e
kommer ikke. Motoroljen blir sa ledes 
mindre forurenset enn ved bensin- og 
dieseldrift og kan brukes b etydeli g 
Ienger , opp til 600 driftstimer. F e:: 
bensin- og dieseldrift foreskr ives 
ol jeskift etter 50- 100 dr iftst im .. ~r. 
Sylinderslitasj en blir ogsA betydelig 
mindre ved propa ndrift. 

Propa ngass e r h elt luktfri. Raffi
neriet tilsetter derfor en v iss rnengde 
av e t staff som heter etyl m erlcaptan 
for at gassen skal lukte og a t vi 
straks skal m erke det hvis en lek
kas je skulle oppsta . 

A bygge om en bensinmotor til 
propandrift er en forh oldsvis enkel 
sak. Fra propanbeholder en kommC'r 
g a ssen i f lytende form fr em t il en 
ford a mperregula tor. Her forua mpes 
og trykkreguleres g a ssen og f0res 
vider e t il b landeren hvor det tilf0res 
luft i riktig forhold . Herfra suges 
g a ssen gjen nom m a nifolden £rem til 
sylinderne. 

Propangass h a r et ok tantall pA ca. 
120 og egner seg derfor godt til h0y
komprimerte motorer. 



L0nnmger og soc.o mk . 

kr . 24.90 

Ravarer og ltenester 
k. 55 20 

Pap1rlrakter og 
sa lgsproviSfOner 

kr . 8.20 

Utbyrte td akstonrerene kr 0 .80 

T 1lbakcholdt 1 bedrdten kr. 0.10 

Avskn vn1nger kr 9 60 

Arsregnskapet for 1963 
Atter en gang registrerte vi i 1963 

et Ar m ed produksjonsrekord i bAde 
papir- og cellulosefabrikk m ed til
svarende h0yere tall for omsetnin
gen. Brutto driftsresultat 0ket med 
knapt 2 mill. kr. til 6,2 mill. - en 
0kning vi skal vrere g la d for - m en 
driftsresultatet var h0yere bAde i 
- 61, - 60 og 1959, og tar man i 
betra ktning den fallende pengeverdi 
blir bildet ikke sA bra. Dertil kommer 
a t et par av de utgiftspostene som 
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skal dekkes a v driftsresultatet er 
0ket betydelig - n emlig renteutgif
t ene i forbind else med det nye lAn 
pA 15 mill. kr. samt utgiftene til pen
sjoner og pensjonspremier etter at 
pensjonsforholdene ble bragt iorden 
fra 1. januar 1963. Etter fu lle av
skrivninger ble nettooverskuddet v el 
0,4 mill. kr. som stort sett g ikk med 
til forrentning av egenkapitalen 
( aksjeutbyttet). 
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AKTIVA STATUS PR. 31-12 1963 

Tomter, bygninger, maskiner, skip, transport-
midler, anlegg under arbeide 

Verdipapirer .. ...... .. . 
Varebeholdning ink!. varekontrakter 
Diverse tilgodeha vender 
Bankinnskudd og kontant er 
Ba ndlagte skattetrekksmidler 

R evidert 28/3 1964 
Olav Skreen 

statsaut. revisor 

17.910.378 
593.670 

14.843.200 
7.595.771 

11.154.196 
371.081 

52.468.296 

Aksjek apital 
Reservefond 
R eguleringsfond 
Udisp. overskudd 
Disposisjonsfond 
--;- avsatt til skatter 

2500.000 
400.000 

Avsetning til gjen.kjep av fast eiend. 
Avsetning til dekning av mulige tap 

pa fordringer 

Langsiktig gjeld ... . . . 
P a lepet , ikke ilign. skatt 
Ilig ne t, ubet. skatt 
Forsk.skatt inntrukket 
Div. gjeld 

Garantiforplikte lser 
Vekselansvar 

R anheim, ~=· desembe r 1963 

I styret for 
A /S RANHEIM P APIRF ABRIK 

Thon-y Kicer S. A . SolbeTg Nils Ast1·up 

PASSIVA 

1.950.000 
10.500.000 

37.106 
14.056 

2.100.000 
14.601.162 

12.399 

604.000 
616 .399 

16.400.000 
454.756 
217.534 
371.081 

19.807 .364 
----- 37.250.735 

52.468.296 

354.670 
4.461 
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DEBET GEVINST OG T APSKONTO FOR 1963 

E iendoms-, brann og motorvognskatt 
og el.avgift til staten .... . . 

Avsatt til skatter til stat og kommune 
for aret 1963 . . . . . . 400 .000 
-'- overf0rt fra disposisjonsfondet 400.000 

Renteutgifter . . . . . 
Overprisavskrivninger pa nyanlegg 
Ordiruere og tilleggsavskr. pa anlegg 
Avskrevet pa bindende varekontrakter 
Andre avskrivn. favsetninger iflg. skattelovene 
P ensjoner og pensjonspremier for funksjoruerer/ 

arbeidere ....... . ........ . 
Bidrag til forskning ........ . 
Avsatt til reservefond . 
Utbytte til aksjomerene .. . .. .. . .. .. . 
Overf0res til neste ar . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . 

158.001 

0 
765.486 
511.137 

2.624.902 
1.510.000 

307.729 

821.189 
56.540 
42.000 

390.000 
2.172 

7. 189.156 

Driftsresultat f0r avskrivninger, renter, 
skatter etc. er trukket fra ..... . . 

Gevinst ved salg av varige driftsmid ler 
Hus- og grunneier, va nn og stmmavgifter 
Div. driftsn0ytra!e inntekter . . 

KREDIT 

6.238 .717 
23.850 

159.139 
767 .450 

7. 189.156 



Montering av ny sekkemaskin 

Monte?· Anielski ved den nye sekkehylsemas7dn 

«H a lla 1 - er det sekkea vdelingens 
pressebyra? - Er tysker'n h er enna? 
Ranheimsnytt ville gjerne ha et in
t ervju med ham» sier redakt0r 
Moksnes i hustelefonen fredag l{l. 
15.30. 

Mont0ren skull e ga kl. 16.00 etter 
avsluttet jobb, men ikke desto mindre 
greier 0ystein Saksvik a fa tatt bilde 
av ham og undertegnede og stille 
noen sp0rsmal pa fallrepet f0r 
Anielski drar. Derfor, ven.nligst be
d0m kvaliteten etter hastverket. 

Montasjearbeidet har pagatt siden 
19. mai og var avsluttet dn'lye 2 uker 
senere. En fin prestasjon av aile 
parter, ikke minst vare elektrikere. 

Siden har arbeidet bestatt i inn
kj0ring av maskinen og opplrering 
av betjeningen. Vi har a lt vrert oppe 
i en fart pa 320 sekker pr. min. for 
en kortere tid. 

Det er naturlig a sp0rre Anielski 
om hans inntrykk av Ranheim Papir
fabr ik og forholdene ell ers her oppe, 
og han er straks villig til a utta le seg. 

«Dere har det vakkert her oppe. 
Sa avvekslende natur like innpa dere. 
Og vennlige mennesker. Jeg har ikke 
h0rt et vondt ord fra noen - noe 
sted, og er ogsa meget takknemlig 
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for den gode hjelp jeg har tatt pa 
a ile m ater.» 

«Blir det ikke stusslig a vrere siik 
pa farten bestandig? »• 

«Tja - allting blir jo en vane. 
Og sa blir det jo stadig nye hvete
br0dsdager da - nar jeg kommer 
hj em til kone og 4 barn (fra 8 til 16 
a r) », f0y er han til med et smil, «og 
meget far jeg jo se av verden. H ar 
vrert i a ile de nordiske land og de 
fleste andre europeiske. Dertil i den 
nrere Orient, S0r- og Nord-Afrika, 
samt Canada. J eg er pa farten 8- 10 
mnd. hvert a r. » 

«Hvordan fant De arbeidsforhol
dene her? » 

«Noen steder er de bedre, andre 
steder darligere. J eg f ikk her god 
assistanse av verkstedet ( skal Me
hus) . Folkene virket litt engstelige 
til a begynne med, men etter hvert 
gikk det riktig bra. J eg synes de 
oppfattet tingene fort og kan hjelpe 
seg i en vrien situasjon. Forholdet 
m ellom arbeidere og arbeidsledere sa 
ut til a vrere godt. Men a montere 
maskinen f0r byggearbeidene var 
ferdig var ikke h eldig eller morsomt. » 

«Har De noe inntrykk av var status 
som sekkefabrikanter? » 



«J eg tror dere Jigger midt i laget. » 
Og det svaret rna vi vel vrere for
n0yd med na r vi ba r e h ar drevet i 
3 a r. 

T idliger e har Anielski montert en 
«2160>> i «H erzberger Papierfabrik» 
i Tyskland, og vi sp0r hvor f erden 
gar h en neste gang . 

H an tror - til Finn.land. 
For egen r egning f0yer vi til a t 

Anielski var en m eget rolig, 'besindig 
og vennlig k ar, og det var hyggelig 

DR. ING. HAAKON STYRIS 

minne/onl 
If0lge fondets st a tutter skal den 

disponible a rlige renteavkastning a n
vendes til utdeling blant unge, dyk
tige fagarbeidere som 0nsker videre 
spesialutdannelse, men som ikke har 
anledning til s·elv a bekoste videre 
studier eller reiser. 

S0knader om bidrag vedlagt attes
t er stiles til fond ets styre og sendes 
Den P olytekniske Forening, Rosen
krantzgt. 7, Oslo, innen 15. oktober 
d . a. 

BEDRFTIDRETT 
BILKJ0RING - BLODOML0P 

N a tidsmennesk et , ogsa vi ved AfS 
R. P ., lever i bilens tidsa lder. Den 
daglige mosjon i fritiden bestar i a 
spise og a tra pa bilens pedaler. 

Til a ile som f0l er seg korte i puste,n 
tunge i sessen og slappe i musklene, 
er stedet R anheim skole en gang i 
uka i vinter. Der treffer du folk som 
ikke syn es de kan k a lle seg idretts
menn, men som trives i k a m eratslig 
m il j0, kombinert m ed god gymnas
tikk tilpasset «koffertl0pere»•. 

Det er ingen som reagerer om 
noen tar seg «5 min.» om de synes 
en 0ve!se blir for hard. 

P arolen er: «Ta vare pa kroppen 
din, m0t opp pa Ranheim skole til 
mosjonsgymnastikk»·. 

Vi starter opp i oktober. Se opp
slagst avla. 
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a h0·re a t de som arbeidet mest sam
men med ha m spleiset til en minne
gave da han dro den· 25. juli. Det sie r 
m e get. 

Ing. Larsen hadde det nok ikke lett 
nar han ved siden av den daglige 
drift, m ed formannen syk, skulle 
sette seg inn i a lt det nye ved «2160», 
og samtidig fikk gitt Anielski grunn
lag til a utta le seg som h a n h a r gjort 
- - men sa k om sommerferien. 

C. B. Olberg 

OMVISNING 
For tredje gang har bedriften 

a rra ngert en omvisning i bedriften 
for de ansattes ektefeller og kvin
nelige ansa tte. Omvisningen ble delt 
i tre omganger og foregikk 12. , 16. 
og 22. juni. 

Selve omvisningen varte ca. 1 % 
time, og deltagerne ble loset g jennom 
de forskjellige avdelinger av omvisere 
fra bedriften, m ed velvillig assist a nse 
fra representanter for R a nheim Ar
beidsmannsforening og foreningen 
«lsbj0rn». 

F lere av deltagerne ha dde vrert 
med pa omvisninger tidligere, m en 
ga uttrykk for a t de syntes det var 
hyggelig a se det h ele nok en gang. 
Naturlig nok var det den nye sekke
fabrikken som interesserte a ller m est. 
Den er ny, og m an far her f0Ige h ele 
produksjonsgangen fra papir til for
skjellige typer f argeglade sekker. Og 
nar arbeidsstokken i avdelingen des
suten for en stor del bestar av kvin
ner, var k a nskje det ogsa et momem: 
som deltagerne festet seg ved. 

Etter omvisningen ble deltagernc 
servert k affe og snitter under akkom
pagn em ent fra Stra uss pa bedriftens 
pla t espiller. 

Vreret var godt a lle t re dagene til 
sommeren 1964 a vrer e, og deltagerne 
ga uttrykk for a t de hadde h a tt en 
trivelig ettermiddag, noe som for0v
r ig fru R agnhild Barstad i velvalgte 
ordelag understreket i en t akketa le. 

R anheim, den 24. a ug ust 1964. 



V i beund?·e1· blomsten e! 

L 
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Overing. Melle?· ens l,er 

de lwinnel ige g.iester 

velkommen 

Na skal vi se! 



INDUSTRIVERNETS 
KORRESPONDANSEKURS I 

BRANNVERN 1963/64 

I vart brev ved a pningen a v kurset 
ble det i likhet m ed tidligere a r ut
lovet en bel0nning for hver av de 6 
best e besvarelser. 20 a v de 308 del 
tagere sto imidlertid sa likt at vi 
fant det m est rettferdig a foreta 
loddtrekning. 

Salsmester John Guldber g fra 
Deres bedrift va r m ed i denn e lodd
trekning, dog uten a vrere bla nt de 
heldige. Deltageren har n edlagt et 
betydelig arbeide m ed besvarelsene 
i brevkurset. 

Vi gratulerer sa ve! bedriften som 
deltager en med det m eget gode r esul
ta t i denne skarpe konkurranse. 

Vedlagt oversendes kopi av vart 
brev av idag som er sendt samtlige 
lrer er e og deltager e. 

1Er1b0digst 
INDUSTRIVERNET 

P er B iTkevold 
for direkt0ren 

Til samtlige l cereTe og deltagere i 
lndustriveTn et s lwTrespondamseiGttTS 
i brannvern 1963/64. 

H erm ed settes s luttstrek for In
dustrivernets korresponda nsekurs i 
brannvern 1963f64. 308 deltagere har 
gjennomgatt kurset denne gang og 
det h ar vrert en h0y standard pa de 
innsendte oppgaver og besvarelser. 
Konkur ransen om de 6 premier a kr. 
100,00 for de beste besva r elser har 
saledes v rert m eget skarp iar, og det 
va r n0dvendig i foret a loddtrekning 
blant 20 delt ager e som aile hadde 
srerdeles gode besvarelser. 

Noen deltagere var i vinnerklasse, 
men gjennomf0rte ikke den praktiske 
del a v kurset , hvorfor de ikke ble m ed 
i konkurransen om premiene. 

Vinnerklassen 1963f64 besto a v f0l
gende, hvorav de m ed X foran n avnet 
f ar tilsendt den lovede premie pa kr. 
100,00: 

Vaktmester Robert Arnesen, 
N orsk Medisina ldepot, Bergen . 

X Ingeni0r Asmund Dale, 
N .S.B. - Bispegt , 12, Oslo. 

Driftsass. Thor Da mm Olsen , 
Sa lten Skogindustri, Rogna n . 

2e· 

H err Oddva r Duus, 
Arendals Forsikringsselskab AfS , 
Arenda l. 

H err A lbert Eriksen , 
A /S Apothekernes L abor a tor ium 
for Specia lprrepa rater, Oslo. 

Ingeni0r E g il Eriksen, 
N it roglycerin Compagniet , S ret re 
i Hurum. 

X F0rsteeksp. Rolf Granum, 
Norsk Medisinaldepot, Oslo. 

S a lsmester John Guldberg, 
AfS R anh eim P a pirfabr ikk , 
R anheim. 

X Avd .ingeni0r H a ns Horrigmo, 
Helly J. Hansen A /S Moss. 

Skiftleder Harry Iversen , 
A /S Norske Esso, T0nsberg. 

H err Torleif Johannessen, 
AfS Bergens M ek aniske Verk
steder, Bergen . 

Maskinmester Torleiv Johannesen, 
Sta vanger E lektrisitetsverk, 
Fl0yrli. 

StasjonskontroJJ0r Leif Joha nsen, 
A /S Kykkelsrud , Oslo. 

X Ka belmester Arnold Myhre, 
Kristiansund E!ektrisitetsverk, 
Kristiansund N . 

X Avd.ingeni0r Aksel M0ller , 
A /S Kykl{elsrud , Oslo. 

Tekn.ass. Gunna r Nilsen , 
B rerum E lektrisitetsverk, 
Sa ndvika. 

H err Knut R a usand, 
A /S R0dsand Grub er , R a usand. 

Formann I var J. T eig, 
Aksjeselska pet J0tul, Oslo . 

X Byingeni0r Au dun Tenden , 
Electric Furnace Products 
Company, Limited, Sauda . 

Mont0rformann Sigfred W a lle, 
Norges Va ssdrags- og E lektrisi
tetsvesen, Tokkeverken e, Dalen 
i Telemark . 

Industrivernet vii med dette takke 
aile, ba de deltagere, lrerer e og instruk
t0rer for det arbeid som er n edlagt 
i kurset og som gjorde ogsa dette 
kurs sa vellykket. 

Vi 0nsker samtlige fortsa tt lykke 
til m ed brannvernarbeidet. 

1Er1b0dig st 
INDUSTRIVERNET 

P er Birkevold 
for di rekt0ren 



Hagbw·t Skorstad 

70 Al< 
Det sier seg i grunnen selv a t 

Hagba?·t Skorstads ferste ai'beids
plass matte bli pa de store banker, 
all den stund h an er fedt og oppvok
set i Otterey, hvor jo Folda er mer
rneste nabo. Allerede i 1908 finner vi 
den 14- rige skarungen pa vei til Lo
foten, og i tiden £remover vekslet 
deltakelse i fiske med forhyring p i 
fraktskuter. Under en slik tur som
rneren 1918 m ed last for Tron ctheim 
traff han kaptein 0yen pa DfS «Ran
hei rn » som han kjente godt. Kap
teinen var i beit for en mann, og det 
ble fort enig het om at Skorstad skull e 
menstre pa. Da s a «Ranheim» 2 a r 
senere leverte sin siste flisvedlast , 
hadde Skorstad a llerede sikret seg 
jobb hos mottakeren og gikk i land 
for godt, uten dog a h elt kutte fo c
bindelsen med sjeen, idet fjrera ble 
hans virkefelt i nrermere 20 ar. Men 
da det viste seg at den nye mann var 
inne pa !itt av hvert, ble ha n fra tid 
til a nnen utlant til andre avdeling er 
for a vrere med p bygningsarbeid , 
spesielle transporter som utskiftnin g 
av kokere og andre oppdrag. 

Etter a h a arbeidet som ha ndl 'ln
ger ved oppferelsen av det forrige 
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sodahuset, ble ha n vrerende i byg
ningsa vdelingen inntil h an 10 a r se
nere kom over i Cellulosefabrikken 
som altmu ligmann. Var f.eks. bygn.
avd . for sterkt bela stet til a kur.ne 
a vse en mann i eyeblikket, h adde m a n 
i Skorsta d en habit snekker , og var 
det en taugende som skulle spleises. 
korn ha ns f erdighet er fr a sjelivet til 
nytte. Ellers svingte han malerkosten, 
for ikke a snakke om a ile takfla t er 
so m fikk fagkynd ig preparering. De 
siste r ene skjettet Skorsta d st!l
lingen som 2. mann i fyrhuset. 

I 1937 kjepte han et jordstykke pa 
Reppe og gikk i g a ng med husbyg
ging, hvor egeninnsa tsen r epresee
terte den vesentligste andel. N a r han 
nu skal nyte sitt otium etter 46 ar i 
bedriftens tj eneste, har han gleden 
a v sitte trygt i eg en heim og ha 
passelig m ed arbeid til a g i dagene 
innhold. Riktignok bor han nu alen e 
i «Sertun»,, men n.este generasjon er 
nrermeste naboer, sa ensomt blir det 
a llikevel ikke. 

Skorsta d bl e i 1949 tildelt m edaljen 
for lang og tro tj eneste. 

Godtv arcl P etter sen som er fra 
Vikna, fikk ogsa sin ferste opplrering 
i livets skole pa fiskefeltet. Lennen 
for strevet var ikke srerlig stor. (Den 
ferste f erden. innbragte i gjennom
snitt kr. 6,50 pr. uke). Det er derfor 
forstaelig a t f a st arbeid i land ble 
det store m a let, og da han i 1913 
fa nt veien til Ranheim, r esu lterte det 
i at hans navn bl e oppfert pa bygg
mester Knutsens lenningsliste. Senere 
kom ha n ned i fjrera som temmer
arbeider. I 1917 ble P ettersen ansatt 
i sodahuset, hvor han virket i '2 de
cennier, inntil de gamle rotererne ble 
a v!0st av det moderne S-S-aggrega
tet m ed sitt r eduserte mannskaps
behov. P ettersen fortsatte forsavidt 
i den kjemiske bransje id et h an. gikk 
over fra a produsere soda til ved 
hjelp av samme stoff a omdanne 
harpiks til lim for papirfabrikken , en 
prosess sorn P ettersen fant ganske 
interessant. Det var jo ogsa et arbeid 
som ma tte utferes neyaktig bade hva 
r esept og beh andling av ingredi en
sene angikk, hvis resultatet skuile bli 
bra. Men man rna jo gi ham t·ctt i 
at lirnloftet ikke vant seg m ed a r ene. 



P ettersen er tilb0yelig t il a h olde en 
knapp pa gammelsodahuset, som han 
slett ikke syntes var sa vrerst. N ar 
alt gikk bra og smeltestr0mn1.cne 
lyste opp innover i dunkelheten var 
det i g runnen ganske trivelig der 
nede. For egen regning rna vi tilf0ye 
at m ed dette sodahuset forsv Rn;: den 
s ist e rest av roma ntikk, idet «sma
k a illan» som jo stadig ble sett der 
av troverdige personer, ikk e senere 

ha r funn et noe blivende s t ed i bedr if
t en. 

Etter a t limloftet ha dde utspilt s in 
rolle, ble det P ettersens jobb a ta 
ha nd om uts!-wddsgj envinningen, et 
arbeid som han sa skj0ttet inntil han 
g ikk av etter vel 50 a rs sammer:
hengende tj eneste. 

Pettersen ble i 1947 t ildelt m eda ljen 
for lang og tro tj eneste. 

A.M. 

Vernerapport for 2. kv. 1964 

Cellulosefabrikken: 2 skader m ed 39 
H ovedavd.: 2 )) )) 4 
Etterbeh. avd .: 1 )) )) 9 
Sa l en: 1 )) )) 0 
Sekkefabrikken : 0 )) )) 0 
Mek. verksted 1 » » 9 
Bygn.avd.: 1 » » 7 
T ransportavd .: 0 » » 0 
Ra nheimsskogen : 1 » » 1 

8 skader m ed 69 

Etter en fin a pning m ed en skade 
i april og en i m ai kom juni og 
bragte ta llet pa arbeidsulykker opp 
pa det «norma le» niva for 2. kvartal. 
Vi f ikk tilsammen 8 arbeidsulykk er 
med 69 fravrersdager, i tillegg k om
mer 245 fravrersdager pa grunn av 
sk ader tidligere, sum fravrersdager 
blir saledes 31lf i 2. kvarta l. 

Avdelingsvis fordelte sk2dene i 2. 
kvartal seg som ovenfor. 

Sa mmenlig net m ed tidligere a r g ir 
det te: 

P r . skade 
2. k v. 1959 7 sk. 75 dgr. 10,7 dgr. 
2. )) 1960 6 » 240 » 40,0 )) 

2. » 1961 6 » 78 )) 13,0 » 
2. )) 1962 9 » 235 » 26,1 » 
2. » 1963 7 » 26 » 3,7 » 
2. )) 1964 8 » 69 » 8,6 » 

Det vii f r emga a t noe «fa ll fr ema t » 
ikke h ar funnet sted - det ga r pa 
det jevne. E rfaringsm essig er dette 
arets beste kva rta l nar det g jelder 
arbeidsulykk er ved var bedrift, april 

frav.dager + fra tid!. 42 frav .dager 
)) + )) » 82 )) 
» + )) » 94 » 

» + » » 27 )) 

frav.dager + f ra tid!. 245 frav.dager 

28 

og mai ha dde som nevnt 1 skade 
hver. 

E n type sk a der som stadig kom
mer ig jen er ryggsk ader, m a n l0fter 
forkj rert, og resultatet er ofte lang
varige sykefravre r. N a har det vist 
seg at Rikstrygdeverket stiller seg 
noksa sk eptisk overfor disse skaden e, 
og h ar i enJ<elte tilfeller a vslatt a 
godkjenne dem som bedriftsskader. 
Dette har vekt en del misn0ye, m en 
hos oss blir dog skaden e staende som 
bedriftsulykke. 

Bedriften ligger for0vr ig i forha nd
linger m ed Vern og Velferd om ar
rangement a v kurs for vare verne
ombud i h0st. Da dette m a innordnes 
m ed a ndre oppdrag som Vern og Vel
f erd har, k an vi enda ikke gi noe 
n0yaktig tidspunkt, m en det er vart 
ha p at a lle verneombud vil delta m ed 
interesse. Vernearbeidet er en sak 
som appeler er til a lle pa rter, og bare 
med deltagere som viser interesse 
k a n vi bekjempe ulykkene pa 
arbeidsplassen. 

Ven~eleder 



Pa besok i jern- og koksverkbyen Mo i Rana 

«Grubbhei » m ed lwksveTkpipa i bakgnmnen under snef.iellet 

Med «junioren » i fin trim startet 
vi m ed N a m sos som m a l torsdag 14. 
ma i i forholdsvis bra vrer. 

De vak re innherredsbygdene be
gynte a fa den gr0nne f ine varfargen , 
og over alt var det stor a ktivitet ute 
pa jorden e. Veiene var bra, og kose
lige, vakre N am.sos tok imot oss m ed 
en kraftig regnskur og 5 p lussgrader. 

Fredag morgen startet vi fra 
N a msos i regn, s ludd og ta k e, og 
vrere t ble verre og verre jo Ienger 
nord vi kom. I Mosj0en va r det sno
vrer, og vi hadde bange anelser om 
sn0storm pa Korgenfjellet som ligger 
midt m ellom Mosj0en og Mo i R a na. 

Ganske riktig. Det var f ull sn0-
storm pa fj ellet , og nesten oppe pa 
toppen ble vi stoppet a v en rad mcd 
biter som sto fast da de ikke hadde 
kjettinger . 

«Junioren» har forhjuls trekk og 
jeg h a dde vinterdekkene pa, sa jeg 
tok sjansen pa a komme videre. 

Vi l0snet pent og sikkert midt i en 
bra tt bakke og forserte den en e sne-
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fonna ette r den a ndre med bare 4- 5 
meters sikt, m en over kom vi og to 
som var g lade nar vi endelig var 
nede i Korgen var kona og jeg. 

De f ire, fe rn milene fra Korgen til 
Mo i R ana ha dde vi veivisere og g odt 
f0lge pa veier som m est lign et en stri 
bekk, men kl. 19.00 var vi end elig 
fremme eter 9 timers tur fra N a msos 
til Mo. 

Dette var a ltsa 15. m a i, m en full 
vinter. 

Til ettert a nke: «T a a lltid kjettinger 
med nar du skal over f jellet, selv i 
ma i·-juni.» 

Mo i R ana, jern- og koksverkbyen 
som for0vrig nu er la ndkommu= 
ig jen etter sammenslutningen med 
naJbokommuner har ca. 20 tusen inn
byggere m ed ca. 10- 12 tusen i selve 
Mo. 

Det har de siste 10 arene vrert en 
r ivende utvikling m ed jernverket som 
den dominerende faktor, m en det er 
jo a nnen indus tri ogsa. H er har vi 
Ra na gruber , store kraftverksbyg-



Fo1·delings1·0r for diverse IJ i produkter 
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K.oksverket sett fTa lwia 

ninger, sagbruk og en livlig handels 
virksomhet m ed store moderne vare
hus . 

Et av de sterste problem er er jo 
husbyggingen for de m ange tusen 
som er komm et til pa fa ar, m en ogsa 
det sa ut til a bli lest pa en tilfreds
s tillende m ate, m ed blokkbebyggelse, 
vertikaltdelte rekkehus, vanlige to
mannsboliger og eneboliger i skjen!L 
forening. En ting man gansk e fort 
fa r feling m ed er den store bilparken 
og den intense trafikken. Ma n k a n 
nesten lure pa om hver enest e hu s
stand i Mo har lbil , og det igjen er 
vel bevis pa hey levestanda rd . 

En herlig blanding av a ile mulige 
dia lekter er ogsa noe en m erker 
overa lt og som jeg synes var festlig. 
J·ernverket har vi hert mye om nu i 
over 10 a r , og det gar jevnt og 
sikkert m ed bedre resultater for 
hvert a r , sa det skal jeg ikke komme 
mermere inn pa, m en koksverket 
hadde jeg forneyelsen a v a ga ig jen
nom fra k a ia t il a mmonia kkfabrik
k en, og det var m eget interessant. 
De ferste ovnene var t ent pa noen 
dager f er, og de ca. 54 ovner kom 
i tur og orden. H ele oppfyringstiden 
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tok 70 degn. I sk r ivende stu nd er 
faktisk h ele koksverket m ed a ile bi
produkter, unntatt a mmoniakkfab
r ikken i drift, og den kommer ferst 
pa september. 

Gjennom presse, radio og T.V. 
kjenner i dag a lle historien om k oks
ver:~et , sa det skal jeg ikke komme 
mermere inn pa. Vi fa r ha pe at det 
nu blir slutt m ed a ll stah ei, kritikk 
og s kriverier sa de som har ledelsen 
av bedriften f r arbeidsro og mulig 
heter ti l a fa hjulene til a ga ru ndt. 

J eg tillater meg a referere noen 
da taer om k oksverket som jeg fikk 
av drifts ing . Sven L arsen, som for
evrig er en ekte ranheimsgutt. 

Arsproduksjonen er beregnet til ca. 
250.000 tonn og dette tilsvarer ha lv
pa rten av la ndets forbruk av k ok s. 
Av kuil ene som koksen !ages av !{om
m er 70 % fra Longyearbyen pa Sval
ba rd, 20 % fra U.S.A. og 10 % koks
m el fra egen produksjon. 

Av biprodukter !ages pr. ar: Tjrere 
20.000 tonn. Bensol 5.000 tonn, svovel 
5.000 tonn og a mmoniakk 60.000 tonn. 

Sterste avtak er blir jernverket som 
f0rste ar tar ca. 110.000 tonn koks, 



og dette kvantum skal 0kes etter 
hvert. 

De f0rste 10.000 tonn er allerede 
pr0vd pa jernverket og har gitt til
fredsstillende r esultater. 

Forbruket av kull pr. ar er satt 
til 360.000 tonn. Ved full drift r egnes 
det m ed ca. 300 a nsa tte - a rbeidere 
og funks jonrerer. 

D e st0rste innkj0·ringsvansker 
skulle nu vrere over , bortsett fra 

a mmoniakkfabrikken. Ledeisen ser 
lyst pa koksverkets fremtid , og for 
tiden er det ingen avsetningsvansker 
for noen av produktene. 

Det er a ha pe at de ansatte ved 
koksverket fa r en st0dig, sikker ar
beidsplass, og en ma vel ha lov til a 
si at en ny provins til landet er la gt. 

Ranheim, den 18. august 19611 
T. B. 

10 a1· : 
Olaus Sandvik 
60 ar: 
Karl Nilsen 
Waldemar Olsen 
50 dr: 
Jens Jenssen 
Joha n Nyga rd 
Eina r Andersen 

25/9 - 64 

24/9 - 64 
10/11 - 64 

29/9 - 64 
12/10 - 64 
22/10 - 64 

S eptember har kommet - de lyse dager og netter er en saga blatt. 
H gsten m ed regn og m 0rke star for d0ren) og all erfaring for teller 

at ulykkenes antall 0ker. 
Pa vare veier og gater Lurer « m~Jrked~Jden» - jJa arbeidsfJlassen 

vet vi at ulykkeskurven stiger. 
Du kan best sikre deg og dine ved a vise forsiktighet - ojJjJmerk

somhet . 

.----In JDeJnoriaiD,----
Hjalmar Haugan, f0dt 31 desember 1887. D0d 16. juli 1964. 
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Fredag den 14. august var det 150 
a r s iden unionsavtalen med Sverige 
ble undertegnet. Dette skjedde i 
Moss, og avtalen er kalt «Mosse
k onvensjonen ». Bygningen hvor dettc 
foregik k i k a lles i daglig tal e «Kon 
vens jonsga rden». 

I selvsamme bygn ing og sal b le det 
16. m ai 1952 holdt et mete , hvor 13 
mann fra papir ind ustrien var delta
gern.e. D isse 13 ha dde a ret i forv eien 

foreta tt en 2 m a neders reise rundt i 
statene for a se og lrere a v ameri
kansk papir in dustri. B la nt d isse 13 
var det ogsa tre mann fra R a nheim. 
T h . Overwien (Ieder av turen) , I var 
Gul dbe rg og Brynjulf Mok snes. D e 
to s iste sees pa bil det. 

Viseformann i Norsk Papirindustri
arbeiclerforbund , Olav Bratlie, som 
var pa turen, sees ogsa pa bildet . 



I lo l b:t·k, T . h e 1m 


