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A/S RANHEIM PAPIRFABRIK 

RAN HElM 

Bedriftslegeradet 

D et tilt ak som bedrift slegeradet har satt 
i gang for om mulig a finne et forebyg
gende middel mot hjerteinfarkt, m a hilses 
m ed glede av alle. Bade av hensyn til oss 
selv og for a hjelpe legevitenskapen i kam
fJe n mot denne stadig hy ptJigere sykdom. 
T iltaket gjelder m enn m ellom 50 og 59 

ar, og det gar ut pa a ta en skje daglig av 
et nytt m edikament gjennom et ar. D er
etter vil bedriftslegen i korte interv juer 
forh gre seg om de enkeltes helsetilstand . 

l dett e m. av Ranheim s-Nytt offentlig
gjgres en syke- og fr avansstatistikk fra 
legekontoret som viser endel intnessante 
tall som alle b@r studere . For del fgrste 
viser stat istikken at folk her pa bedriften 
er «[riskere» enn i man ae andre bedrifter. 
For det andre: M annlige ansatte har let

t ere for a holde seg fr iske dess eldre de 
blir. 

D ett e hrnes bm ut, m en m indre bra er 
det at ungdomm en har forholdsvis stgrst 
syke fra vt:er. H va kan arsaken til det vt:ere? 

Pa idrettsbanene viser det seg at rekor
dene stadig forbedres. D ette sier oss at det 
fysiske skulle vt:ere i arden . I skole og hjem 
blir un adommen undervist om hvordan en 
best mulig kan ta vare jJa sin helse . Om 
hvor mange kalorier som behf!J ves i d f!Jgnet, 
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sammensetningen au egge hvite, fett og kullhydrater for a fa den rette 
ernaning. Gymnastikksaler, svommehaller, tannpleie osv . En masse ting 
sam skulle hefordre sunnheten. 

Na kjenner vi ikke til om det er samme tendens pa andre bedrift er.. 
eller om det er bare pa R anheim at de eldre er m est friske .? 

D et skulle ha vcert hoyst interessant a hore hva ungdomm en selv 
m ener er grunnen til det statistikken viser. 

R ed. 

N)' P APIRMASI(IN 
P. M. VI er allerede t bestilling 

P a Produksjonsutvalgets m0te i 
desember ble det gitt en orientering 
om dette pros jekt , som er det st0rste 
som hittil er satt ut i livet ved var 
bedrift . 

Fra m0tereferatet vil de fleste av 
va re ansatte ha et visst kjenn.sk ap 
til sak en. Allikevel t ror vi en mere 
fyldig orientering vil h a interesse. 
Det er jo ikke hver dag a:t der kj0pes 
papirmask'iner, og f0r beslutningen 
ble truffet , var der utarbeidet grun
dige utredninger. 

R esulta t et ble a ltsa: 
1 ) En stor ny papirmaskin i eget 

<bygg utenfor den n avrerende 
papirfabrikk 

'2) med tipp topp utstyr 
for fremstilling av uglittet kva litets
papir, hvorav vi ikke k an !age nok, 
og hvor de nye muligheter for kraft
papiret er ste~rst. 

Fullt utbygget vil maskinen kunne 
produsere ca. 35.000 tonn pr. ar, e ller 
hva vi ifjor produserte pa fern maski
ner og som rasjonelt burde kunne 
fremstilles pa h0yst to. 

Et naturlig sp0rsmi\.l er da hvilket 
rastoff vi baserer oss pa. H ertil er 
svaret at mas,kinen vil bli bygget i 
to etapper, vi har en uutnyttet k apa 
sitet i var egen cellulosefabrikk, og 
skulle ved- og t0mmertilgangen svik. 
t e i de nrermeste ar, tar vi skj0te pa 
med innkj0pt masse, likesom k raft
papirordrene kan f lyttes over fra 
P .M . II og/eller III og disse maskiner 

s0k es beskjeftiget med andre kvali
teter eller til n0d bli staende i reserve. 

I denne forb indelse husker vi at da 
si\.vel P.M. IV som P .M. V ble kj0pt, 
regnet vi m ed a t P .M. II og III kunne 
lbli staende. Dette ble h eldigvis unn
gatt og har pa en mate bekreftet det 
kj ente uttrykk «a paper machine will 
never die»· (en papirma.skin d0r ald
ri), og selv om dette er !itt av en 
overdrivelse, sa k an en papirmaskin 
ved godt vedlikehold eller mindre 
ombygninger frems tille enkelte papir . 
typer h elt utmerket , og sm a, oft e 
godt bet a lte ordres h0rer ikke hjem
me pa store maskiner. Dette er et 
srerlig hensyn for oss som b0r kunne 
betjen e m ark edet nordenfjells best 
mulig. 

Hva spesielt P.M. II, populrert k a lt 
«to-a »· angar, var sp0rsmalet om 
g jennomgripende moderni.sering oppe 
til vurdering a llerede f0r siste ver
denskrig, og er senere sett pa fl ere 
ganger. R esulta tet er hver gang blitt 
a t bredden er uhensiktsmessig og den 
disponible p lass er for liten ba de for 
en st0rre bredde og en 0nskelig 
lengde for a komme opp i en rimelig 
kapasitet . Dessuten er det iblant 
trangt om plassen pa «torvet» og 
frem til pakkeriet. Selv om en ny 
maskin pa P.M. II's plass ville bli 
plas·ert hensiktsmessig i «produk
sjonsflytet» og spare n)llbygg, v a lg te 
derfor vart styre a ga inn for en 
m askin i nytt bygg ute pa Vika, hvor 



vi star fritt til a velge dimensjonene. 
D erved slipper vi de ubehageligheter 
som riving, graving og montering 
rnidt inne i fabrikken m ellom de 
andre papirmaskiner ville m edf0re, 
og har fordelen av a t P .M. II kan 
kj0res uforstyrret til den nye ma skin 
blir ferdig. 

De f leste maskiner sorn na bygges 
er Fourdriniermaskiner (mangesylin
dermaskiner). Dette var vi inne pa 
da P.M. V b le besluttet i 195'8, men 
pa grunn av de store kreppordres vi 
den gang h adde, matte vi ha maski
n en kombinert, og har hatt stor g lede 
av dette. Vi har muligheten a demon
tere yankeesylinderen og erstatte den 
med fire a lminnelige t0rkesylindere, 
m en produksjons0kningen ville h a 
blitt beS'kjeden , og dessuten vi! en del 
av de ordres vi regner m ed fremover, 
passe darlig for P.M. V's bredde. 

Sa !it t m er om kvalitetshensynet 
og hvorfor uglittet papir? Svaret er 
at dette f0rst og fremst benyttes til 
sekker, p appkasser, bygningspapp og 
-plater etc., m en ogsa til en del tek
niske forma l hvor der forlanges rent 

spesielle egensk aper, som de nyeste 
m askintyper er bygget for a tilfreds
s t ille. 

De pla ner sorn na settes ut i livet, 
k a n k anskje synes dristige. Vi rna 
ut pa lanem arkedet, og det er ikke 
sma forpliktelser vi pa tar oss. Mar
kedsuts iktene er pa kort S'ikt heller 
ikke srerlig lyse. Konkurransen skjer
pes stadig, og skal vi kunne f0lge 
med og h evde oss, kreves f0rsteklas
ses t eknisk utstyr, og stillstand er 
tilba kegan g. Eksperten e mener at 
forbruket ·av k raftpapir fortsatt vil 
0k e, og ved h elhjertet innsa ts fra dem 
sorn na g jennomf0rer prosjektet og 
a lle dem som skal administrere og 
drive den nye papirmaskin fra 19'67, 
tviler vi ikke pa a t forventningene 
vil bli innfridd. 

Th. 0 . 

I neste nummer av Ranheims-Nytt 
vi! der bli g itt en teknisk beskrivelse 
av den nye papirfabrikk. 

J\;ledaljeutdeling 17. febr. 1965 
Onsdag 17. f ebruar ble Norges 

Vels medalj e for lang og tro t jeneste 
utdelt til '29 av bedriftens ansatte 
ved en tilstelning pa bedriftens kon
tor. 

F0lgende ble beh0rig dekorert: 

Eina r Andersen, 
Odd Bj0rvik, 
Martin Bremseth, 
Konrad Brurok, 
Alf Darell, 
Gus tav Darell , 
H enry Asbj. Eggen, 
A. J. E llingsen•, 
Tormod Eriksen, 
Arvid Gj engst0, 
Ole Gjengst0, 
Kare Guldberg, 
Torleif Hammer, 
Otto Henriksen, 
Bernh ard Horrigmo, 
H ergeir H aarberg, 

Cellulosefabr. 
Bygningsavd. 
Fjrera 
'Cellulosefabr. 
Cellulosefabr. 
Fjrera 
'Cellulosefabr. 
Merkantil disp. 
Sal en 
Etterbeh. avd . 
Ettei'beh.a vd. 
IDttet,beh.avd. 
Sal en 
Ettei'beh. avd. 
Bygningsavd. 
Ettei'beh.avd . 
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Ragnar Johansen, 
Arne K ambuas, 
Bjarne Kvam, 
P eder L a uritsen , 
Audun F. M0ller, 
Paul N ervik, 
Margido Olsen , 
Sven Olsson, 
Einar ·Qvenild, 
Erling Rustad, 
Oskar Saksvik, 
Johan Sivertsen, 
Karl Solem, 

Cellulosefabr. 
Cellulosefabr. 
Hovedavd. 
Cellulosefabr. 
Overing. drift. 
Ettei'beh. avd. 
Ettei'beh.avd. 
Materialforv. 
Kasser er 
Cellulosefabr. 
'Cellulosefabr. 
Ettei'beh.avd. 
Cellulosefabr. 

Personalsjef R onres 0nsket velkom
m en pa disp. Ellingsens kontor og 
nevnte blant ann.et a t med dagens 
rnedalj er har i a lt 255 ansatte ved 
A/S Ranheim P apirfabrik blitt t ildelt 
m edaljen for la ng og tro tjeneste, 
noe Ronres mente matte gi et godt 
bilde av bedriften som arbeidsplass. 

Disponent Overwien foretok der-
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Sittende fra venstre: A . J . Ellingsen , Johan SiveTtsen, P eder LauTitsen. Annen r ekke j1·a venstre: E1·ling Rustad, 

Ragnar Johansen , Sven Olsson, EinaT AndeTsen, Konrad BTurok, ATv id Gjengst0, A r ne Kambuas, H enTy Eggen. 

T1·edje Tekke : Audun M0lle1·, OskaT Saksvik (nesten skjult), Odd Bj0rv ik, Paul N eTvik , Otto H enriksen , Ole Gjengst0. 

Baker st e r ekke : Eina?" Qvenild, H ergei1· HaaTberg, Alf DaTell, Kaare Guldberg, Thorleif Hammer , Margic~o Olsen, 



etter utdelingen av m eda ljene og som 
det fr emg:ir av an.siktene pa bildet , 
vakte m eda ljen e a lmen tilfredsh et. 
Da den m er e h0y tidelige del av 
programmet var vel overst a tt , bega 
f estdeltag erne seg til spiserommet 
hvor Solvoll f ra «Folket s Hus» disk et 
opp m ed en deilig middag. 

Ronres 0nsket velkommen til bords, 
og aile syntes a sette pris pa bordets 
delika tesser. 

Disponerut Overwien k om i sin t a le 
til h edersgjestene inn pa h vorfor 
Norges Vel eg entlig ble stiftet i 1809, 
og ga en oversikt over Norges Vels 
virksomhet i de a rtier som h a r svun
net siden den gang . Til slutt frem
f0rte disponent Overwi en bedr iftens 
takk for aile trofaste dagsverk g jest
ene hadde utf0rt for A /S R anl1eim 
Papirfa brik. 

Formannen i Ra nheim Arlbeids
mannsforening , Tormod Eriksen -
som selv va r bla nt h edersgjestene -
fremf0rte en hjertelig t akk pa vegne 
av de a rbeider e som ha dde blitt til
delt meda ljen . I sin t a le kom E r iksen 
inn pa a t h an kna pt nok hadde sett 
andre bedrifter m ed sa g ode arbeids
forhold som vi ha r pa R a nl1eim i dag. 
Han la dog til , fo r sikkerhet s skyld, 

Arbeidernes 
I januar k om endelig f ripolisene 

til va r e a rbeidere f r a Norsk e Folk. 
Polisene er utsend t og vi skulle der
med vrere komm et t il veis ende m ed 
arbeidernes p ensjonsfond. 

Alle a rbeidere som h adde an del i 
det tidliger e pens jonsfon d h a r saledes 
fa tt sin par t i fo r m av en f ripolise. 
Fripolisens st0r relse avh en ger som 
kjent av a lder og a nsettelsestid pr . 
1. januar 1962, som var den dato som 
ble lagt til g runn ved fondsfordelin
gen. For ovrig ble hele pensjonsspors
m ftJet grundig belyst redaksjonelt i 
Ranheims-Nytts juninummer 1963. 

De a rbeidere som a llerede far ut
beta lt pensjon fra Norske Folk fikk 
ogsa sine fripoli ser. Disse pens jo
nis:ter k an betra kte fripolisen som 
en skriftlig bek reftelse pa pens jons
forhold et. 
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a t a lt godt na tur ligvis k a n bli enda 
bedre. 

Formannen i «I sbjer n » - Ole M. 
Ba rstad - t akket fo r m at en i vel
va lg te ordelag. 

Under prat en ved k affebordet bidro 
fl er e av fes tdeltagerne m ed h istorier 
fra gamle dager . 

Disponent Elling sen fabulerte i 
mun tre ven dinger om dekorasjoner i 
sin a lminneligh et , og fo r t a lte muntre 
episoder fra sitt virk e ba de i inn- og 
utla nd. St0rst jubel vakte vel histo
rien om nordmennene som i Sverige 
lb le f or vek slet m ed k elnerne pa en 
sten ·e f est. F estdeltagerne kom der 
m ed a ile sine ordener slik a t det bare 
var nordmenn og k elner e som m0tte 
uten en eller a nnen form for dekora
s joner . 

Alvin Andersson ber ettet om lut
sprut som forte ba de t il det en e og 
det a ndr e, noe som fikk Tormod 
E r ik sen til a minn e om en bestemt 
per son som kna kket til en annen i 
hodet m ed slegga. Stor jubel. 

Ole M. Ba r st ad fo r t a lte fra hine 
ha rde dager, om da en g utt va r en 
m a nn, - og slik fortsatte gildet ut 
i de sma timer. 

pensjonsfond 
N ar det g jelder de som f remdeles 

er i arbeide, sa k an disse regn e m ed 
at det h ele m ed pensjon vii ga a uto
m a tisk na r de fratrer ved oppna dd 
a lder sgr ense. D et vii saledes ikke 
vrere n 0dvendig a sende fripolis en til 
Norsk e Folk. 

Dersom noen av de m annlige f or 
sikrede skull e falle f ra f 0r oppna dd 
pens jonsa lder, m a .enken sorge for a 
fa sendt dodsattest, vigsela ttest og 
sk a ttekort til N orsk e Folk f0r pen
sjon k a n bli utbeta lt. Vi vil minne 
om at dette bare g jelder enker som 
er under 70 a r. All enkepensjon opp
h0rer som bekjent ved f ylte 70 a r. 

Dersom noen h a r sp0rsm al a stille 
omkring f r ipolisen e, k an disse rettes 
til personalsjef R onres. 
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Den 4. februar tok kontorsj ef 
Erling Dyblie seg tid til a feire sin 
50-arsdag. Det m a tte selvf0lgelig en 
sapass spesiell anledning til, for a t 
denne arbeidsglade herre skulle dis
ponere sa meget av sin tid til sysler 
i den private sektor. 

Dyblie liker a sla stort pa. A pusle 
med en ting ad gangen er ikke noe 
for ham, han vil h eist ha m a nge jern 
i ilden og organisere fremdrift pa 
bred front. Det er formodentlig i 
erkjennelsen av dette at bedrifts
ledelsen har overla tt ham funksjonen 
ba de som kontor- og innkj0pssjef, 
noe som vel rna s ies a vrere ene
staende for en bedrift av denne st0r. 
relse. 
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Dybli e er den f0dte forretnings
mann , og innkj0psfunksjonen er ikke 
fo r ham et ordinrert arbeide, det er 
hans liv, og h an er derfor en meget 
god mann for bedriften. Det g is ikke 
gr0nt lys fo r noen tra nsaksjon f0r 
innkj0pssjef en har overbevist seg om 
kj0pet er sluttet til a bsolutt guns
tigste pris og at forsendelsen vil fore
g a pa den m ate som betinger rime
ligste frakt. Srerlig godt liker han 
seg na r det dreier seg om st0rre 
maskindeler hvor transporten byr pa 
spesielle vanskelig heter og hvor 
frakten derfor lett kan bli temmelig 
dmy om man ikke finner de r ette 
transportmidler og -veier. N ar sa den 
beste ordning er funnet, og bedriften 



spart for un0clige utlegg, gir det 
Dyblie like stor tilfredsstillelse som 
om det dreiet seg om hans egn e 
dukater. 

Dyblies hoved-hobby er a perfek
s jonere seg i sitt arbeid og samle 
kunnska per. H a ns viten er m eget 
omfattende, og han er uten tvil den 
m est sprakm ektige i bedriften. D et 
er ikke nok m ed a t h a n behersker 
save! engelsk og tysk som fransk, 
men han konverserer ogsa lett og 
lek ende pa spansk og portugisisk og 
for a lt vi vet pa enna f lere tungemal. 

Dyblie har ikke oppfattet at det 
egentlig er meningen a t arbeidstiden 
skal overholdes. H a n h a r a ldr i noen 
hast med a avslutte dagens strev, og 
forlater vanligvis k ontoret lenge etter 

at a ile a ndre har stemplet seg ut. 
H an h a r m ed in te resse studert «10 
gode rad nar det g jelder a frem
skynde hjerteinfarkt» og f0lger de 
f leste av dem , m en er a llikevel i f in 
form, t il ikke minst sin egen for
bauselse. 

Som avkobling driver Dyblie hage
bruk , litteratu rstudier, samler fri
merker og vaDJdrer i fj ellet nar an
ledning gis. Dyblie er ogsa h0y fri
murer. 

Skulle vi 0nsk e ham noe for de 
neste 50, m a tte det vrere at han i tide 
f inner en helsemessig sett g unstigere 
fordeling m ellom arbeids- og fritid. 

Falc. 

Hoyutbyttekoking med polysulfidlut 
Papirindustriens forskningsinstL 

tutt ble etablert av treforedlings
industrien i 1923 for a t a seg av 
fe lles forskrungsoppgaver og utvik
lingsoppgaver som ble fo r store for 
den enkelte •bedrift a 10se pa egen 
ha nd. Siden 1956 h ar instituttet holdt 
til i t idsmessige loka ler pa Blindern 
og har idag over 100 a nsatte. Det er 
treforedlingsindustrien selv som be
koster denne b ra nsjeforskning, enten 
g jennom en a vgift av produksjonen 
fo r !0sning av fe llesoppdrag ell er ved 
betaling for sreroppdrag. Instituttet 
har for t iden under utvikling en rek
k e interessante prosjekter som vii 
kunne f a stor betydning for var in
dustri. To av disse prosjekter er av 
spesiell inter esse for oss pa Ranheim. 
Det ene er studiet av innl0psforhold, 
og ved pasketider far vi en ny inn
lepskasse pa P.M. I fra ThuneSI Me
k aniske Vrerksted, den er konstruert 
etter de nyeste teorier fra PFI. Det 
andre prosj ektet av spesiell interesse 
for oss er polys ulfidkoking, som vi 
her skal fortell e noe m er e om. 

Bakgrunnen for polysulfidprosjek
tet er interessant forskningshistorie. 
I 195'2 tok man ved PFI opp studiet 
av korrosjonsforholdene i sulfatko-
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kerne. F or a trenge ned i problemene 
var det blant annet n0dvendig a 
utarbeide h elt nye analysemetoder 
for kokeluten. Under arbeidet m ed 
a nalysem etodene oppdaget m an at 
polysulf id kunne produseres ved a 
ok sydere, d.v.s . bla se luft gjennom 
en blanding av svartlut og hvitlut. 
Dessuten oppdaget man ved elektro
kjemiske unders0k e!ser at polysulfid 
i st0rre konsentrasjoner passiverer 
jernoverf laten og derved hindr er kor
rosjonen. Metoden ble patentert f0rst 
og fremst m ed h enblikk pa a for
hindre korrosjon i sulfatkokere. 

Under dette arbeidet sk affet insti
t uttet seg g rundig kjennskap til sul
fat lutenes kjemi, og det rble g jort 
observasjoner som ga l0sningen til 
polysulfid-kokeprosessen. 

Trevirkets hovedbestanddeler er 
som kjent cellulose, h emicellulose 
(ha lvcellulose) og lig nin. Under den 
vanJige sulfatprosess gar h emiceJlu_ 
losen meget raskt i oppl0sning, mens 
polysulfidlut har den egenskap at 
hemicellulosen ikke a ngripes. Den 
forblir ul0st sammen med cellulosen 
og f0rer til et 0ket utbytte av koket. 
Srerlig h vis k okeluten far anledn~ng 
til a trenge inn i, og impregnere 



Forsk erne som har arbeidet m ed polysulfid-kokeprosessen. 
Fra venstr e: A . Danielsen , P. Landmark, T. Johnsen og P. J. Kleppe. 

flisen f0r koket kj0res opp, vil m a n 
fa god virkning av polysulfidet. 

Det er som reg el en la ng og kost
bar affcere a utvikle en s lik prosess 
fra la borator iesta diet frem til en 
fullt brukbar teknisk og industr iell 
prosess. Der reiste seg en r ekke prak
tiske sp0·rsma l: Hvilken utbytte0k
ning ville man f a i prak sis ? Hvilket 
merforbruk av kj emika lier og da mp ? 
Ville p apirkvalitet en bli den samme? 
Hvilke ulemper ville oppsta i inn
dampningsstasjon og sodahus? 

For letter e a l0se disse problemer 
innledet forskningen et ncerm er e 
0konomisk samar1beide m ed de fire 
st0rste sulfa tfabrikkene i landet. 
Under dette sa m arbeidet h ar d et vcert 
utf0rt f abrikkfors0k h er pa Ran
h eim, og disse fors0k har gatt h and 
i h a nd med vider e utvikling a v koke-
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prosessen i laboratoriet ved PFI. I 
mai 1964 ble det utf0rt enkelte kok 
pa en a v va re sma koker e, og i januar 
ia r bl e det gj ennomf0rt et fors0k i 
full t eknisk skala. I l0pet av de 28 
timer fors0ket va rte, ble det produ
sert 120 tonn m a sse som ble kj0rt 
pa P.M. IV og P.M. V. Resulta t en e 
var t eknis·k set m eg et lovende, idet 
m an registrerte en utbytte0kning pa 
ca . 6 % (regnet a v a bs. t0rr ved) , 
og m an f a nt a t m a ssen ga et fullgodt 
papir samtidig som den var lettmalt 
og lett a avvanne. Noen n evneverdige 
ulemper i inndampningsstasjon eller 
sodahus oppsto ikke, m en fors0ket 
var nok for kortva rig til fullt a fa 
pr0vet denne siden a v saken . 

Et h elt annet sp0rsma l er det 0ko
nomiske r esulta t av polysulfidproses
sen. D et kreves jo ekstra utstyr for 



Opp jinneren P. Landma1· k m ecl Rheodors Automatic Alkali Titrato1· 

tilberedning og oppbevaring av koke
luten. Der medgar relativt mye damp, 
og det blir et ekstra kjemikaliefor
bruk i form av svovel og soda. Det 
er derfor grunn til a vrere n0ktern i 
forhapningene til prosessens 0kono
mi. H er pa Ranheim, og vi skulle tro 
ogsa i landet fomvrig, er m a ngelen 
pa egnet sulfatvirke den dominerende 
fak tor. Vi importerer jo allerede en 
betydelig del av vart r astoff. Poly
sulf idprosessens betydning ligger 
derfor f0rst og fremst i at den til en 
viss grad gj0r oss uavhengig av en 
k ostbar og usikker virkestilf0rs el. 

Samarbeidet med PFI omkring det
te prosjektet har vrert m eget posi
tivt og verdifullt for oss pa Ranheim. 
Vi tenker her f0rst og fr emst pa 
nylig avd0de dr. Bernt Roald som 
utf0rte det banebrytende a rbeide om-
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kring korrosjonsforholdene og sulfat
lutenes kjemi og som de senere arene, 
i egenskap av direkt0r for forsknin
gen, med srerlig interesse drev poly
sulfidprosjektet frem. Fabrikkfor
s0kene har fra PFI's side vret·t Iedet 
av cand. real. P er L a ndmark og dr. 
P. J. Kleppe, og under fors0ket i ja
nuar var h ele 6 mann fra PFI til
stede for a bista m ed analyser og 
kontroll. Karene fra PFI har inspi
rert oss med sin dyktighet og sin 
g l0dende optimisme og tro pa sitt 
prosjekt. Men det skal to parter til 
et godt samarbeide, og her pa Ran
h eim har ansvaret srerlig falt pa 
laboratoriesjef 0ystein Saksvik og 
cellulosemester Ivar Guldberg som 
har g jort en stor innsats under for
beredelsene og gjennomf0ringen av 
fors0kene. F. K. 



Av Ranheim Papirfabriks historie 
(Forts. fra nr. 4 1964 ) 

1900. P a R a nheim var Lundberg og 
Larsen lederne av den daglige drift , 
den f0rste som driftsbestyrer, den 
andre kontorsjef, de var gitt prokura 
i fellessk ap. - For bibestyrelsen var 
oppgaven a a vvikle h ele det s tore 
holdingfirma, h erunder a holde igang 
de bedrifter hvis n edleggelse ville g i 
uforholdsmessige t·a p . - For Ran
h eim g ja ldt det som Lundberg og 
L arsen fremholdt i den ovennevnte 
beregning av 3. juli '1899, hvortil de 
feyet: «Foruten denne paaregnelige 
fordel har m an ogsaa den store for
del at kunde byde en eventuel kj0ber 
en bedrift i fuld gang m ed kunde
kreds, videre lager e af m a teria ler t il 
a t fortsette driften, hvilke omsten
digheder baade vii Jette et eventuelt 
salg og sikkerlig betinge en betydelig 
h0ier e pris paa eiendomm ene end om 
drif t en var nedlagt. ». 

Dette resonnement var ikke til a 
k omme forbi, og det ble ogsa den 
linj e man arbeidet etter. Den matte 
f0rst gjeide selve fabrikken. Tegl
verket stod ikke i samme stilling, 
m en da det for dette av Lundberg 
og La r sen overfor tbobestyrelsen var 
stillet i utsikt en netto arsfortjenest e 
av kr. 20.000, ble ogsa driften der 
fortsatt i '1900. Men a holde pa R an . 
h eim gard var ingen n0dvendighet, 
den var for0vrig ikke fabrikkens 
men Christophersens personlige eien
dom. - Den ble a vertert tilsa lgs i 
begynnelsen av 1900, men intet til
fredsstillende bud kom. 

Etter en oppgave av april 1900 var 
eiendomsretten til vannkraften i Vik
elven fordelt slik: 

R a nheim Gard 1107 naturhestek refter 
F abrikken 900 -»-

For fabrikkens vedkomm ende var 
den a lminnelige s·ituasjon ved begyn 
n elsen av 1900 den, a t det oppad
gaende marked fra 1899 hadde holdt 
seg og det fortsatte a g j0re det h ele 
a r et 1900, bade for cellulose og papir, 
de eksisterende fabrikker· s0kte a ile 
a drive produksjonen opp under de 
forholdsvis gunstige priser. 
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P a Ranheim nadde man opp til ca. 
200 tonn pr. maned . Den nye kokeren 
var igang i mars, og dermed full 
produks'jon i cellulosef abrikken . Men 
det matte vrere et stadig nagende 
trykk pa Jedelsen a matte betale i 
ved kr. 56 og kr. 52 pr. tonn for hen
holdsvis b lel-<:et og ublek et masse, nar 
svenskene betalte bare 1fa -av disse 
priser. Og storparten av Ranheims 
ved matte k omme fra Sverige. I 
Norge h adde fabrikken en eiendoms. 
skog, Drogsetskogen i Skatval, og et 
par uthugstrettigheter i Innherred. 

I en manedsrapport for mai 1900 
m el des: Cellulos•efabrikken tilvirket 
333 tonn , hvorav '21'3 til pa pirtilvirk
ning med tilvirkn.ingspris kr. 48.516, 
salgspris k r . 50.'218 , vinst kr. 1702. 

P apirfabrikken tilvir k et (pakket ) 
176 tonn med tilvirkningspris k r. 
41.195 , salgspris kr. 42.646, vinst k r. 
145'1. 

Marginen var ikke stor. - Fab
r ikkledelsen fastholdt imidlertid a 
kunne regne m ed 4000 tonn cellulose, 
derav '2500 tonn papir pr. a r . Blek et 
masse betales ved midtsommerstid 
med kr. ·2'10 pr. tonn fob. Trondhjem, 
bleking koster kr. 55 pr. tonn. -
Beslutningen om a 0ke papirproduk
sjonen gjentar seg. - I desember 
1900 rna fabrikkledelsen beklage «a 
ni::idgas >~ meddele a t driften i cellu
losefabrikken «ii.r umulig t fa thai-an
cer a i november-desember». Kullfor . 
bruket stiger, prisene pa hjelpestof
fene ogsa, man selger etter en gam
me! kontrakt til kr. 175 pr. tonn 
bleket masse, som na koster i til
virkning kr. 19'5 pr. tonn.. - Noe 
arsoppgj0r for 1900 finnes ikke, men 
ma antas a h a vist underskudd. Det 
paregnede overskudd av teglverket, 
kr. 20.000 , rna h a uteblitt, fo r det 
nedlegges fra januar 1901. 

1901- 02 . Det kildes toff som skulle 
for eligge for tiden februar 1901 til 
a ugust 1902 for oppkonstruksjon av 
driftens forl0p mangler, h er ka n kun 
skisseres den gen.erelle utviklin.g. -
F or cellulosens vedkommende g ikk 
det sterkt nedover med markedet, for 
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ubleket masse fra kr. 133 i 1900 til 
kr. 118 i '1902, der var overproduk
sjon pa det europeiske marked, etter 
Boerkrigens slutt var ogsa behovet 
under hva man regnet som det nor
m a le. For pa pirets vedkommende var 
markedet allerede i begynnelsen av 
1'901 sva k ere enn i 1900 og gikk sta
dig n edover. I slutten av 1901 va r det 
noenlunde tilfredsstillende, m en sa 
kom alminnelig nedgang igjen i 1902. 

Pa R a nheim setter de odelsberet
tigede ett er La urits J enssen seg i 
bevegelse. Ved en odelstakst midt
sommer '1901 ble R anheim gard m ed 
teglverket satt til kr. '267.000, derav 
teglverket m ed t ilh0·rende grunn og 
va nnfa ll kr. 85.000. 

F rubrikken var ikke omfattet av 
odelss0ksmalet. Fra odelss0kerens 
sakf0rer kom den opplysning at av
d0de La urits J enssen h a dde utta lt til 
sin f amilie, at han ved a garantere 
Christophersen mot odelss0ksmal kun 
hadde t enkt a binde s eg overfor 
Christophersen personlig. Odelssaken 
bl e imidlertid oppgitt i a ugust a v 
odelss0keren «pa g rund av de daar
lige tider i cellulosebransjen som be
frygtedes at ville m edf0re en garuske 
betydelig nedgang ogsaa i Ranheim 
gaards iruntekter hvis fabriken n ed
legges.» 

Bobestyre!s·en a verter er i septem 
ber 1901 Ranheim fabrikker tilsa lgs, 
m en intet dr0fte!sesverdig bud meldte 
seg. - Ved midtsommer n est e ar 
g jentas salgsfors0ket, denne gang 
ved a uksjon 30. juni, og over bade 
fabrikken m ed anpart a v Nylands
fossen og over R anheim gard. H0yst
bydende 1ble advoka t Ramm m ed et 
samlet bud pa k r . 230.000. Approba
sjonsfristen va r 8 uker. 

Der satte seg imidlertid krefter i 
bevegelse i Trondhjem for a soke 
bedriften sikret trondersk kapital: 
«Det forlyder a t et aktieselskap er 
under dannelse her i byen til kj0p og 
drift a v R a nheim Bruk. Hvis selska
pet kommer ista nd efter den fore
lagte plan vii b ruket blive drevet m ed 
tmndersk k a pita l, ni tiendedele av 
aktionrerene er trondere. - Den sti
pulerte kjopesum er ubekjennt. Men 
vi skal ikke foregripe begivenheter
nes gang v ed a m eddele for m ange 
detaljer. Kun vii vi utta le at den 
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tronderske kapital her bydes en for 
distriktet m eget vigtig opgave og, 
som det synes under rimelige vilkar, 
sa det vilde vrere beklageligt om den 
lot a nledningen ga sig forbi uten et 
forsok.» (Adr. 30/6 1902. ) 

Utdragsvis skal anf0res a t m a n 
stilte opp et driftsoverslag utvisende 
et driftsoverskudd •av en s t0rrelses
orden pa k r. 91.000, e t nettoover
s'kudd til avskrivning og utbytte pa 
kr. 64.000. Produksjonsoverslaget var 
2600 tonn a r lig, som alt skulle ga til 
papirfremstilling . Utgiften e til mo
dernisering kr. 30.000. - Men forsl a
get f 0rt e ikke frem . 

Pa Ranheim gar produksjonen i 
begge fabrikker under de forhold 
som m a nge ars kummerlig vedlike
hold og helt uteblevne moderndser
inger matte m edfo·re. Det a ller meste 
av produksjonen gar til ekspor t til 
Engla nd. Kontorsjef L a rsen sluttet 
- visstnok ved a rsskiftet 1901/02, 
og et ablerte seg i papirbransjen i 
Kristia nia. Lundber g far stri a len e 
med «denne belt fra begyndelsen for
kr0blede og ilde anlagte fabrik». Og 
«duktiga Iilla Axel»· h enger i. -
Blekeriet ble revet n ed i 1901- 02. 

Det var ved en decisjon av skifte
retten a t de R anheim Cellulosefabrik 
A /S ti!h0rende midler skulle inndra
ges under beha ndlingen av firmaet 
Chr. Christophersens Konkursbo s•om 
dette tilhorende. Denne decisjon var 
a v Kristia nia H andelsbank innanket 
for byretten, s'Om etter 3 a rs ventila
sjon ved dom av 27. september 1902 
underkj ente decisjonen. Bade ba nken 
og R anheims andre kreditorer ha dde 
gjort g jeldende, at fabrikken kun 
ma tte ansees a vrere Christophersens 
debitor, idet den var registrert som 
A /S m ed egen k apita l kr. 750.000, 
hvorved f irmaet vistnok ble hoved
aksjonrer, m en i firmaets b0ker var 
fabrikken alltid fort som debitor. 

Konkursboet inna nket dommen for 
hoyest er ett. 

Imidlertid m a bobestyrelsen h a 
funnet a burde ib0'ye seg for byretts
kjennelsen, idet den 10. november 
1902 besluttet a t R anheim Cellulose
fabrik s kulle utskilles fra Chr. Chri
stophersens konkursbo for derpa a 
ga over til eget kon\kursbo . 

(Forts.) 



Kontormekanisering 

Enh ver a v oss kjenner 
til h vordan vi fra tid t il 
annen k a n bli g r epet av 
en ny mote - hvordan 
Vi fr is t es til a f 0lge mo
ten . 

Innenfor omradet k on
torarbeide og k on toror
ganisa-s jon har nye mu
lig heter apnet seg for a 
fa arbeide t unna , og de 
nye hjelpemidlene blir 
tatt i bruk i -et s likt om. 
f ang a t man kan were 
fr is tet t il a snakke om 
en m ote. - Vi m0ter 
daglig uttrykk som 
elek t ronisk og integrert 
da t a beha ndling, EDB, 
h ullkort etc. etc. K a n
skje uten at vi vet det, 
m 0t er vi ogsa daglig pro
dukten e fra disse hjelpe
midlen e. E ksempelvis k an nevnes 
f jernsyns lisensen fra NRK i form av 
et h ullkort - likesa premievarslene 
f ra fors ikr ingsselskapene - og ikk e 
a forglemm e vare mere eller mindre 
kj rere sk at:tetrekkstabeller og skatte
sedler som er sk revet ut a utomatisk 
med de nye maskinene. 

Tiden er na kom m et for oss pa 
R a nheim t il a ta i bruk en av disse 
hjelpemidlen e - n emlig hullkort
m askiner. Dette ikke for a f0Ige med 
i en motebevegelse, m en fordi fab 
rikken n a er bli tt sa stor at vi mener 
det er l0nnsomt a ta i bru k en ny 
t eknikk. 

F irmaets vekst og st0rre grad av 
spesialisering ( etterbehandling) har 
0k et k on torarbeidet og kravet til 
opplysninger av alle slag. Vi skal til 
enhver t id h a best m ulig oversikt 
over vare lagerbeh oldninger av inn. 
og utgaende varer - vart bokholderi 
- var e utestaende fordr inger - var 
salgs- og innkj0psst a:tistikk - vare 
k a lkyler - vare omkostninger - og 
ikke a forglemm e l0nningsarbeidet 
m ed sk atteregnsk aper etc etc. 

Etter nok sa langvarige analyser 
av a ile disse forhold, har vi n ylig 
inngatt kontrak t med Bull Norsk A/S 
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Bildet viser h.ovedm.askinen i et 
hul lkortanlegg - nem.lig tabulatoren 
som bl. a. leser, regner og skr·iver ut 
r esultatene pa de blan7cettm· vi filns
ker. 

om levering av hullkortmaskineri 
h0sten 1964. De f0rste par ar vii da 
medga til a fa a nvendt h ullkortm eto
den pa de problem er som er nevnt 
ovenfor. Det er m eningen a start e 
med bokholderi og 10nningsarbeidet. 
og sa ta de 0Vrige ting •Sa fort Vi 
makter omleggingen. 

H va star sa B ull Norsk A /S for? 
Det var nordmannen, ingeni0r 

Fredrik Rosing Bull som i 1920-
arene la grunnlaget for det navreren
de verdenskonsern BULL ved visse 
oppfi nnelser innenfor hullkortsekto
r en . E tter ing. Bulls d0d i 19'25 ble 
a r beidet drevet videre i N orge m ed 
a utvik le og skaffe marked for disse 
hullkortmask inene. I '1930.arene ble 
fabrikas jonen overf0rt til Frankrike 
i La Compagnie des Machlnes Bulls 
regi. Dette selskap ble stiftet i 1931. 
Siden den gang har Bull bygget vide
re pa ing. Bulls patenter og ideer. 



Organisasjonen har hatt en enorm 
vekst og er idag verdensomspennende 
- m ed '22 datterselskaper - hvorav 
BULL NORSK A /S er ett, - m ed 
ia lt 10 fabrikker og omkring 20.000 
ansatte. Bull har et bredt produkt
utva lg, fra konvensjonelle hullkort
maskiner til s tore avanserte e lektro
niske anlegg. Disse m askinen e m ar
kedsf 0res na i 40 land. F ra sommeren 
19'64 ble det inngatt et f inansielt og 
t eknisk jmerkantilt samarbeide mel
tom BULL og det kjmpem essige 
amerikans"ke firma General Elektric 

Hva gar sa hullkor tmetoden ut pa? 
N0kkelen til denne metoden er hulL 
lwrtet h vor man k an registrere opp
lysrringer i form av t a ll eller lboksta
ver ved hjelp av sma firkantede hul
ler. Vi viser et bilde av .et hullkort 
med huller for a lfabetet fra A til A 
samt tallene fra 0 til 9. 

Etter at opplysningene er regist
rert i kortet k an hullkort maskinen e 
ved hjelp av elektriske impulser 
«lese» opplysningene. Hullkortanleg
get bestar av flere maskiner som har 
sine bestemte funksjoner : hulling, 
sortering, utregning, lagring og skri
ving av opplysninger, f. ek s. ferdige 
l0nningslister, beholdningsoppgaver 
osv. Hullkor toperat0rens arbeid be
star i grove trekk av a flytte kort
bunkene fra den ene maskinenhet til 
den andre, gi maskinene de n0dven
dige blank etter for skrivearbeidet 
samt a fore t a arkivarbeidet med hull
korten e som skal hentes frem eller 
sett es bort. 

14 

Det fremgar altsa at betjeningen 
av maskinene er relativ t enkel nar 
f0rst systemet er vel tilrettelagt og 
innar1beidet . F 0r vi kommer dit star 
vi imidlertid overfor et omfattende 
analysearbeide med oppsetting av 
detalje-rte programmer som m askin
ene skat arbeide etter. Maskinen e rna 
n0yaktig instrueres om hva de skal 
g j0re. Det er ikke tale om noen ro
boter som k an tenke selvsten dig . 

Vi har nevnt at metoden vii bli tatt 
i bruk fordi v i men.er det vii vrere 
l0nnsomt. Deri Jigger dog ikk<e a t 
noen av vare a nsatte star i fare for 
a miste jobben sin, men f lere av oss 
vil fa vart arbeidsomrade mere eller 
mindre forandret - og svrert m a nge 
av oss vil merk e omleggingen enten 
man er !ever and0r av opplysninger 
til hullkortanlegget, eller den som 
sk al motta bearbeidede opplysninger 
og oppgaver fra a nlegget. L0nnsom
h eten Jigger i at vi mener a kunne 
fa flere og bedre og hur tigere opp
lysninger om mange av de ting som 
er IJJ0dvendig for a lede bedriften var 
pa den m est rasjonelle m3:te. Inn
sparing av personale kommer f0rst 
i bildet pa !itt lengre sikt i form av 
en mulig begrensing i 0kingen av 
stab en. 

For de ansatte mener vi a kunne 
forespeile en forbedring i l0nnings
avregningen - dessverre ikke i form 
av m ere i l0nningsposen - men iall
fall en grei spesifikas jon av hvordan 
man er kommet frem til brutto!0nn 
og den nettol0nn som f innes i posen. 



Alt som ska t skje i forbind else m ed 
omleggingen til hullkort kan ikke fA 
plass i Ranheims-Nytt, men a llerede 
na kan det sies a t et vellykket r esul
tat avhenger svrert mye a v a t de 
opplysninger som ska l bearbeides av 
maskinene er r iktige - a t de blir 
r iktig hullet i hullkortene og a t de 
kommer til hullkortavdelingen til 
fastsatt t id . Kra vet til tydelig skrift 
pa rekvisisjoner og l0nningsblanket 
ter o.s.v. vil 0ke sterkt. 

Selv om dette er m ent som en 
orientering om hva som er fore. 

Fravwr 
Vart legekontor f0rer sta tistikk 

over fravreret til a il e ansa tte i bedrif
ten. Det er s0s ter Aa se som ha r 
denne jobben , og selv om hun m a 
mase pll. fra vrersoppgavene enkelt e 
ganger, forteller s0ster Aa se a t sta
tistikkarbeidet ga r greit. 

I arsrapporten for 1964 finner vi 
disse tall: 

staende pa kontorfronten, ska t vi ikke 
unnla t e a n evne at det verkt0yet vi 
akter a t a i bruk og sa kan videre
f0res til a bli et direkte ma tnyttig 
hjelpemiddel til styring av selve pro
duks jonsprosessen . Dette er en utvik
ling som er i full sving og a ller ede 
t a tt i bruk hos enl{elt e a v de store 
innen br ansjen. Utviklingen g j0r ras
k e fremskritt pa omra det, og vi ser 
ikke bort fra a t disse ting kommer 
h elt pa «moten» f0r vi vet ordet a v 
det. T. Schjet ne 

. 
l 1964 
kinene, og det k a n ga ut over a rbeids
k a m era t er S'Om rn a anbeide ekstra for 
a fy lle den tomme pla ssen . N a r vi na 
ha r kommet opp i hundrede da g er 
med skoft, er bedriften tvunget til a 
se a lvor lig pa sp0rsma let , og ansatte 
som fa r r egistrert fra vrersdager som 
s k oft i 1965 m a vrere forb er edt pa a 
m0te liten forst ll.else hos bedrifts-

Sum f ra vrer 1964 : 6.986 clageT 

Sykefravrer 
3 dager og 

mindre 

Menn: Arbeidere 
Funksjonrerer 

511 d. 
80 d. 

Kvinner: Arbeidere 
Funksjonrerer 

138 d . 
115 d. 

Sum 844 d. 

Hvis vi ga r ut fra a t a r et hadde 
280 arbeidsda ger, ser vi straks at 
mange Arsverk g ikk t a pt i '1964. D et 
a ller m este va r sykdomsfravrer, m en 
f0r jeg belyser dette nre rmer e vil jeg 
sette finger en pa de 101 dager som 
skyldes skoft. Skoft er fravrer uten 
grunn og burde derfor ikke finnes i 
statistikken. Ansa tte som unnla t er a 
m0te pa arbeid uten grunn viser etter 
min mening liten ansva rsbevissthet. 
Bedriften k a n komme i un0dige vans. 
keligheter v ed bema nning av m as-

15 

Sykefravre1· 
4 dager og P e rm isjon 

mere Mili trertj. Skoft 

4. 34'5 d. 586 d. 80 d. 
241 d. 42 d. 0 d. 

512 d. 97 d . 21 d. 
'218 d. 0 d. 0 d. 

5.316 d. 725 d. 101 d. 

ledelsen n a r deres sak bli r t a tt opp. 
La oss sa se !itt nrermer e pa syk

domsfra vreret . Med 500 arbeidere og 
280 a rbeidsdager i Aret utgj0r syke
fravreret 3,9 %, noe som forteller a t 
va re arbeidere er «frisk ere» enn ar
beider e i mange andre bedrifter. P a 
tross av dette sa betyr 5.506 (ar. 
beidern es sykeda ger ) sykedag er a t: 
Arbeiderne g jennomsnittlig h adde 11 
fra vrersdager hver pa grunn av syk
dom, 
eller a t : 



FOOl fer 1905 

6 5 menn 

Funks,ono!rerer 7 menn 

1905-1914 

9 5 menn 

11 kvrnner 

22 menn 

1915-1924 

111 menn 

11 kv rn ne r 

22 menn 

19 25- 1934 Eller 1935 

9 4 menn 93 menn 
6 kv.nner 7 ~vmner 

17 menn 18 menn 

2 kvrnner .----
4 kv.nner 20 kvrnner 
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20 arbeidere var fravreren.de hver 
en este aJ'beidsdag i '1964 p a grunn a v 
sykdom. 

Ser vi hvordan sykefravreret var 
fordelt pa de enkelte a ldersgrupper, 
far vi f0lgende bilde : (som den gra
fiske fremstilling ovenfor). 

Forsavidt k an det vrere hyggelig 
a fastsla at vare mannlige arbeidere 
h ar lettere for a holde seg friske jo 
eldre de blir. D e kvinnelige arbeidere 
har sitt sykefravrer m er e jevnt for
delt over a ile a ldersgrupper. 

Bedrift ens funksjonrerer h ar i lik 
h et m ed a rbeiderne et syk efravrer 
som Jigger pa et rim elig niva , m en 
ogsa blant disse er det den yngste 
a ldersgruppe som har hatt f les t per
san er pa sykelisten. 

D et er f0'lgelig naturlig a sette 
fr.em den hypotese at vare yngre an
satte er de som h ar lettest for a fa 
syk efravrer, og dersom m an studer er 
fravrerskortene sa gar det frem at 
smafravrer pa en dag eller to - de 
inntreffer hyppigst b lant de unge. 

Selvsagt skal man holde s eg hjem
me n ar man er syk, - vi har plikt 
til a fors0k e a bli frisk igjen sa snart 
som mulig, b a de overfor arbeidsgiver 
og trygdeinstitus joner. M en man m ft 
jo si at det er noe pafallende at vare 
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yngste m edarbeidere skal vrere de 
som blir ha rdest ramm et av de «fa _ 
ranger» og forkj 0Ie!sesepidemier sum 
gar. Eller Ia oss si det pa ·en aTh!len 
m a t e. JEre vrere de eldste b la nt va r e 
ansatte na r det g jelder syk efravrer. 
Det er «trel» i dem . T. R . 

A ga en tur f0rst 
Etter hva det p astaes skal dette na 

innta k es i skolens Irereb0ker. 
«A ga» 

D et gar til pa den m aten at den 
ene foten settes foran den andre, 
kroppstyngden f0res over pa den 
fremste foten hvoretter den bakre 
flyttes framfor denne. Deretter r epe
teres det hele. Glem ikke a f lytte 
f0tten e vekselvis - en av dem k an 
ellers bli la ngt etter. 

\ 

Stoff t il neste nr. innleveres I 
innen 10. mai 1965. 



Vernearbeidet . 
l 1964 

Verneutvalget har i 1964 bestli.tt 
av: Dr. Smith, bedr.lege. 0. Troste
t·ud, arb .ledern es repr. Sv. Ekelund, 
hovedverneombud. T . Ron res, verne
Jeder. 

Verneutvalget gjennomforte i li.ret 
som gikk 2 vernerunder. Utvalgets 
rapporter ble sendt til de enkelte 
avdelingsledere samt vedlikeholds
sjef . Det fremgli.r av rapportene at 
utvalgets anmerkninger etter hvert 
blir ganske sterkt preget av v elferd , 
selv om man nok ogsli. m il. betrakte 
sporsm:U om temperaturen, stoy etc. 
som vernesporsml\.1. 

Verneutvalget vii bemerke at man 
fortsatt moter velvilje hos de enkelte 
ledere p li. a ile nivli., selv om dette 
k an varier e. I aile fall har utvalgets 
rapport fra varrunden blitt imote
kommet i hoy grad. 

Verneutvalget har ha tt to utva lgs
moter i 1964. 

Bedriften var r epresentert p li. Vern 
og Velferds vernemote i Trondheim 
ved Trosterud , Ekelund og Ronres. 

I f ebruar 1964 var aile verneom
budene samlet til mote p li. bedriften , 
hvor verneutvalgets m edlemmer sok
te 11. p li.virke ombudene til 11. vrere 
aktiv i vernearbeidet. R esultatet for 
1963 ble g jennomgli.tt p li. motet. 

3.- 5. november ble det arrangert 
et vernekurs under ledelse av Leif 
Olsen fra Vern og Velferd. Kurset 
fikk god oppslutning bli.de fra ar
beidslederne og verneombuden e -
bortsett fra ombuden e i Cellulose
fabrikk en. D et kom frem en del kon
krete punkter under kurset, og disse 
ble nevnt i en rapport t il overing. 
Moller etter kurset. 

I folge rapporten fra kursets Ieder 
er det antagelig lite nytt vi kan 
kjore opp med i kampen mot arbeids·
ulykkene. Vi fli.r vel derfor fortsette 
som vi har g jort, - soke 11. drive 
opplysning og pavirkning p li. vanlig 
mli.te. 

Oversikt over skader og fravrer i 
1964 sammenlignet m ed tidligere li.r: 
Ant. sk. 1960: 42 Ant. frav.d. 925 

>~ » 1961 : '31 » » 617 
>:. >:. 19612: 39 » » 902 
» » 1963: 43 » » 533 
» » 1964 : 47 » » 1194 
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Som det fremgli.r g ir li.re ts resultat 
et noe dystert bilde, og det var a il e 
ulykkene i 1. kvartal som forst og 
fremst bidrar til dette. Vi hadde da 
hele 19 arbeidsulykker og 4'50 fra. 
vrersdager. Forovrig har bedriften 
vokset en del fra 1960- 61 - b li.de i 
omfang og ma nnskapsmessig, sli. man 
kan derfor si a t anta ll skader holder 
seg ganske kons ta nt. 

Oversikt over hv ordan skadene 
inntHtff og slcadet kr.oppsdel. 

Gli, snuble, f a lle: 10 skader 
Betjening av m askin: 10 » 
Bruk av h andverktoy: 7 » 
Gjenstand fait: 6 » 
T ransport: 5 » 
Under loft: 5 » 
Diverse : 5 » 

Fingrer og h li.ndskader: 17 skader 
Ar m , s'kulder : '2 »• 
Hode: 8 » 
Rygg : 8 » 
Ben, fot , trer: 13 » 

Fingrer og fotskader dominerer 
stort, og selv om salget av vernesko 
i 1964 kom opp i 52 par mot 28 pa r 
i 1963, sli. kunne 5 av taskadene vrert 
unngli.tt ved bruk av vernesko. 

Den lengste skadefrie periode had
de vi i 3. kvarta l hvor september 
kunne fremvise 0 skader. Men som 
vanlig er det 2. kvartal som gir det 
hyggeligste inntrykk m ed bare en 
skade i a pril og en i m ai. Det m erk
verdige er a t juni sli. kommer mea 
seks uhell akkurat som i 1963. 

N li.r dette skrives har vi a lleredc 
n li.dd februar, og vi k an notere at 
januar g ikk ut m ed 5 skader. D ette 
er «en fora n» 1964 da vi hadde 6. 
Det er tydelig a t vi er inne i det 
«morkeste» kvarta l ulykkesmessig 
- det viser a ll erfaring b li.de her og 
ved andre bedrifter. 

Stadige gjentagelser av h enstillin
ger om forsiktig het b lir m an nok lei 
av. Men vi vii likevel minne om at 
det ofte er glatt i vintermanedene, 
- morkt er det ogsli.. Dette b etyr at 
vi m il. utvise ekstra omtenksomhet i 
denne tiden . Det kommer oss selv og 
vli.r familie til gode - vi kan n emlig 
unng li. mang en sk ade ved det. 



Forslagsvirksomhelen 

F0lgende forslag er behandlet og 
premiert. 

Meldelw~·t nr. 322: 
Forslag til ny oppbevaringsmate 

for verkt0y i verkt0yburet m ek. verk
sted. 

Oppmuntringspremie: kr. 100,- . 
Forslagsstiller : Knut Wikdahl. 

Meldelwrt m·. 323: 
Forslag til forbedring av «Roll-it. 

om> merkeruller. 
Premie: kr. 200,- . 
Forslagsstiller: K asper Skjervold. 

M eldekort m·. 325: 
Forslag til merking av tamburen e 

Ikke for a kritisere ortografi og 
skrivema te, m en for a illustrere hvor 
vanskelig norsk kan vrere for en ut
Jending, gjengir vi brevet ordrett 
som vi fikk det. 'Det ville ha t a pt sin 
sjarm om vi skulle ha rettet pa ord 
og stil. Vi synes ellers det er veldig 
godt g jort a skrive sa godt etter et 
kort norgesopphold. 

R ed. 

Til R edaksjonen for «R a nheims 
Nytt» 

Kjare hr R edakt0r 

J eg rna allerf0rst t akke Reda k
t0ren og R edaksjonskomiteen for den 
venlig omtale som Dered h a trykkt 
om meg i bedriftsavisen nr '3. 

Jeg rna si at etter min hj emkomst 
til Polen, pa minner jeg stadigt den 
praktfull tid jeg h a dde sum prakti
kant pa Ranheims Papirfabrik.verk
sted, spesjell ma jeg bemarke den 
venlig og a penhjertet behandling jeg 
hadde patreffet bade fra Styrelsens 
som fra fabriksarbeiders side, aile 
a rbeidska meratene ha paviset meg 
den stor hjelp og radsassistance, det 
ma jeg t a kke dem a ile for da jeg h a 
!art mye. 
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pa PM II og PM III. 
Premie : kr. 150,- . 
Forslagsstiller: Oddva r Darell. 

M eldekort nr. 321: 
Forslag til ny type krepprims

holder til de enkle symaskinene i 
Sekkefabrikken. 

Premie: kr. 75,- . 
Forslagsstiller: Anonym. 

M eldekort nr. 328: 
Forslag til ny type n0steholder for 

bade store og sma n0ster ved de 
enkle symaskinene i sekkefabrikken . 

Premie : kr. 75,- . 
Forslagsstiller: Anonym. 

Forslag m ed meldekort nr. 320, 
321, 324 og 329 behandlet , m en ikke 
premiert. 

J eg rna ogsa si, a t Der e land og 
folk ha gjort en stor og aldrig g lem
mende inntrykk pa m eg. Jeg vil 
a ldrig glemme den vidunderlig Nor
ges landskapp - de eventyrlige fjel
ler og fjorder , skove og h0ylands
utsikter, og ikke bare det, men det 
norske folk som jeg m0tte ha viset 
m eg sa mye av det gode og hjertlig
het, a ile har vart sa ekstra hygge
lige imott m eg og det paminner jeg 
her i Polen med en sannlig r0st, og 
det rna D ere tro. 

J eg synnes ogsa at en sa slik ut. 
veksling -af de unge mellem vare 
Iande, skulle bli en bygg ningsten til 
en mellomfolklig sammenarbeide v ed 
a t fundamentere ·en riktig og lang
varig lykke bland folkene s·om 0nsker 
fred og glede i verden den. 

Ved denne anledning rna jeg 0nske 
F rubrikens Direksjon, Redaksjonsko
miteen og a ile Bedriftensarbeidere 
og arbeidskameratene et 

Godt Nytta r 

Marian Cieslak 
1964-a rets praktika n.t fra Polen 

W arszawa, dn.ia 17. XII. 1964 



lnntrykk fra en ferietur til 
Grekenland 

Klokken 21 la ndet Tra nsa irs DC 6 
pa «H ellenikon», Atens flypl ass, etter 
7 timer i luften. 

Etter start fra K0benhavn gikk 
turen over 0st-Tyskla nd, Tsj ekko
slovakia, Ungarn og Jug oslavia . De 
80 deltag erne i r eiseselska pet bestod 
vesentlig a v svensker og da nsker , 
men ogsa noen f a nordmenn. 

For en skandinav som er vant til 
lyse n etter pa denne a rstiden, er det 
!itt fremm ed a bli m0tt av stum. 
mende m0rke sa tidlig p a kvelden . 
Den beha g elige t emper aturen tilla t er 
slett ikke nordiske s-ommerklrer , sa 
jakker og k a pper blir raskt overf0rt 
til kofferten . 

En rutinert r eiseleder overbeviser 
ganske raskt t oller en om a t skandi
naver er fredelige folk som slett ikke 
h a r m a sl{ingevrerer og bomber i ba 
gasj en. 

La ngs en bred aveny g a r turen i 
buss inn til byens sentrum, forbi fat
tigslig tyrker -bebyggelse, den antik
k e Sta dion, de imponerende s0ylen e 
i Zevstempelet og kong Hadrians 
triumfbue. Gjennom den gamle by
delen Plaka, hvor f er den ga r i et 
virvar a v sma le gater og pittoreske 
smug, f a r buss.sjaf0ren vist sin a r
tistiske kj0ret eknikk. 

Hotellet , «E stia Emboron, Handels
huset», viser seg a vrer e en gra mur
bygning r ett overfor f rukttorget. H er 
lblir en ikke mottatt a v en flomb elyst 
m armorinngang og tjenere i livre, 
m en derimot a v en hjertelig gjestfri
het. Med et en este ord: ·«Kalispera, 
god kveld »., h a r en r0pet hele sin 
greskkunnska p og betraktes dermed 
som en gammel venn av huset. 

En k veldstur i den ga m le bydelen 
er en m a lerisk opplevelse. La ngs de 

I n n sei lin g en til M andra kihav n en pa Rhodos 
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sm a le stredene har folk samlet 
seg i sml\. grupper for 1\. fl\. en 
hyggelig prat eller ofte i ivrig 
diskusjon om de politiske for
hold som hersker i denne del 
a v Europa. 

Her sitter hele familier ben
ket rundt middagsbordet mens 
praten gl\.r om dagens h endel
ser. Ateneren lever mye av sitt 
famili eliv ute pi\. fortau et, der
for er en atensk h eim vanlig
vis s vrert enkelt innredet, ofte 
bare et par vrerelser hvor fa
milien sover og h usmoren Jager 
maten. 

I de mange sml\. vertsh usene, 
ta vernene, er kokkene i full 
jobb under fresende P etro
makslamper. Etter en spaser
tur langs ujevn brolegning 
smaker det utmerket med g ril
jert fl\.rekj0tt og et beger gyl
len Retzinavin. 

Foran en p lankeport sitter 
en gubbe i dypeste s0vn, men 
blir bruta lt revet ut a v dmm
meland av et verita belt katte
slagsml\.1. En skopusser 0yner 
ennl\. sjansen til 1\. tjene 50 0re, 
og har tatt opp forf0lgelsen av 
en utenlandsk turist. 

Fra skoleb0kene heime hus
ker en antikkens Grek enland, 
filosofene, orakelsvar i Delfi 
og hrertog mot P ersia, m en 
a ile minn esmerker fra den tiel 
blir bare eru ramme rundt et 
pittoresk folk eliv som for turisten er 
langt mere opplevelsesrikt. 

Sommerdagene er gloende varm e 
her i Aten . Ved middagstid, n l\.r tem
peraturen Jigger i omrl\.det 30- 40 ° 
C, stilner a lt arbeidsliv. Kontorer og 
butikker stenges, fo lk holder sin 
siesta p i\. et skyggefull t st-ed. Utpl\. 
ettermiddagen blir det igjen liv og 
r0re p i\. arbeidsplassene. Torghand
leren vender tilbake til sin bod med 
friskt mot og ny kraft i stemmen. 
En nordboer erfarer ganske snart a t 
Glyfa da-kysten er det r ette sted n l\.r 
dagen er som varmest . En h alvtimes 
busstur f0rer en ut til ·en hvit sand
strand og krystallk lart Middelhavs
vann omkra nset av duvende palmer. 
Mektige Evkalyptustrrer krydrer luf
ten med en forfrisk ende eim m ens 
tusenvis a v sir isser og cikader musi-

Klevask ved bybnmnen i en liten 
landsby pa Rhodos 

serer fra det tette l0vverket. Den 
mondene Astir Beach frister med 
restaurant og danseorkester h elt ute 
ved strandkanten. H er kan man m en
ge seg m ed m1llionrerer, m en s lett 
ikke gratis. 

RHO DOS er en liten 0y i den Dode
kanesiske 0ygruppe utenfor Tyrkia. 
H er blir en motta tt av et herlig kli
ma . Fra mars t il november er regn
dagene m eget sjeldne, m en varmen 
<blir pi\. g runn av de svalende havs
vindene a ldri trykkende. Middeltem
peraturen s iste 1\.ret Ill. p i\. 16,5 ° C i 
den kaldeste m l\.neden og 28° C i den 
va rrneste. 

Rundt h ele 0ya finn es innbydende 
hvite sandstrender og bl l\.gr0nt k rys
tallk lart vann . 0ya som nil. er gresk , 
har ligget under romersk, tyrkisk og 
italiensk h erred0mrne. Tyrkerne rep-



H avguclen Poseiclons ternpel pa kap. Satmion 

En v anlig lanclsbyheirn pa Rhoclos 
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resenterer en ganske stor del av 
befolkningen. En m erker et tydelig 
skille mell om grekere og tyrkere, m en 
dette ha r ikke gitt seg tilnrerm elses
vis sa ulykkelige forhold som pa 
Kypros. Tyrkerne bor i egne bydeler, 
med egne s·koler og gudshus. De har 
svrert va nskelig for a komme inn i 
0yas sma industrier som uten unnta k 
er greskdirigert. Tyrkerne lever der
for sa godt som utelukkende av fiske 
og jordbruk. 

En far inntrykk av at inntil kysten 
a v Tyrkia Jigger det m a nge greske 
0yer hvor motsetningsforhold m ellom 
tyrker og greker i en kritisk situa
sjon k an sette hele 0stre Middelhav 
i fla mmer. 

Skal man oppleve og forsta dagens 
Grek enla nd rna m an ogsa h a en viss 
oppfatning av gardagens. Mange sed
vaner og leveregler har sine r0tter i 
antikken. En ettermiddag gar turen 
inn til Ka miros, en by som for noen 
tusen a r siden ble begravet under et 
jordskjelv. N a er byen a vdekket, og 

en kan g j0re seg opp en m ening om 
hvordan en a ntikk by tok seg ut m ed 
gater, torg, t empe! og arbeidsbostc
der. Nar man etterpa bes0ker en 
moderne la ndsby Ienger inne pa 0ya . 
kan man forestill e seg hvordan fo lke
livet i Ka rniros t edcle seg. 

H er m0ter en fo lk i f eststemning 
og torget pyntet til stor byfest. Det 
h elstekte faret freser over g l0·rne, 
vinen perler i g la ssene og den typiske, 
ry tmiske musikken lokker f ler e og 
flere til plassen under det eldgamle 
sulvskimrende oliventreet. 

Under de k rok ete grenene kaster 
parafinlampene et romantisl{ skjrer 
over byens sprekest e ungdommer 
som i fargeglade drakter danser sine 
folk edaooer. 

I kretsen rundt lampeskj reret sitter 
landsbybefo lkningen fra minstebar_ 
net pa mors fang til en eldgammel 
sauegjeter m ed sn0kvitt skjegg. Det 
lir lang t pa n a tt f0r musikken og 
dansen stilner av og hver f inner 
heim til s itt. G. G. 

AKAN 
I va r tid dukker det s t a dig opp 

forkortelser som betegnelser pa 
organisasjoner og over enskomster. 
EFT A er en s lik fo rkortelse, og etter 
hvert g li r forkortelsen inn som det 
naturlige navn. 

Hva skjuler seg sa bak det mys
tiske ord AKAN. AKAN ble stiftet 
h0sten 1963 og ·h eter egentlig Ar
beidslivets Komite mot Alkoholisme 
og Narkoma ni. Forma let er kort og 
greit: 
A. Ved opplysning og pa virkning 

forebygge a lkoholisme og nar
koma ni. 

B. Hjelpe a lkoholskadde og n arka
mane til et normalt liv. 

I h elgen 12.--'13. desember 1964 
ble AKAN presentert pa St0ren f or 
representant er fra LO og Arbeids
giverforeningen i Trondheim-distrik
tet. 

Sekretrer Ragna Kar lsen orienterte 
om AKA'N's virksomhet og m a l, over
lege Fr. Wildhagen foreleste om a l
koholen og dens innflytelse pa ar
beidsytelsene. P ersona llege Jul H a n
sen, Oslo kommune, orienterte om 

for holdene i hovedstaden og byrasjef 
Liv Kluge om den nye lov om sos ia l 
forsorg. 

Overlege Wildhagen ga en solid 
innf0t·ing i a lkoholikerens problem er. 
H a ns fremstilling av veien fra de 
f0rste hyggelige drinker til a lkoholi
kerens ha p!0se tilvrer else, var tind
rende klar og ble fremf0rt m ed en 
inderligh et som ga et tydelig bevis 
pa Wildhagens personlige erfaringer 
pa omradet . H a n er som kjent over
lege ved et av va re st0rre a lkoholi
k erhj em . Som den st0rste b0ygen 
pekte Wildhagen pa den k jensgjer
ning a t en a lkoholiker a lltid har 
vanskelig for a innr0mme overfor seg 
selv at ha n har kommet sa la ngt a t 
ha n har bli tt avh engig av a lkohol. 

Vi tar h ape at AKAN vii lykkes i 
sitt a rbeide - kunne vi bli spart bare 
for noen fa av de tragedier a lkoholen 
har forarsaket i mange hj em vii mye 
vrere vunnet. 

Vi har i dag ca. 40.000 a lkohol
sk a dde i vart la nd, sa AKAN har en 
stor oppgave a ga inn for. 

T. R . 



Vernearbeid og kurs 
Det er dessvene en kjent sak at 

R. P. ikke Jigger srerlig godt an i 
den konkurransen som endel bedrfter 
her i landet driver , om hvem som ha r 
de frerreste arbeidsulykker. 

For a friske opp kunnskapen e i 
vernearbeid ble det for en tid siden 
holdt vernekurs pa Ranheim, m ed 
distriktsleder for vern og velferd i 
Rogaland, Egil Olsen, som foreleser. 
Deltakerne var oppdelt i to grupper, 
arbeidsledere og verneombud. Det 
kom kans·kje ikke fram noe spesielt 
nytt i a rbeidsledergruppen, m en repe
tisjon rna selvf0lgelig til. Egil Olsen 
var en «frisk », innleder, men h an 
m0tte ogsa «friske»· kursdeltakere. 
og mange problem er kom i s0kelyset. 
Oppm0tet i denne gruppa var godt. 

I kurset for verneombud var opp
m0tet ogsa godt, bortsett fra Cellu
losefabrikken. ( Grunnen?) R.-Nytt 
har snakket med endel av deltakerne, 
som vi stilte endel sp0rsm~J. 

Hovedverneombud Svm-re Ekelund 
mente kurset var godt, m en beklaget 
at sa fa av ombudene fra «Cellulosen» 
m0tte opp . H an likte ikke at bedriften 
Jigger sa da rlig an i konkurransen. 
Kunne ikke forsta grunnen, for han 
mente vernearbeidet ble drevet godt 
her . H elt forn0yd var han ikke med 
sikringen pa huggeriet, men du kan 
se pa snekkerverkstedet. Uten tvil 
den best sikrede arbeidsplass. H.-avd. 
kom som en god nr. 2, m ente han. 
Tenk bare pa pla seringen av skum
gummi pa steder som f0r har skaffet 
mangen blodig skalle . P a sp0rsma! 
om han ha dde noe spesielt 0nske, 
svarte han, at en st0yma ler ville han 
g jerne ha brukt pa enkelte plasser, 
og at stablingen av rull matte bli 
sikrere .. 

John F'arbu mente ogsa ·at kurset 
var godt. P a sp0rsma l om hva grun. 
nen til den forholdsvis store ulykkes
prosent kunne vrere, svarte han, at 
det er for liten va k enhet fo r fare
momenter. Rutinerte arbeidere ut
f0rer en jobb pa en m a te som k an 
vrere skjebnesvanger for en nybe
gynner. H a n syntes a t det i de siste 
a r er kommet god fart i vernearbei
det h er pa bedriften. P a sp0rsma! om 
hva som k an g j0res for a avverge 
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ulykkene, svarte han : Orden pa ar
beidsplassen er m eget viktig. Ellers 
pa talte h a n at det ·er hang til a ,sette 
i gang nytt m askineri f0r det er 
ordnet m ed skikkelige verneanord. 
ninger. Bruk av vernemidler? Det 
gar bra, men verneskoene er for 
varme. 

Oskar Saksvik : Kurset var greit 
og interessant. For a g j0re k a l pa 
ulykkene m ente h an a t orden pa 
a rbeidsplassen var en hovedbeting
else. Syntes a t stillaser etter repara
sjoner og nyanlegg ble staende i 
lengste laget. Verneskoene er for 
varme, men b edre ventila sjon i ar
beidslokalet ville k a nskj e rette pa 
forholdet . 

MaTi e H augan: Vi var to kvinne
lige deltakere pa kurset, og likte det 
godt. Vi er v el kans·kje den avdelingen 
som har minst arbeidsulykker, m en 
sa har vi vel ogsa minst farefullt 
arbeid. J ernplater for a dekke over 
huller i golvet likte hun ikke. 

Ole KiTkv old: H an kjente til spi
keren i fj0!a fra f0r , m en det k an 
ikke g j entas for ofte. Ma ten en fin
ner fra m til en ulykkes arsak pa var 
srerlig interessant. Grunnen til ar. 
beidsulykkene? Du rna huske pa at 
det er en voldsom ekspansjon h er pa 
bedriften, m ed mange nyansatte. 
Faremomenter vi va rsler fra om blir 
hurtig f jern et . N ei, verneskoene pas
ser bedre pa polen. 

Steinar Barstad: Greit kurs. Repe
tisjon er oodvendig. Ska l vi komme 
bort fra ulykkene, rna det ikke an
settes nybegynnere i n0kkelstillin
gene. Vi rna finne oss i a begynne 
med enkle ting, for a lrere. B. 

Hva stalisti kken sier 
Det er betydelig st0rre sjanse for 

a bli rammet av ulykkestilfelle for 
den som spiser mindre enn 500 kalo. 
r ier om morgenen. Unders0kelser 
viser en tydelig stigning av ulykkes
t ilfeller m ellom k r. '8 .30- 9.00. Er 
va re tidspunkter for skiftbytte feil 
valgt? Kl. 6.00 om morgenen er sa 
tidlig, at det a spise for mange blir 
utelatt. Det blir a styrte direkte fra 
senga. 



Kraftsj ef Bjarne Sandtrn 

h·obler av 
Ved den rutinemessige kontrollav

lesning ·a v instrumentene 5. janua r , 
ble det fo r kraftsj efens v edkommende 
r egistrert 69 kW a r. Etter gj eldende 
bestemmelser gikk ha n da over fra 
tariff T '2 (ind ustrielt bruk) til t a riff 
H 4 (priva te husholdninger ) hvorved 
kontrollfeltet ble faseforskj0vet f ra 
skille- og effektbryter til de m ere 
hjemlige sadanne (TV, r adio, t a k- , 
vegg- og utelys m. m.). D et sukk som 
ved den anledning unnsla pp. kraft
s jef en, var n eppe av Iettelse, dertil 
va r tilknytningen til f aJbrikken f or 
sterk. For Sa ndtm var det bedriften 
f0rst og sist, det til t ross for at h an 
er et av de m est typisk e familiem en
n esker som tenkes k a n. N a r det v a r 
et eller a nnet p f erde innen h ans 
sektor, va r det bare a styrte a vgar de 
u ans·ett tid og a nlednin.g, og uten 
sma lige hensyn til a ntrekket. D et 
fikk heller va g e seg med bladressen 
om det derved kunne innvinnes noen 
minutters produksjonstid. J'a om ly
set blunket a ldri s a lite pa et tids
punkt hvor krafts jef en hj emme h a d
de lyset pa , va r han n ede i kra ft
sta sjonen f0r noen i f a brikken r akk 
a komme inn. Ellers kunne h an bud-

sendes til de m est ulagelige t ider , 
med samme r ask e reak s jon. 

Det a t Sa ndtr0 a ldri va r tung bedt, 
f0rte na turligvis til m an ge, til dels 
selsomme m isbruk, s om f . eks. den 
gangen en a v de forlengst h enfa rne 
formenn r ing te midt pa n a tten og 
m eld te a t na sto hugg.eriet. Den da
vrerende verksmester s tilte raskt 
noen sp0rsm a l, blant annet om sik
ringene va r kontrollert og fikk be
kreftende sva r , hvoretter form annen 
gikk h en og skiftet disse. D a Sandtr0 
noe sen er e nrermet seg as tedet , h 0rte 
ha n pa lan g a vsta nd a t dr iften var 
igang ig jen, og pa tomta m 0tte h an 
fo r m a rmen som dypt beklaget at h a n 
hadde vekket verksmester en un0dig 
m ed i forbifarten a bem erke a t «her 
gar det rundt». Ble Sandtr0 opptent 
av vrede ? N ei, h ans humoristiske 
sa ns forn ektet seg like lite denne 
gangen som ved en annen a nledning 
da en noe uerfa r en formann vekket 
verksm esteren pr. t elefon ved 3-tiden 
om na tten f or a sp0rre hva han 
skulle foret a seg m ed en m ann som 
va r rblitt syk. Dette ikke fordi han 
a nsa Sandtr0 for srerlig skikket t il 
a Stille diagnosen og foreskrive den 
r ette t er api, m en fordi h a n ikke 
turde ringe til sin egen m ester . 

Det er gansk e imponer ende at 
Sa ndtr0 som h a r m askinteknisk ut
da nnelse, ogsa er blitt ekspert pa det 
elektroteknisk e omra de. Men faktum 
er a t h ans kunnskaper pa dette om
r a det er sa omfa tten de a t h an kan 
dmfte elektrotekniske pr oblem er m ed 
hvem som h eist, og h an har da ogsa 
statt fo r a ile u t videlser og nya nlegg 
pa dette f elt. 

Vi k a n ikke huske a t Sandtr0 noen 
g a ng har kommet til k ort over for et 
teknisk problem. H a n har en eg en 
evne til a finne utvei i a ile situa
s joner , selv om det ser a ldri sa b roget 
ut. 

D et blir a ldr i kjedelig i Sandtr0s 
selskap . H ans r eplikker er rammende 
og ha ns historier legio. 

Sa ndtr0 er hjelpsomheten selv, og 
h an har stor omtanke for andr e. Det 
er nok m ange, ikke minst de eldre 
(som k an t akke Sa ndtr0 for m ange 
hyggelige turer g jennom a r ene ), som 
m ed god g runn sendte k raftsj ef en 
en varm tanke da h an t akket av. 

A . M . 



70 ar 
Den menneskelige tilpasrlingsevne 

er heldigvis m eget star, ellers ville 
man ikke vrere i stand til a m0te a ile 
livets tilskikkelser. P a et punkt er 
det im idler tid vanskelig for en del av 
oss a forsone seg med endring i til
vrerelsen, til tross for at denne pa 
ingen m ate kommer uanmeldt, og det 
er nA.r vi tar skrittet over i pensjo
nistenes rekker. 

For enkelte er tanken pa denne 
overgangen langt fra lystelig, m en 
nar det gjelder de tre som nylig nad
de a ldersgrensen, fikk vi inntrykk av 
at de med glede sa frem til aremals
dagen, selv om de forsavidt godt 
kunne tenke seg a fortsette enna en 
tid i arbeidet. De hadde a il e klart for 
seg hvordan de skulle innrette seg 
og regnet m ed a fa trivelige dager i 
tid en fremover. 

Den eldste av trekl0veret er Ing
vald Wreras som fylte 70 a r 4. feb
ruar, sa fu lgte Einar J akobsen 24. 
februar og dernest Ole Faksvag 26 . 
februar. 

lngvald Wroras 

Wreras er ekte R anheimsbygg og 
av dem som har en usedvanlig lang 
arbeidsdag i fabrikken. All ered e i 
1960 ble han tildelt Kongens For
tjenstmedalje etter 5"1 ar i bedriftens 
tjeneste, sa han kan na se tilbake pa 
hele 56 ars virke pa Ranheim. Det 
ma vrere ga nske rart a h a fulgt 
bedriftens og teknikkens utvikling 
gjennom nrermere '6 decennler hvor 
sa m eget har skjedd, og Wreras selv 
er g lad for a h a vrert med pa ekspan
s jonen, de trasige periodene til tross. 

W reras var altsa bare 14 ar da han 
fikk sin f0rste jobb i fjrera, og han 
var ikke sa meget eldre da han ble 
lemper i huggeriet. Den gang var det 
ingen avtale angaende timel0nnen 
for ungg uttene, og det kunne derfor 
bli noe vilkarlig hva den enkelte opp
nadde. W reras oppdaget snart at en 
av hans arbeidskamerater i samme 
aldersklasse var verdsatt til adskillig 
mer pr. tim e enn han selv. (Vedkom
mende hadde samme etternavn som 
cellulosemesteren.) Wrera s var ikke 
snauere enn at han troppet opp pa 
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kontoret til disponent Lundberg og 
fremholdt at etter hans oppfatrlin.g 
burde det vrere samme l0nn for sam
me arbeide, noe som Lundberg ikke 
ville bestrid e. Den arme cellulose
mesteren ble oppkalt og matte stande 
til rette for sin noe egenartede 10nns
politikk, men for Wreras ble det opp
rykk til samme sats som kameraten. 

I sodahuset h vor W rer s senere 
arbeidet i mange a r, var det ikke bare 
stas. Det var meget vanskelig a reg•J
lere varmen, med r0yk og fastbren 
nlng av Iuten i varpene som beklage
lige f0 lger. A meisle ut belegget i en 
gjentettet varpe var ikke av de trive
ligste jobbene. 

F ra sodahuset kom Wreras over i 
diffus0ravdelingen hvor h an arbeidet 
helt til h an g ikk av, og hvor han ogsa 
likte seg best. I diffus0rhuset kunne 
det for0vrig vrere ganske risikabelt 
a oppholde seg i gamle dager, med 
de noe skmpelige bJaseledningene 
man den gang h adde. Mer enn en 
gang var det pa hekta at han berget 
seg ut nar dampf0yken fylte rommet. 

Wreras synes som nevnt at utvik
lingen har vrert g ledelig, og da denne 
samvittighetsfulle og pliktoppfyllen
de hedersmann trakk seg tilbake 
syntes han det var en trivelig ar
beidsplass ha n for lot. 



Einar Jakobsen 
I likhet med Wreras er J akobsen 

f0dt pa R anheim, og disse to har 
for0vrig f ulgtes a d g jennom livet . De 
har vrert venner siden g uttedagen e, 
de sto til konfirmasjon sammen og 
de begynte samtidig i faJbrikken. Beg
ge ha r Kongens Fortjenstmedalje ved 
siden av medalj ene for lang og tro 
tjeneste. 

Jakobsen fikk f0rst pr0ve seg som 
flisl emper i huggeriet, og kom sa 
noe senere ned i fj rera. H er f ant han 
imidlertid at arbeidsl0nnen ikke sto 
i forhold til innsa tsen, og da dispo. 
nent Lundberg en dag kom ned p a 
k a ia fremla han sin oppfatning av 
sake'n for denne. Lundberg m ente det 
ha dde liten hensikt iverksette noen 
opprykking, da pa legget sa a llikevel 
ville ga til kino og s jokolade t il flic
korna, m en det h ele endte a llikevel 
med at tim esa tsen ble jekket opp 2 
0Te 

i akobsen h a r ogsa vrert verksted
arbeider, og har i denne stilling blant 
annet vrert m ed pa a montere koller
gangene, m en det er jo spesielt som 
su!fatk j0rer vi husker h am. Det skul
le vrert artig a vite hvor mange vag
ger han h a r kj0rt inn i de forskjellige 
sodahus, sikkert et imponerende tall. 
I den tiden hadde m an ingen m eka
niske hjelpemidler. Hvert grann mat
t e lempes opp i den rela tivt h0ye vag
gen , og k!umpene ma~te _bearbeides 
m ed hakke. Det sa a llbd fmt ut bade 
inne i bua og langs tra nsportveien. 

Ordensma nnen J a k obsen fornektet 
seg ikke. Rver eneste vagg ble . om
hyggelig kostet av f0r den bl e skJ0Vet 
av garde, og g ulvet fikk samm e be
handling etter !wert som dungen 
skrumpet inn . 

Av m ere dram a tiske episoder min
nes Jakobsen srerlig den gang sag
dammen r0k og turbinledll'ingen ble 
fylt med plankebiter og iss0rpe. D a 
h an va r en ·av dem som holdt minste
ma let for a kunne smyge seg inn i 
r0ret ble h an utstyrt med stearinlys 
og s~ndt inn for a lempe ut is. _En 
av kameratene, Erling Knudsen , v1ste 
seg a vrere et nummer for dryg og 
ble sittende fast. H an b le h a lt frem 
i t emmelig avkledd tilstand. D et var 
forresten ikke den eneste gangen 
J akobsen fikk en slik jobb. Ved en 
annen anledning m a tte han inn i et 
pilratt ent trer0T under f·wbrikken for 
a m a le lengden. H eldigvis holdt r0ret, 
og han slapp helskinnet ut igjen. 
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Jakobsen h a r a lltid vrert idre tts
interessert, og i yngre a r var «J e ja » 
en av k a nonene pa fotballbanen. 
Sa mmen m ed blant a ndre «Verten» 
Georg Knutsen , Ole Wiik og Ludvik 
Bj0rneras, g ikk han inn for a bla se 
liv i lagsarbeidet som hadde ligget 
nede i f lere a r . Det viste seg at 
interessen var der , n a r det bare var 
noen som tok initiativet. Det ble a n. 
lagt ny idrettsplass, og skibakken 
fi]{k en g jennomgripende «a nsikts
l0ftning»•, m ed det resulta t at bade 
sommer- og vinteridrett f ikk stort 
oppsving. 

Skotthyllsporten har ogsa en h0y 
stjerne hos J akobsen. H an setter pris 
pa a ferd es i skog og mark, og na r 
h an na k an innrette seg etter 0nske, 
vi! han sikkert ogsa bli a finne ute 
pa sj0en som fisker. 



Ole Faksvag 
Faksvag k ommer fra Kvenvrer pa 

Hitra, og bl e som naturlig er, tidlig 
fortroli g m ed sj0en, kanskje mer e 
enn godt var nar det g jelder et sa
vidt farlig elem ent . En gang holdt 
det da ogsa pa a ga galt. En sommer
dag var det fritime pa skolen, og 
s ammen med fire andre g utter f ant 
F aksvag pa a bruke tiden til en seil
tur rn ed en bat som Ia ved bryggen. 
Et stykke utpa ble det noe kluss m ed 
sei let. Den gesvinte, m en ulykkelig
vis ikke svemmedyktige Ole var ikke 
r a dl0s, m en entret raskt masten for 
a bringe sakene i orden, og resultatet 
uteble n a tur ligvis ikke. De som hadde 
befunnet seg nede i baten, h a dde den 
ford el a t de var sa nrer hvelvet at de 
fikk klort seg fast , m ens Ole n atur
ligvis havnet sa la ngt unna at h an 
ikke ha dde noen sjanse til a berge 
seg. H eldigvis ble ulykken observert 
fra land, og redningsekspedisjonen 
n a dde frem idet Faksvag gikk under 
for tredje gang. En av hjelperne 
dukket og fikk h a m opp ig jen. Det 
g ikk bra denne gangen, m en det var 
sa nrere pa som det kunne bli. 

Faksvag fikk ikke skrekk for sj0en 
etter denne hendelsen , og vel var det, 
for den var jo bade transportvei og 
at'beidsplass. Fiske hadde h a n m attet 
vrere m ed pa f ra han kunne lefte en 
a re, og etter endt skolegang ble det 
h a ns yrk e. A v mange g runner var 
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dog arbeid pa land a foretrekke, og 
i 1921 reiste han til en s0ster pa 
R anheim m ed tanke pa a kornm e inn 
i f abrikken. noe som dog ikke lyktes 
f0r to a r senere. I m ellomtiden tok 
h a n hyre p en frakteskute og fikk 
a nledning til a g j0re seg kj ent m ed 
!eden sa la ngt nord som til T romse. 

I de nrermere 40 ar F aksvag har 
virket i bedriften har han for den 
a lt overveiende del arbeidet pa sak
sa, etter f0rst a ha jobbet i hollen
deriet og H-avdelingen. Som skjrerer 
var han meget dyktig og kj ente a ile 
knepene som rna til om arkene skal 
bli prima under a ile forholcl. H a n var 
a ldri i beit uans·ett hvor ureglem en
tert pa piret oppf0rte seg. 

F aksvags fremste hobby har a lltid 
vrert fotballen. H a n har ikke deltatt 
aktivt pa laget, m en n edlagt et stort 
arbeide som Ieder, og innsatsen ga 
resultater. H a n minnes f. eks. enna 
med glede den 4.-r undek a mpen i 
Sa rpsborg, hvor Dosse Sten e s0rget 
for utligning av sarpingenes 2- 0 
ledelse innen fl0yten g ikk. 

Som pens jonist vii Faksvag ferst 
og fre mst kose seg m ed sin nrermeste 
familie, og selv om han har over
dra dd huset t il sin s0nn, vii det a llike
vel bli !itt av hvert a henge fingren e 
i bade ute og inne. En og a nnen tur 
til slekt og verm er vii nok komm e 
som avvek sling i programmet. 

A.M. 

Nye permer for R.N. 
D et ha r g jennom lengre tid vrert 

spersmal om permer for oppbevaring 
av R.N. I vaktstua vii det na bli ut
stilt en ny type permer som er la ngt 
m ere h ensiktsmessige enn de gamle. 
P risen er fra leverand0r k r. 4,80 pr. 
perm, men bedriften vii subsidier e, 
slik at abonnenter far dern for 3 k r . 

D et vii bli utlagt tegningsliste. 

R ed. 



HuldTeset eT i Stug·udalen 

D egTadert til uthus 

Fjell og hytte 
N a r det stunder mot pasketid 

dr0mmer m a nge om fj ellvidder badet 
i sol og m ed silkef0re, slik vi ser det 
pa forsid ebildet denne g a ngen . Da er 
det godt a h a en hytte a ty t il i et 
her lig f jellter reng, og m itt favoritt
t erreng er Stug udalen og fj ellen e 
omk r ing, 

12 mil og 2 tim ers b ilt ur fra R an . 
heim Jigger Stugusj0en omgitt a v 
f jellvidder som egner seg utmerket 
for t urer ba de sommer og vinter . 

I ves t Jigger Bukkha mmer en og 
Kj01ifj ell med de f0rste spede bekke
sikkel som senere fo r t setter som Tya, 
Ga ula og Glomma. I syd ha r vi Vigel
fj ell og f jellveien over t il A ursunden 
og R0ros. De t re Skard0rene i syd0st 
m ed bekk er , elver og sj0er er ba de 
vilt og vakkert f jellter reng . Mot 0s t 
ruver Sylene m ed sin h0yeste topp 
pa 1'766 m et er , og i n ord0st ha r vi 
N ea , Esna, E ssa ndsj0en og 0yfjellet. 

I disse traktene k a n m an streife 
omkring og fi sk e i bekker, elver og 
sma og store vann. Ba de 0rret og 
r0r k a n b it e vill ig, og stort sett er 
det ba r e kilosfisk a fa. 

Det k a n vrer e va nskelig a ska ffe 
seg hytte eller hyttetomt i Stug uda l 

V essings_i0dammen 

eller omegn . I 1960 va r jeg sa heldig 
a komme over en fl ek k som sa bra 
ut og va r til sa lg s. 

Som t idliger e besk revet i R an
heims-N ytt , er det mang e m at er a 
bygge og innrede en hytte pa . J eg 
valg te r eisverk. Med g od h jelp og en 
del f ler e treller, bla neg ler og en n oe 
s t0rre respekt for sne-kkeryrket had
de jeg hytten f erdig h0sten 1960. 
Med t0mmermannspanel utvendi g, 
forskj ellig e typer innven dig og diver 
se annet som gammel rokk og seng. 
benk, var jeg g odt forn0yd inntil 
vid ere. Senere er en gamm el l0e b li tt 
til uth us, og m ere bli r det vel a f inne 
pa etter hvert. 

Men ingen roser uten torner . Den 
vakre naturen i Tyda ls t rakten e h ar 
trondhjemmerne og sa sett seg behag 
i til a nnet enn friluftsliv. Det bygges 
derrminger, tunn e·ler , kraftv erk og 
veier over a lt i fjellene. Og det blir 
ikke a lltid sa vakker t etter slik an
leg gsvirksomhet. 

La oss lik evel ha pe a t det herlig e 
t errenget i St ug uda len og omegn 
fortsatt k a n b li til g lede for mange 
a v oss ba de sommer og vinter. 

0. s. 



D eT bygges -

Sz.ik bade sma og stoTe gutteT 
clr0mm e1· . 



Aktualitet anno 1965 

Trivsel 
I R anheims-Nytt e r det i tidens 

lop skrevet artikler og omta ler av 
mange slag, ba de ris og ros, m est ros 
selvfolgelig, som seg hor og bor i et 
sadant «magasin». Det er et t em a 
som jeg ikke k a n huske har vrert 
omtalt, n emlig TRIVSEL pa a rbeids
plassen. 

Trivselen er i seg selv n rermest 
sagt et Alfa og Omega fo r de a nsat
t es formkurv e, dermed a rbeidsglede, 
innsats og effektivitet. Altsa uten 
tvil en av de a ller viktigste f a ktorer 
pa ai'beidsplassen e. K an skje s pesielt 
i da g ens bilde, mer enn noen gan g, 
med a ll den uro som h ersker og h a r 
innflytelse pa en og hver. Det skulle 
vel vrer e i a lles interesse a t der ved 
hver a rb eidsplass (•a vdeling ) va r slike 
forhold a t m a n fikk den nodvendige 
ai'beidsro og fred, fo r a fa interesse 
og dermed arbeidsglede i det m an 
til da glig holder pa m ed. Og her 
kommer m an inn pa kjernen av den
n e art ikkel, i og m ed a t jeg ha r for
sta tt det derhen a t det finnes av
deling er ogsa. v ed denne (var ) bedrift 
hvor det ikke er g jort det som g jor es 
bor for a fa til sunner e a rbeidsfor
hold, og dermed det S'Om fo ran n evnt, 
arbeidsglede, effektivitet osv. 
dessverre. 

En skulle tro a t enhver f oresatt 
burde t a hand om sine a nsa ttes v e 
og vel, ved hver a vdeling, m en det 
ser ut som at enkelt e ikke makter 
denne oppga ve a v sin g jerning . Fol
gelig har man det motsa tte a v over
skriften til denne a rtikkel. Altsa 
t r ivsel blir til u.trivsel, m ed a lt som 
horer inn under der , og fo lgelig opp
sta r det konflikter, misnoye, gills
singer m. m. som m an rna finne seg 
i a !ide under , i vrerste f a ll pa a revis . 

Og her kommer m a n inn pa de 
ulemper s•om det ka n f ore til. Det 
vii fore for langt a komme h elt inn 
pa alt dette h er, (for dette t ema kun
ne det jo skrives store avha ndlinger 
om), m en jeg skal ba re minne om a t 
(kanskje momenter som forkla r er 
den r ela t ivt hoge ulykkesprosenten , 
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ell er fravrersprosenten , som det tid
liger e ha r vrert slue vet om i R.N. ) 
na r det oppstar problem er , konflikt er 
osv. som de enkelte «legger pa seg », 
gir det seg utslag i den uro s•om h er s
ker, og som k a n influere pa sa m a n
ge sett, som f . eks. stress , m a vesa r , 
n evroser, a lkoholmisbruk m. m. som 
igjen k a n g i g robunn fo r Ja ng t m er 
a lvorlige sykdommer og lidelser . Man 
rna sporre seg selv : H va k a n g jores 
{blir g jort ) i dagens bilde fo r a bedre 
pa de fo r hold som h er er omta lt, og 
s om indirekte k an fore til sa mye 
elendighet ? 

Vi k jenner a ile slagordet: Tiden 
trenger trygg tra fikk. J eg t ror og sa 
tiden trenger trivsel. Eller for a fa 
til en storre r egie : tid en trenger t ids
mess·ig traktem ent til trivsel. For a 
runde av dette «innlegg» vii jeg til 
slutt ba r e minne om a t vi a ile er 
kommet til jorden for a vrere h er en 
stund, Ia oss a ile p rove a f a den 
stunden til a b li sa t rivelig som mulig 
fo r oss, - vi sk a l jo til s lu t t ·a il e 
vandre den samm e vei. 

N. N. 

Uten tvil er «Trivsel» en viktig 
f a ktor i a ile bedrifter, og enhver pa 
sin pla ss rna h a plikt til a g jore hva 
han k a n fo r a ok e den . 

I R.N. nr. 2 1963, r ettet en innsen
der sp orsma l t il forslagskomiteen, 
om de ville t a seg a v forslag i a ile 
k a tegor ier. D et er ikke kommet noe 
n eg ativt svar. Derfor, a ile som m en er 
a ha en ide S'Om k an los e problem er 
og ok e t r ivselen, prov a sende inn et 
forslag. Da ha r du g jort en positiv 
innsats. R ed. 

Vennliglzet 
- det er sa lite et ord, sa enkelt. 

Det synes sa fa ttig imot det store 
ordet kj rer ligh et . Men vennlighet er 
kj re rlighetens s ma mynt, som sk al 
brukes i de daglige utgiftene. 

Beskow 



Bedriftsidrett 
Holmenkollstajett 

Ranheims-Nytt har ha tt en sam
tale med bedriftsutvalgets formann , 
Aksel Berge, om pla ner og denslags 
for sesongen 1965. 

Vi har g li.tt i gang med mosjons
og kondisjonstrenlng for en tid siden. 
Denne trening har foregatt i skolens 
gymnastikksal, men jeg m a si at jeg 
er !itt skuffet over oppslutningen , 
sier han. 

- Vi har lagt merke til at det ved 
enkelt e bedrifter er ga tt i gang m ed. 
skat vi kalle det, gymnastikkpauser 
i arbeidet. Dette gjelder f.eks . NEBB, 
likesa ha r Nob0 planer om noe lig
nende. Hva med dette pa R anheim ? 
sp0r vi. 

- Det ga r ikke her, pa g runn a v 
arbeidets art . Det er ikke bare a 
stoppe en papirmaskin i 10 min. f . 
eks. Men jeg er enig i at det k anskje 
spesielt hos oss hadde vrert behov for 
ordnlngen. 

- Hva har du a si om deltagelse 
i Holmenkollstafetten til va ren. Vi 
har sett plakater om dette pa opp
slagstavlene. 

- Til det er a si , svarer han, at 
a lt er klart nar det g jelder den 0ko
nomiske side av saken, men det h ele 
sta r og fall er na m ed om interessen 
er sa stor a t vi far mange nok til a 
ga inn for treningen. For Ia det vrere 
klart , trenes m a det f0r en slik opp
gave. 

Vi vii her skyte inn, at i tilfelle 
bedriftsidrettslaget kommer til a 
starte i arets Holmenkollstafett, blir 
det ikke f0rste gang Ranheims-nav
net figurerer pa programmet. Ran
heim Idretts•Iag har vrert deltager 3 
ganger f0r , og a ile gangene er det 
blitt ·2. plass. F0rste gang var i '1952. 
Laget startet i klasse A og matte se 
seg ·slatt ·av Oslo-Vidar som fikk 
tiden 50,54, m ens Ranheim brukte 
5'1,56. I 1953 var det Bergens-klubben 
Gular som kom f0r Ranheim i mal. 
Tidene var h enholdsvis 51,49 og 52,25. 

Det ble n a h ele 9 a r f0r R anheim 
Idrettslag satte kursen over Dovre 
med Holmenkollstafetten som ma l. 
Stammen i laget var stort sett den 
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FTa Bislet i 1962 under 
H olmenkollstatetten 

samme som i 1952 og 1953, og f0lge
lig var alderen pa deltagerne na sa 
h0y at de var kvalifisert for delta 
gelse i oldboysklassen. Atter en gang 
ble det 2.plass idet Dra mmens-klub
ben H ellas vant pa tiden 54,42 mot 
R anheim 55,10. 

Sp0rsmalet er na: Komm er be
driftsidrettslaget til a fortsette denn e 
tradisjonelle plasseringen som nr. 2, 
eller kommer de 0verst pa premie
listen - eller Ienger ned. Tiden vi! 
vise det. Men f0rst og fremst ma det 
trenes, sa bedriftsidrettslagets for-
mann . 

E 

«J eg holder m eg i fo r m ved a l0pe 
opp trapper to trinn a v gangen.» 

«Det g jorde j eg ogsa h elt til jeg 
enga ng kom ut for et ulike t a ll. » 



Valg av tillitsmenn 

Arbeidsmannsforening 

Ranheim 

8-2 1965 
Styret: 
Formann: Tormod Eriksen. 
Viseformann: Arne Brekke. 
Kasserer: Olav Fossen. 
Sekretrer : Arvid Vreras. 
Styremedl.: Ingvald Fredriksen, 

Aud Eidem, Asbj0rn Johansen og 
Egil Gipling. 

Varamenn: Arnfinn Knutsen, Arne 
Vestmo, Johan Paulsen og Gunnar 
Aune. 

Revisorer: Hergeir Haarberg og 
Rolf Barstad. 

Varamenn: Hermann Skjervold og 
Ingvald Fredriksen. 

Produksjonsutvalg: 
Medlemmer: Arvid Vreras og Marie 

Haugan. Valgt 19'65. ('2-a rig valg) 
Medlemmer: P er B. Moen og H erman 
Haugen. Valgt 1964. 

Varamenn: Johan P a ulsen og Aud 
Eidem. Valgt 1965. Louis Aura n og 

85 dr: 
Andreas Haugen 2/4 -65 

8o ar: 
Ole Stav 7/2 -65 

75 ar: 
'Carl Granbom 1/2 -65 
Martin Stamnes 4/3 -65 
Oskar Bj0rnstad 9/5 -65 

70 ar: 
Richard Ulstad 31/3 -65 
Bror Johansson 25/4 -65 
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Ingva ld Fredriksen. Valgt 1964. 

Arbeidsstudietillitsmann: 
Jens Nervik ('2-a rig valg) 

F eriehj emskomite: 
Formann: Arne Brekke. 
Styremedlemmer : Jakob Grytbak 

og Einar Kvarm e. (2-arig valg) 

Repr. til Ranheim Hus for eldre : 
Martin Kambua s. 

Varamann: T rygve Torgersen. 

1. mai-komite: 
Formann: Arne V estmo. 
Medlemmer: Knut Bj0rvik, Gunnar 

R0stad, Willy Grytbak og E gil Gip
ling. 

R epr. til 17. mai-komite: Haralc 
J ohansen. 

6o a1·: 
Hermann Hansen 1/4 -65 
Alf Efschen 24/4 -65 
Fridtjof Bj0rnstad 29/4 -65 
Frei Johansen 3/5 -65 
Birger Olsson 14/5 -65 
Trygve Torgersen 10/6 -65 

50 ar: 
Otto Normann 17/4 -65 
H enry Eggen '2/6 -65 
John Farbu 7/6 -65 
Rolf Verkland 10/6 -65 
R eidar Sivertsen 19/6 -65 



Verneombud pr. 8-2 1965 
Hovedverneomb ud : Borge La rsen , Gummiering sa vdelingen . 
Cellulose f abTikiGen : 

Paulsens skif t : R ust ads sk i f t: Svebakks skift : 
Kokeri : Vern eombud: 

Va r a m enn: 
Ruggeri: Ve rn eombud: 

Va r a m enn : 
Sodahus: Verneombud: 

Va r a m enn: 
H .avdelingen : 

J. K a mbua s 
Alf Da r ell 
Odd Ulstad 
Arne 0yas 
Olav Solem 
0. Sa ksvik 

L . Skogmo 
N. Halsen 
P er Olsen 
B . Moksnes 
J. Kirkvold 
Sv. J ensen 

W. H a nsen 
T. H arber g 
H . Malvik 
H . Smevik 
K. Brurok 
H. Skorsta d 

Wikdahls sk i ft : Johannessens L ei/w olds skift: 
0. Lund Vern eombud : John Farbu T. Stenhaug 

Va r a m enn: 0. Kirkvold E . Wiik W . Ronning 
E -av delingen: 

Moksnes' skift: Gjengst0s sk i ft: 
Verneombud : Bjorn Bjornstad Alfond Olsen 
Va r a m enn: Louis Au ran Gudm. Guldberg 

S o1·te1·salen: 
Verneombud: Ma rtha Lovha ug 
Va r a mann: Ma rie H a ugan 

M ekanisk veTk st ed: 
Verneombud : Roa r Moe 
Va r a m a nn: Odd Nilsen 
Sekkefab rikken : 
Vern eombud : John Svendsen 
Va r a mann: Ole J regt volden 

F'jcem : 
Verneombud: Ma rtin B remseth 
Varam a nn: Dagfinn Wikda hl 

Labomtor·ium og driftskontoTer: 
Verneombud: Birger Olsson 
Va r a mann : J ohn Guldberg 

SnekkeTveTkst edet: 
Verneombud: Steinar Barstad 
Va ra m a nn: Karl Johnsen 

Utem·beideTe : 
Verneombud: K a rl Lund 
Va ra m a nn: Georg Va den 
ll ovedlw ntoT: 
Verneombud: Roy P a ulsen 
Varam a Thll : Bjorn Daaland 

Ven~eutvalget best aT av : 
B edriftsiege Odd Smith 
Hovedvern eombud Borge Larsen 
Arb.ledernes r epr. Odd Trosterud 
Verneleder Torodd Ronres 

r-----•n memoriam ___ __ 

Kar l Nilsen, [0dt 24. september 1904 - D0d 31. januar 1965 

lngolf A une, [ 0dt 10 . . iuli 1907 - D0d 31. desember 1961,. 



H o lb:ek , T .h cim 
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