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A/S RANHEIM PAPIRFABRIK 

RAN HElM 

Endringer i 

Afs Ranheim Papirfabriks styre 

Pa ekstraordin cer generalforsamling i 

uar bedrift 13 . se jJt ember 1965 m eddelt e 

direkt gr Thorry Kicer at han efter 42 ars 
uirke i Ranheim Pa jJirfabrik uar kommet 

til at han au helsem essige grunner gnsket 

a tre kke seg tilbake fra sine ueru som 
formann for og m edlem au styret. D et uar 
m ed et visst uemod han g jorde dett e eft er 

sa m ange ars interessant arbeide i og m ed 

bedriften . 
D irektgr S. A . Solb erg u tt alte pa gene

ralforsam lingens uegne at det uar m ed den 

aller stmste beklagelse man hadde mot

tall direkt gr K icers m eddelelse . H an kunne 

imidlntid forsta direktgr I<icers beueg
grunner og miSket da a fr emfgre bedrif

tens og styrets hjert eligste takk til ham 

for alt det arbeide han har nedlagt ued 
bedrift en . D et er direk tgr Kicer som har 

en uesen tl ig del au ceren for a ha bragt 
bedrift en ojJjJ fra det den uar og d en si
tuasjon den befan t seg i da han i 1923 

ouertok ledelsen og til det den er idag. 
Det har ua:rt et start arbeide, prege t au 

dyk tighet og fr em syn, og bade de ansatt e 
og aksjoncerene har all mulig grunn til 
a ucere direktm K icer d ypt takknemlig . 
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D et er skajJ t en bedrift som bade de som arbeider der og landet for !iJVri a 
har all mulig a:re au. 

D irektor T horry Kia:r er fod t i O slo i 1888, ble diplomingenior 
ued den tekniske hoiskole i D resden i 1911 , uar administrerende direk tor 
for AfS D ubrowka, S t . Petersburg 19 13- 7918, administrerende direktor 
og m edlem au styret i AfS R anheim Papirfabrik 1923- 1938, formann 
i styret 1938- 1965. Administrerende direkter for AfS M eraker Bru a 
1927- 1938, for AfB T ege fors V erk i ] d.mt land 1925- 1938 og for 
Orkla Grube-Aktiebolag 1938- 1958 . M edlem au S trinda H erredsstyre 
1926- 1934, au den K gl. Skogkommisjon 1930, au Bergverkskommi

sjonen au 195 1 og styremedlem i flere industriselskaper. 
D irek tor Kia:r er Kommandor au Finlands L ejon Orden og au 

Suenske Vas a O rden samt R idder au S uenske N ordst jerne Orden. 

D irek tor Kia:r uil som konsulent for bedrift en fort satt La oss n yte 
godt au hans store kunnskaper og erfaring. 

Generalforsam lingen innualgte blant andre direkter Per Palm er som 
nytt m edlem au styret, og i et ef terfolgende styrem ote ble han enstem
mig ualgt til ny styreformann. 

D irekt er Palm er er fod t i V erda! i 1914, efter eksamen artium stu

derte han sprakuitenskap 1933- 1936, fikk bibliotekutdannelse 1936-
1937, aula eksamen ued Bergens H andelsgymnasium i 1938 og diplom
eksamen ued Norges H andelshoyskole i 194 1. 

Under og etter studiene innehadde Palm er stillinger i bank, reuisjon, 
forsikTing og industri. Bl.a . uar han okonomisjef for D et N orske Luft 
fartsselskap AfS 1946- 1947, kon torsjef Orkla Grube-Aktiebolag, Lok
ken V erk 1947- 1955, soussjef samme sted 1955- 1958, administrer
ende direk tor der og i Orkla M etall A fS m.m. fra 1959. D iTekt0r Palm er 
er m edlem au en rekke styrer og representantskap og har bl.a. ua:rt 
houedstyremedlem i Norges I ndustriforbund 1959- 1963. 

Vi 0nsker direk t0r Per Palm er hjertelig uelkommen som uart selskaps 
hoyeste tillitsmann. 

E ft er generalforsamlin oen har styret denne sammensetning : 

Per Palm er styreformann, S. A. Solbera uaraformann, Nils Astrup, 
Fredrik Kia:r, Anthon E llingsen, T h . O uerwien 

med j0lgende uaramenn: 

S uen A. Solberg, H aluor N. Astrup 
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A v Ranheim P apirf abriks historie 
(Forts. fra nr. 1 1965) 

I desember 1902 opptrer pa skue
plassen den mann som skulle komme 
til a g jenr eise Ranheim F a brikker , 
brukseieT G . 0. 0n! fra Varmland , 
pa den tid boende pa Lysa k er. -
Gustav Oskar 0rn va r f 0dt i 1863, 
utdannet f0rst ved den t ekniske skole 
i 0rebro, sa ved B ergh0gsk olan i 
Stockholm. D et ble imidlertid tre
foredlingsindus t rien som skulle bli 
hans arbeidsfelt . Han var g ift m ed 
en datter av den norskfedt e br ukseier 
H ans Breien i Varmla nd. 

D a 0rn k om t il Norge satte han 
seg i forb indelse m ed bobestyrelsen 
i Chr istoph ersens konl·wrsbo og f ikk 
a nledning til a sette seg inn i fo r
holdene ved Ranheim. H erunder har 
ha n festet seg ved at fabrikken kun 
ha dde l ei et en del av vannkraften den 
brukte, likeledes kun leiet en del av 
grunnen fabrikken var bygget pa, 
hvilke begge a ktiva tilh0rte Ranheim 
gard, som ig jen eides av Chr istopher 
sens personlige k onkursbo. H a n ble 
snart klar over a t den som eide vann
kraften langt, om ikke h elt ut, k on
trollert e ogsa f abrikken:s skj ebne. Og 
han besluttet a erhverve R a nheim , 
- ved en kn:ipetangsoperasjon, v ille 
man idag si. 

0rn a llierer seg m ed g ross·erer Chr. 
B. Lorentzen og advok a t R asch , den 
sistnevnte som jur idisk konsulent, 
den f0rstnevnte som fore l0big opp
treden de utadtil (nordm ann). - Ved 
2. gangs konkursauksjon i begynnel
sen av desember over R a nheim Ga rd, 
m ed pasrt:aende t eglverk og t illig
gende vannkraftsrettigheter, ble gros
serer Lorentzen h 0ystbydende m ed 
k r. 176.000, hvilket bud b le approbert 
22. d es. m ed tilf0yende, at det var 
avgitt pa vegne a v brukseier G. 0. 
0rn. 

0rn gar omgaende v idere. Allerede 
dagen etter approbasjonen sender han 
R anheim k onkursbos bestyrer opp
s igelse a v de leiede arealer, hvor 
leien var ut10pet ar 1900, men hadde 
for:tsatt uteru form ell fornyelse. -
Pa dette overfa ll kunne bobestyreren 
bare repostere svakt med en m ed-
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Bntksei e?· Gustav OslcaT 0rn 

delelse til 0rn om at det var forla ngt 
a uksjon over fabrikken. 

1903 . - - Auksjonoen over fa:brik
k en var opprinn elig fastsatt til 2. 
febr ua r 1903, og selv om 0rn for
S0k er a fa den fremskutt, gar ikke 
det . Tvertimot, i m0te 29 . j anouar, 
hvor der bl a. ble referert forestil
linger fra de sterkest in t eresserte , 
Norges Bank og administrasjons
st yret i banki erfirmaet Ths. H eftye 
& S0n, blir a uks jonen utsatt til 30. 
mars. Kravet fra H eftye, en pant
obligasjon pa kr. 200.000, tar m a n 
fomvrig 17. mars a lt forb ehold over
for, da det tydelig bare er et pro
formaverk. Ma n h enstiller videre t il 
0rn a Ia kravet pa tomter og vann
kraft uts t a til a uksjon er holdt om 
et par uker. idet sp0rsmalet sk a l bli 
fore lagt kreditorutvalget. Men h elt 
til det s iste presser 0rno pa. 

Ved auksjonen 30. mars ble Norges 
Bank h0ystbydende med bud pa kr. 
100.000 for fabrikken rned tilbeh0r, 
og kr. 13.000 for «Anpart av Nylands
fossen ». - Disse bud ble approbert 
av bobestyre lsen 18. apri l, Norges 



Bank underrettet derom og om at 
0rn krevet tomtene ryddiggjort. Men 
enda sa sent som 4. mai forlanger 
0rn pr. telegram at fabrikken skal 
opph0re a bruke hans vannkraft in
nen kl. 6 em. - 0rns fremgangs
ma te ble sterkt kritisert av samtiden. 
Men han var meget selvtilfreds med 
s ine man0vrer, det berettes at han 
direkte skr0t av dem. - Nu vil man 
bare si: A Ia g uerre. 

Ved appbrobasjonen av Norges 
Banks 'bud var endel av ansvaret 
flyttet over fra kon.kurs'boet til Nor
ges Banks skuldre. Etter konferanse 
med banken underretter bobe-styreren 
pany 0rn ·om at banJren nu er eier 
av fabrikken, men for0vrig har man 
tatt det standpunkt at 0rns forbud 
mot a bruke vannkraften ikke er 
lovmedholdligt. - 0rn m a tte nu n ed
stemme tonen. Om han kunne opptre 
som han hadde g jort overfor bobe
styrelsen, rna han spille pa andre 
strenger overfor Norges Bank, om 
han enn overfor banken ikke kan 
sees a lra frafallt sine krav. 

I fabrikken var f unks jonrerer og 
arbeidere i et antall av ca. 120 opp
sagt. Banken kan ikke drive fabrik
ken, men for at denne ikke skulle 
stanse leiet banken fabrikken til kon
kursboet for kr. 200 pr. uke og er
klrerer a ville utrede l0nninger m . v. 
fra 1. juni. Innti l da hadde konkurs
boet gjort det. - 2. junJ overtar 
Norges Bank ved spesiell overtagel
sesforretning fabrikken. 

Det blir nu et slags pusterom for 
fabril{kens ledelse og arbeidere. Men 

ledelsen kunne ikke arbeide pa noe 
lenger e sikt. Den kjennsgjerrung 
forela snart, at banken intiJJedet 
underhandlinger om salg, og da til 
0rn. Den 28. juli kunne Trondhjem s
avisene m eddele a t f abrikken var 
solgt til 0rn for kr. 140.000. - Drog
setskogen kj0pte 0rn av konkursboet 
aret etter for kr. 10.800. - Konkurs
boets styre forts atte avviklingen bl. 
a. med salg av de masser cellulose 
og papir som var opparbeidet. 

P~rioden Christophersen er nu av
sluttet. Et tilbakeblikk over den gir 
ikke noe oppl0ftende syn. Det horo
skop m a n kunne stille da den begynte 
i 1893 matte bli nedslaende, og de 
mest svartseendes a n elser slo til 
ettersom aren e gikk. Det tjen er ikke 
til noe st0rre a reflektere over hvor
dan det ville h a gatt om fabrikken 
ikke hadde vrert en seksjon av fir
maet Christophersen. Om den h a dde 
vrert selvstendig og hatt noenlunde 
finansiell man0verfrihet , kunne den 
kanskje under en vaken ledelse ha 
slatt seg igj ennom. - Fra et loka l
patriotisk standpunkt ma tte man 
vrere bedr0vet over at den tr0nderske 
innsatsl-<:apital skulle smuldre bort og 
at ledelsen for denne fra begynnelsen 
lokalpregede bedrift kom i hendene 
pa en Vikvrering. Og sa kom det nu 
en svenske som skulle· overta etter 
Vikvreringen. Og pa dette «srettet» . 
Tr0nderne knurret , m en kunne ikkP 
g jore noe. 

(Forts.) 

~ ~ ~ 

Opplcering 
Den rivende utvikling i industrien 

etter siste verdenskrig har skapt 
massevis av nye problemer for lbe
driftsledelsen, og ikke minst innen 
treforedlingsindustrien. 

Det a !age papir var jo til a begyn
n e med et rent handverk, og sa sent 
som i 1930-a rene snakket vi om pa
pirmakere, og h ele tillagingen (fab
rikasjon) av papir, sto og fait pa 
maskinf0rerne som var suverene og 
hersket faktisk uinnskrenket bade 
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over sine maskinfolk og sin maskin . 
Med de store tekniske fremskritt 

i de senere ar, har det gatt sa fort 
at det er umulig a f0lge med i alt, 
og skal vi klare a vrere med i galop
pen, rn a vi a lle som en ba de tenke og 
handle annerledes ska l vi ha mulig
heter for a kla re a f0ige med i den 
beinharde konkurransen vi ha r i dag. 

Et av de mange ordene vi til sta
dighet st0ter pa er - opplcering. 



Vi vet jo a ile at om vi velger hvil
ket som h eist yrke, fordres det en 
helt annen opplrering i dag enn tid
ligere, og dette gjelder ogsa for var 
be drift. 

Den stadig mere kompliserte, me
k a niserte og automatiserte mas'kin
parken vi har fatt og vi! fa etter 
!wert, gjer a t opplreringen har fatt 
en helt a nnen k arakter som gjer at 
hver enkelt mann - uansett hvor i 
bedriften - rna fa en adskillig mere 
grundig opplrering enn tidligere. 

Treforedlingsindustrien er fullt ut 
oppmerksom pa dette. Det arbeides 
ir.;tenst bade i de enkelte bedrifter 
og innen hovedorganisasjonene - og 
bla nt annet har vi fatt noe som heter 
Treforedlingsindustriens Yrkesopp
Irer ing som tar dette m ed opplrering 
meget a lvorlig. T. Y's arbeidsopp
gaver gar i store trekk ut pa fel
gende: 
1. A 11beidet med fast organisert opp

lreringsplan for bransjen. 
2. Utgivelse av lrerebek er og annet 

trykt m ateriale. 
3. Produksjon av film , bi lledband og 

annet audiovisuelt utstyr til stett e 
for undervisningen pa bedriftene. 

4. Arrangement av kurser, konferan
ser o. I. 

T . Y. er vel ferst og fremst tenkt 
som et veiledend•e organ, og det star 
da opp til hver enkel bedrift a Iegge 
opp sitt opplreringsprogram etter at 
behovet for opplrering er k arUagt. 

P a produksjonsutvalgsmetet 6[4- 65 
ble det oppnevnt en opplreringskomite 
som fikk fe lgende oppdrag: 
1. Kartlegge behovet for opplrering 

til mannskapet i driftsavdelingene 
(prod uksjonsavdelingen) . 

2. Komme med fors lag til opplrerings
opplegg for a dekke de behov 
komiteen har funnet. 

3. Komiteens forslag skal oversendes 
produksjonsutvalget innen 15/9-65. 

De a ller f lest e er jo k jent med 
denne komiteen, da vi blant a nnet 
ogsa intervjuet en he! del arbeidere 
pa de forskje llige plasser for a fa 
deres utta lelser mn behovet for opp
lrering. Komiteens medlemmer b le 
godt mottatt praktisk talt over a lt, 
og vart inntrykk er at a ile er positivt 
innstilt overfor opplreringsspersma
Iet. 
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Komiteens rapport er a llerede over
sendt produksjonsutvalget som n a 
har utspillet til a fa fortgang i arbei
det for m ere effektiv opplrering. 

H elt uk jent med opplrering er vi jo 
ikke, for vi har i f lere ar kjert et 
trerl>ingsprogram for papirmaskin
betjening, utarbeidet av bedriftens 
egne folk i samarbeide m ed konsu
lentfirmaet H abberstad. Annen del 
av dette treningsprogram er ogsa pa 
det nrermeste ferd ig . Som nevnt er 
det na i fl ere ar arbeidet med for
skjellige kurs for opplrering i var 
bransje, og bl. a . har F olkets Brev
s kol e «Papirkurset» som er mye a n
vendt. Det er jo ikke bare produk
sjonsavdelingene som trenger opp
lrering. D et er ogsa pa mange andre 
felter utarbeidet kurser, og jeg nev
ner i f leng: 

1. Introduksjon del I og II. 
2. Lesning av tegninger. 
3. P lateutfo lding. 
4. Brannfare ved sveising og 

skj rering. 
5. Instrumenteringskurs. 
6. Venuear<beid Jenner seg. 
7. Munn mot munn-m etod e. 
8. Montering og skjetsel av kule- og 

ru llelager. 
9. F arging - Prevetaging -

Fiberlrere. 
10. Innferingskurs for nyansatte. 
11. Foredling og etterbehandling . 
12. T.Y.'s nye lrerebok i papirfabri

kas jon - tremasse og cellulose. 
Dessuten er det yrkes·konferan.ser, 

f ilmer og mye annet, sa vi har nok 
a velge i. 

Opplrering er ikke bare et problem 
for bedriftsledelsen, men ogsa i a ller 
h0yeste grad for hver enkelt arbeider 
og funks jonrer. Aile rna se fakta i 
0ynene, a t skal var bedrift h olde seg 
pa topp ba de kvalitets- og kvantitets
messig, rna a ile Iegge breisia til for 
a dyktiggjere seg pa sin bes<temte 
plass i bedriften. 

F orholdene er na en gang lb litt slik 
a t opplreringen rna fa en a dskillig 
bredere plass, og det er hver enkelts 
plikt a medvirke til at R anh eim 
Papirfabrik ogsa i fre mtiden sk a l 
kunne h evde seg blant de ledende 
kraftpapirfabrikker landet - ja 
h ele norden. 

T. B. A ugust 1965 



EN JORDlAPP 

St0re gard var en 1965. 
Ei elgk1t l0 per over de nysadde akr·er. 

R anheim 0stre, St0regarden , er en 
gard hvor det i sin tid har v rert 
mange husma nnsplasser. A fa med 
a ile her gar ikke, og det av den gode 
g runn at disse plassene ikke h a r fatt 
plass i noen minnebok. Enkelte av 
dem eksisterer enna, m ens a ndre bare 
eksisterer i muntlige lberetninger, fra 
slektledd til slektledd. 

R a nheim 0stre h a r en gang vrert 
betydelig st0Tre enn den er na , selv 
om den ogsa idag regnes som en av 
de st0rre garder pa disse k a nter av 
Jandet . Ra nheim lille, eller Hans
ba kken, f . eks . ble utskilt fra garden 
i 1821. Likesa har en stor del av 
Reppe tilh0rt Ra nheim 0stre. 

Reppe er et m eget gammelt navn 
og forekommer nevnt f0rste gang i 
historien i aret 1297, og da under 
formen R reppini. D eretter har nav
net g jennomgatt den vanlige forand
ringspro·sess nar det g jelder gamle 
navn. Som f0r nevnt var R anheim 
0stre eier av en betydelig del av 
Reppe, og pa dette omrade f inner vi 
ogsa en god del a v de husma ru1•S
plasser som Ia under garden. Etter 
som tidene forandret seg, ble a ile 
disse plass·ene fraso lg t garden og som 
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regel kj0pt av de respektive brukere. 
For a ta et utgangspunkt kan vi 

begynne h elt oppe under R eppesasen , 
hvor vi ha r plassen A asheim. Plassen 
ble drevet av P etter A a sheim som 
ogsa ved siden av drev som s ko
ma ker. Etter h am overtok h a ns s0nn 
Ole, som bygde ny og betydelig st0rre 
hus pa stedet. Senere solgte han det 
hele, og stedet eies na a v fru Bjerkan. 

A asheims nrerm este nabo er R a n
heimsas, en plass hvor Johan Moe 
var bruker samtidig som ha n hadde 
sitt arbeide her ved bedriften. Dette 
stedet er fremdeles i familien Moes 
eie. 

Begge disse plassene Jigger som 
sagt helt oppe ved skogen, men !itt 
Ienger n ede pa R eppesplatae t har vi 
en plass som heter Sommervold, ogsa 
kalt Kj0nlirommet. Stedet eies na av 
Arnold Bjerkan, s0nn av fru Bjerka n 
pa A ash eim. 

F0lger vi R eppesvegen videre ned
over komm er vi til et st ed som blir 
kalt H ermo. H er bodde en ma ier ved 
navn Peder Svendsen. Mange hus k er 
sikkert P er og Annemart a H ermo, 
men hvor vidt den f0r nevnte P eder 
Svendsen er den samm e m a nn som 



P er H enno, skal vi ikke uttale oss 
om. Stedet ble imidlertid senere kj0pt 
av Haldor Eggen, og mye tyder pa 
at bAde dette sted og fl ere lignende 
p i!. Reppe, blir fra mtidige boligom
r der. 

SA har vi Myra, plassen hvor 
Sivert Myra bodde. Ved siden av 
plassen drev han endel m ed br0d
handel og har muligens vrert den 
f0rste butikkinnehaver p i!. Reppe. 
Senere ble dette sted kj0pt av Joha n
nes Bj0rnstad og det eies n il. av ha ns 
s0nn Fridtjof, mens navnet er blitt 
forandret fra Myra til Furuseth. 

Men denne ber etning ville ikke 
vrere fullkomm en om den ikke inne
holdt et par srerlig dunkle punkter. 
Disse punkter er r epresentert ved 
Husbyrommet og Lisabe tromm et. 
Disse kan vi kanskje til en viss grad 
stedfeste, men pi!. ingen mAte tidfeste . 
Husbyrommet skal ha ligget i nre r 
h eten av gArden til H ermod Holum 
og Lisabetrommet i t raktene ved 
H ermo. Men som vi tidliger e h a r 
poengtert i Ranheims-Nytt, p il.stil.r 
vi ikke at denne serie er histor isk 
uangripelig riJ.ctig. En f eilmargin m il. 
vi tross v il.re aller beste forsetter 
gj0re regning m ed. 

Mens vi hittil har holdt oss· i de 
h0yere liggende str0k av garden Ran
heim 0stre, ska l vi n il. t a en titt p i!. 
la vlarudet , hvor vi finner Klo•kker
plassen. Denne plassen er h0yst sann
synlig den eldste av a ile plassene p i!. 
garden. Navnet h a r den sikkert fil.tt 
etter Kristoffer Nilsen som var klok
ker i Strinda og som er oppf0rt som 
bruker i 1701. Hvem som har vrert 
brukere gjennom 1\.rene kan vi ikke 
si n oe om. Vi vet imidler tid at plas
sen i sin tid kom i f a milien Ranums 
eie, og a t det hele nil. er regulert som 
boligom ra de og for det vesentligste 
bebygd. 

Et annet sted p i!. R anh eim 0stre 
som det ogsa har vrert !itt vanskelig 
11. oppspore fakta om, er Hrereris
voll en. I f0lge fo lkem eningen skriver 
navnet seg fra a t de t en gang har 
vrert militrer 0vingsplass s0r for Klok
kerplassen et sted. En ting som un
der s t0tter denne t eori er at det pa 
gArden Ranheim 0stre er et rom som 
skal h a vrert oppbevaringssted for 
a mmunis jon. Kort sagt et kruttmaga
sin, og dette eksisterer den dag i dag, 
men uten krutt. 

R anheimstr0en og Tr0en er ogsa 
gamle plassnavn pi!. gArden. Om 

Klokhlerplassen 
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Tmen heter det at det der «ma tte 
holdes kro for r eisende»'. «Hvor imot 
ingen kro fra Bakkla ndet til Vik
elven m atte tilstedes, for a t bonden 
og hans folk som reis t e til og fra 
byen ikke skulle bli forf0rte til fyl
deri , hvorved deres jordebruk ble for
S0mmet.» 

Hvor denne kro har ligget er det 
ingen som vet, m en at veien til 
Trondheim en gang i tiden ogsa f0r 
har ligget i nrerheten a v n a vrerende 
Europavei 6, er visst sikkert. Ka n
s·k je Ia den noe nrermere H ommel
haugen. Det var etter denne veien 
svenskene kom na r de for pa erob
ringstokt i Norge, og de for ikke 
a lltid sa pent fram , h a r vi les t om. 
Vi h a r forrest en lurt pa om denne 
veien og den pilegrimsveien vi nevnte 
i et tidligere nummer a v Ranheims
Nytt, er den samme. 

Men enna er vi ikke ferdig m ed 
pla ssene pa R a nheim 0stre. Vi rna 
ikke g lemme Ranheimsbakken , hvor 
Ga briel Moe og h a ns hus tru Anna 
Bergibta JohanJl,esdatter bodde. Enna 
er det sikkert m ange Ranrheimsfolk 
som minnes AnJla «Ba kka » og h ennes 
finfine ripsbrerhage. Plassen er na 
forlengst nedlagt , bare noen st ener 

Gab1·iel Moe 

etter kjell eren er igjen. D e siste som 
bodde der var P eder Ga brielsen, 
maskinf0rer her ved bedriften, 
Aug usta Gabrielsen, bedre kjen.t som 
Gusta , R agna Gabrielsen og Ma rie 
Bjerka n. 

Ranheimsbakken 
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Ranheirnsli ( S aksvik ) 

Vigen. P ersonene pa veien e1· fra venstre : 
A ugusta Gabr ie lsen , P etra W·ikstn~rn, Gudb j 01·g Torg ersen og K aTl W i k stTmn 
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Sa har vi Ranheimsli hvor Severin 
Saksvik bodde. H a n kom fra Nedre 
Saksvikberget i Malvik. H a ns mor, 
Rekka Bergom som hun kaltes , m a 
ha vrert en m eget aktet kvinne i 
Malvik. Hun er nemlig bUtt minnet 
ved at en vei er blitt oppkalt etter 
henne. R ekkas vei h eter den. Hennes 
s0nn Severin er tilkjent samme rere 
pa R anheim. R a nheimsli eies na av 
Oska r Sa ksvik, en a v Severins s0nner. 

Sa vidt vi kan se har vi n a bare en 
plass igjen av de plassene som s·k a l 
vrere m ed i denne omtale. De t er 
Vigen , hvor Joha n Sigvar t Vigen 
bodde. H an var utl rert som skomaker 
og drev muligens dette yrke ved s'iden 
av pla ssen. Stedet ble senere overtatt 
a v Cecil ie Vigen og etter h enne av 
Ka rl Wikstr0m. Han var ansatt h er 
ved bedriften. Na eies stedet a v sist
n evntes s0nn., Joha n Wiwstr0m. Bade 
Karl og J ohan Cikstr0m er etter
kommere av Johan Sigvart Vigen . 
Stedet er med a ndre ord fremdeles i 
samm e s lektens eie. 

Det var i dette lille huset pa H a ns
bakken, hos Vigen , a t R a nheim tele
fonsentra l engang holdt t il. Det er 
nok mange som husker det enna . Men 
na er huset mye s t0rre, og telefon-

Salt0ya 
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Dm·en til «kn~ttkamme1·et» 

pa Ranheim 0stre 

sentra len er det ikke bruk for Ienger. 
Men na rna vi visst s·ette punktum 

for denne gang, og vi haper a t vi k a n 
komm e tilbak e senere m ed flere plas
ser , fra andre garder . 

E . 

Arne Brekke er form a nn i salt0y
komiteen, og pa foresp0rsel om hvor
dan det gar derinne, svarer han at 
bes0k et er godt, ca. 400 i sommer, 
men han innr0mmer at fo lk uteno m 
fabrikken har lettere for a oppdage 
hvilken perle 0ya er, enn vi selv. 
H an savner den store oppslutningen 
fra R a nheims-folk , m en det blir nok , 
s·ie r ha n optimistisk. H a n ha r satt 
seg som m a l a f8. f eriehjemmet til 
et sted hvor a ile vi! og rna vrere 
t ilfredse . 

Enkelt e ting rna det ryddes opp i. 
Ting som ma forandres: Ett kj0kken 
for mange f a milier gar ikke. Knap t 
nok felles s torstu e. Moteller er 10se
n et i dag, og a dskillige t0mmerstok
ker er a lt hogget til det forma let. 

Bedriften stiller seg interessert og 
hjelpsom pa a ile vis, og det er ikke 
minst viktig. 



Herr Krympelri og Elastisk. 
A v Don Wharton 

I Ranheim s-Ny tt ?'!T. 1 196ft bTag
te vi en aTtikkel: «P .M.V - Clu 
pak» av i ngeni eT H. R . Olaussen. 
I artikkelen omtales oppfinner en 
M T. Sanford Cluett. I dag ofTe?· vi 
m e1·e spalteplass pa M T. Cluett, som 
eT en [ aTveTi k peTsonl ighet. Stoffet 
eT hent et fra det amerikansk e t i ds
skrif t «R eader 's D igest » (.oversatt 
til «D et Bast a). Clupak-produk sjo
n en ekeT na j evnt p a P.M. V -
vi hm· vcert oppe i ov er 200 t onn 
pa en m aned, og det e-r sannsy n lig 
at ogsa P .M. VI f ii?' en Clu pak
i nnret n ing . 

R ed. 

I dagens samf unn er krympefrie 
toyer en hverdagsvare. Vi vet a t va r e 
skjorter, bomullsk joler og m ebeltrekk 
holder m a lene tross g jenta tt vask -
hvis de er m erket «Sa nfor». 

Det oppfinnergeni s om g jorde «sa11r 
for» og «sa nforbeh andlet» til hver
da gsord , ha r na beriket spra k et m ed 
end a et ord: «clupak », d.v.s. papir 
som strekker seg ut fer det brister. 
I de amerikanske sna rkjepsbutikkene 
fa r m a n na kolonia lvaren e i poser 
som t a ler s tor bela stning, og tids 
skrifter og postordrek a taloger distri
bueres i omslag a v dette elastisk e 
papir . Det a nven des videre som em
ballasje for m a dra s·ser, me bler , bil
dekk og dypfrosset kj0tt. Og det 
lwmmer og sa s om et nytt, t ekstil 
lignende ma t eria le som det er billi
gere a k asser e enn a vask e etter 
bruk. Et puteva r av C!upak k an sel
g es m ed fortj eneste for 10 cent, og 
en h erreunderb ukse trenger ikke a 
koste m er enn 15 cent. 

Denne r evolusjon innen to forskj el
lige industrier skyldes en literu sen et 
mann som f0r han va r i 45-a rsalder en 
hverken ha dde ha tt noen tilkny tning 
til t ekstil- ell er pa pirindustrien . H an 
het er Sa nfor d L. Cluett og ble fedt 
i staten N ew York for 90 a r siden . 
Selv om deler av h ans n avru er blitt 
verdens kjent gjennom varem erkene 
«'Sanfor » og i de sener e a r «Clupak », 
er han selv forho lds·vis ukjent. 
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Cluett er et forbau sende m ange
s idig m ennesk e som foruten sine fo r 
sk jellige oppfinnelser ogsa har gjort 
en innsa•t s innen la ndma ling , hydro
g r a fi , navigasjon , byggetek ndkk, ba l
listikk og bedr iftsekonomi. Da han 
var 8 ar gamm el, laget h an illustra 
sjoner til sin fa rbrors na turvitenska
pelige forelesninger, og som 10-a ring 
ma lte ha n opp og k a rtla en fj ellsj0 
ved hj elp a v et sn ekker -va.terpass, 
noen skrutvinger og et notesta tiv. I 
14- 18-arsa lder en var han sykelig og 
oppholdt seg da lenge i trakten e 
rundt P a lm Beach , h vor det pa den 
tid var villma rk. H er drev ha n ja kt 
pa ender , r a dyr og a l!igatore r, strei
f et rund t i sumpla ndsk a pet og t egnet 
og ma lte og ble ogsa g odvenner m ed 
seminolindia nerne og lrer t e seg deres 
spra k. H an ble en dyktig sky tter og 
kunne drive en spiker inn i veg gen 
m ed et pis tolskudd pa 12 m eters hold. 

Men for det m este Ia h an ute p a 
Worthsjeen og seilte, rodde og drev. 
Ma n trodde g utten var !a t , m en i 
virkelig het en studerte h an belgen es 
beveg else og vindtrykket , observa 
sjon er som ha n sen er e fikk nytte av 
na r ha n t egnet seilba t er . 

Umettelig nysjerrighet 
Cluett sa eP" gang : «Der som fler e 

m ennesk er var nysjerrig e og apnet 
eyne, erer og a ndre sanser, ville de 
bh m eget lykkeligere - og frem
gangsrikere. H ans eget vitebegjrer , 
som var oppev et i Florida s• villma r
k er , fikk ytterligere n rering pa sko
len . Da lrer er en fo r klart e hvordan 
musklen e i spisemret driver m a t og 
vreske ned i m avesekken , ville Sa n
ford vite om system et virket pa sa m
me m a te nar m an s to pa hodet . 

L rer er en va r ikke sikker pa det. 
Det f e rs t e Sa nford g jorde da h an kom 
hjem fra skolen , va r a for·seke a 
svelge va nn m ens ha n sto pa henden e, 
og ha n ga s·eg ikke f er h a n h0rte 
klunket da klaffe- og musk elsyste
m et i sp-iser er et tvang va nnet inn i 
ma vesekken . 



En stund t enkte han pa a bli lege 
og leste m edisinske boker og sa pa 
operasjon.er. Men sa oppga han m edi
sinen og begynte pa teknJsk skole, 
hvor ha ns vitebegjrer forte til a t ha n 
pa egen ha nd drev primrerforskning 
innen ballistikken . H an oppfa nt ogsa 
en nivasekstant som kunne anvendes 
ved astronomisk orientering na r hori
sonten er usynlig, og etterhanden ble 
han en dyktig navigator. Da han 
hadde tatt sin ingenioreksamen, dro 
han ut i den spansk-a merikanske 
krigen som loytnant i ingeniorvape
net og ble sen:dt til Puerto Rico. Der 
fikk han bruk for sine m edisinske 
kunnskaper og tjenestgjorde som felt 
skjrer na r hans avdeling var uten 
lege. (For a vrere sikker pa a t han 
sydde igjen kjottsa r pa riktig m a t e, 
ovet han seg pa sin egen arm.) 

I Puerto Rico fikk han interess·e 
for tidevannet og begynte a gjore 
observasjoner som resulterte i de 
forste korrekte oppgaver over tide
vannsfenomenene i den: nordlige del 
av Det Karibiske H av. To ar senere 
- da h a n var '26 a r - fikk han til bud 
om a lbli ass·isten:tingenior ved et 
damanlegg som den amerikanske stat 
holdt pa a bygge i K entucky. Da han 
pa grunn av formelle hindringer a lli
kevel ikke fikk stillingen, deltok han 
som va nlig arbeider pa dambygget. 
Han t egnet stalkonstruksjonen til 
damportene og oppfant ·en automa
Usk ventil, som ble det fors t e av 
hans ca. '200 patenter. 

I 27-a rsalderen ble h an a nsatt som 
ingenlor ved en bedrift som frem
stilte landbruksmaskiner og h a dde 
1200 ansatte. C luett begynte m ed en 
gang a foreta drastiske forandringer 
i sla maskinenes og skurtres·k ernes 
konstruksjon. Han hadde imidlertid 
begavelse ogsa pa det forretnings
messige omra de, og ble snart und er 
direktor og driftssj ef . 

En innregistrert bordduk 
Foruten a vrere m eget nysjerrig, 

har Mr. Cluett ogsa vrert skrupul-ost 
noyaktig i a ile ting. I sitt hjem h ar 
han en mengde klokker, og ha n kon
trollerer der es gang ved hjelp av en 
kortbolgeradio som t ar inn tidssig
nalene fra fl a tens observatorium i 
Washington. For en tid siden la en 
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besok ende m erke til at det var satt 
opp en papirlapp under en av ldok 
k ene. P a den ha d de Cluett skrevet: 
«Denne klokken gar 10 sekunder for 
sakte·»·. Under den store orkanen som 
i 1938 feide over Amerikas nordost
stater, notert e han ba rometerstanden 
fra time til time. N a r h an reiser m ed 
f ly , noterer h an avgangstid, kurs 
samt navn og adresse pa den som 
sitter ved siden av ham. 

E n a dvokat fortalte at Cluett er et 
onske-vitne for aile jurister. H an no
t erer a lt. Etter en forretnlngslunsj 
hvor man hadde diskutert h ans opp
finnelse Clupak-papiret, g ikk han til
ba ke til r estauranten, hentet bord
duken - som ha n h adde sittet og 
tegnet pa - og deponerte den hos 
notarius publicus . Duken ble senere 
det avgjorende bevisma teriale i en 
pa tentprosess. 

Cluett satte ogsa opp en liste over 
de egenskaper han fan:t at en hustru 
burde ha. Da h a n var 42 a r gammel 
traff han en 18-arig pike som han 
mente oppfylte dis•se s trenge krav, 
og giftet seg med h enne. Hun fodte 
ham tre sonner og en da tter, og 
Cluett og hans Ca milla, fodt Ris·ing, 
er fremdeles lykkelig g ift. 

Mannen med Arrow-snippen 
I 1919, da Cluett var 45 ar, skiftet 

han bransje og revolusjonerte dermed 
tekstilindustrien . H a n gikk over fra 
slam8Jskiner til snipper, nrermere 
bestemt Arrow-snipper fabrikert av 
Cluett, P eabody & Co. , et firm a S'Om 

var grunnlagt av tre a v hans s lekt
ninger. P a den tid var Arrow-snippen 
en stiv los-snipp, like kjent som 
Forden . Den b le fremstillet i 400 
modeller og var :blitt populrer gjen
nom «Arrowmannen », hvis mandige, 
va kre ansikt pa oppslag og i annon
ser r esulterte i en ubrutt .strom av 
brev og ekteskapstilbud fra kvinne
lige beundrere. Fabrikken i Troy 
ha dde 6000 a nsatte og produserte 3 
mi!lioner snipper i uken. 

Men s•oldatene som deltok i forste 
verdenskrig ha dde vent seg til skjor
t er m ed myk, fast snipp og nektet a 
g a m ed stiv lossnipp da de kom hj em . 
I 19'21 santk derfor salget av Arrow
snipper katastrofa lt. Bedriften for
sokte forgjeves a stanse denn e utvik-



lingen ved a ga over t il fabrikas jon 
av en myk !0s-snipp og s·iden en sa
kalt h a lvmyk snipp . Men det var for 
sent. L0s-snippens saga var ute. I 
desperas jon begynte firmaet a frem
stille skjorter m ed fast snipp, men 
de hadde den fe il at de krympet i 
vask . Snippene kunne jo vask es og 
krympes f0r s!{ jortene ble sendt ut 
pa m arkedet , men fo lk ville ikke 
kj0pe skjorter som a l! erede var vas
k et . Hvordan sku l!e m a n fa til a 
kryrnpe t0yet uten a vask e det? 

Sa nford Cluett !0ste problem et et
ter a h a stilt seg selv to sp0rsrnal : 
For det f0rste: «Hvorfor kryrnp er 
t0yet? » Svaret var a t t ekstilfibren e 
under veving og etterbeh a ndling sta
dig t0yes og strekkes. Nar t0yet se
nere blir vasket, gar f ibrene t ilbake 
til sin opprinnelige, m indre d irnen
sjon. For det annet: «Hva er det 
motsatte a v strekking? » Sammen
trykking, svarte Cluett. 

Krymping etter mal 
H an Ia et stykke t0y pa skrive

bordet sitt og fors0kte a trykke det 
sammen. Det Ia s·eg da i fo lder. Sa 
formet han til et ha lvsylindrisk tre
stykke, m !Ute a v 15 em. t0y og Ia 
det over den buede siden av trestyk
ket. Deretter tok han et g ummiba nd 
som var like bredt som t0yremsen, 
strakte det ut, klemte det fast over 
t0ystykk et og lot det trekke seg sam
men. N a tok ha n bort g ummibandet 
og m a lte t0ybiten. D en var bare 14 
em lang og hadde a ltsa krympet , m en 
var h elt g latt - uten en eneste 
rynke. 

Prosessen fikk den tekniske beteg
nelse «kompresjonskrymping », og da 
den va r ferdig utviklet, ble den det 
s t0rste fremskritt innen bomullsteks
tilbrans jen siden de vaskeekte farve
ne fikk sitt g jennombrudd i 1905. 
Gjennom et lisenssystem stilte 'Cluett, 
Pea body & Co. prosessen til r adig het 
for hele tekstilindustrien. «Sanfor » 
betyr a t Hsensinnehaver ens t0yer er 
krympet ett er viss·e spesifikasjoner. 
I dag fin.nes det 415 lisensinnehavere 
i 49 land, bla nt dem nesten a ile st0-rre 
tekstilbedrifter i den frie verden, med 
en tota l produksjon pa 3 milliarder 
met er «Sanfor»-merk ede t0yer pr. ar. 
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Cluett har fatt en pen s lant for 
sine patenter og er fortsatt knyttet 
til Cluett, P eabody & Co., hvor h an 
fritt k an disponere laboratorieutstyr 
og assistenter for forskning pa ·a ile 
de omrader innen tekstilbransjen som 
interesserer h a m . 

lnne bygget e last isitet 
Da Clu ett var 75 ar, a ltsa i en a lder 

da vanlige mennesker har vrert pen
sjonert i m a nge ar, ble han interes
sert i en ny bra nsj e: papir. H a n 
hadde pa f0 lelsen at de samme prin
sipper som ble benyttet w a fj erne 
elastisiteten i t ekstiler, kunn e anven
des til a g j0re papir elastisk og der
med sterk ere. H ans kompa njonger lo 
over1brerende, men Cluett fortsatte 
ufortr0derut a studere papirets egen
sk ape;·. 

H an bygget en liten fors0ksmaskin 
hvor h an benyttet samme s lags var
me stalvalser og gummifil t som i s in 
krympemaskin. Deretter mat et ha n 
inn i maskinen fuktede remser av 
kraftpapir, hvorved f ibrene tryktes 
sammen mellom de varme valsene. 
H an fant ut at han ved a regulere 
den lille m askinen kunne fa papiret 
nrer sagt sa elastisk som ha n ville. 
Maskinen produserte 2'h em brede 
remser, som viste en bemerkelses
verdig seigh et , m en var like g la tte 
som va nlig kraftpapir. 

Clu ett var ni\. blitt nesten 80 ar, 
m en bega seg a llikevel ut for a selge 
s in oppfinnelse. 'Fire papirtabrikker 
svarte at de ikke var interessert. 
Men i mai 1954 opps0kte han David 
L. Luke, som da var sj ef for W est 
Virginia Pulp an.d P a per Co. Luke 
ble meget fo r ba uset da den gamle 
herre stakk t il ha m en glatt papir
remse og ba h a m dra i den. Luke 
dro - og remsen strakte seg istedet 
for 1\. ga a v. R esulta tet b le a t W est 
Virginia og Cluett g ikk sammen om 
1\. danne et selskap for utnyttelse av 
oppfirmelsen. 

I januar 1958 ble det f0rste glatte 
strekkbare papir for kommersielt 
bruk produsert i det nye selskapets 
fabrikk i Charleston, South Carolina . 
Et 6 m eter bredt papirband ble va lset 
frem med en hastighet av 750 m et er 
i min.uttet. Siden den gang har de 
ledende kraftpapirtabrikker i den frie 



verden t a tt ut lisenser og begynt il. 
fremst ille «'Clupak»~papir. 

Alt dette er imponerende - m en 
mins<t like imponerende er den 90-

il.rige mannen selv, som sitter ved 
sitt skrivebord , r0ker siru sigar og 
sier: «J eg vet ikke om noen som har 
ha tt sil. mye mora i livet som jeg». 

4 4 4 
Vernerapport for 2. kv. 1965 

Selv m ed il.r ets oppmuntrende start 
ha r r esulta t et for 2. kvart a l dempet 
ruoe p il. verneutvalgets optimisme, da 
dette kvart a l fikk registrert i alt 10 
bedriftsu lykker m edl tilsa mmen '214 
fravrersdager. I tillegg kommer 3 
dager pil. grunn av skade i 1. kvart a l, 
slik at det t otale sk adefravrer blir 
217 dager. 

Avdelingsvis fordelt e skadene seg 
slik : 

Cellulosefwbr.: 2 sk. med 13 frav.d. 
Hovedavd.: 1 >> » 45 » 
Etterbeh :a vd . : 1 » » 18 )) 

Sekkefabr.: '2 » » 15 » 
Sa l en : 1 ))< » 45 » 
Mek . verk st.: 1 » » 57 » 
Byg n .avd.: 0 » » 0 » 
Transportavd.: '2 » ))· 21 » 

10 sk. med '214 frav.d. 

Sa mmenlignet m ed tidligere il.r g ir 
dette: 

Pr. sk ade 
2. kv. 1960 6 sk. 240 dgr. 40,0 dgr. 
2. )) 1961 6 » 87 » 13,0 )) 

2. ))< 1962 9 »· 235 » 26,1 )) 

2. » 1963 7 )) '26 » 3,7 » 
2. » 1964 8 ))I 69 )) 8 ,6 » 
2. » 1965 10 »• 214 » 21 ,4 » 

Selv om a nta ll skader g ikk noe opp 
i 2. kvartal i forhold t il tidligere il.r, 
b0r bedriften nok vrere ganske f or
n0yd m ed resultatet likevel nil.r m an 
tenker pil. -aile f erievikarene som for 
tiden er i v ir ks•omh et. T o av kvar
talets uhell rammet for0vrig en ferie
vikar. Videre er der en skade (nr. 1) 
sum neppe k an k a lles ulykke, m en vi 
har registrert den likevel. For0vrig 
vises til skadeoversikten: 

Skade nT. 1. 
Ska dede satt pil. huk og isolerte en 
ledruing. Ska den inn t ril.d<te da han 
reist e seg, h0yre kne sviktet. 
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Fravrer: 57 dager. 
Ansatt: 1948. 

Sk ade nT. 2. 
Skadede kom uforva t' ende i ber0-
r ing m ed en impuls fo r hydra ulisk 
10fting a v vippebrett og fikk bena 
i klemme. 
Fravrer: 13 dager. 
Ansatt: 1965 (f erievikar) 

Skade nr. 3. 
Skadede var med pil. Iossing av pa 
pirruller pil. Pier II. H an skulle ta 
en rulle ( 130 kg ) fra andre h0yden 
for il. sette deru ned pil. bilplatten , 
- rullen spratt opp og traff h0yre 
kne. 
Fra vrer: 5 dager. 
Ansatt : 1965. 

S lwde m·. 4. 
Skadede veltet en standard pa ll (ca. 
20 kg) som sto pil. h0ykant slik at 
den fait over vristen pil. h0yre ben . 
Skadede h adde selv satt opp pa llen . 
Fravrer: 11 dager. 
Ansa tt : 1'965. 

Skade n1·. 5. 
Skadede skulle fjerne papir som 
hadde gil.tt pil. bakerste rullvals p il. 
P.M. IV storrullmaskin. H an bruk
t e en plog som redsk ap , plogen 
satte seg fast og h il.nden ble med 
under rullen. ( Rullmaskinen s k a l 
1stil. n il.r slikt ai'beide pil.gil.r). 
Fravrer: 45 dager. 
Ansatt : 1950. 

Skade nr. 6. 
Skadede sto ved et !0ftebord slik 
at ven-stre t il.spiss var under plat
t en pil. l0ftebordet. Bordet seg ned 
og til.en b le klemt. (L0ftebordet er 
reparert.) 
Fravrer : 45 dager. 
Ansatt: 1949. 



Skade nr. 7. 
Skadede skull e sette inn en rull 
spindel, han kom for n::.er bremse
holderen og f ikk denne over kneet. 
Fravrer: 4 dager . 
Ansa tt: 1946. 

Skade m·. 8. 
Under Iossing a v f listrall er pa hug
geriet g ikk skadede bak en tralle 
for a s kyve denne inn til hugg 3. 
En ny tralle kom i fart b a k ham, 
og kj0rte innpa slik at han f ikk 
fote n j klemme under et jern for 
snorfeste ( helskade). 
Fra vrer : Sluttet. 
Ansa tt: 1965 (ferievikar ) 

Slwde m·. 9. 
Ved puss av trykkmaskin benyttet 
skadede noe smergelba nd til r en
sing a v va lsetapper og driftsa kslin
ger. Mas•kinen g ikk for sakte fart , 
men sk adede f ikk tre fingre pa 
h0yre hand m ellom driftsakslingen 
og en mottrykkva ls. 

Fravrer: 18 dager. 
Ansatt: 1935 . 

Skade nT. 10. 
Under kj0ring m ed gaffeltruck 
kj0rte skadede pa en trekloss. Rat
t et svirret rundt og eru kule pa 
r a ttet kn ekket et ben pa h0yre 
ha nds bakside. 
Fravrer: 16 dager. 
A nsa tt: 1962. 

Som man vii se er skadene ganske 
likelig fo rdelt m ellom nyansatte og 
eldre arbeider e. Med !itt m e r e er
faring ville sk a de n r. 2, 3, 4 og 8 
kunne h a vrert unJJgatt. Det v ii a lltid 
vrere s lik a t nyarusatte k a n pa dra seg 
sl ike skader - de har til a begynne 
med ikke den n0dvendige forstaelse 
for hva oppmerksomhet og forsiktig
het lbetyr, og sakalte un0dvendige 
uhell inntreffer . Men m ed rundt 60 
ferievi!-~:arer og ek strahj elp i arbeide 
rna kva rta let b et egnes som tilfreds
stillende vernemessig. 

V e1·n eleder en 

PARKERINGSPROBLEMER 
Hittil har det saviss t ikke vrert 

parkeringsproblemer a v betydning 
ved bedriften. Bilpark eringsplassen 
er utvid et, sa den ting skulle vrere 
i orden en stund na. 

N a r det gjelder park eringspla ssen 
for sykler, mopeder og motorsykler, 
sa er det en ting vi vii gj0re r ette 

({)i har i de siste a r samlet noksa 
mange bilder av bedriften og dens 
ansatte i eldre tider, m en inter essen 
for flere er fremdeles stor. Skulle 
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vedkomm ende oppmerksom pa . Ad
komsten. fra veien og inn pa plassen 
er for bra tt. S rerlig na r por t en er 
lukket, og det er den i de fl este til
feller. Det er m eget vanskelig a s k y
ve en moped eller motorsykkel opp 
den bratte kn eiken. Det skulle ikke 
vrere umulig a g j0re noe m ed dette. 

F'ler e inter esse1·te 

noen komm e over slike foto i s1ne 
g jemmer , h a per vi de husker «Ran
heims-Nytt», sa vi k an f a fotografert 
a v dem. 
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l?rh. !lrb 

Nar «Ranheims-Nytt» na bringer 
en illustrasjon av 1bedriftens organi
sasjonsplan for den tekniske s ektor, 
sa g j0r vi dette under noe tvil. Det 
er ikke sa a forsta at en slik plan 
b0'r vrere hemmelig - men man kan 
vrere !itt engstelig for a t enkelte vii 
kun.ne tolk e planen feil. 

Vi vii derfor m ed noen f a ord s0ke 
a forklare hva man kan lese ut av 
en slik organisasjonsplan. 
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BQs f/tt~Fa ffr 6. 
~rh. 

Rrb. Rrb. 

.Den 0verste Ieder blir a nsa tt av 
bedriftens styre og har ansvaret for 
a t anleggene drives sa godt som mu
lig. N a er det kla rt a t en mann ikke 
kan g j0re a ile ting selv, na r bedriften 
blir sa stor som var, og lederen blir 
derfor n0dt til a a nsette en rekke 
meda rbeidere som a ile far sitt be
stemte a rbeidsomrade a svare for. 

Organisasjonsplanen gir et bilde av 
denne omradefordelingen . 

Rrl; 



rh. Rrc. Rrh. Rrb. Rrh. 
.v"e le99erslrer 

De forskje llige funks jonrerer blir 
palagt ansvar og gitt myndighet in
nen sitt omrade, og m a n kan av 
organisasjonsplanen se hvilke under
ordnede den enkelte har, d.v.s. hvem 
som skal h jelpe denne til a oppna et 
godt resultat. 

Skal r esultatet bli godt, rna alle 
ansatte ga sammen om a «trekke 
!asset»·, og et knirkefritt samarbeide 
betyr mye for en bedr ift. I det dag-

Rrb. 11rb n~klr: 
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..£Jatnvok l~r 

lige arbeide vii alle a nsa tte ha kon
takt med en rekke personer over hele 
bedriften, et uformelt samarbeide som 
gar i a ile r etninger avhengig av hvil
k e opplysninger man rna ha tak i 
for a utf0re jobben. Visse prinsipielle 
samarbeidslinjer ( ordregangen) 0ns
k er dog bedriften form elt fastsatt, og 
disse samarbeidsrelasjoner kan man 
lese fra organisasjonsplanen. 



Hver 100-kronc vi 
solgte for i 1964 
ble anvondt slik : 

1964 

R.\varer og t jenesl cr 

h . 56.90 

lonningcr og soc .o mk . 
..._________ h . 25.00 --------\ 

-Arsregnskapet ror 1964-
Aret 1964 ga oss ro lige arbeids!for

hold som sammen m ed ytterligere 
modernisering og trimming av pro
duksjonsapparatet, bragt e produk
sjonen i de flest e avdelinger opp i nye 
rekordta ll. Mark edss ituasjonen va r 
imidlertid ytterst konkurransepreget 
slik at 0kingen i omkostningene ikke 
kunne taes igjen i 0ket salgspris. 
Brutto driftsresultat b le derfor r edu
sert med kna pt 1 mill. kr. i forhol d 
til 1963. D ette er en beklagelig reduk
sjon i var selvfinansieringsevn.e idet 
vi jo vet 3it omkostnJngs0kningene 
har fortsatt inn i 1965 (t0mmer, b ak
hon , omsetningsavgift , trygder, f e
rier, l0nllinger et c.), m ens en til
svarende 0king i p apirprisene Ja r 
vente pa seg. 

R a nheim, den 21. juni 1965 
Schfah 
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Papirfrak ter og 

sa lg sprov ision e tc. 

k •. 8.90 

U tby tt e til aksion<erene 

kr. 0,70 

~katt er og avgifle r kr . 110 

Avskrivninger kr. 7.40 
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DEBET GEVINST OG TAPSKONTO FOR 1964 

E iendomssk a tter, el.avgift til staten 
Avsa tt til skatter til stat og kommune 

for a ret 1964 . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 
--;- overf0rt fra disposis jonsfon.det 450.000 

Renteutgifter .. ... . . 
Overprisavs'krivn.inger pa nyanlegg 
Ordimere og tilleggsavskr. pa anlegg 
Avskrivninger pa beholdninger og justerin.g 

a v avskr. pa bindende varekontrakter 
Andre avskr. favsetninger iflg. skattelovene 
P ensjoner og pensjonspremier fo r 

funks jonrererfarbeidere 
Bidrag t:il forskning 
A vsatt til reservefond 
Utbytte til a ksjonrerene 
Overf0res til neste ar 

131.530 

0 

914.901 
49'2.432 

3.000.521 

754.500 
140.286 

477.008 
65.538 
40.000 

390.000 
270 

6.406.986 

Driftsresulta t f0r avskrivninger, renter, 
sk a tter et c. er trukket fra 

Gevinst ved sa lg av varige driftsmidl er 
Hus- og grun.nleier, vann og str0ma vg. 
Div. driftsn0ytra le inntekter ....... . 
Overf0rt fra fri e fond 

KREDIT 

5.399.840 
69 .675 

181.077 
705.231 

51.163 

6.406.986 
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AKTIVA STATUS PR. 31-12 1964 

Tomter, bygninger, maskiner, skip, transport-
m idler, anJegg under arbeide .... . . 

Verdipapirer .... . .... . . .. ......... . .. . . .. . 
Varebeholdn1ng ink!. varekontrakter ... .. .. . . 
Diverse tilgodehavender 
Bankinnskudd og kontanter 
B ii.ndlagte skattetrekksmidler 

Revidert 27. mars 1965 
Gustav Dybvig 
statsaut. revisor 

19.956.188 
464.444 

16.161.400 
7.782.941 
5.620.751 

363.969 

50.349.693 

Aksjekapital 
Reservefond 
Udisp. overskudd 
Disposisjonsfond 
+ a vsa tt til skatter 

2.100.000 
450.000 

Avsetning til gjenkj0p av fast eiend. 
Avsetning til dekning av mulige tap 

pii. fordringer 

Langsiktig g jeld 
Pal0pet, ikke ilign. skatt 
Ilignet , ubet. skatt ... 
Forsk.skatt inntrukket 
Div. gjeld ink!. varekontraktforpl.. 

Garantiforpliktelser 

Ranhe im 31. desember 1964 
' 16 -'"-

I styret for 
A JS RANHEIM PAPIRF ABRIK 

Thorry Kice1· S. A. Solberg Nils A st?·up 

1.950.000 
10.540.000 

270 

1.650.000 

13.380 

639.000 

15.900.000 
473 .811 
216.620 
363.969 

18.602.64'3 

PASSIVA 

14.140.270 

652.380 

---- 35.557.043 

50.349.693 

358.311 
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P aris har a lltid sta tt for m eg som 
noe forgjettende. Byen hvor sydens 
t emperament og vestens teknikk m0-
tes i et tradisjonsrikt milj0 bundet 
til kul turminner fra svunnen stor
h et stid. Det var derfor m ed stor glede 
og forventnlng jeg mottok oppdraget 
fra fabrikkl edelsen om a lbes0ke 
TPG-messen i P aris 1965. 

Med avreise fra Fornebu fredag 
18. juni og retur fra P aris 24. k l. 6. 

TPG-mess·en - Paris 1965 - star 
for t eknikk, papir og graftkk. Menin
gen m ed oppdraget var a bli orientert 
om de r esulta ter de siste ars forsk
ning og t eknlsk utvikling h a dde n add 
frem til pa trykkteknlkkens omra de. 
Dette sett i fo rh old til va r e forhold 
pa R anheim Papirfabrik. Spesielt 
for a bli kjent med den nye foto
fremstilte trykkpla t en «DYCRIL» -
fremstillingsmetoden og hvorledes 
den ble brukt i de forskje llige trykk
maskiner og med hvilke result a ter. 

J eg fikk i orden plass pa f elles
reisen, pass og va luta. Tilfellet g jorde 
at ·ogsa m in kone kunne bli m ed. 
Med fly fra Vcernes tidlig om mor
genen 18. juni satte vi kursen mot 
P aris - m ed m ellomlanding pa For
n ebu og Kastrup. Hver distanse m ed 
n.y flytyp e. Mest imponert ble vi over 
den firemot:ors jet-maskin «990 'Co
ronado» som fl0y fra Fornebu til 
Kastrup. Det tok 8 min. a komme 
opp i flyets bestemte fartsh0yde '8-
9000 fot. En stigning pa ca. 30 ° skulle 

21 

en tro v ille virke ub ehagelig, m en 
tvert imot, trykk-cabinen gjorde til
vcerelsen Il!O rm a l. Det en kunne m er
k e stignlngen mest ved, va r f lyvert 
innen e som stampet i motlbakke eller 
g led n ed midtgangen. Og de hadde 
det s a nnelig travelt, for turen tok 
ikke m er enn 3 kvarter. Med A ir 
France «Caravelle» kom vi om natten 
til Orly f lyplass ved Paris. - Vceret 
hadde vcert firut og klart over Trond
h eim og Oslo, m en tordenvcer og 
styrtregn over K0benh'a vn. F0rst over 
R eims i Frankrike kunne vi s kimte 
landska pet m ellom skyene i et even
tyrlig klart m aneskinn. F ra Vcernes 
t il P aris h adde vi vcert pa vingene i 
3%, time - m ellomla ndingen e had de 
derimot tatt noen tid . 

P a flyplassen m0tte r eiselederen 
oss, og vi f0 lt e oss i gode h ender. 
Sa mmen m ed et a nnet ektepar fra 
Oslo f ikk vi plass i en liten Citroen 
taxa. M ed 110 kmftime raste vi mot 
byen. Vi kom mer til ro da vi sa 
fartsgrensen 90 kmjt. I nedtra pping 
til 70 g ikk de t likevel hurtig nok a 
komme frem til hotellet ved Oper a 
plasseil!. Det var underlig a fa dette 
f0rste inntrykket. Paris - selv i 
morgentimene var det r0re - en 
s torby som va knet til liv. Om vi 
hadde en egen f0lelse av at na r som 
h eist ville det kanskje skje noe vi 
var bange for - gikk det h ele sa 
ordentlig for seg som om det var 
hj emme i Trondheim. 



D enne franskmannen kom i hissig 
diskusjon med vaT sjdfriJT om pa1·
k ering - men like etter smilte begge. 

Vi fikk et vrerelse m ed vinduer mot 
en trang men rolig bakgard m ed pent 
toalett og bad - noe som kom godt 
med i sommerheten dagene £remover. 

Det ble 3 timers s0vn og opp og 
hilse pa kolleger fra hjemlandet. Sa 
fellestur til utstillingshallen hvor 
TPG-messen holdt til i en stor tre
kantet bygning med stor hvelving. 
A orientere seg i denn,e svrere hallen 
med 4 etasjer opp langs veggene og 
apning i midten sa ikke ut til a bli 
enkelt. Etter en dag med tapper tra 
ving fant vi fr em til de utstillings
standene vi ville opp-s0ke. En he! bok 
som messekatalogen var, m a tte vi 
studere nrermere for a f a med det 
viktigste av de mange hunjre utstil
lerne fra Vest-Europa og USA. 

R eiseoppdragene ble tatt alvorlig 
blant oss 60 nordmenn i samme fe l
lesr eise - srerlig a d.0mm e etter 
diskusjonene rundt bordene pa hotel
let . Ved frokosten var sp0rsmalene: 
hva sto pa programmet for m essen 
i dag, og ved middagen: hva h ad de 
vi fa tt ut av dagens lbes·0k. Mange 
var kommet til Paris for a s tudere 
spesielle fagomrader, og de fleste 
gikk ut pa fotografisk satsteknikk 
eller trykkplatefremstillin,g. J o, det 
ble fagprat mellom kolleger - og vi 
fa nt en gemyttlig tone i et forum 
hvor interessen e Ia nrer opptil hver-
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a ndre. Meget var oppdaget , - nye 
id.eer, ny inspirasjon. Det rent faglige 
fra denne reisen blir behandlet i en 
annen rapport, mens jeg finner det 
riktigst her a berette om de person
lige opplevelsene fra livet i Paris. 

Hver dag fikk sine opplevelser i 
denne storbyen. Selv om en i en •slik 
beretning i va rt kj rere Ranheims
Nytt ikke b0r gi inntrykk av a t 
reisen til en utstilling er en forn0yel
sestur, k a n en ikke unnga noen av 
de forn0y elsene byen byr en t ilrei
sende. Fiest av oss nordm enn fore
trakk a delta i de f ellesutflukter sum 
reiselederen !a opp. Og vi tror, a:t for 
oss s·om var i Paris for f0rste gang, 
fikk vi mest ut av oppholdet pa 
denne ma ten. Morsomt var det ogsa 
en kveld da vi to par fant a gj0re 
var egen ekspedjsjonsrunde, og fir e 
andre pluss r eiselederen g jerne slo 
f·0 lge. Turen g ikk da rund:t i Latiner
kvarteret - til en koselig kjeller
restaurant, «Abbeden», og avsluttet 
pa Gmnsakhallen,e ved 4-tiden om 
morgen.em Hit kom b0nder og gart
nere fra landet inn til byen for a fa 
omsatt sine produkter til h0yeste 
a ul{sjon.spris. Det bugnet av inn
bydende frukter og gr0nnsaker som 
vi kan fft her hjemme f0rst 1- 2 
maneder senere pa sommeren. Kraf
tige m enn i hvite kjortler bar hele 
dyreskrotter fra bilene og inn i lag
rene, og innsmurt m ed blod og lever 
sa de m er ut som b0dler. 

Her viste ogsa fransk h0flighet 
seg. Sji\.f0rene pa de store truckene, 
balanserende med tarn av gr0nnsak
kasser, stoppet midt i tra n.ge passa
sjer - og g jerne rygget tilba ke, for 
a kunne gi plass for nysjerrige 
turister, og med en gallant bevegelse 
ga de tegn til at vi ma tte passere. 
S0rlend·ingen blant oss kom da m ed 
en bemerkning om hva ville ha skjedd 
hjemme i Norge ved lignen.de anled
ning. 

Ja, livet var sa forskjellig fra vart 
hjemlige milj0', ·og forskje llen !a sa 
vel i spisevaner, antrekk, trafikk
lwltur og ikke minst i maten a bruke 
sine p en.ger p a. 

Fransk bmd fikk vi til a ile ma l
tider, og vi b le snart va nt til a bryte 
det i biter og svelge ned m ed mdvin 
med eller uten vann, til og med is-



biter. Frokost spiste vi pa hotellet. 
Serveringsdamene ble snart vant til 
at vi gjerne spiste m er enn vanlig 
fransk til dagens· f0rste m:Utid . Det 
var derimot verre a fa forklart pa 
fransk art ett speilegg var nok og to 
ett for meget - for dette skulle de 
jo h a ekstra betaling for. Vi fant 
sn:nt ut at det var praktisk og rime
ligst a spise godt til middag pa hotel
let , for ma ltidene utenom b0d ofte 
pa store overraskelser bade pa m e
nyen og for pengepungen - hvis vi 
da i det hele t a tt fikk komm e til et 
restaurantbord i siesta-tiden . Ett ek
sempel kan jeg nevne da vi ved 2-
tiden en dag pa messehallens res ta u
ran,t fikk et bord. To omelettretter 
- min kone og jeg bestiller a lltid 
forskje llig pa restauranter for a bli 
kjent med dobbelt sa m ange retter 
- hver sin liten flask e vin og des
sertis betalte vi 45 F d.v.s. ca. kr. 
75,00. Drikkevann pa flasker og 
dansk 0! var dyrt, og ofte ubehagelig 
a drikke i den s terk e varmen om 
dagen. Vin og til dels Coca-Cola med 
sitronskive oppi ble en ikke sa ube
hagelig svertt av. 

Antrekket var srerlig upra ktisk for 
m enn. Det h0rte til god fransk skik k 
a ga m ed jakke og slips selv i 35-
40 graders varme. Gikk en uten jakke 
ble en tatt for tysker - sa selv fl ere 
tyskere gikk med jakke og hadde det 
like varmt som oss andre. Damene 
derimot kunne gjerne ga i Jette som
mer-kreasjoner - og n0t a bli be
skuet. 

Bil- og buss-tra fikken holdt gjerne 
en fart ·som vi i Norge tillater kun 
pa va re motorveier. Aldr i h0rte vi 
noen sykebilsirener. Dette undret vi 
oss over, for om franskmennene var 
vant til hurtig reaksjon sa kunne det 
hende art en tur"ist var uforsiktig, 
m en hvordan skulle sirenene bli h0rt 
i denne trafikklarmen eller syk ebil
ene h a mulighet for a komme g jen
nom de tettpakkede bilk0ene. Det ma 
ta hardt pa de parisiske bilene slik 
de speedet opp pa gr0Tit lys og bra 
stoppet pa r0dt fra trafikklys som 
oftest sto godt gjemt pa fortauskan
tene mellom noen trrer. Det lot til at 
den som kj0rte frekkest ble mest 
respektert og slapp med f err es t bul
ker. Ofte kunne en synes synd pa 
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F1·u Sv erdrup i kunstnerpaTken pa 
Mont-MaTtre ser inter essert pa de 
Ja1·gerike m.aLeTiene. M a lente v isste 
a gj0Te Teklam.e /OT Sine Ver /cm·. -
Sterk g estikuleTende i koloTistiske 
antrekk gjoTde de sin ef f ekt og fikk 
prisen e til a holde god /wyde tTOSS 
iheTdig e prutning foTsek fTa tuTister. 

gaende i rushtiden, selv om trafikk
politiet var meget ven.nlig og for
staelsesfull, var ikke gatene for dem. 

Va r reiseleder hadde lagt opp tre 
sightseeingturer - en r undt i byen 
fra 10rdag middag for ogsa a bli 
orientert i indre byomrade, en for a 
se noe av P aris ved natt med bes0k 
pa t re varieteer eller nattklubber, og 
en til s lotrtet Versailles den siste da
gen. Det ble leid solskinnsbusser. Pil. 
na tt-turen var guiden en svensk her
re og pa de to dagturene hadde vi 
som g uid e en ung pen dam e. Hun 
overrasket m ed a snakke f lytende 
norsk m ed !itt nord!andsaksent, var 
fra Troms0 og hadde studert kunst
historie, sprak , bl. a. norsk i P aris og 
gMt guide-kurs i 3 ar. Hun var selv
f0lgel ig blitt gift fransk. P a sin sjar
m erende ma te fortalte hun utrolig 
meget om de franske byggverk, 
skulpturer og deres sk a pere fra ri
k ets storhetstider. Mest imponert b le 
jeg over byens sentrum m ed det srtor
s la tte anlegget fra slottet Louvre, 
over Concorde-plassen (hvor den 
franske kong Ludvig den 16. med 



Napoleons paTadeplass i Slottsgtlrden 
ti l L ouv Te. D en lille tTiumfbuen i faT
gTunnen, opp Champs-Elysees og den 
staTe tTiumfbuen rned D en ukjente 
soldats gTav skirntes i bakg1·unnen. 

f0 lge ble ha lshugget) opp h oved
gaten, Oha mps-E lysees til T r iumf
buen . Dette a nlegg et Ia pa rett lin je 
m ed a pne pa rker pa begge sider av 
hovedgruten, sett fra N apoleons pa ra
depla ss i slottsga rden kunne en 
skimte Triumf-buen i den andre en
den. Denne turen gikk ogsa til E iffel
tarnet , I nvalide-domen m ed N apo
leons sarkofag og Notre-Dame-kir
k en ( uteru a t Vi her Sa «r ingeren»). 
Vi forestilte oss a t byen Ja i fl a tt 
t erreng, m en pa h 0ydedraget Mont
Martre ligger den hvite Sacre-Coeur
kirkeru med f lott utsikt over byen og 
lik e ved den lille kunstnerpa rken m ed 

Concm·de-plassen m ed Ob elisk en midt 
ptl bi ldet og til v enstTe Eiffel -ttlTnet . 
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sine m a nge farverike m a lere under 
full utf0relse a v sin billed!-wnst, 
beundret av k0er av turister. H er var 
det ogsa mange fortausrestauranter, 
og stedet var fylt m ed yrende liv og 
t emperamentsfu ll utfold.eJ.se. 

lEn kveld vi var pa utflukt pa egen 
ha nd m ed byka rtet som veiviser, var 
vi innom fortauene pa P igalle -
uten a bli antastet av a ndre enn 
nordmenn fra h otellet . De satt pa en 
forta usrestaurant og fu lgte livet - . 
Vi fortsa tte og stampet i motbakke 
opp til kunstnerkvarteret. H er tok vi 
inn pa et hyggelig sted, m ent e vi , og 
slukket t0rsten med et g lass· Coca
Cola m ed sitronskive. 

Prisen e va r ikke a v de lavest e her 
- kr. 9,00 pr. glass. Vi protesrterte 
sk a rpt , m en den som kunne sin fransk 
bedre va r k elneren , og han kunne 
forte lle a t n a kunne vi nyte musikk 
og danrs sa mye vi ville. Men vi fore
trakk heller pa rken. P a et h j0rne lik e 
ved ha dde en kolonia lhandler a pent 
k l 1 om na tten - det va r visstnok 
ingen lukningsvedtekter i P aris. Av 
d.e minner vi har fra kunstnerkvar
teret er da m enes kullstift-tegninger 
og m en.nenes silh uett-klipp. 

A delt a pa en t ur P aris ved natt , 
ha dde vi mye moro av, og morals·k 
kunne en ikke t a skade a v a vrere 
tilskuer . P a varieteene va r det opp
tredener av virkelig h0y kvali tet. Det 
var solo-nummer pa «La R eve» hvor 
bl. a. en riktig vital dame spilte 
trekkspill og a rra ngerte a llsa ng pa 
kinesisk eller norsk a lt etter som 
publikum 0nsket. Og va r det en nord
m a nn h un m ente var fo r stille, lokket 
hun h am frem pa gulvet sa de sam
m en tok et danse- og sangnummer, 
t il mye moro for oss tilskuerne, m en 
ogsa for dem selv. Eller den h0ye 

F'oTtaus k af6 ptl Charnps-Elysees 



d<>men som k om inn pa scenen i de 
fl ottest e kreasjoner og m ed et s ja l 
draperte seg med elegant e kjoler. D et 
hele sa avgjort sa raffinert ut a t vi 
ble m er enn forba uset da dam en plut
selig sto der forandre t - til elli mann· 
i badebukse. 

Den variet e som ble ansett for a 
v:oere den flott est e i P a ris for tiden, 
var «Lido» pa 'Champs-Elysees. H er 
var det fullt v r kveld , og vi fikk den 
nest best e plass. P a «Moulin Rouge» 
var det stilige danseoppvisninger og 
al~robater pa en scene st0rre enn star. 
Hva orkesteret og lysmesteren h er 
lwnne fa tryllet frem av s t emnJng 
sammeiJJ m ed de opptredende og deres 
s·01v- ·og g ullg linsende drakter, var 
rent trollsk . H er var det som sa 
mange s t eder ellers i P aris, entre
billett ogfeller bestillingstvang og 
drikketva ng. H er t il 35 F = vel 50,00 
k r . + 1'2 % service og selvsagt for
budt a fotografere selv pene daiJJSe
piket·. P a m a nge steder var det opptil 
50 F i kj0petvang. 

Aftenen avsl uttet vi pa en fortaus
rest a urant m ed langtradet l0ksuppe. 
En franskmallili kan ikke spise annet 
enn ferskt franskbr0d. Bakeriene ba
k er da ogsa to ganger om dagen. 
Br0·drester ebter dagens servering gar 
visstnok i !0•ksuppen med en spesiell 
ost til. D enne kan noen ganger trek
k e t rader, s lik at en m a vise like star 
spisekunst h er som en ita liener nar 
ha n s piser sin spaghetti. 

Var k vinnelige n,orsk e guide var 
underholden de og fortalt e om Paris ' 
kunsthistorie og mer - ja, hun gikk 
heller ikke av veien for a fortelle hva 
som foregikk pa de lettlivede stedene 
i nutiden , og kunne g i opplysninger 
om priser og hva som var a se pa de 
forskjellig e etablissern enter. - Va r 
svensk e g uide sa derirnot lite, og han 
beh0vde jo h eller ikke si start om de 
stedene h an fulgte oss. Vi kunne da 
bruke bade 0yne og 0rer. 

Meget k unne berettes om fl ere av 
mange sider i denne rnerkeli ge star-

BolckasseT pa ves t1·e Seine-bTedd 

byen - - om fortausrestauranter og 
gatelivet om dagen og utover kvelden , 
loppetorget under paris' broer og 
mer. Eller i en annen genre 01n kul
turinstitus joner som museet pa s lot
terre Versaill es eller Louvre - rned 
skulpturen «Venus fra Milo» og ma 
leriet «Mona Lisa» og maleriene av 
David o. a. 

J eg rna med skam innr01nrne a t 
oppe i Eiffeltarnet k orn jeg ikke. H er 
var det adgang til kl. 18 hver dag, og 
inntil den tid var rn essen a pen. Det 
var ogsa mange andre steder vi 
g jerne skulle ha v:oert. P rogram for 
en ferietu r til Paris h ar vi derfor om 
vi skulle ha mulighet. Minst 1'4 dager 
ma en h a for a g j0re byen sorn turis t. 
Om en n.ordbo g jerne vi! h a varrne om 
sommeren, var det for try kkende om 
clagene i slutten av juni da vi var 
der. Jeg kunne godt t enke m eg a dra 
pa fer ie dit i rnai for vrerets s·k y ld, 
men da er det jo best hjemme i mo
derlandet. Danskene reiser ofte til 
Franlkrike, og da velger de september. 

Hjemturen var lite spennende etter 
a lt det v i hadde opplevd pa disse 
dagene. Men godt var det a komme 
hjem igjen. Morsomt er det ogsa a 
minnes de gode norske vennene vi 
hadde fatt pa turen - fra Troms0 
nord til K ristiansand i syd . 

J'. Sverd1·up 



Den rede 
(En brann er a lltid en ulykke hvor 

ba de menneskeliv og store verdier 
star pa spill. Kurven nedenfor som 
er hentet fra «I ndustrivernets over
sikt over branner i industri- og ha nd
verksbedrifter i 1963», viser hvor 
store brannskaden e var i 10-a rsperio
den 1954---'1963 i industrien her i la n
det. (Skadebel0pet for 1964 foreligger 
ikke f0r utpa sommeren , m en det er 
a ha pe ·at kurven fortsa tt gar n ed
over.) 

P a de ca. 1.200 bedrifter s om er 
registrert i Industrivernet, var det i 
1963 ia lt 407 branner (se oversikten 
s. 4) . 

Industribrannvernet slokket 268 av 
disse bra nnene a lene og 107 av bran.
nene i samarbeide m ed offentlig 
brannvesen. Kun 32 a v brannene ble 
slokket av offentlig brannvesen uten 

hone galer 
innsats a v eget bra nnvern fra bedrif
tene. 

De flest e branner inntreffer i ar
beidstiden , m en da er det som oftest 
pa passelige industribrannfolk tilstede 
og far s lat>t ned brannen f0T st0rre 
verdier blir 0delagt. 

Verre er det utenfor a rbeidstiden. 
Det viser seg da ogsa a t de st0rste 
industribrannene forekommer natte
tider. 

Alle ansatte rna hver pa sin plass 
med bra nn.farer for 0ye kontrollere 
a t arbeidsstedet ikke forlates uten a t 
man m ed st0rst mulig sikkerhet kan 
si at «det er gjort som g j0res kan for 
at ikke jeg s k a l v rere arsak til brann». 

Utsett ikke ditt og andres: liv og 
ai'beidsplass for ukontroller te angrep 
fra den r0de hane ! 

INDUSTRI BRANN.SKADEN E 
SISTE 10·ARS PERIODE 

6o r--t---r--t--i---r-.~--4~-+--~---~-

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 196 1 1962 
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Hva m ed va r egen bedrift ? 
I 1963 h a dde vi 7 branner, aile s lok

k et ved irunsats a v bedriftsbrannver
net. P a grunn a v hurtig a ngrep av 
·brannverlliet , sa ble det i de fleste 
branner ubetydelig skade. Kun 1 
brann fora rsa k et forholdsvis stor 
skade, og det va r den i kompressor
huset . 2 branner s·kyldtes ba rns lek 
m ed fyrstik ker i fjrera ved L0kka. 

1964 ble ·et r ekorda r na r det g jelder 
branner. H ele 12 branntill0p, men 
ba r e ett m ed st0rre ska de, h eldig vis'. 
Det var brannen i Hugg nr. 2. Aile 
branner ble slokket ved innsa ts av 
bedriftsbrannvernet , med unntak av 
Hugg 2 da yrkesbrannokorpset ble til
kalt, men da de kom var a lt under 
kontroll. 4 bra nntill0p .skyldtes im
pregneringsmaskinen og selva nten
nelse etter overkj0ring, 1 till0p ved 
skjrering a v brom, 1 till0p i fjrera 
ved barns lek m ed fyrstikker , 2 till0p 
pa grunn av skjrering og sveising. 
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I Industrivernets innsats 
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H v a m ed 1965 ? 
Hvis a ile a nsa tte tok de forsiktig 

hetsregler og d e hensyn som rna til 
i enhver situa sjon , vii vi vise fra m 
en g unstig s t a tistikk over branntill0p 
na r a r et er omme. Det er enhvers 
plikt a vrere m ed pa a hindre a t brann 
k a n oppsta . Er den f0rst oppsta tt, 
rna m a n vrere m ed a mins'ke 0deleg
g elsen. La oss vrere enige om a h a 
0ynene a pllie fo r a ile brannforebyg
g ende a lterna tiver som kan komme 
fram. Det er jo tross a lt de brann
foretbyggende tiltak s'Om er det 
st0rste vern mot bra nn. 

R a nheim 19. m a i 1965 
J'. G. 
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Johan Dybvad 

70 AI~ 
Vi sitter ved vinduet i peisestuen 

pa Tyriha ugen, papirmester Barstads 
koselige hytte, og ser utover La nke. 

«Hva heter den garden som ligger 
rett neden.for her? » «Den heter Dyb
va d. » «Og den der til hoyre for den 
kollen ?» «Dybva d» «Men den som 
Jigger sa fint til oppe i lia ?» «Jo, det 
er Dybva d.»· «Men i a ll verden, h eter 
a ile gardene i La nke Dybvad? » «A 
nei , fu ll t sa galt er det ikke, m en det 
er t emmelig m a nge Dybvad-garder.» 
Etter sigende sk al Dybvad opprin
nelig h a vrert et stort gods som sa er 
stykket opp i et tretti t a ils· bruk. Den 
garden du ser oppe i skogbrynet 
er forresteru hjemstedet t il Johan 
Dybv ad. 

Da vi ved ·en senere a nledning s lo 
a v en prat m ed samme herre, kunne 
ha n bekrefte a t h an 8. juli .for 70 ar 
siden sa dagens lys pa Dybvad, som 
forovr•ig ikke e•ksisterer Ienger. Vi 
spor Dybvad hva h an tok til m ed da 
h an - formoden.tlig i konfirmasjons
a lderen - m a tte ut i arbeidslivet. 
J o, det var gardsarbeid a v forskjel
lig slag, m en h an h a dde nok a llerede 
5- 6 a rs praksis da h an stod for 
presten. 
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I lengden fant Dybva d jordbruks
a rbeid m ed la ng dag og beskjeden 
fortjeneste mindre tilfredsstillende, 
og gav etter for lysten til a se andre 
trakter. Forst fo rhyret han. seg hos 
en fisk eoppkjoper som blant a nn.et 
drev p a Finnmar k . I neste omgang 
ble det en s vensk ba t , og ferden gikk 
til Eng la nd. Dette var under forste 
verdenskrig, og pa grunn av krigs
si tuasjonen var fyrene pa En.g lands·
kysten slukket. Det gikk ikke bedre 
til en.n at skipet grunnstotte i morket. 
Mann.sk a pet g ikk i batene, m en lyk
ken ville at en. kjempesjo s lo fartoyet 
a v g runn ig jen og reisen kunne 
fortset t e. 

Sommeren 1917 f inner vi DY'bvad 
i U .S.A. h vor ha n nettopp har monst
ret pa en norsk bat. Det ble den 
korteste seilas Dy bvad noen.sinde h ar 
vrert m ed pa . A llerede forste dognet 
sendte en tysk ubattorpedo skuta til 
bunns. Besetningen r akk a komme 
i ba tene for skipet gikk ned , og til 
a lt h ell var vreret gansk e bedagelig , 
men det var m eget tung s jo. Kursen 
ble satt mot nrermeste fyrskip, S'Om 
man ogsa lykkelig nadde frem til 
etter et ha lvt dogns strid torn ved 
a rene pa et par kjeks og et krus 
vann . En a merika nsk jager bragt e 
de skipbrudne inn til N ew York. 

Noen k velder senere fant Dybvad 
og en k a m erat pa a t de skulle t a en 
t ur pa kino, og p ussig nok opplevet 
de a f a se seg selv pa det hvite 
lerret i en forfi lm. Uten a t de hadde 
vrert oppmerk som pa det, var beset
ningen lblitt f ilmet ved a nkomsten til 
New Port. Torpederingen fratok ikke 
Dybvad lysten pa s jolivet , og det var
t e ikke lenge for han pa ny hadde 
et dekk under fottene . 

Etter 6- 7 a r til sjos, fikk h an. 
imidlertid lyst til a sette bo, og da 
sj'0- og familie liv vanskelig Jar s·eg 
forene, besluttet ha n a ga i land. H an 
a rbeidet et par a r pa Stjordal Treror
fabrik , m en sa ble det innsk renk
ninger der, og som en av de sist 
a nsa tte, m a tte Dybva d ga. Etter 
en.ergisk jakt etter n.ytt arbeid, fikk 
han tilsagn om a nsettelse ved Mera
ker Smelteverk. Dit kom h an dog 
a ldri. P a tur til T rondheim traff ha n 
en kjen.ning som var ansa tt pa AJS 
R anheim Papirfabrik, og denne a n-



befalte sterkt denne bedriften. Det 
var ingen m ening i a dra til Merak er 
nar ma n h adde en arbeidsplass som 
R a nheim. For a komm e til Merak er , 
ma tte Dybvad i a il e fall passer e Ran
heim, sa hvorfor ikke like godt stikke 
innom. Som sagt sa gjort, og papir
rnester Wahlberg mottok den bese
kende m ed a pne arm er. Folk hadde 
h an god bruk for, da en he! del var 
borte pa militrertj enest e . Dette var 
en lerdag, og a.ller ede mandag 6. 
mars 19'20 begynte Dybvad a pakke 
diskrull pa ettermiddagsskiftet . I 
1945 kom h a n over i etterbeh andlings
avdelingen etter gjennom arene a ha 
arbeidet bla nt annet pa storrull
m askinen, kollergangene og pa hol
lenderiet, og har siden den gang 
hovedsakelig vrert beskjeftiget pa 
kartongklistrem askinen. 

I hollenderiet f ikk Dybva d en gang 
i oppgave a sette en svenske inn i 
a rbeidet. A v en eller annen grunn 
forstod ikke mannen fra den andre 
siden av Kjelen hva Dy'bvad sa, like
gyldig hvor meget ha n anstrengte 
seg for a snakke tydelig. Dybvad 
matte faktisk holde seg til tegnspra k 
for a g jere eleven begripelig hva ha n 
skulle foreta seg. De t rna unektelig 
sies a vrere en ganske pussig situa
sjon a h a like s tore sprakvanskelig
het er overfor en fra broderfolket som 
om det skulle h a dreiet seg om en 
fra det fj erne 0sten , men svensken 
ble da en bra hollendermann. 

Dybva d har den innstilling til ar
beidet a t enhver jobb , stor eller li ten, 
er et viktig oppdrag som skal utferes, 
og utfores godt. Det a g jore en god 
jobb er i seg selv en tilfredsstillelse, 
selv om arbeidet som sadant sku ll e 
vrere mindre beh agelig og k anskje 
lite inspirer ende. D ybvads ferd er 
preget av rolig sin dighet, og h an er 
svrert grei a h a m ed a g jore. Etter 
velg jort arbeid i bedriften g j ennom 
over 45 a r , er han vel tilfreds m ed a 
h a kommet over i pensjonistenes rek
k er, selv om det foltes !itt rart m ed 
det samme a forla t e fabr ikken. Det 
er beh agelig a kunne innrette seg 
akkurat som en selv v ii uten tanke 
pa stemplingsur og f abrikkfloyte . 

Dybvad fikk i 1959 m eda lj en for 
lang og tro tj enest e. 
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Ludvig Lyng 

L udv ig Lyng er fedt i Strinda og 
oppvokset i Malvik uten dog a ha 
skiftet oppholdssted . Ma lvik ble n em
lig forst utskilt sorn egen kornrnune 
i 1896 da Lyng var ett ar garnmel. 

Da ha n var kornmet til skjels ar 
og a lder og skulle stake u t sin livs
bane, mente Lyng at det fornuftigste 
ha n kunn.e g jore, var a lrere seg et 
ha ndverk . For en ha ndverk er ville 
det a llti d bli en r a d , selv i vanskelige 
tider. F ra han var guttunge ha dde 
ha n m a ttet flikke skoene sine selv, 
og det likte ha n i grunnen godt. Det 
var derfor naturlig at han tok s ikte 
pa a bli skomak er. P a Ranheim h adde 
skomakerrnester Sivert J a kobsen , 
som Lyng k jente godt, etablert seg, 
og et besok hos ham resultert e i 
lrereguttkontrak t . 

Lyng husk er enna meget godt det 
forste arbeidsstykket han fikk prove 
seg pa. Det var beksomstovlene til 
Kristian S'Orn skulle pasettes sk oyter. 
Vi tviler ikke pa at det ble solide 
sak er. 

Da Lyng besternte seg for a bli 
handverker, var nok hans resonne
ment riktig, men industrien har jo i 
stigende grad trengt handverk et til
bake, og i 1954 fikk Ly ng selv kjenne 
resulta tet av denne utvikling pa krop
pen, idet det ha ndverk sorn hadde 
vrert ha ns levebrod i over 40 ar, ikk e 



Ienger gav eksistensmuligheter. Bva 
var da mere n aturlig enn a a lliere 
seg med den seirende part, og Lyng 
ble industriarbeider. 

Overga ngen var sikkert ikke sa 
helt lett, men de egenskaper som 
ha dde gjort ham til en god hAndver
k er , dannet et godt grunnlag for 
utvikling i det nye fag. Lyng er m e
get pAlitelig og samvittighetsfull, ha n 
ha r en utpreget ordenssans, og er 
meget arbeidsvillig. Dette sammen 
med h ans gode hAndlag, gjorde at 
han m eget raskt behersket det anbeid 
han ble satt ti l. Haru har derfor i de 
11 Ar ene han h a r vrert ansa tt som 
papirarbeider, vrert benyttet pA prak
tisk t a lt a lle a rbeidsplasser i etter
behandlingsavdelingen. N ar ha n n a 
ser tilbake, finner han a t om ha n 
skulle va lgt i dag, er det ikke usa nn
synlig a t han ville ha foretrukket 
industri for hAndverk . 

Skol estyre r Aksel Hongset 
SLUTTER ETTER 37 AR VED 

RANHEIM SKOLE 
D in i nnsats under skolebyggingen 

og arbeidet for fast slcoletann ldinikk 
e1· prisv e1·dig, sa kretsforrnann P eder 
Myhre unde1· avskjedsfesten i va1·. 

Det var m ange takkens ord som 
s tmmmet til skolestyrer Aksel Hong 
set under den tilstellingen som Trond
h eim k ommune (sk olestyr et) holdt 
til rere for ham ved utgangen av 
skoleAr et i Ar. 

Av de 44 Ar han ha r viri.;:et som 
lre r er, har han 1 37 Ar vrert vert 
Ranheim skole, og siden 1949 som 
skolens bestyrer. 

Han s t a rtet i heimbygda Vega i 
H elgeland, og var ett Ar ved H arran 
skole i N a mda l f0r ha n kom hit. Men 
nA har han tatt avskjed m ed skolen 
etter oppnAdd a ldergrense. Den 3. juli 
fylte han 70 Ar, og dermed kunne han 
overlate «roret» til nye krefter, n em
lig lrerer Anders R efseth, som nA 
sk a l f 0re verke t vider e. 

Hongset er R anheims-pa triot , sa 
det var ikke for ingen ting at en av 
byens aviser i et intervju m ed ham 
forleden , kunne understrek e at han 
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Den 8. a ug ust feiret Lyng sin 70-
Arsdag, og sto da igj en overfor den 
oppgave A Iegg e om sin tilvrerelse, 
men h a n fAr nok ingen vanskelig
heter med a finne seg til rette som 
pensjonist. H a n har sin hytte pA 
hjemstedet i Bj0rnstadgrenda, h an 
k a n dyrke sin interesse for fiske og 
friluftsliv, og i det h ele tatt belegge 
dagene m ed det som huer ha m best . 
Lyng f0ler seg s t erkt knyttet til 
naturen . H an har a lltid likt seg godt 
pA R anheim, men ha n minnes enn a 
m ed savn i sinnet fuglesang og -spill 
i sin barndoms da l. I fjor var h an 
samm en m ed sin s0nn pA tur i Tysk
land, og nAr vi sp0r h va som gjorde 
sterkest inn t rykk pA ham der nede, 
er det karakteristisk for h a m a t h an 
uten bet enkning svarer : «Jo, det skal 
jeg si deg, det var de store b0lgende 
k ornAkrene.» 

A .M. 

er R a nheimsmann m ed liv og sjel. 
H an har fulg t utviklingen og sett 

hvordan vels t anden 0ket i t a kt m ecl 
utbyggingen av fabrikken , «s lottet», 
som ha r S'k apt stedet , og !.;:an m ecl 
det fasts!A a t R anheim snart er byen 
i Stor-byen. 

- J eg var fra f0rst av b est emt for 
ikke A motta denne innbydelsen, for 
jeg er ingen tilhenger av f es t som er 
a rrangert for meg, men siden det er 
g jort, setter jeg likevel stor pris pA 
det , bAde jeg og min kone, sa Hongset 
under f esten . I skolen har jeg fors0k t 
A g j0re min plikt sA langt jeg har 
maktet . H elsa har ikke a lltid vre r t 
den beste, m en det har «hange» sam
men, utrulig nok, og den rere jeg na 
fAr, synes jeg like mye kunne deles 
m ed f lere a ndre, sa taleren til slutt. 

- Det er m ed stor g lede at jeg 
fAr anleclnjng til a de lt a i dennc 
fes ten til rere for min tidligere lrerer , 
sa J a rle Torgersen . - H ongset var 
som en far for oss barna, den r ette 
oppsederen som visste A lede os-s inn. 
pA de rette baner her i livet. Foreldre
iaget har mye a takke H on.gset for , 
han ha r vrer t den gode ledetrAden 
for foreningen, m annen som a lltid 
har arb eidd for A f A den best e kon
t akt m ellom sk olen og foreldren e. 



Som takk fra. foreldre lag et over
ra kte Torgersen en va kker tre-a rmet 
lysestake. 

Skoleinspekter Nordstrand og sk o
lestyreforma nn Svend Hokstad t ak 
k et pa vegne a v kommunren. Foruten 
blomster fikk Hongset et fint se lv
beg et·. 

Deretter g rep kretsforma nn P eder 
Myhre ordet. 

- Det cr et kj en.t begrep bla nt 
ass a t du ikke liker noe «s ta -hei» 
omkring din eg en person, men na nar 
vi ha r ba de deg og din k ane has ass 
ved f estbordet , er det m eg en stor 
g lede a fa overbrinrge deg den sters te 
t akk fo r din innsats under skolebyg
gingen., og ikke minst ditt arbeid fo r 
a fa en fast t annklinikk ved skolen , 
et pr isverdig ensk e s'Om jeg ha per 
blir r ealise rt, sa Myhre. 

Ingenie r Fridthjof Brun t a kket pa 
vegne av Stetteforeningen for skole
korpset. Skolestyreren har a lltid vrert 
lett a sam arbeide m ed, og hans a r
rbeid in.nen.for fo reningen er verd star 
t a kk , sa Brun bl. a ., og overrakte en 
vakker blomsterbukett. 

Idealist og pedagog av den gamle, 
gode sk.ole. 

Til slutt t akket Anders R efs eth for 
maten og for lrer erne som og sa var 
innbudt til f estenc - H ongset er idea
listen og pedag ogen a v den g ode, 
g amle typen, sa h an. - Vi skulle sa 

UTENLANDSK 
Va r utenla ndske sommerprak t i

kant pa la bora tori et i a t• kom fra 
Manchester i Eng land. tyvearige 
Roger C. Howa rd er student ved 
Ma nchester University T echnical 
Dept. og studerer der pa pirmakin
g ens vansk elige kunst. N a i hest be
gynner han pa det '3. studiear som er 
det siste for a bli ferdig utdannet 
pa piringenjer. Ved det sa mme uni
versitetet k a n studiene forts ettes pa 
spesia lfelt er , og ma n kan ta doktor
g rad etter ytterligere 3 a rs studium. 

Det er ikke n0dvendig m ed noen 
bestemt tid ·ell er a rt a v pra ksis for 
a fii godkjent eksam en ved univers i
t et et i Ma n chester , men det fo r utset
t es at studentene pa pa pirlinjen skaf
fer seg pra ktiske kunnskaper om 
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MyhTe ove1Tekke1· blomster 
til Hongset 

m er enn g jerne ha !itt a v ditt talmod 
a lle sammen, m en vi far tres te oss 
m ed a si a t vi far fors ek e a gjere 
det beste ut av d~t sa la ng t va re 
evner ma tte rekke. Men det vet jeg, 
a t skulle vi noen gang bli oppra dd 
fo r et lcortere vika ria t , komm er jeg 
til a sp0rre deg, selv om jeg sa 
inderlig vel forst a r a t du er t r0tt a v 
skolearbeidet , som du ha r skjettet 
over evne etter mitt begrep , na r jeg 
t enker pa de helsevansk er du ha r 
plagdes med, sa Refseth til s lutt. 

P it. 

PRAKTIKANT 

M T. Rog er C. Howard 



ma sse- og papir·produksjon i sommer
f eriene. 

Gjennom sin praksis pa la bora
toriet har Howard lblitt kjent i de 
fleste av vare produksjonsavdelinger. 
H er -som i fl erta llet a v de engelske 
papirfa br ikkene er det en bla nding 
a v gammelt og nytt utstyr. D en vel
holdte f a brikken og d e naturskj0nne 
omgivelser var h a n imponert over. 

Va r etterbehan.dling er sa mang 
fo ldig a t ha n ik k e ha dde tatt tid til 
a studere a lt. Han sa vnet dog anlegg 
for plastbestrykning i var bedrift, og 
m ente kombinasjoner a v pla.st og 
p apir sta dig va nt t erreng i Engla nd . 

Arbeidstiden v ed va rt la borator ium 
fra kl. 08.00- 15.30 syntes han var 
a foretrekke fremfor hva h an i fjo r 
sommer hadde hatt ved St. Annes 
Brard Mill. Der b egynte a rbeidsdagen 
kl. 09.00, kl. 11.30 var det t epause, 
og middagspausen varte fra kl. 13.00 
- 14.00. Kl. 15.00 var det ig jen t e
pa use, og dagen ble a vsluttet kl. 
17.30. 

Ellers un.der oppholdet h er var 
Nidarosdomen besett, Grak a llen rbe
steget og Leirfossene beskuet. Selv 
om Vre·kteren i Trondhjem tok seg 
godt betalt, var det ogsa morsomt 
a felge h a m . 
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P a Gjevilvasshytta hadde ha n hatt 
a ile tider s fj ellferie under godvrers
uken i fellesf eri en. Roger Howard 
kunne vanskelig fo r s t a a t det var 
mulig a bo sa rimelig og godt, og 
Iurte pa hvor Trondhjems Turist
forening tok pen.gene fra. 

Norsk r akk h an i!-;:k e a lrere sa 
m eget av under sitt -opphold h er. 
Ma nge her i lan.det forst a r og snak
k er engelsk, sa det har gatt bra 
likevel. Ved bestilling av middag ble 
h an dog ofte overrasket . Sa ledes 
hadde h an tre dager pa rad fatt fisk , 
og hver gang h adde han vre rt sikker 
pa a t h a n h a dde bestilt spiseseddelens 
kje ttrett . Hva lbiff ha dde han ogsa 
spist, og det h adde smakt fortreffelig 
sa lenge ha n trodde det var vanlig 
biff. Men da han fikk here det va r 
hva lkjett, var han ilck e sa sikker pa 
det Ienger. 

Oppholdet pa R anheim ble avslut
tet med shopping i byen ·og re mm e
gret m ed spek em a t pa Tavern. 

Roger C. Howard ga uttrykk for 
a t h an ha dde likt seg godt pa R an
heim og hatt utbytte a v oppholdet. 
Med h a ns behagelige vesen, store in
t eresse og iver var det ogsa hyggelig 
for oss a ha ha m pa laboratoriet. 

0S . 

90 dr : 
Joha n Au ran 29/11 

80 dr: 
Alfred E riksen 25/10 

75 aT : 
Otto Underhau g 4/10 
John Horr ig mo 8f10 

7"0 Ci.T: 
Sigva rt Alstad 10/10 
H a lder Eggen 15/11 
H erm a nd Distad 1f12 

60 d.T: 
Otto Stene 30/10 
Ottar Myhre 14/12 

so aT : 
Johan Bremseth 20/11 



BEDRIFTSMESTERSKAP I SKYTING 1965 
Torsdag 10. juni 1965 b le Nidaros 

Skyteban e ast edet fo r en innbitt 
k a mp om bedr ifts m estersk a p et i sk yt
ndn g . 29 m a nn var a nm eldt , m en 22 
m 0tte. 

F0r siste s erie 300 m liggende had
de P er Sa n dt r0 en ledelse pa 147 pt. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 

10. 
11. 
12. 
1"3. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

J ohn M ehus . . . .. 
Arne Fritjofsen 
P er Sa ndtr 0 
Knut Bj0rvik 
Ove Svendseru 
G eorg Va den 
Arma n.d Solem 
H a r a ld Sa ndt r0 
Arnold T 0rum 
G eorg •St0rda hl 
Oska r Vedvik ...... .... . .. .. . 
Arne Brekke 
Tor bj0rn Woldseth 
I nge Sessen g .......... . . 
Andor Kirkvold 
R eida r Olsen 
Nic. L eikvold ........ . . . 
K a r e Wiik . . . 
Sig mund M oe 
Thor L a r sen 
Tore Johnsen .. .. .. .. . .. . .. . . 
Tore W avold . . .. . . .. .. . . . 

foran M ehus 146 og Fridtjofsen 145 
pt. Sluttresultat et ble a t Mehus fikk 
44 pt. pa s is t e serie og Fridtjofsen 
ogsa 44 pt., m en s Sandtm fikk 41 p t. 
og havnet pa 3. plass . 

R esultatet ble : 

100m 
kne 

51 
47 
49 
42 
50 
43 
48 
43 
47 
37 
46 
40 
39 
41 
39 
34 
17 
46 
35 
44 
'28 
14 

Jig g . 

55 
54 
54 
56 
46 
43 
50 
55 
54 
55 
51 
42 
46 
54 
42 
49 
35 
37 
44 
52 
32 
31 

300m 
kne 

40 
44 
44 
38 
44 
51 
44 
37 
35 
36 
21 
35 
33 
22 
18 
30 
38 
24 
25 

7 

ligg 

44 
44 
41 
50 
44 
45 
33 
37 
33 
39 
47 
44 
36 
25 
39 
24 
42 
19 
19 

Sum 

190 pt. 
189 p t . 
188 pt. 
186 pt. 
184 pt. 
182 pt . 
175 pt. 
172 pt. 
16'9 pt. 
167 pt. 
165 pt. 
161 pt. 
154 pt. 
142 pt. 
138 pt. 
137 pt. 
132 pt. 
126 pt. 
1'23 p t. 

96 p t. 
67 p t . 
45 pt. 

;-___ In JneJDoriaiD ___ _ 

Ragnvald Brurok, f0dt 5. oktober 1890, d0d 14. juli 1965 



I lo lb.rk, T.he1m 


