


R edakt@r M oksnes minner oss om at snarl skal nr. 4 au bedrifts
avisen i trykken, og ber om var vanlige hilsen. Vi hadde ventet fJa ham. 

No vember har jo om mulig vcert end a svm·tere enn den pleier, 
lav trykkene har kommet pa l@jJende band, ] onsvannet er fullt, og vi hm 
alle pa mange mater blitt minnet om at det gar mot julens state h @ytid 
og et nytt ar. 

1964 far pa mange mater en hyggelig plass i fabrikkens historie. 
Gar det ikke hell skakt pa slutt en, vil vi kunne notere n y produksjons
rekord, det g jelder bade cellulose- og pafJirfabrikken. H va vi har fabr i
kert er sendt ut , m en del hadde vcert m ege t @nskelig at fJris ene hadde 
vcert noe h@yere. Nes t en alle vare omkostninger stiger raskt , det g jelder 
ued og l@mmer, h jelpematerialer og rekuisita, l@nninger og sosiale 
utgifter etc. etc. Et lyst punkt i dobbelt forstand er at den elektriske 
kraft er blitt billigere ett er at vi na ma regne ass sam «lrondhjemmere», 
og vi har ogsa i ar fatt et par nye anlegg i drift. Under t@mmerkranen 
ligger del allerede tusener au kubikkmeter uirke, i t ilbygge t pa sekke·· 
fabrikken kj@res nytt maskin eri inn, og n@d uendige ut uidelser au lageret 
og houedkontoret er under tak. Videre nye planer fm eligger, og vi haper 
om ikke sa lenge at disse skal bli klare . 

. M en det gamle ar slutt er ikke bare rosenr@dt. 1 Y / r eksfJmta ugiften 
i Storbritannia, fulg t au diskontoforh@yelsen, de darlige utsikter for 
uidere tollnedsettelser ( I< ennedy-runden ) og alle rappmtene om utvidel
ser innen uar bransje save! i Skandinauia sam i Amerika og andre steder, 
tyder pa at det sakalte barske klima holder seg. F @/gelig gjelder det m er 
enn noen sinne a ucere konkurransedyktige, og her far vi alle sammen 
ucere m ed. 0konomisering m ed materialer og rekvisita - fJroduksjonen 
o.£!. k ualit eten pa tojJfJ - er gamle uesentlige faktor er sam kanskje teller 
like m eget sam «strukturrasjonalisering» , elektronisk databehandling og 
alle de nye begrefJer sam surrer om @rene. 

M ed de beste @nsker til uare ansatte samt m edarbeidere og forbin
delser utenfor fabrikken , takkcr vi fm det ar sam snarl gar over i 
historien, og gjentar det gamle @nske 
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A/S RAN HElM PAPIRFABRIK 

RAN HElM 

A1 ed ordet gledelig m ener vi noe som 

gjvn oss glade. H liJTer vi en virkelig god 
nyhet, sa straler vi opp og sier: D et var 

da gledelig. I kke minst bruker vi ordet 

naT noen venter en «gledelig begivenhet». 
l ngen begivenhet er m er gledelig enn 

den som skjedde hin fgrst e julenatt. I ngen 

nyhet er bedre enn den som hyrdene pa 
m(trken VaT de f!iJrst e til a fa hliJTe. 

sa har vi all mulig grunn til a liJnske 

hverandre gledelig jul og glede oss m ed 

hverandre. 
D et vi gleder oss over er noe meget mer 

enn mat og klr.er og alt det som hYrer m ed 
til var tids julefeiring. Er ikke live t m er 

enn maten og legem et m er enn klr.eme, 
sier j esus. Sa er ogsa julen m er enn mat 

og klr.er, m er enn materielle goder og 

gaver. V el skal vi glede oss over alt det 
lyse og gode som fYlger m ed julen, men vi 
ma ikke stanse med det. D en ytre jule

feiring er bare rammen omkring det egent
lige innhold. En festlig og verdig ramme 

skal de t vr.ere, som seg hliJT og bYr. M en 

det som gir julen dens rette innhold og 

m ening, er juleevangeliet og kirkegangen, 

julesalmene og juletregangen. 
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D et er i Bibelen og i kirken vi herer om ham som kom til verden en 

julenatt. D er herer vi hvem han var og hvorfor han kom. ]ulens gledelige 
begivenhet bestar i dette at Cud skjenket verden en senn. Han som kalu 
seg M enneske-Sennen. Han som var Cuds enbarne Senn. Sann Cud, 
f@dt au Faderen fra evighet, og sant menneske, fedt au jomfru lvf aria. 

]uleevangeliet, ja hele Bibelens budskap kan forkort es til en eneste 
se tning : 

Sa har Cud elsket verden, at han ga sin S enn, den enbarne, forat 
hver den som tror pa ham, ikke skal fortafJes, m en ha evig liv . 

(]oh. 3. 16.) 

D et vi scerlig skat feste oss ved her, er at nar Cud sendte sin egen S enn 
til verden, sa var det m ed en ganske bestemt hensikt. 

Forat hver den som tror ---

Ferst nar denne hensikten for alvor gar opfJ for oss, kan vi i sannhet 
feire en gledelig jul, en jul som skaper glede. H ensikt en m ed julefeiringen 
skulle dypest sett vcere a fa fornyet og styrket forholdet til ] esus Kristus. 
For uten ham blir det ingen virkelig og varig glede. 

M ed disse ord @nsker Ranheims-presten alle lesere au Ranheims-Nytt: 

CLEDELIC ] UL! 

Ragnvald H em stad . 
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r;}ul 

Banta: 

Mar - mar, hv orjor er det jul ? 
H vorjor er julen sa deilig, du mar ? 
H voTjor er allting sa fint og sa 

pusset 
og pyntet og r·enset og stellet og 
stusset, 
hVOT/01' Sa frydefullt klokkene 

r-inger , 
hvoTfor er det alle lysen e skinner· ? 
MOT - mm·, hvorfor eT det jul ? 
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MoT : 

Engang, mine srna, for l enge, l enge 
siden, 

der f0dtes et barn just i julekvelds
tiden . 

D et baTnet v ar J esu s. Han korn fTa 
sin hirnmel 

.o g levde et liv heT i jord1ivets 
v rimmel. 

Han lwm for a apne oss himmelens 
d0r·e, 

han korn for· ass alle til H en· en 
a f0re. 

Han kom for a sone var synd og 
v ar br0de. 

- av kjcer lighet v ar det at han 
lot seg j0de 

hin velsignede jul . 

Josefine Janson 



Av Ranheim Papirfabriks historie 
(Forts. fra nr. 3/1964) 

1899. KATASTROFEN 

Der er tidligere gitt en fremstilling 
a v firmaet Christophersens utvikling 
i sin a lminnelighet. Fremstillingen 
k-an suppleres med at ved nyttar 1896 
syntes en krise a vrere for estaende. 
Den ble overvunnet ved at 'Chri
stophersen skaffet 400.000 kroner i 
helt frisk kapital, men det var en. ad
varsel som bl. a. f0rte til at etter det 
tidspunkt innlot firmaet seg ikke pa 
nye foretagender av nevneverdig om
fang. Kirschenstein m a tte ogsa n ft. an
legge et m er e n0kternt syn pft. stillin
gen. 

Vi kjenner ikke nrermere til sakens 
gang de f0rste m a neder av 1899. H ele 
vinteren 1898/99 og utover va r en ble 
det arbeidet intenst p a salg av Ran
heim, dog uten resultat. B0nsdalen 
var under en h0yst pa krevet rekonst
ruksjon pa forsommeren uten at det 
var kommet til noe resultat. P a 
Gj0vik - firmaets tredje industri
engasjement - var foretatt omfat
tende ombygninger for henimot 2 mil
lioner kroner ved omleggingen fra 
sulfat til sulfitproduksjon. I de f0rste 
dager av juni nadde krisen h0yde
punktet med en akrobatisk jonglering 
med veksler, og sa s ent som 9. juni 
fikk Christophersen. 40.000 pund ster
ling i en KrisUa nia bank. Men det 
berget ikke. Den 12. juni innstilte 
firmaet sine betalinger, og r epresen
tanter for bankene tra dte sammen til 
et m0te som f0rte til at firmaet ble 
innlevert til skifteretten som kon
kursbo den 19. juni, samtidig m ed at 
dets innehavere innleverte sine pri
vatboer til konkurs. Som bobestyrelse 
ble tbeskikket advokat Johnny R amm 
som formann og banksjef F. Nicola y
sen og disponent Lars Bj0nnes som 
bisittere. Ved konkursens ft.pning ble 
passiva anslatt til 10 mill. kroner, 
aktiva til 5 mill. , vesentlig de tre 
nevnte industrianlegg. Sluttoppgj0ret 
kom til ft. vise passiva 12 mill. kroner. 

Ved konkursens ft.pning og fortva
r ende tre og et h alvt ar ble Ranheim 
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fabrikkanlegg behandlet som et av 
firmaets aktiva - hva de reelt sett 
ogsa var. Men det skulle egentlig, 
som eget aksjeselskap, h elt fra be
gynnelsen vrert beh andlet sum eget 
lconkursbo . Det ble ogsa g jort, m en 
f0rst fra november 1902. 

Bobestyrelsens innberetning forela 
1. mars 1900, og der utta les som de 
viktigste arsaker til konkursen: 

Forretningen hadde tatt et sadant 
omfang at dens ledere syntes a h a 
vrert ute av stand til ft. f0lge dens 
enkeltheter m ed forn0den oppmerk
somhet. 

Forretningens kapital har vrert 
spredt over et i forhold til kapitalens 
omfang utilb0rlig stort antal foreta
gender. 

Firmaets innehavere hadde selv 
m ang let t eknisk utdannelse og vrert 
utsatt for store skuffelser gjennom 
mangelfull teknisk assistanse. 

Firmaets innehavere hadde ligget 
under for den fristelse en. stor kreditt , 
et gunstig pengemarked og en ytterst 
lettsindig im0telwmmenhet fra bank
messig hold frcmb0d til g jennom fort
satt pengeforstrekning a S0k e reddet 
kapita l som allerede var a nbra kt i 
betydelige industrielle foretagender . 

Med hensyn til a trekke firmaets 
innehavere kriminelt til a nsvar: Intet 
a anke over bokf0rselen , heller ikke 
over innehavernes personli ge forbruk. 
Annerledes stilte det seg m ed hensyn 
til omsetning av udekkete ch ecks. Det 
hadde foregatt et veks·elrytteri i stor 
stil. Kriminelt ansvar burde gj0res 
mot Christophersen og Kirschenstein , 
srerlig i anledning disposisjonene i 
det siste ar. 

3 maneder deretter ble det bestemt 
at saken mot Christophersen skulle 
in.nstilles , da ha n var m eget syk, led 
av morbus Brightii (nyresykdom). 
Han d0de 21/11 1900. 

For R anheims vedkommende be
stemte tbobestyrelsen at driften skulle 
fortsette. Og det gjorde den under 
usedvanlig vanskelige forhold. Ti!f0r
selen av ved og hjelpestoffer var stan-



set, ingen Iossing av kull eller frakt 
pil. jernbanen, ingen k asse til 10nnin
ger. Bobestyrelsen sk affet imidlertid 
de h elt n0dvendige midler, personalet 
ble i sine stillinger, leveransene lwm 
i gang igjen , a lt under bobestyrelsens 
n0ye kontroll. Ab raham Gr imstevdt 
var den enest e av hovedfirmaets h0y
er e funksjomerer som ble s ittende i 
boets a dministr as jon fra tiden f0r 
konkursen. D et var heldig for R an
heim a ha ha m der, som var sa godt 
k jent m ed forh oldene. Vanskeligst var 
det a f a ordnet m ed forskudd p il. t0m
merl everingen e, m en det g ikk omsider 
i orden. Det ble bestilt en ny koker i 
s t edet for en som var sprengt i m a i. 
B lek eriet ble n edlagt - fore10big. 
Atter en gang ble det 1bestemt at a ll 
cellulose skulle gil. til papir, m en h el
ler ikke denn e gang b le det g jennom
f0rt . Cellulosefabrikken produserte 
ca. 10 t onn pr. d0gn m ed bare 2 ko
k ere, papirfabrikken 6- 8 tonn pr. 

d0gn, og fra september k a n man si a t 
k risen for driften va r overst il.tt . 

Lundberg og L arsen h adde 3. juli 
satt opp en ber egning hvormed de 
m ente a forklare at konkursboet v ille 
t jene 80.000 kroner p il. a drive fabrik
k en i stedet for a stanse. Men de reg
net ikke m ed mere enn 10.000 kroner 
i overskudd pil. cellulosefabrikken , 
20.000 kroner p il. papirfabrikken og 
·20.000 kroner p il. t eglverk et . 

Omstendighetene kom R a nheim til 
hjelp i en viss g r ad: Fra sommeren 
1899 inntril.dte va nnma ngel sa vel i 
Nord-Amerika som i N ord-Europa, 
fra ok t01ber g jorde boerkrigen seg 
g jeldende, begge deler fremka lte om
s lag i konjunkturene og 0kt etter
sp0rsel etter papir. Prisen e steg hur
t ig, m en samtidig steg ogsil. ril.stoff
prisene, isrer pil. hj elpestoffer, s lik a t 
den virkelige verdi av prisstigningen 
ble betydelig r edusert. 

(Forts.) 

No1·geS1'6k.o?'d.-holder e pa 5000 1n l0p synes a tTives pa Ran 
heim. 0 istein Saksvik hadde den f0Tst av dette tre ld0Ve1·et , 
siden Ernst L w ·sen og der etter Odd F'uglem. D et ma vceTe en 

oppgave c'i fa TekoTden tilbake ig.ien hit til Ranheim. 
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Hva jernbanens 
skriver 

tidskrift "v art 
om Ranheim 

Yrke" 

- Det er «ra nheimslukt», sier folk 
i Trondheim m ed et smil. 

Om det ikke nettopp er g odlukt som 
kommer fra A /S Ranheim P apirfa . 
brik, sa betyr nemlig den umiskjen
nelige duft som stryker over byen at 
det er vind fra ost og a ltsa g odvrer i 
vente. 

I og m ed kommunesammenslutnin
gen ved a r S'skiftet er denne byens 
egen «vrervarsler» ogsa blitt byens 
egen stor bedrift som skaffer ikke sa 
f a velkomne skattekroner til k assen 
i det nye Stor .T rondheim . 

T radisjon og ek sp ansjon er to ord 
som begge m ed like full r ett k an 
brukes om R a nheim P a pirfa br ik. Be
driften feiret s itt 75.a rs jubileum den 
12. september 1959. Den n rere konta kt 
m ellom bedriften og N orges Sta ts
baner ble m a rkert ogs·a ved denne 
a nledning. Mens en r ekke av de an
satte ble dekorert m ed Kongens For . 
tjenstmeda lj e og N orges Vels m eda lje 
ble et av va re d iesellok prydet m ed 
sm a g rantrrer , nor sk e fla gg og f a 
br ikkens m arkante va rem erke - is
bjor nen og t ommerstokken. Slik pyn
tet til fest brakte «jubileumsekspres
sen » de over 900 g jester til festlig . 
hetene pa H otel! Prinsen i T rondheim. 

I dag er det n eppe m a nge stener 
ig jen pa R a nheim av den oppr innelige 
fa brikk som i s in tid ble anlagt av 
stortingsmann., ingenior og lbrukseier 
La uritz J enssen. Som et r uvende in
dus t r ikomplek s lig ger den modernre 
bedrift ved riksvei 50 0st for bykjer. 
nen, et vakkert anlegg som vitner om 
systema tisk planlegging og effekti
vitet. 

Ekspa nsjonen i etter k rigsa ren e ha r 
pa m a nge m ater vrert et indus t r ielt 
eventyr, og bedriftenS' produksjons 
k a pasitet er i dag 3 ganger storre enn 
ved krigens slutt. F a brikken er kom
m et opp i 30 000-tonnskla ssen , og 
a rsproduksjonen h a r en sa lgsverdi av 
h enimot 50 mill. kroner. I fjor kunne 
R anheim P apirfa br ik sette et fore
lopig punktum for den utbygging som 
ha r for egatt i sta dig a kseler er ende 
t empo og som ha r kostet r undt et 
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ha lvt hundre mil!ioner k roner. F rem
deles er b edriften inne i en r asjonali
S'eringsperiode som ikke minst tar 
sikte pa a tryg g e a rbeidsplassen e un. 
der ok ende konkurranse. Det nye 
sodahuset sto f erdig i 1958 - et r ent 
punkthus m ed s ine 32 m et ers h 0yde. 
Derm ed ha dde m a n fj er net en fla ske
hals i produks jonen , som kunne ok es 
m ed 100 ps t. i forhold til hva det 
gamle sodahuset klarte a !age k ok e. 
vresk e for. 

For knapt tre a r siden sa tte sa fa . 
br ikken i gang lan det s storste kombi
nert e papir maskin, et t eknisk vidun. 
der pa 650 tonn til 12 millioner kroner 
slik den st a r i s in egen ruvende 
m askinhall - ja, som en h e! fabrikk 
fo r seg selv! Denne maskin ha r fatt 
bet egnelsen «PM 5». Det vi! si a t den 
er fabr ikkens f emte papirmaskin. Den 
k a n produser e h a de tynt pose- og inn. 
pakningspapir, tykker e S'ekkepa pir og 
a ile mulige andre kraftp apirkvalitet er 
- hver enkelt artikkel na turlig vis til 
sin tid. Ka pasitet en er 50 tonn pa pir 
i dognet . Over 60 m eter la ng er denne 
maskinen , sa det er !itt a v en spaser
t ur f r a «vatendem~. hvor m assen fores 
inn., f orbi press- og torkepartiet fram 
til oppr ullingen . Rundt r egnet 70 av 
va r e jernban evogne r m a tte til for a 
bringe kjempens fo rskjel!ige deler 
f ram til fabrikken, og da forsta r en 
jernbanema nn a t det er t a le om di
m ensjoner! 

Men utbyggingen ved Ranheim Pa. 
pir fabr ik ha r ikke t a tt slutt i og m ed 
at denne s tore pa pirmaskinen er kom
m et i drift. Sener e h a r m a n g jennom
fort en storre utvidelse av cellulose
fa br ikkens k a pasitet til 35 000 tonn 
pr. a r . P apirmaskin n r . 1 er ombygg et 
og h ar fa tt ok et k apasitet , sekkefab. 
brikken er flyttet inn i s tore, lyse 
loka ler i tilknytnnig til et nytt papir. 
lager med en lagerfla t e pa 6500 kvm. 
Et nytt, moderne bark eanlegg rna 
nrermest be traktes som service for a 
imotekomme sk ogeiernes k rav. 

Til a begynne m ed tok bedriften 
f orst og fremst sikte pa utvidet k a pa . 
sitet , men m ed t anke pa usikkerhet en 



Sulfatlager og sodahus Cellulosefab r ikken 

P M IV fon·est - PM III i bakgrunnen PM V - sett f r a oppr ullingen 

Etterbehandlingsav del ingen I nnlasting av sekkepapir til Norsk H ydro 



om fra mtidig virketilgang og avse t
ningsmuligh eter, satser ma n i dag pa 
k va li tetsforbedringer og spesia liteter. 
Utvidelse og modernisering av sekke
fabrikken er et Jedd i dette program. 
Et t eknisk vidunder for seg er h er 
den s tore sak alte «bunnlegger» - en 
maskin som lager k lebede sekker m ed 
og uten ventil . Med denn e kompliserte 
maskin, sekkehylsemaskin og g um
mieringsanlegg for papir, har R a n,. 
heim P a pirfa brik tatt de f0rste skritt 
m ed sikte pa s tadig videre foredling 
a v produktene. I sekk efabrikken m ed 
sine 1700 kvm gulvfla t e er det ogsa 
plass nok for utvidelse av produk
sjonen. 

Med stadlg 0kende produksjon og 
sitt s tore forbruk a v rastoff, er Ran
heim P apirfabrik va r st0rste g ods
kunde i Trondheim distrikt, og gjen. 
nom a ile a r har det funnet sted et 
tillitsfullt sam a rbeid . Ga r m an g jen,. 
nom lageret for ferdJgva rer, vii man 
kunne m erk e seg forsendelsesadresser 
til a ile f ern verdensdeler . Selv i sa 
fje rne la nd som N ew Zealand og Ka 
nar i0yene blir daglig eksotiske fruk
ter og Jandbruksprodukter emballert 
i produkter fra R anheim. Kraftpapi
r et herfra og f abrikkmerket m ed is
bj0rnen star det respekt av verden 
over. 

Sta tsbanene hjelper i h 0y grad Ran. 
h eim P a pirfabrik m ed a skaffe fram 
rastoffer og «sende Kraft til a ndre». 
I 1963 bes0rget NSB transport av 
3445 vognlast er eller 40 053 tonn flis
ved og t0mm er til bedriftten. Det tiL 
svarer ca. 11,5 vogner eller 133,5 tonn 
pr. dag a ret rundt. Av papir fra fa_ 
brikken transportert e vi 1171 vog ner 
ell er 16 673 tonn'. D et tilsvarer ca. 4 
vogner eller 56 tonn pr. dag. Med 
a ndre ord fraktet vi til eller fra Ran
h eim Papirfabrik hver eneste dag ca. 
15,5 vognlaster eller ca. 189 tonn last. 

Dette er t ransporter som teller 1 det 
s tore r egnsk ap . Men sa er da R an
heim Papirfabrik utstyrt som en h e! 
godsstasjon m ed nesten 2 km jern
ba nespor innen fabrikkomra det. 

Helt fra starten i 1884 ha r A /S 
Ranheim P apirf abrik g jort utstrakt 
bruk av NSB og har vrert avhengig 
av effektiv jernban etra nsport. I vir 
k elig heten var apningen av Meraker-
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banen i 1881 en av de m a nge faktorer 
som betinget starten av bedriften. I 
et av bedriftsavisen Ra nheims-Nytt's 
siste nummer er gjengitt en kuriositet 
i form av et brevkort fra NSB datert 
16. februar 1906 til davrerende kas
serer Hirsch ved R anh eim. Det dreier 
seg om fraktsatser for papir fra R a n. 
heim til Trondheim og Oslo. Frakten 
pr. 100 kilo last til Kristiania var den 
gang kr. 1,26 mot i dag (til Oslo) 
kr. 7,50 eller 6 ganger sa mye. «Opp
lyses det imidlertid at et tonn pa pir 
den gang kostet noe over 200 kroner 
og i dag 12- 1500 kroner, sa ser vi a t 
fraktsatsene og papirsa tsene har 
fulgtes sa noenlunde ad», h eter det i 
bladet. 

Men R a nheim Papirfabrik er ikke 
bare en av v-are store f raktkunder. 
Ogsa for persontrafikken har bedrif
ten hatt stor betydning, bade lokalt 
i. tra fikken m ellom R anheim og by
kj ernen , og pa de lengere strekninger. 
Med g lede a rrangerer vi a r etter a r 
reis·er for ranheimsbarna med tog eL 
ler buss til f eiringen i Trondheim 17. 
mai og dessuten tradisjonelle varrei. 
ser t il fj ellet. F or R anheim er en !e. 
vende bedrift hvor den enkeltes ve og 
vel teller m ed i bildet. 

Det er n eppe mange store bedrifter 
selv i vart la nd som Jigger sa vakkert 
til som A /S R anheim Papirfabrik. 
Oppover i lia Jigger trivelige boliger 
for a rbeidere og funksjonrerer, m ed 
utsikt over den brede Trondheimsfjor. 
den, og m ed den stilrene, hvitka lkede 
kirken ytterst pa odden. Etterhvert 
trenger byen seg utover mot det 
gamle industrisentr um , og om ikke 
lenge vii Ranheim h a grodd sammen 
m ed Trondheims 0vrige boligstr0k. 

«K raft» fra Ranheim har ikke bare 
tatt form a v papir. Ogsa i idrettens 
verden har R anheim skapt seg et 
navn. I det industrimilj0 som er grodd 
opp m ed bedriften , har idrettsinteres
sen vrert et s terkt inns lag. Innen fri 
idretten har navn som 0istein Saks
vik og Ernst L ars·en god kla ng. H e!. 
ler ikke gar det an a n evne R a nheim 
uten at m an ogsa t a r ordet fotball 
i sin munn. I tmndersk fotball - og 
for sa vidt i landsmalestokk - har 
R anheim statt i fremste rekke. SpiL 
!ere herfra ha t· vrert a se pa lands-



1aget. Det kan vrere nok a n evne Jo
han og H ans Sa ksvik. Ikke min!:it 
idretten har vrert med pa a skape en 
patriotisme som er ba de vel fora nk
r et og vel begrunnet. Enhver tr0n der 
kj enner Ranheimsvisa: «Vi har splei
sa pa ei n ba ill , vi k a in ba de speinn 
og sk ai ll .... » 

A . F . 

BRANN I 

Nar man skal fyre opp i ovnen 
hjemme eller pa hytta, benytter de 
fleste av oss papir og trefliser for a 
fa s kikkelig varme fortest mulig. D a 
var bedrift produserer papir, og som 
ravirke benytter mye flisv ed, vil det 
vrere t emmelig brannfarlig pa m ange 
plasser r undt i fabrikken . Derfor er 
det da ogsa r0ykeforbud i m a nge av
delinger - u tenom de opprettede 
r0ykeplasser, og brudd pa disse r egler 
er en meget a lvorlig sak . 

Men selv om vi er fors ik tige kan 
uhellet vrere ute - og det var det 
som skjedde i huggeriet den 6. okto
ber , da f lammene slo opp fra huggeri
kjelleren ved flishugg nr. 2. 
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Brannvernleder John Guldberg ble 
varslet, og ha n lbeordret straks va rsel 
sendt Trondheim Bra nnvesen. Da 
brannbilene fra Trondheim kom til 
st ede ha dde dog bedriftens brannvern 
sa godt som slokket brannen og etter
s lokking var i gang. 

Som sa ofte f0r viste va rt braun
vern s in berettigelse, og det er t ydelig 
at karene er g odt t r immet, s lik a t de 
h a ndler hurtig og eff ektivt na r uhellet 
er ute. 

Ba de bedriften og de a nsatte har 
grunn til a vrer e brannfolkene takk
nernlige. Vi husker enna huggeri
brannen i 1937 so m f0rte t il f ler-e 
ukers driftsstans m idt pa kaldeste 
vinteren . N a hadde riktignok ikke 
fl ammene de samme spredningsmu
ligheter som den gang pa grunn av 
at det ildsfarlige tretak er skiftet ut 
m ed ikke brennbare konstruksjoner. 
Likevel ville utvilsomt skadene blitt 
st0rre uten det eff ektive slokkings
arbeid som brannvernet utf0rte. 

La oss derfor rope et skikkelig 
«hurra » for karen e i va rt bra nnvesen, 
- for god t utf0rt jobb. 

«J eg kan i kke komme ut i etter
middag,» sa P er til kameratene sine. 
«J eg ha1· Zovet far a hjelpe ham med 
hjemmm·egningen min .» 

Det er ikke stort vi husker om 
lyset og dets h astigh et, vi vet bare 
at clet n a r a l tfor tidlig ned til jorden 
om m orgenen. 

En mann som 7wm inn pa skatte
f ogdens kontor , for klarte sitt cer end: 
«J eg hadde bare lyst t i l a se de fol
k en e j eg arbeider for! » 



Et brev - et bilde 
rundt omkring 

En dag i slutten av m a i fikk jeg et 
brev med m a nge fine frimerker pa, 
og s'Om jeg ante var det fra Emma 
Nordgaard, fodt Sandvik. Altsa en 
ranheimsjente som for en del ar 
siden resonnerte som sa, det fin.nes 
vel fler e levelige steder pa var klode. 
Hvorfor ikke forsake? Som tenkt sa 
gjort. N a bor hun i Bellingha m i sta
t en Washington pa vestsida av Nord 
Am erika . 

Det gar k a nskje a komme lengre 
bort fra R anheim her pa vi\.r klode, 
m en n eppe tror jeg ranh eimslukta 
trenger dit h eller. Likevel kan v el 
tankene ta hurtigste vei til ungdoms
heimen pa grensa mellom H ansbak
k en og Vrere. Minnene kan trenge 
pa - . 

Hun fa r sendt R a nheims-Nytt, og 
for oss i r edaksjonen er det srerdeles 
hyggelig a hore hva hun m ener om 
det . Vi gjengir a v brevet: 

«A nei sa morsomt det er a motta 
R.-Nytt. Marsnummeret kom den 6. 
mai, du vet det er langt m ellem Ran
heim og Bellingha m for trykksak er. 
Stovsuger og stovklut fikk en ekstra 
hvilestund . Jeg fant m eg en god stol 
og begynte a ga gjen.nem R.N. Som 
en begynnelse gar j eg gjennem og ser 
pi\. bildene, kj ente ansikter h er og 
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der, Ieser noen stykker, til det blir 
tid til a lese det hele fra perm til 
perm. Da jeg i m a rsnummeret k om 
til side 16 og sa bildet «F ra en svun
n en tid», kom jeg til a t enke pa et 
gamm elt gulnet bilde i min gam!e 
a lbum. J eg tok det frem og begynte 
a se det over. Det star i sangen: «Vi 
les t e til oyet ble st.ort og va tt». Men 
jeg stirret sa oyet ble «sart og va tt». 
R esulta t et ble at de eneste jeg kjente 
var min gamle far og J oakim Gryt
bak. J eg tok bildet m ed til en foto
graf og spurte om det kun.ne forb ed
res. Jo da var svaret, det kunne g jores 
m eget klarere. Sa na har jeg atter 
stirret pa det nye bildet, ba de m ed 
oyne og forstorrelsesglas, men er 
ikke mye kloker e. Kun to er jeg 
s ikker pa a kjenne. Mannen pa tralla 
er Joakim Grytbak , og den gamle 
med skjegget er min kjrere far P etter 
Sandvik. J eg undres pa om den lille 
foran m ed begge hendene i lommen e 
er Otto Stene, og h an lengst til hoyre 
minner m eg om Efra im Johansen. 
Men k an hende jeg t a r f eil . Hvis det 
er dem, kan de sikkert gi navn pil. 
a ile de andre ogsa, og hvor gammelt 
bildet er. J eg tror det m a vrere minst 
50 ar siden det er t a tt, i hvertfall 
over 40. Hva jeg undres pa er om du 



ville vre re interessert i det for R.N. 
Derfor sender jeg det til deg, og hvis 
du ikke kan g j0re bruk av de t, vii du 
da vrere sa snild a gi det til Johan 
Wikstr0m, s a ha n k a n se sin bestE'far 
som fjreraarbeider . Det er nesten 
rart, det er en flokk unggutter sam
m en med en gammel k a ill. T enker de 
hadde mye morro, far var sa lettlivet. 

Vi venter pa sol og sommer h er i 
Bellingha m , har h a tt en la ng, kold 
og va t var - - )) 

Slik er det i Bellingham. Vi venter 
enna pa sommeren. 

J a, vi ha r snakket m ed Efra1m 
Joha nsen og f ler e. Tilsammen har vi 
identifisert mange. Mannen pa tralla. 
er Joacim Grytbak, og P etter ·Sa nd
vik er han m ed skjegget. Men vi 
kjenner ogsa igjen H ermod Holum . 
Johan Andresen, og gansk e r ikti g 
Otto Stene. Videre ser vi E ivind 
Ahlberg, Efraim Johansen (stemmer 
ogsa ) , Ka rl Syrstad, Jon Kristia nsen , 
Ole H ammerha ug? og Nils Salhus. 
R esten er ukjente for oss, m en enkel
te av leserne kjenner k a nskje flere. 

J a det krydde av folk i fjrera den 
gang dette bildet ble t a tt ( omkring 
1918), s ier Efra im Johansen. Bildet 
er av den sak alte «Guttegjengem>. 
Johansen har mye a fort elle om f r a 
denne tid. Arbeidsforholden e var ikke 
som i dag. Guttene for ek spl. , f ikk 
beta ling etter st0rre ls·e og lengde. Et 
h a lvt hode len gre ga penger i pun-
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gen. Men det var ikke a lltid at denne 
ma lestokk var a lite pa . Det fantes 
lange og la t e, kontra korte og his
sige. En gang ble g uttegjengen enige 
om a ga til stJ·eik mot denne m:ilc
stokken. Joha nsen minnes at dispo
n ent Lundberg varslet far ha ns om 
at na m atte Efra im komme pa ar
beide. Men g uttegjengen holdt sam
men til de fikk ordnede forhold med 
a lderen som m a lestokk. Lundberg 
tok seg ofte tid til a inspisere gut'i:e
gjengen. Synt es h an farten var i 
saktmodigste laget for de som satte 
av f lis oppe i jernban esporet , fikk de 
gjerne denne: «F or s juttan, de ii ker 
jo som om de skulle brere lik til 
graven». 

I depr esjonsperioden etter forrige 
verdensk rig k j0rtes det sellulose pit 
«gammeletta», og denne bl e lagret 
pa T eglverket, H a nsbak -laven o.s.v . 
Guttegjengen va r m ed og kj0rte mas
sen ut ig jen, da ettersp0rselen atter 
m eldte seg. Men den gangen va r det 
annerledes m ed transporten. E n gam
m e! r0d, sta hest som het «Ajax», 
populrert k a lt «sosialisten», var fun
gerende transportsjef. Den gikk og 
sto na r den s j0l ville. J obben til gut
t erre var a fa selluloseballene opp pa 
langvogna, sette seg pa, og sa t0ffet 
Ajax ned t il last erampen pa stasjo
nen . F art sgrensa ble a ldri overskre
det. 



Pa fredagene, lemningsdagen, skulle 
guttene h a det !itt festlig. Da var 
det a sende en hemmelig kurer til 
Ria n og kj0pe sandkaker. En fredag 
f0r fastelaven ble h ele Rians behold
ning av berlinerboller rekvirert av 
g uttegjengen, og aile ranheimskonene 
ble foruten. Men hos guttene rullet 
det boller. 

Johansen har mange beretninger 
om en bas som het Loras. Da h ele 
guttegjengen ved skiftets begynnelse 
sto pa k a ia klar til batalje, var ar
beidsordren fra Loras lbestandig slik: 
«Staup dokk nerri lrektern». Og sa 
bordet gjengen skuta. 

Slike ting hendte i «fjrera» for 50 
ar siden. Ogsa i dag skjer det ting 
dernede. Hvordan det blir om nye 50 
ar vet ingen. 

B 

Nytt fra forsJagsvirksomheten 
12 forslag er ferdigbehandlet av 

forslagskomiteen og f0lgende ble pre
miert av bedriftsledelsen. 

Meldekort nr. 247. 
Sikring mot masses0l fra Oliwer 

Young- filteret. 
Oppmuntrings·premie: kr. 100.-

ll!feledkort nr. 308. 
Forbedring av rimssyklonen pa ta

ket i papirfabrikken. 
Premie kr. 200.-

JllleldekoTt nr. 309. 
Forbedring av opprullingsmaskin 

nr. 14. 
Premie kr. 150.-

M eldekort nr. 310 . 
Forslag ang. voksing av krepprims 

pa symaskinene i sekkefabrikken. 
Premie kr. 150.-

MeldelwTt nr. 312. 
Forbedring av lyre til avtrekksvif

ten over PM IV. 
Oppmuntringspremie !u. 100.-

JJ!feldekort nr. 31 8 . 
Fol'bedring pa dobbel symaskin i 

sekkefabrikken. 
Premie kr. 150.-
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Jllleldekort nr. 314 . 
Forbedring pa dobbel symaskin i 

sekkefabrikken. 
Premie k r . 250.-

Meldekort m ·. 317. 
Ii'orbedring av r0rsystemet gjennom 

brettvanns'kummen pa PM IV. 
Premie kr. 250.-

Meldekort nr. 318. 
Forslag ang. transport av massen 

til utskottskummen under stopp og 
igangkj0ring pa PM IV. 

Premie kr. 150.-

Meldelwrt m·. 319 . 
Forslag a ng. r0rsystemet mellom 

sugepumpene til sugegusk og suge
press pa PM IV. 

Premie kr. 200.-

To fors lag ble ikke premiert, og et 
vii bli vurdert pa nytt f0r eventu ell 
premie blir fastsatt. 

If0lge statuttene for forslagsvirk
somhetcn skal innholdet av de premi
erte forslag bekjentgj0res og med for
slagsstillerens navn. Nar navnene 
mangler i oversikten ovenfor kom
mer det av at vare a nsatte ser ut til 
a ha liten lyst til a komme frem i 
lyset. Det burde jo h eist vrere s lik at 
man •betraktet det som en rere a bli 
honorert for en god ide. 

'1'. R. 

PA HJEMVE! 

En ansatt ved fabrikken kommer i 
folkevogn, stopper og tilbyr en kame
rat a sitte pa. 

- Kjrem re inni dein derre b lrekk
k assa di, da? 

- Du kain pr0v a fa inn kjreften 
f0rst , sa bli det vre l plass fo r resten. 



TEKNISK KONFERANSE 
NORDISKA FILT, HALMSTAD 

AUGUST 1964 

Gjennom var velk jente fo r bindelse 
ingeni0rene Aljsen og Gunderson, 
Oslo - fikk vi en hyggelig invitasjon 
til a delta i en t ek nisk konferanse j 

Halmsta d. 
Det m0tte Ja ngt over 100 papir

ingeni0rer, som fikk a nledning til a 
h0re om de siste landev inninger nar 
det g jelder avvanning og t0rking a v 
cellulose og pa pir. 

Konferansen ble holdt pa et m eget 
h0yt pla n , og det er uta rbeidet en 
spesiell t eknisk rapport om denne del. 

H er vii vi f0rst og fremst fo rs0k e 
a b eskrive hvordan en av vi\.r e st0rste 
filtleverand0rer arbeider og virker. 

Nordiska Filt presenterte seg for 
de ltagern e fra sin beste side. Det er 
et helt ig jennom f0rsteklasses a nlegg, 
grunnl agt i 1904, og med de st0rste 
og vesentligste utvidelser etter 1950. 

Idag omfatter anlegget et brutto 
gu lvareal pa ca. 40 000 m 2 og har ca. 
600 ansatte. 

Nordiska F il t er et interna sjona lt 
foretagende og er m edeiere i flere 
tilsvarende bedrifter ute i verden. 
Halvparten av produksjonen i Halm
stad eksporteres til a ile deler av ver
den. 

R a varene bestar a v bade na turlige 
og syntetiske fibrer , m en fremdeles 
er nok u ll den m est benyttede ravare. 
Den importeres f0rst og fremst fra 
N ew Zealand, Australien, Storbrit a n
nia og Syd-Amerika . All ull l{j0pes 
uvasket og g jennomga r en renselses
prosess i en over 80 m lang vaske
maskin m ed fern vas'kekar. Ullfett , 
salter og a ndre forurensninger fj er 
nes fra ullen, som derved mister ca. 
30 % i vekt. Utrolig nok ble dette 
k j0rt til kloakk uten fors0k pa a ut
nytte noe av stoffene. 

Den vaskete ull t0rkes m ed varm
Juft og m ellomlagres f0r den bla ndes. 

Flere typer av ull a nvendes i ett 
garn, og dessuten varierende m eng
der syntetiske fibre. Under ibl·andin
gen tilsettes sakalt spinnolje emulgert 
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i vann, for a Jette den etterf0lgende 
k arding og spinning. 

Det finnes flere ulike typer karde
m askiner, og hver enkelt bestar av 
t re seksjoner. Ved pressing gjennom 
disse frilegges fibrene og parallel
liseres til et fiberf lor. Urenheter og 
for kor t e fibre skilles ogsa ut her. 
Floret deles s·enere opp i lengder etnin
gen pa band, og gis en viss tvinning. 
Dette kalles nu forgarn og blir rullet 
opp pa spoler for a overf0res til 
spinnemaskiner. H er strekkes for
garnet sa fibrene pa rallelliseres un
der samti<lig tvinning. Fibrene bin
des derved sammen av friks jonskref
t er, og m an far et garn. Prosessen 
er helt kontinu er lig pa sakalt e ring
spinnmaskiner. For ·a fa tykkere 
garn sammenf0yes to eller fl ere garn 
g jennom dublering og tvinning. 

To ulik e garnsystem anvendes un
der vevingen. Det Jangsgaende be
n evnes varpen eller renningen , og det 
tverrgaende - innslaget. Det siste 
f0res frem og tillbak e ved hjelp av 
skyttelen. En varp til en stor filt 
k an inneholde opp til 30 000 tra der. 
Hver eneste tract t rees for h a nd gjen
nom et sakalt s-olv0ye. Dette a rbeide 
utf0r es av m eget flinke da m er, m ed 
stor n0yaktighet og utholdenhet. 

Produktet har nu kommet sa langt 
a t det skal over til vevstolene. Den 
st0rste pa Nordiska Filt er 18,5 m 
bred. Fomvr ig finnes her mange ty
per vevstoler da de forskj ellige m a 
skinfi lter varierer m eget bade nar 
det gjelder m a terialvalg og vev
m0nster. 

Uvilkarlig blir ma n en smule im
ponert over en slik vevstue. Skyttelen 
farer frem og tilbake m ed en impo
nerende h astighet , m en dessverre 
h eller ikke s·a Jydl0st. 

Noen av vevstolene benyttes for 
produksjon av plastvirer eller plast 
t0rkefi lt er, som ogsa vi her pa Ran~ 
heim tenker a bruke. 



Skjematisk bilde av nalingsprosessen 

I den senere tid har det kommet 
en verdifull tilvekst til det som hittil 
ha r vrert a nvendt som m askinbekled
ning. De sakalte na let e filter har i 
det siste slatt h elt ig jennom. En na 
let filt best a r av en basisvev til hvil
k en en fibervadd festes. En m engde 
na ler - utstyrt m ed hulninger, stik
k es gjennom filten og drar m ed seg 
f iber som forankres til 1basisveven . 
Denne m etode tilla t er en rik variasjon 
av filtens egenska per og g j0r det mu
Iig a fremstille en filt som er sterk 
og har stor evne til slippning, sam
tidig som den har en fin overflate. 
Ved dette unngas fare for markering 
av den vate papirbane i papirma
s·kinen e. 

I en spesiell sal h enges filtene opp 
for nrermere granskning. Knuter skal 
fjernes og tra der syes i eller byttes, 
om det er n0dvendig. Aile filtene k a n 
ikke rundveves, sa en del veves frem 
i store lengder, og trad for tract sam
m enf0yes for h a nd. Et stort antall 
meget fingerferdige darner legger 
fi ltens ender kant i kant og drar 
va rptrader vekselvis f ra den ene inn 
i den a ndre. D ette arbeidet k rever 
0yensynlig stor n0ya ktig het, for skj0-
tene kan ikke merkes etterpa. 

Aile ullfilter underkastes· deretter 
en va lkningsprosess som er spesiell 
for denne industri. Filten bl0tes ig jen
nom m ed en sa peoppl0sning og be
arbeides kraftig i en sylindervalke
maskin. H erunder krymper filten -
spesielt i bredden - og veven far 
derved den spesielle filt·struktur. 
Krympingen er meget stor, sa ofte 
m a f ilten veves dobbelt sa bred som 
det ferdige m a l. 

Ma lene kontrolleres 110ye under 
denne valkningsprosess som k a n t a 
opp til 8- 10 timer. 
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Ette r valkningen vaskes filten sa 
spinnolje, sape og a ndre forurensnin
ger fjernes. N esten a ile filter beha nd
les videre m ed kjemikalier a v for
skjellig slag for a gj0re dem m er 
motstandsdyktige mot pa kjenninger 
under bruk. 

Driftsegenskapen e og filtens livs
Iengde 0•k es derved tbetydelig. 

Vannet fj ernes fra filtene i kraftige 
centr ifuger. 

Noen fi lter skal heist h a en grov 
overfl ate, m ens andre filter rna vrere 
h elt s lette. Det siste oppnaes v ed at 
de utstikkende fibrer brennes bort 
ved hjelp a v en gassfl a mme. 

Til slutt spennes filten opp for t0rk
ing m ellom en oppvarmet t0rkesylin
der og strekkvalser. Strekkingen rna 
n0ye avpasses sa f iltens m a l senere 
ikke forandrer seg i papirmaskinene. 
Noen av de st0rste filtene er 9 m 
brede, over 100 m la nge og veier m er 
enn 1,5 tonn. 

F0r pakking og ekspedering under
kas tes a ile filter en n0ya ktig kon
troll. Under produks"jonsprosessen 
finner det ellers sted en kontinuerlig 
kontrol l. Grovhet, lengde og renhet 
-av fibermaterialene kontrolleres 
Likesa jevnhet og styrke hos garnet , 
innstilling av vev og forl0p et av de 
forskje llige kj emiske prosesser. 

Nye typer filter og virer pmves 
inngaende i Ia bora torieskala, og det 
er stadig nye typer under utvikling. 

U ten filter og virer ville det vre re 
ganske umulig a produsere papir. Vi 
som a rbeider i papirindustrien , ha r 
svrert godt av a fa et lite innblikk i 
produksjonen a v de viktige hjelpe
midler som virer og filter er . Ma skin
bekledningerr - som sa meget annet 
- befinner seg i en r ask utviklings
periode. Ved a t de direkte filt- og 
vireomkostninger senkes, bedres 
0konomien, men utny ttelsen ·av pa
pirmaskinene og de kva litetsforbe
dringer som oppnas er s·elvf0'lgelig av 
overordentlig s tor betydning. 

Filtfabrikken i Halmstad ga et m e
get godt inntrykk, og hele bes0ket 
var meget Irererikt. 

Harry Roger Olaussen. 



EN JORDLAPP MED HUS PA 
EN HUSMANNSPLASS 

«En husman d udi Norge, 
ha n har det ei s§. godt.» 

J a, s ft. st§.r det i husmannsvisa. 
Videre st§.r det: 

«Ja, otte skilling dagen 
om Vaaren ha n da faar, 
m en sex n aar det blir Vin ter, 
det kan du tro forslaar . 
Men naar det bliver slaatten, 
har han op, til tolv. 
Da faar h an fuld erstatning 
for lave Vintersold . 
Da kan du t ro en Husmand 
sin P lads bet a ler fort . 
Da k an han kaste Sorgen 
og a l Bekymring bort.» 

At det var en blandet fo rn0yelse ft. 
v<er e nordma nn ogs§. i de «gode gamle 
dager», er vel t emmelig sikkert. Men 
hva skulle de g j0re, nft.r de f0rst var 
havnet mellom «Fjord og fjell og 
dyben dal». Og husma nnssta nden var 
nok ikke bla nt de som ha dde det let
t est, selv om de var m a nge og at de 
va r en viktig fa ktor i fortidens Norge. 
Det er bare s§. s0rgelig a t bygde
granskere og historieskriver e start 
sett har n eglis jert §. t a med a ile disse 
tusener av slitere i sine historiske 
betraktninger. 

N ft. er det ikke for ft. rette pa dette 
a t Ranheims-Nytt sk a l fors0ke g i 
en liten omta le av endel hus mann s
plasse r o. l. pa R anheim og omegn. 
Vi anser ikke v§.r kompeta nse til
strekkelig i sa mate, m en !itt av inte
resse k an muligens komme fram i 
dagen. 

N ar det gjelder selve husma nns
systemet m ed pliktaPbeid og den 
slags, s§. er det vel ikke m a nge av 
dem som blir nevnt her som kom i 
ber0rin g m ed det. Dette syst em ha r 
jo for lengst blitt en histor isk episode. 
Videre vii vi si at stoffet om dette 
emne har h att en tendens til a svulme 
opp, og av denne grunn blir vi nok 
n0'dt til a Ia det ga over flere nummer 
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av Ranh eims-Nytt. I dette nummer 
blir det en del av V<eresgrenda s·om 
blir t a tt m ed. 

F0rst en kort historisk kara kteris
tikk over grenda, bygget i det vesent
lige p§. opplysninger fra Strinda Byg 
debok. Men vi har ogs§. fatt endel fra 
a nd re kilder, for bygdeboka er nok i 
snaueste laget p §. noen omr§.der. 

I f0lge oldtidsgran skere har det 
v<ert bebyggelse p ft. V<ere fra jern
a lderen . J a, vi har faktisk sett old
tidsfunn h elt fra steinalderen. Den 
f0rste fo rm en for navnet skal h a 
v<ert V errin. Deretter har det v<ert 
forskj ellige former for navnet . Ver
rene, Verrilli , W erren, W erre, W errj 
og V<e r e. H ele V<ere har en gang 
v<ert t ill agt erkebispeset et , og det 
f innes ogs§. en hypotese om hvor da n 
dette har gatt til. I §.ret 1837 fantes i 
Nidarosdomen, i tverrskipets s0ndre 
arms 0verste kapell en marmorsten 
m ed et kors og innskrifter m ed s tore 
bokstaver fra det 13. ft.rhundre. Ved 
den ene side av korset sto f0 lgende: 
«Jon erk ebiskup gaf danna stain s·em 
g vd s ia lf r dakc ( a ntagelig fe il for 
fekk d.v.s. gav) honom.» (Jon erk e
biskop gav denne sten som gud selv 
gav ha m.) Ved den a ndre siden sto: 
«H er hviler A sgavtr a Verrini bidir 
firir sal ha ns. » (H er hviler Asgautr 
pft. Verrini, be for h ans sjel. ) Det 
a nsees ikke usannsynlig at denne 
Asgautr p§. V<ere har g itt sin eiendom 
V<er e til kirken for ft. sikre seg dens 
forb0nn etter sin d0d. Det var nok 
ma nge garder som i den k a to lske tid 
ble kirkeeiendom p§. denne maten. 
Etter reformasjonen ble sft. g§.rden 
inndra tt under kongen . 

Enda en ting vii vi nevne i forbin
delse med denne dunkle tiden i V<eres 
historie. Det h evdes at det har gatt 
en pilgrimsvei rett over V<eresgr enda . 
Denne veien kom, sies det, over Sak s
vikkorsen i Ma lvik, hvor det skulle 
v<ere reist et kors. Derav n avnet Kor 
sen. N §.r pilegrimene kom f ram til 
dette sted, ha dde de Nidaros i sikte, 
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R ej sethma1·k 

m a let for sin gang, og de falt i b0nn 
ved dette korset. J a, sa sies det. Ar
hundreders gang har imidlertid ut
slettet a lle spar etter denne pilegrims
veien, og det som i s in tid var opp
fattet som den st0rste lykke et m en
nesk e kunne oppleve, er ers tatt et med 
nye symboler og nye idealer, mange 
ganger. Vi ser na at det a tter planleg
ges en vei over V:oeresgren da. Denne 
gangen en autostrada, en motorvei. 
Det er slett ikke umulig at denne 
nye veien kommer til 'a ga over en del 
av de omrader hvor den gamle pile
grimsveien g il{k. 

Men sa var det husma nnsplassene, 
det vi! s i dem vi har fa tt greie pa. Det 
er sikkert m a nge, m a nge flere , m en 
vi tar holde oss til det vi er sa noen
lunde sikker pa. 

Pa 0stre W :oehre, Gunnar W :oehres 
nav:oerende gard, vet vi av f ire plass·er, 
nemlig f0Igende: P a lrommet , Johan
nesrommet , Ingertr0a og 0 vertr0a . 
Om folkene som bodde der vet vi 
mindre, m en vi har fa tt rede pa at 
h ele familien pa en av plassene emig
r ert e til Amerika. Stuebygningen pa 
Ingert r0a ble i sin tid kj0pt av 
Anders Grytba k , og er den dag i dag 
i bruk av J ak ob Grytbak med frue. 
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Husene pa Johannesrummet ble opp
satt pa ny og star fremdeles. De eies 
na av Ingvald Refseth . 

Pa gar den Refseth vet vi med sik
kerhet a t det har v:oert fe rn plasser. 
Vi t ror det har v:oert ytterligere to, 
og vi har ogsa h0rt en taket a ntagelse 
om enda en. For det vi vet k an det 
selvf0lgelig h a v:oert mange flere. 
Dette g j elder forresten a lle de steder 
vi kommer til a n evne . 

De fern plassene vi har sikre bevi
ser fo r er f0Igende : R efsethsletten , 
R efsethplassen, Refsethbakken, R ef
sethsann og R efsethmark. P a garden 
R efseth er det den dag i dag et st ed 
sam !{alles Kristofferbakken. Der s kal 
det ogsa i sin tid ha v:oert en hus
m a nnsplass. Ja, det er faktisk en for
dypning i jorda og en del s t ein enna, 
sam skal v:oere restene av en grunn
mur og en kjeller. Sa har vi Volla n , 
en fin flate 0st for R efsethsann. Der 
er det ogsa sannsynlig at det har 
v:oert en plass. Og endelig sies det a t 
det skal h a v:oert en plass oppe pa 
R avnasen. Men dette siste rna s:oerlig 
tas med a lt mulig forbehold. 

Om beboerne pa disse R efsethplas
sene vet vi en god del, og vi nevner 
at Iver og M·arta R efseth bodde pa 



Refsethbal~ken 

R efs et hplassen 
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R efse thsl etten 

R efs ethsann 
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Refsethsle tten. S0nnen deres Olaf og 
ha ns hustru Mette overtok plassen 
etter dem. Bade Iver og Olaf drev 
som fiskere. Olaf drev fisket sam
m en m ed s in bror Eist ein som <bodde 
helt nede ved s j0en. E ist eins hus eies 
na a v ha ns s0nn Ingvald. 

P a R efsethplassen var Nils Larsen 
bruker til omkring 1906- 07, da P a ul 
og Annemarta Torgersen overtok. De 
kom fra L eis tadsann i Malvik. Paul 
Torgersen drev plassen samtidig som 
han hadde sitt arbeide ved R anheim 
Papirfabrik helt til etter siste ver
denskrig. H an lever enna. 

P a R efsethbakk en var det K arl og 
Ingeborg W eisser som var plassfolk. 
Han er egentlig fra Bost a dba kken i 
Ma lvik , en plass som senere ble lagt 
under Sj0voll. Karl W eisser kom som 
barn til Fj0lstadas·en og bodde der 
hele sin ungdomstid . Ingeborg W eis
ser kom fra Indemy, fra en plass 
som h ette Rottvo!lsveet . Karl Weisser 
arbeidet ogsa pa R anheim P a pirfab
r ik 

Sa har vi R efsethmark, og vi har 
fatt rede pa a t Antonie Srethers 
rbesteforeldre, John og Ingeborg 
Kristensen bodde h er. Som et bevis 
pa a t det var t rel i folk den gangen 
ogsa, vi! vi nevne f0'lgende: John 
Kristens·en kj0pte t0mm eret til stua si 

hos en Olaus snekker. T0mmeret Ia 
helt n ede ved den gamle riksveien , 
navrerende R anheimsveien , m en den 
gode J ohn Kristensen ha dde ikke 
noen problemer m ed det. H an tok 
likesa godt og bar t0mmeret opp i 
marka der han s kulle sette opp stua. 

P a R efseths a nn var det Ole Elling
sen og ha ns hustru Marit som bodde. 
Ole Ellingsen var i sin tid eier av en 
av R efsethgardene, og hustruen Marit 
var f0dt J ervan. Etter disse to over
tok Andreas og Anne Refseth denne 
plass. Disse to var barna til Ole og 
Marit. J ohan, en annen s0nn, bosatte 
s eg pa R eppe. Andreas og Ann e 
Refseth a rbeidet ogsa i sin tid pa 
R anheim P apirfabrik. 

J a, sa er det visst ikke stort m er 
a si om disse plassene og de som 
bodde der. Vi k a n kanskje nevne a t 
t0mmeret i stua pa R efsethbakken 
fremdeles eksisterer . Etter f0rst a ha 
statt i en lang arrekke pa Skjenstad
bakken i Ma lvik, ble det revet og 
oppsatt pa R efseti'Jibakken . Det ble 
a tter r evet i 1946 og er na oppsatt pa 
R eppe, h os J a kob H enriksen . 

P a R efsethplassene og plassene 
s-om el!ers er nevnt, er det na sa vidt 
en k an se at det engang ha r bodd 
folk. Det h ele har gatt over i histo-
rien. 
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10 a1·: 
Ingva ld Vreras 
E inar J·ak obsen 
Ole F a ksvag 

4/2 
24/2 
26/2 

- 65 
- 65 
- 65 
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60 UT.' 

H alvdan Harberg 
H a lvdan Erlingsen 
Leif Svendsen 
Ole J ohansen 
R eidar Kva m 

50 M: 

A sbj0rn Olsen 
Arne Brekke 
P er Enlid 
Erling Dyblie 
Rolf Barstad 

31/1 
3/2 
6/2 
1/3 

10/3 

- 65 
- 65 
- 65 
- 65 
- 65 

31/12 - 64 
17/1 - 65 
25/1 - 65 

4/2 - 65 
12/2 - 65 



Fra gammelkjeratten. D en en e er H aTald ETiksen , den 
andTe er ukjent. 

Tur for bedriftens pensjonister 
6. oktober 1964 

For forste gang har bedriften ar
rangert en tur for sine pensjonis t er 
og r uten gikk om Hommelvik
Mostadma rka til Selbu og deretter 
tilbak e til R a nheim om H ell. 

F or a underso·k e stemningen for 
en s lik tur blant pensjonistene ble det 
forst sendt en fore lopig innbydelse 
og det viste seg snart at interessen 
var til st ede i hoy grad. Riktig nok 
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var det en del som matte s i nei takk 
p il. grunn av sviktende heise, m en da 
bussene startet fra vakta tirsdag kl. 
10,30 var 56 pensjonister p il. vei t il 
Selbu. Vreret var t il.k et e og trist ved 
starten , men humoret var likevel p il. 
topp og f lere uttrykte a llerede da 
s'in takknemlighet for arrangem entet. 

Etter hvert g limtet sola til fra 
noen sprekker i t il.k eteppet og like 
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f0r vi nadde «Verket» oppe i Mosta d
m a rka bmt vi g jennom «takemuren~> 
og kj0rte inn i et veil av h0stfarger 
fra lyng og mo, fra bj0rk og osp og 
rogn, med en tindrende bla himmel 
over. Vi tok en r0ykpa use ved «Ver
k et» og ruslet rundt og pratet om 
det som en gang der hadde vrert. Sa 
fulgte vi veien i sving og krok frem 
mot Selbustrand og plutselig Ia sj0en 
der , speilblank og bla m ed byg da i 
h0stsk r ud rundt. 

Vi nadde Balstad pensjonat ca. kl. 
12,15 og benyttet a nledningen til a 
spasere og til a slikke s-ol - vreret 
innb0'd til begge deler. 'Middagen ble 
servert en t ime etter a nkomsten og 
smakte fortreffelig. 

Tormod Barstad s0rget for a t stem
ningen ble den a ller lbest e - med 
sang og tale. Den f0rste sa ngen for
samlingen stemte i var «Syng kun i 
din ungdoms var» og etterpa ble det 
bade tostemt og flerstemt. Aile syn
tes det var hyggelig m ed sangen , 
men den vesentlige ·a rsaken var a 
s0rge for mosjon slik at m a n kunne 
forsyne seg kraftig av s t eik a «d~n 
a inner gongen a ». 

Etter middagen ble der servert 
kaffe m ed nydelige hjemm eba kte k a
k er til, oppe i salongen. Anton Larsen 
takket for turen med noen pene ord 
til bedr iften og bedriftsledelsen og 
etter en liten pust pakket vi ·sammen 
og kmp inn i buss:ene ig jen·. P a veien 
hjem m0tte vi t a k a pa nytt og den 
understrek et pa den m a ten hvor f int 
vi hadde hatt det i Selbu. 

Alt g ikk vel pa turen og a ile syn~ 
t es a vrere riktig forn0yd og t akk
nemlig for arrangementet. Unntagel
sen m a tte vrere Ole Stuen es som 
g jerne ville ha hatt seg en livat sving
om pa p ensjona tet. Men sa er jo ikke 
han stort over 85 a r og ungdommen 
klager a lltid vet vi. 

* 

P a Selbu - tu1·. 

Turen som R aruheim P a pirfabrik 
arrangerte fo r oss pensjonister med 
ektefeller den 6. oktober, ble for oss 
a ile en trivelig «Sellbu-tur» . Hum0ret 
var blant oss a ile h ele t iden pa topp, 
selv om alderen for de f lest e var 
m ellom 70 og 90 ar. Turen g ikk til 
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Balstad pensjona t , hvor vi ble mot· 
tatt m ed godt hum0r og vennlighet 
og ikke a forglemm e, en middag som 
var srers god. Middagen forl0p i en 
munter stemning m ed a llsang, og t a
ler av Ranees og Barstad. 

Etterpa servertes kaffe og deilige 
kaker og praten g ikk om gamle og 
nye tider. 

I sin tale n evnte personalsekretrer 
Roncess, mulighet en av en tur hver 
sommer, dersom det blant pensjonis
t en e viste s·eg a vrere stemning for 
det , og den en nok tilstede i rikt mo'n. 
Vi pensjonister husker gjerne med 
interesse var gamle arbeidsplass, og 
at bedriften ogsa husker oss er vi vel
dig takknemlig for. 

P a pensjonistenes vegne vii jeg pa 
denne mate, hjertelig f a ta kke be
driften og dens ledelse , for denne for 
oss sa minnerike tur. Vi t akker ogsa 
hr. Ronres og Barstad som Iedet oss 
sa godt og sikkert pa hele turen. 

Anton L arsen. 

Flere deltakere har utta lt seg om 
turen: 

Sig rid Hamme1·haug, Jorun Gryt
bak og Aug usta Gabriel sen hadde 
bare lovord og var skj0nt enige om 
a t turen var storartet. De hapet pa 
f lere i a rene framover -

OlafHellem og frue m ente a t turen 
var •«a ile tiders»•, og ga mersmak -

Slike og lignende utta lelser har vi 
fAtt fra a ile vi har snakket m ed, sa 
det rna kunne sies a t turen var m eget 
vellykk et. 

H veT aldeT har sine sorgeT - t1·ist 
eT det f.0Tst naT den i l,ke har noen 
g leder . 

Tackeray . 



VERNERAPPORT FOR 3. KVARTAL 1964 

Sommeren 1964 gikk ikke uten 
arbeidsulykker. Juli som burde vrere 
en fin m a ned, f0rte m ed seg 3 arbeids
ulykker - a ugust fu lgte opp med 4 , 
og man ventet seg det verste. H eldig 
vis kom sa en lykkelig september 
hvor vi kunne notere 0 i protokollen. 
Sum for kva rta let b le a ltsa 7 arbeids-

Cell ulosefabrikken: 1 skade m ed 2 
Hovedavd.: 1 >X » 28 
Etterbeh .avd.: 0 » » 0 
Salen: 0 >~ » 0 
Sekkefabrikken: 0 » » 0 
Mek. verksted 1 » ))I 24 
Bygn.avd. : 3 » » 60 
Transporta vd. : 1 » » 24 
Ranheimsskogen: 0 » » 0 

7 skader mf 138 

'Sammenlignet m ed tidliger e a r gir 
dette: 

3. kv. 1959 
3. » 1960 
3. » 1961 
3. ))1 1962 
3. » 1963 
3. » 1964 

Antal! skader 
6 sk. 

10 » 
8 » 
9 » 
8 » 
7 » 

D et umiddelbare inntrykk man k a n 
fa av ovenstaende oppstilling er a t 
det i !wert fall ikke har b litt verre 
enn tidligere. Men den bedringen som 
kan spores bli r nok for liten til a t 
statistikken for h ele a ret kan «r ed
deS»!, - 1. kvartals dystre tall , h ele 
19 skader vii s0rge for det. 

Skadene i 3. k vart a l skyldes stort 
sett svikt hos den menneskelige fak
tor. En av ulykkene skyldtes at en 
festekrok r 0'k. Verneutvalget har a n
modet om a t denne type kroker blir 
skiftet ut, da man ogsa tidligere har 
hatt uhell av samme karakter. 

Vi er na inne i a r et s m0rkeste 
m a neder, og vi vet pa forhand a t tal
let pa arbeidsulykker v ii stige ig j en 
fra sommermanedene. Den f0rste 
ha lvpart av 4. kvart a l h a r notert seg 
for 7 arbeidsulykker - og enda s tar 
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ulykker m ed tilsammen 138 fravrers
dager. I tillegg kommer 92 fravre rs
dager pa grunn a v skader tidligere, 
slik a t sum fravrersdager pa grunn 
av sk ader i 3. kvartal blir 240. 

Avdelingsvis fordelte skadene i 3. 
k vart a l seg slik: 

frav.dager + fra tid!. 
» + » » 
)) 

» 
» 
)) 

» 
» 
» + » » 

frav.dager + fra tid!. 

Antall fra vrersdager 
162 dgr. 
208 » 
266 » 
190 » 

82 » 
138 » 

19 frav.dager 
61 » 

12 » 
92 frav.dager 

Pr. skade 
27,0 dgr. 
20,8 » 
33,2 » 
21,1 » 
10,3 » 
19,7 » 

de m 0rkest e dagene igjen. 
Er vare arbeidsplasser sa darlig 

opplyst da? N ei, det er ikke der vi 
finner arsak en , det er m ennesk en e 
selv som preges ·av a rstiden . Dette er 
lett a fasts"la ved a se pa hva det er 
som f 0rer til skader. Sak a lte «hende
lige uhell » inntreff er ofter e etter 
hvert som dagene blir korter e, - vi 
blir mindre oppmerksomme, det ser 
fa ktisk ut som om vi b lir m er og 
mindr e sl0vet a v m angel pa sollys. 

Men nar det na engang er slik, og 
vi vet a t s lik vii det a lltid vrere - Ia 
oss da benytte det eneste vern som 
finnes mot a ile disse un0dvendige 
ulykkene, nemlig forsiktighet. Det 
vernet rna vi s0Tge for selv, hver 
enkelt av oss, - og det skulle vrere 
en selvf0lg e a benytte dette vernet 

a l!tid. V ernel eder 



Bedriftsidrett 
Da «Ranheim Kraft» va ren 1963 ar

rangerte terrenglep, fikk vi 3 del
t ak er e. For a blase !itt liv i denne 
idretten, ble det i a r utsendt inn
bydelse til 70 bedriftslag, og da sta r 
ten g ikk pa «Temmersletta» den 29 . 
april, hadde vi oppna dd a f a 30 Ie
pere pa startstreket. Noe som ble be
traktet som r ekorddeltakelse, av 
kretsens fo lk. Ranheims egen Gisle 
Galaen viste seg a vrere suveren, han 
vant over samtlige m ed stor m argin. 
De evrige 4 fra Ranheim m a tte finne 
seg i a bli Ienger n ede pa resu ltat
listen . 

Lepere fra «R a nheim Kraft» deltok 
senere utover varen i flere lep, og 
result a t ene viste at formkurven steg. 
Tappen ble nadd under Kretsmester
skapet hvor Karl Dahl b le mester i 
kl. 35- 42 a r , mens Morten Lill efloth 
ble nr. 2 i kl. 18- 25 a r . 

«R anheim Kraft» deltok ogsa m ed 
7 mannslag i Olavstafetten i va r , og 
oppnadde a bli beste bedriftslag, og 
17. september ble suksessen gjentatt 
i Nobe-stafetten for 4-m annslag. H er 
ble det napp i vandrepokal og ellers 
pokaler til a il e fire. 

to. 

Stoff til n este nr. a v R.N. 
leveres til redaksjonen innen 
10. f ebruar 1965. 

StJ·amme 7wr-m·. B i ldet tatt jOT ca. 1,0 aT siden av E/1". Johcmsen. 

F Ta v. : KaaTe Knu tsen , Os7«:t,T Skj eTv.old, OskaT G1·ytbak , Alvin AndeTsson , 
Ludvi k GTytbalc, P aul Skje1·v old og J ens R ian. 
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HYTTEDR0MMER 

Ser man 35- 40 ar tilbak e i tiden 
og fors0k er a rekonstruere noe av det 
som har skjedd fra 1925 og til i dag, 
bade pa det ene og andr e omradet, 
m il. m an vel vrere enige om a t uttryk
ket «Gode gam le dager» ikke holder 
stikk. 

J eg t enker f0rst og fremst pa leve
s ta ndarden for den, skal jeg si, a lmin
n elige norske borger, - eller m a nnen 
i gata. 

I de darlige 19'20- 30-arene var det 
slettes ikke greit hverk en for den en e 
eller den andre, og vi ,som opplevde 
disse a rene vi! pa ingen mate h a dem 
igjen. 

N a r vi snakk er om denne tidsperi
oden for ungdommen av i dag, ha r de 
svrert vans,k elig for a forsta dette, og 
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det er vel ikke sa rart, for det er jo 
en kolossa l forskje ll. 

I 1930-arene hadde en vanlig arbei
der pa Ranh eim ca. 45- 50 kroner pr. 
uke i brutto l0nn. Dette var i og for 
seg ikke sa -aller verst, da prisene pa 
vanlig forbrukervarer sto noenlunde 
i forhold til l0nnen , m en nar man i 
la nge perioder m a tte k j0re fabrikken 
m ed innskrenket drift, og det kun ble 
2-"3 skift pr. uke, da ble nok proble
m ene ofte ganske store og vanskelig e 
a l0se. 

T eknikken og hjelpemidlene ba de i 
bedriften og pa k j0kkenet var nok 
svre,rt beskjedne mot i dag, og kra
vene ogsa mye m er beskjedne. 

Hvem ha dde : elektrisk komfyr -
mixmaster - st0vsuger - f lotte lys-



armaturer - vaskemaskin - kj0le
sk a p - dypfryser - radio - TV -
oljekamin osv. ? A nei, det var nok en 
svart vedkomfyr, og husmoren matte 
nok selv vrere vaskemaskin. 

D en stadig 0kede leevstandard, spe
sielt i de siste 10 arene har g jort at 
hj emmene og utstyret i hjemmen e og 
for familiemed lemmene ha r h elt end
ret k a rakter. 

En vanlig trampsykkel regnes idag 
som en forbruksvare fra barn:ets 7-8 
ars a lder, og sa kommer mopeden -
motorsykkelen og bilen etterhvert 
oppover a r ene. A ile sk·a l vi ha mest 
mulig av livets goder, og det er etter 
min m ening riktig ogsa sett fra sam
funnsmessig synspunkt, og det som 
i dag er de fl este familiers store dr0m 
er dr0mmen om en egen hytte ved 
s'j0en - eller pa fjellet. 

Er hytte en luksus? N ei. 
Kra vene til en hytte er som alt an

n et svrert forskjellig fra mann til 
m a nn, men noen tips kan vrere pa sin 
plass for de som ga r med disse hytte
dr0mmenc. 

H vo 1· stor skal hytta vrer e? 
Det beror f0rst og fremst pa hvor 

meget man kan Iegge i en hytte av 
oppsparte pen:ger, for man rna vrere 
m erksam pa a t det er vanskelig a fa 
lAne penger til oppsetting av hytte. 
F a miliens st0nelse kommer ogsa 
sterkt inn i bildet, og den b0r ikke 
vrere sa liten a t man blir gaende a 
trakke pa trerne til hverandre. 

H v or skal hytta ligge? 
H er kommer de forskjellige familie

medlemmers inter esse sterkt inn i 
bildet. Noen liker sj0en m ed badeliv, 
fisk e, motorbat osv. Andre liker fje l
let og vidda m ed jakt - fiske og rbrer
t erreng like utenfor hytted0ren. 

Atter andre liker en stille, fredet 
plett i granskogen. Borte fra all !arm 
og travelhet med eim fra gran og 
f uru, med ekorn, rev og hare som 
nysgjerrige naboer og storfuglens 
stille f lukt mellom grantoppene. 

Skal det bare vrere h elarshytte ikke 
alt for la ngt unna , eller skal hytta 
brukes bare i paske-, pinse- og i 
f erien ? 

For a ha full nytte og glede av en 
hytte b0r den ligge slik til at man 

k an t:a seg en tur n rer sakt na r som 
heist og da heist ikke Ienger unna 
enn ca. 1/ 2 times spasertur fra n.rer
meste stopp for bil - tog eller ba t. 
Og ga en tur f0rst tror jeg vi aile 
har godt av. 
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En hytte du kan na pa et par ti
mers tid synes jeg er O.K. 

H va er lilcest - t0mmer elleT 
bindingsveTk ? 

De f leste vil vel si at dette er en 
smaksak og det k a n sa vrere, m en 
jeg tror det gar mere og mere i ret
ning av vanlig bindingsverk m ed 
isolering, steinull eller lignende da 
dette bli r varmere og enJdere t:att i 
betraktning at de fleste gjerne vil 
gj0re mest mulig selv pa hytta for 
derved ogsa fa den billigst mulig, 
samtidig som a t det er veldig interes
sant og morsomt. A bygge hytte skal 
jo vrere hobby og avkobling. 

Hvor mye hjelpemidlm· skal vi ha 
i hytta ? 

H er er man jo avhengig av mange 
faktorer, m en en ting skal man vrere 
oppmerksom pa at det ikke er bare 
mann·en selv i stua og ungene som 
skal slappe av pa hytta, m en kan
skje m ere enn noen a ndre husmoren. 

Jeg mener derfor at man: b0r ikke 
Iegge an pa a g j0re det a lt for pri
mitivt sa det blir ekstra strev for 
husmoren i stedet for a vkobling og 
hvile. 

H voTdan m0b ler eT v i hytta ? 

Ta for a ll del ikke bare utslitte 
lenestoler - sof.aer o.s.v. for det blir 
du snart forn0yd av, da det som re
gel er ting du har sett deg le i pa for 
lenge siden. En blanding av gamle 
antikke ting og moderne praktiske 
ting er I0snet. 

Husk endelig skikkelige k0yer -
eller senger sa du Jigger godt det 
skal jo vrere hvile og avkobling. P a 
dette punktet syndes det meget. 

Noe sam rna huskes pa. 
1. Aile papirer rna vrere i orden, en

t en du kj0per eller bygsler tomta. 
2. Veirett rna vrere i orden og dette 

kan ofte vrere !itt av et problem 
da man ofte rna over flere eien
dommer. 



3. Va nn pa tomta - eller i nrerhe
t en er vel det viktigste a v -alt sa 
dette rna vrer e h elt kla rt f0r du 
starter opp m ed byggingen. 

4. Brenselssp0rsma let rna ikke g lem
m es ent en hytta Jigger i tjukke 
skogen - pa fje llet eller ved s j0em 

5. Vii du sikre deg for n aboer alt 
for nrere innpa deg sa husk for
kj0psrett for omrader inntil hytte
tomta. 

6. Gode naboer og sadant mere tel
ler meget sa vis forstaelse og to
ler a nse. 

7. I de fl este kommuner er det hytte-

Var venn Julebukken 

T a tt uta v bedrif t sbla det «Ekko», 
orga n for Elektro-kemisk A /S: 

H ar noen t enkt pa hva en «jule
bukk» er for ruoe, og hva den symboli
serer. Den dukker opp til jul, og det 
er en geitebukk, javel, m en hva har 
den m ed julen a g j0re? 

J eg rna si jeg f ikk !itt av et sjokk 
da jeg oppdaget a t denne tilsynela 
t ende uskyldige h a lmfiguren repre
senterer selve H a ns Sorte Majest et , 

sk a tt og g lem ikke a forsikre 
mot brann og innbrudd. 

8. Forla t a ldri hytta uten at brensel 
er pa plass ved ovnen - eller 
peisen. 

J eg er sikker pa a t flere og flere i 
arene fremover kommer til a bygge 
seg hytte, men t enk dere godt om, 
forhast dere ikke da valget av hytte
tomt jo er betingelsen av om man 
kommer til a trives og bli forn0yd 
og a t m an derved far et sted a s lappe 
av pa. 
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djevelen. Hvordan h enger na det sam
m en ? Det er sikkert en m eget gam
me! og ganske komplis-ert affrere, m en 
jeg fant n a en forklaring i foi'bindelse 
m ed St . N ikola us , denne helgen fra 
det 6. a rhundre, som har sin navnedag 
den 6. desember , og som g jennom ar
hundrene utviklet seg t il va r kjente 
og kj rere julenisse. 

Den 6. desember er det h elt fra den 
tidlige middela lder i a ile k a tolske kir
ker, isrer de som var viet t il denne 
helgen, bli tt h oldt minneguds tjenester 
- til dels m ed praktfulle opptog. 
Etter s igende hadde St. Nikola us pa 
grunn av s·in store og inderlige from
het klart a undertvinge dj evelen, og 
denne fikk derfor lov til a vrere m ed i 
opptogene som den a ller siste og 
minst verdige. Skikkelsen utar tet 
imidlertid til en r en skrekkfigur, og 
ble derfor forbudt. Noen av hans pro
selytter fant da pa a dra med en 
geitebukk sist i toget, fordi den sto 
som symbol pa sata n. Vi k a n her bare 
minne om til dels gamle illustrasjoner 
av heksedansen pa Bloksberg, hvor 
h eksene danser r undt en geitebukk . 
Snart forsvant imidlertid den virke
lige bukken fra opptogene, og isteden 
dukket det opp en m askert og utkledt 
person, som etter hvert utartet til den 
rene narr. F ra a vrere skrekkperson 
ble den togets muntrasjonsrad. Ogsa 
denne figuren ble forbudt, fordi toget 
tross a lt skulle ha en verdig ki rkelig 
karakter. 



Men som vi aile har erfart i livet, 
Jar «bukken seg ikke skremme bort, 
enn si forby. Sa he11er ikke her. Den 
begynte a ga omkring med sang og 
spill og fan:testreker . Og dermed kan 
vi vel si a t vi er kommet fra m til vare 
egne julebukker som drar bygden 
rundt for a skremme folk. De ble a 11e 
traktert, for m ed traktem entet sku11e 
de onde m akter formild es. I Norge 
var for evrig «julebukk» a lt i m eget 
gammel tid navnet pa en skremme
vette, og enkelte steder var det en 
person som i julen gikk rundt kledt i 
en lodden f e11 og med en gruoppvek
k ende maske for ansiktet. Det ble 
ogsa som i dag, laget julebukker av 
ha lm, og selv disse ha lmbukkene 
m a tte ha «Skjenk» for a bli m er for
son!ig stemt. 

D et er a ltsa en temmelig komplisert 
og sinister figur denne jule,bukken . 

MED FAR TIL OSLO I FERIEN 
For en 7 -a ring for ferste gang i 

Oslo var det mye imponerende a se. 
I Frognerparkens Vigelandsanlegg 
ble det spesielt mange vrien e spers
m a l a svare pa, og gutten syntes «at 
drem iaillfaill koinna ha hatt pa sre 
ei !ita oinnerboks». 

Men intet var som Monolitten, for 
«det v a ein heil stabbel med rompa». 
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Hvor kompliser t og m angfoldig dens 
opphav er, sier de na vn h a n har tatt: 
Sata nas - merkets fyrste , Diabolus 
- underverdenes hersker, Lucifer -
«lysbringeren», en a nd som fait sa 
dypt som noen and k a n f a 11e - og 
var egen Gamle-Erik - skeyeren i 
netten, spilloppmakeren og lurendrei
eren som slett ikke alltid var a speke 
med . 

Det er vel knapt noen tid som i den 
grad h a r fa tt feling m ed «ondskapens 
a ndelige hrer under himmelen» som 
va r egen, dessverre. Og vi kan vel 
ikke noen •av oss si oss helt fri fo r a 
ride en «julebukk». 

Hva skal vi sa gjere m ed den? Vi 
tar se til a m estre den og a 11er heist 
gjere som St. Nil{Q]a us, undertvinge 
den med alt vi kan oppdrive av from
h et og godhet. 

AMA 

SLEKTERS GANG 

FAMILIEN TORGERSEN 
Vi fortsetter va r familiespalte, og 

denne gang er det famil ien Torgersen 
som s tar for tur. 

P aul Torgersen begynte i R a nheim 
Papirfabrikk i 1907. Han bodde da i 
Malvik, og ai'beidsvegen ble av denne 
grunn temmelig lang. Etter n a tidens 
begreper var den usannsynlig lang. 
Torgersen flyttet imidlertid etter kort 
tid til Refsethplassen, hvor han sa 
ble boende til han gikk av som pen
s jonist og flyttet til Strinda Alders
heim. Han er na 86 ar, m en er enna 
sa rask pa foten og sa klar i tanke
gangen at m a nge som er langt yngre 
kunne misunne ham. 

Tre a v P a ul Torgersens senner er 
e11er har vrert beskjeftiget ved Ran
heim Papirfa brikk, nemlig John, som 
dede for mange ar siden, Trygve og 
Olaf. Tredje generasjons represen
tanter er to senner av Olaf, Knut og 
Per. John Torgersens s0nn J a rle var 
ogsa i sin tid beskjeftiget ved bedr.if
ten. 

E. 



Paul ToTg eTsen 

John TorgeTsen Trygve ToTge1·sen 

Jarle TorgeTsen K nut TorgeTsen 
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Del er mye rart • 
I sk.ogen 

Fra gammelt av heter det, at det 
er mye rart i skogen, og for den som 
ferdes !itt pa slike trakter kan det 
ofte se ut som at det er noe i det. 
Vi som arbeider pa R anheim kan vel 
ogsa si a t mystikken i og omkring 
skogen, ikke 1bare er der nar trrerne 
i ma neskinnskvelder star og suser 
h emmelighetsfylt i vinden, kring aser 
og bekkefar. N ei, det er etter at sko
gen Jigger vannrett pa biler og jern
banevogner og skal gjennom hugg 
og koker, at den kan finne pa mye 
r art . Gran og furukragg, tunnur og 
lausved, bj0rk og hegg skat kokes til 
en suppe. 'Den suppa k an volde mys
tiske symptomer bade f0r og etter 
den er blitt til papir. Men derfor blir 
vi ikke skogredd. 

Men noe rart i s kogen har vi vel 
a lle vrert utsa tt for? «R anheims
Nytt»· vil g jerne h0re om s like hen
delser, mystiske, forkla rlige og ufor
klarlige. Vi starter med en opplevelse 
som h endte noen ranheiminger for ca. 
35 ar siden. 

P a s0rsida av Jervfjellet Ia den
gang som n a ei t0mmerkoie som i 
daglig tale blir kalt Fjellstuggu. 
Sommer som h0st , og delvis ogsa vin
ters tid, var det her jevnt belegg. 
Ikke bare av t0mmerhoggere, m en 
brerplukkere, jegere og fiskere, og 
mange har kj rere m inner fra denne 
stuggu. Dengang dette hendte Ia 
stuggu i en overhendig stor og tett 
granskog. I dag Jigger den i en snau
hogster. 

Vi var en tre, fire stykker. Vi 
hadde h ele dagen gatt og plukket 

tyttebrer. Det var i de beryktede 30-
ara, da vi pa frubrikken arbeidet 2 til 
3 skift i uka, og resten matte vi 
«stanna hemma». Brer til sm0rbr0d
pa legg kom vel m ed. Sa mtidig var 
det den beste og billigste hygge vi 
kunne skaff e oss. 

Som sagt hadde vi plukket brer 
hele dagen, og i skumringen kom vi 
fram til stuggu, som denne kvelden 
var uten andre overnattere. Vi fikk 
i oss !itt mat av det rusket vi hadde 
med, pakket inn restene og hengte 
dem under de sotete takbjelkene, for 
at musa ikke skulle robbe oss. Talg
lyset i flaskestaken ble slukket og vi 
k mp opp i k0ya til halmen og gran
baret. I lyset fra trekklukene i den 
digre ovnen, med to vedslukende inn
legg, som sto r0'dmende midt pa g ut
vet, kunne vi se musa fors0ke a for
sere t a kbjelkene for a na maten va
res. Men tyngdekrafta seiret over 
m usa. Vi lukket 0ynene og sa da bare 
tyttebrer. Inne i de digre t0mmer
veggene h0rte vi d0dningemauren 
som tikket og tikket 

Ute regnet det jevnt og stille, men 
fra den delen av stuggu som det var 
blikktak pa, h0rte vi likevel en sakte 
trommeild . Gjennom det gardinl0se 
vinduet trengte ikke en eneste lys
strime inn. Svart ha ustm0rke. Om
sider snorket vi a ntagelig unisont og 
ensformig. Av -en eller annen grunn 
vaknet en av oss. Hva var det? Alle 
ble vekket. Vi h0rte noe som likesom 
stmk og f0lte seg rundt veggene. Om 
det var ute eller inne var vi ikke 
sikre pa. Var det flere nattegjest er ? 
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E det fo lk ?, spurte en. Ikke noe 
svar, men strykingen fortsatte. H 0r
tes nesten som lange sukk. Regnet 
dryppet jevnt og rytmisk pa blikk
taket, og d0dningemauren akkom
pagnerte. Sukken e fortsatte. Omsider 
ble en fyrstikk tendt - siden t endtes 
talglyset. Inne var det intet mystisk 
a se - men sukkene var na m ere 
voldsomme og uhyggelige. Stemnin
gen var fortettet. Vi skj0nte a t noen 
matte ut i gangen, som dengang 
fungerte som vedbu. Der var det en 
diger hoggstabbe midt pa golvet og 



En dag i v inter m0tte v i denne j Tamtoningen pa R av nasen . H an stod midt 
i sk i l0ypa. Etter hv a det sies skal det ha v ceTt en husmannsplass pa Ravnasen . 

ET det enna husmenn igjen ? 
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en ditto 0ks i den. Kroken u t til gan
gen eller vedbua var pa. Sukkene var 
na blitt til lange st0nn og det t asset 
rundt veggene. En a v oss ropte n a 
h0yt: E det folk ? 0yeblikkelig s till 
h et . Bare regnet silte . Etter noen se
kunder begynte ig jen de sa mme ly d
ene, ba r e enda m ere intenst , nesten 
voldsomt. N a m a tte vi f a a v krok en 
ut til vedbua - m en hvem? Tilslutt 
tok den modigste a v oss, en sop
lime, og m ed den skulle ha n lirke av 
kroken . H a ndling fu lg te d0r a 
skrek pa h engslene og apnet seg 
sa kte. Ba r e et sva rt m 0rke viste seg, 
m en var det noe ba k om d0ra, eller 
bak hoggsta bben ? Vi s to som ynke
lige pantominefig urer run.dt i r om
m et , i skinnet f ra det enslige t a lg ly
s·et , og vi k as tet uhyre skygger r undt 
pa bjelkene. Enna var de t en d0r for 
a komme h elt u t i f r i luft. Spenningen 
var uutholdelig . Vi storm et m ot d0ra. 
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A g jengi de nrermeste sekunders 
reaks jon.er er va nsk elig - men na 
k om oppklaringen av mysteriet som 
en uma telig befrielse. Fjellstuggu 
star pa pa ler - f r a m fra romm et 
under s tuggu myldret det fram digre 
grakvite n0ster - sauer. P a grunn 
av regn et ha dde det vrert k 0 for a 
komme inn under golvet , og de in
nerst e ma tte t r ekk e seg lengre og 
lengre in.nover. Sta dig m ere t rengsel 
og s t ar friks jon m ellom skinnfell og 
golvaser - og dette var a ltsa de 
la nge tiltagende sukkene. 

Spenningen som hadd e vrer t k olosal 
var ut!0st. Vi f0lte oss !itt skamf ulle 
- men en befriende kj empeskratt 
durte s0rover mot H evillen og H eim
fj ordtrakten e. Modige m enn t 0ffet at
ter inn i stuggu. Kaffelarsen k om pa, 
og de forskjellige faser i dramaet ble 
k om entert og diskutert. 

B . 
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