


Kulden bet seg tidlig fast denne vinteTen, vi haT hatt sa meget 
sprengkulde i novembeT at man sk:!Ue joTsveTge vi a l t vaT i janua1·, men 
vi jaT nok «kakel inna» ogsa. i ciT . Det eT n est en un0dvendig tor Tedak
t0ren a minne om at snaTt er det jul , og at Ranheims-Nytts annen 
omslagsside venter pa den t 'anl ige jule- og nyttaTshil sen. 

Ogsa 1965 vil bl i innregistTeTt som et betydningsfull t M i bedr i ftens 
historie. Bak reisingen av den nye papiTmaskinbygning ligger det et 
enoTmt arbeide av tinansieringsmessig, maskinteknis l' og bygnin gs
m essig aTt, n.,ed tall1·ike lwnteTanseT og r eiseT, inten~e dr0ftelseT, kon
stTuksjoner og tegnearbeide. Timepl anen slw l helst ho lde, og det eT 

hyggelig a kunne si at vi joTel0pig liggeT godt an. H elst skal P M VI 
l0pe og produsere papiT om et aT tTa na. FoT mange av oss bl ir nok 
1966 et l i k e tmvelt ar som .1965. 

Finansie1·ingen av det nye anlegg ble omsideT bTagt i m·den . K1·editt
situasjonen i NoTge, som i de fleste andTe land, eT toT tiden langt f Ta 
l ett, og det er bek lagel ig at joTtjenestemaTgi:nen e1· sa l av at clet nye 
an~egg toT st0rstedelen ma betales m ed ldnte penger. M en s.om det 
heteT i eventyTet: «vi l du vce 1·e med, sa heng pa» - v eTst av alt eT det 
a sal,ke akteTUt i den t el, niske utvikl ing. Ti lsynelatende 61" det ikke 
staTe joTandTingeT a se i fabrikken i l0pet av aTet :lotenom PM VI's 
bygning . Men vi haT da tatt i bTu k en del nytt maskineTi og tTimmet 
det gamle, kontoTby gningen eT u tvidet og et t i lbygg ti l lag eTet pa V i k a 
ha1· avhjul pet visse lagringsvansl, eligheteT. V ed god innsats bade heT 
og deT, vil v i ogsa i ar - om i ld w noe hel t uventet skulle skje i 
desembeT - fa en ny, pen produksjonsTekoTd. 

M ed va1· staTe konkun ent om t0mmeTet, No1·denjjel dsl' e T1·ej.oredling 
A /S pa Ji'iboTgtangen, har v i inngatt en samarb eidsavtale pa vi r kes
t Tont en. V i haper vaT v iTkessitu as.ion jTemover skal bli bedre enn v i 
har f1·yktet. 

D essveTre haT Storbritannia opprettholdt den ek strc oTdinmr e impo-rt
avgitt bl. a. pa vare pTodu kter , og selv om den er n edsatt tTa 15 til 
10 prosent, har clet reclusert v are skipninger til dette vart st0rste 
ek sportmark ed. Gell~tlose:ndustrien i NoTden a1·beide1· t :mgt, det eT 
betydeliJ .overprodu k sjon, og det har· t:mrt n0dvendig a ga ti l drit ts
innsk renkning er og prisnedsettel ser. Vi hape r clette ikke vil intlueTe 
t or meget pa papirmarkedet , r. ~'en det er vc:nsk el ig a to1·sta at over 
en million tonn cellulose pa lag er i Skandinavi a ik lw sk u lle ha konse
kvense1· ogsa toT ass. Den almi.:tnelige konjunktu1·ut v i 1ding sam bety r 
sa m~get for den j evne 0lcning av papir foTbTuket , eT det all grunn ti l 
a t0l ge med st0rste oppmeTksomhet. 

V ed helhjertet innsats av a.lle vaTe cmsatte, m ed produksjon og 
lwalitet pa t.opp, skal v · foTha_pent lig lwmme igjennom v ansk el ighetene. 

V ·i takker alle vare ansr~tte toT det aret sam snart gar ove1· i histori en, 
og 0nskeT a lle vaTe medar beicle1·e og toTbindelser i og :~ tentor tabrikken 

GL EDELI G JUL og GO D T NYTT AR 
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A/S RANHEIM PAPIRFABRIK 

RANHEIM 

l ngen vet nar 1 esus Krist us er fedt. 
Bade arstallet og datoen er uviss. I esus ble 
ikke fedt ar null, som vi skulle tro, men 
minst 4 a1· f. Kr. Da dede nemlig H erodes 
den Store, han som sto I esusbarnet etter 
livet. Antagelig er I esus fedt ar 6 f. Kr. 
v ar kristne tidsregning begynner altsa 
noen ar for sent. 

N ar det gjelder I esu f@dselsdag, sa er 
datoen kelt ukjent. F@?·st flere hundre ar 
etter I esu f@dsel begynle kirk en a feire 
I esu f@dselsdag, og da ingen kjente dagen, 
ble kirkens menn enige om a velge den 
25. desem ber som minnedag for I esu 
f@dsel. Del vil si, noen kirkesamfunn feiret 
6. januar som I esu f@dselsdag - og gjer 
det fremdeles. 

111 en del var 2 5. desember som slo 
igjennom, og det av megel fors taelige 
grunner. Dagen var nemlig en gammel 
religies festdag, som var veldig jJopulcer. 
Det var lysets seier over merkemaktene 
som ble feiret. Det var en lett sak for en 
ekspansiv kirke a erobre og «kristne» den
ne gamle festdagen. Enkelte ferkristne 
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skikker ble hengende igien og ga julen et m er folkelig preg enn kirkens 

andre heytider. 
Fremdeles feires julen au hele vart norske folk som en kristen heytid. 

Ingen nordmann er i tvil om hvorfor vi feirer jul, og alle er m ed pa a 
feire .fesu komme til verden. G odt og rett er del . .fesu Kristi betydning 
for verden er helt enestaende. Hans fedseL innvarsler en helt ny tid i 
historien. Verdenshistorien faller faktisk i to store tidse fJoker: Fer 

Kristus og ett er Kristus. 
Slik er det ikke bare m ed historien, m en ogsa m ed det enkelte folk 

og det enkelte m enneske. D et er .Jesus Kristus som setter det avgjerende 
skille i et folks liv og i et m enneskes liv . Far .Jesus spille sin rolle for oss, 
sa er vi pa rett vei. Far han det ikke, sa er vi pa avveie . 

.fesu Kristi rolle er i ferst e rekke a vcere Frelser. O g det vil han vcere 
for oss alle. Han vil fr else oss fra merkets makter, fra alt det som gjer 
live t tomt og m eningslest. Han viZ gi lys pa var vei, sa vi kan se hvor 

vi gar og ha et evig mal for eye . 
Sa er det all mulig grunn til a feire hans komme til verden, og g jere 

det nettopp i forb indelse m ed vintersolhverv, da solen snur og vi igjen 
gar mot lysere og lengere dager . .fulen er kommet m ed solh verv for 
hjertene bange . L yse t har seiret over m erkel, livet over deden, det 
avgjerende vendefJunkt har funn el sted, i og m ed .fesu Kristi komme 

til verden og til oss. 
AI ed enske om en god jul til dere alle fra Ranheim spresten 

Ragn vald H em s tad 
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Av Ranheim Papirfabriks historie 
(Forts . fra nr. 3 1965 ) 

Ranheirn T eglverk ornkring ar 1900 

PERIODEN 0RN 
( 1903- 1906 ) 

Sa lget a v Ranheim gArd og fa
brikken var skjedd til 0rn personlig. 
Da s kj0tene pA eiendommene skulle 
utstedes meddelte 0rn at de skulle 
utstedes til AfS Ranheirns Papirfa
brik, som ble anmeldt til firmaregi
steret m ed virksomhet pA selskapets 
eiendommer «Ranheirn Bn~g» som 
besto av garden Ranheim, Nylands
fossen og cellulose- og papirfa brik
keru. Aksjekapita len var kr. 250.000 , 
75 % innbetalt, resten inn.betales 
inrnen 1[1 1904. Selskapets direksjon, 
valgt pa den korustituerende gene
ralforsamling 15/8 besto av brukseier 
G. 0. 0rn, form a nn, brukseier Hans 
And. Breien, Vii.rmland, og godseier 
Per Vikt'Or 0rn, Stockholm. G. 0. 
0rn var selskapets d isrponent. 

Lundberg, som ha dde hatt status 
som dlrekt0r i siste del av perioden 
Christophersen og i april 1903 l'radde 
sagt opp sin stilling, ble pa Ranheim 
som driftbestyrer. Det s·er ut som om 
ogsa alle andre funksjonrerer fort-

3 

satte i sine s tillinger. - Kontakt tas 
med det gamle selskapets forbind
elser bAde for .salget av produktene 
og irmkj0p av ved. Meddelelsene til 
kj0perfor bindelsene gAr bl:a. ut pA 
at heretter vil fabrikkens cellulose
produksjon i sin helhet gA til papir
fabrikasjon. Omlegningen markeres 
ved at fabrikkens telegramadresse 
forandres fra «Cellulosen» til «Kraft
papir». Sortene benevnes «Sealings 
a nd Kra ft Brown». - Hovedforbind
elsen for irm.kj0p av ved fra Jii.mt
la nd er Olle P et erson & Ocklind, 
samme forbindelse som fra R a nheims 
f0rste Ar hadde vrert fabrikkens inn
kj0psagent i Jii.mtland, de f0rste Ar 
Peterson a lene. 

Ellers stAr R a nheim i det f01·ste 
Ar under moderniseringens t egn . D et 
var nok pAkrevet hvis bedriften skulle 
bli l0nnsom. Det f0rste som gripes 
an er bygning av ny sodaovn. Av 
0Vrige forandringer nevnes a t soda
huset ble pAbygget , blek eriet og 
papploftet helt ruedrevet, kjelanlegget 
flyttet til pappmaskinhuset. - T e-



gleverket m a ha vrert satt iga ng 
igjen, for i september averteres s•a lg 
av murstein fra RanJ1eim T eglverk. 

H enimot slutten av a ret 1903 skrev 
0rn til sin venn grosserer Lorentzen 
bl. a.: r«Papirfa:brikken gar ganske 
bra, m eru cellulosen blir dyr, dock ser 
det ut, som om affreren skulle ga 
ihop, hvilket er mer an jag ventat. » 

En verdsettelse av eiendommene 
f0lger som bilag 6. Den gir en slutt
sum av kr. 41'6.000 og rna bed0mmes 
a vrer e gans•k e forsiktig satt opp. 

19011• Ombygningen og moderni
seringen fort·setter. I februar er til
og ombygningen av sodahuset ferdig 
og den nye sodaovn monteres , koke
huset bygges h elt om, sa der skal bli 
plass for 5 kokere mot tidligere 3, og 
i september 1904 er ombygnin.gen h elt 
ferdig. For pa pirmaskineru foretas der 
grundige unders0kelser for a f a den 
forsynt med riktig hastighetsregu
lator, et problem som det tar mange 
ma n eder a fa l0st tilfredsstillende. 
Kraftforsynin.gen som ikke er til
strekk elig forberedes utvidet, bade 
ved a ga h0yer e opp m ed fallh0yden, 
fra 65 til 85 m, og helt nytt turbin
utstyr. Det tok dog 2 ar f0r disse 
s iste planer ble effektuert. - Alle 
disse forbedringer var etter Lund
bergs planer, som h an nu etter m a nge 
a r s venting fikk satt ut i livet. 

Den gamle m0llen Lykken10'ilen, 
nu mest k a lt «nedre m0lle», far del
vis nytt maskineri. (Huggeriet kal
t es ogsa Dalem0llen tiltross for at 
der ikke var noe m0llebruk, hugge
riet h adde sin plass der). - Tegl
verket far nu en blomstrin.gsperiode, 

bl.a. skaper Aa lesunds brann i be
gynnelsen av 1904 0kt behov fo r 
murstein og 0rru ansetter agent i 
Aalesund. Det er 0rnsr h en.sikt fra 
1905 a bortforpakte teglverk et. 

For vedforsyningen kj0pes frem
deles det m este rastoff i J ii.mtland, 
men foruten a kj0pe Drogsetskogen 
av konkursboet kj0per 0rru g a rden 
Lien i Ekne. Ole Gr0nberg ansettes 
som skogvokter. Prisen pa den ved 
sam kj0pes er fremd eles kr 10 pr. 
favn, m en viser dog en tilb0yelighet 
til a stige !itt hen'imot s lutten av 
a ret , til kr. 10,50 a kr. 11.- pr. favn. 

Etter boerkrigens slutt i 1902 had
de der g enerelt sett vrert tilbakeslag 
i prisene pa kraftpapir, de la i 1904 
gjenn.emsn.ittlig pa kr. 215 pr tonn 
fob. Men mot slutten. av a ret blir 
der en lysning og 0rn k an selge til 
kr. 225 pr. tonn. Salget for Norge 
skjer gjennom firmaet J ens Lyche i 
Kristiania som holdt et «h ovedlager». 
Hovedagent for England var Davis 
& Royle, London, en mangearig for
bindelse fra tidligere tider. 

I midten av juli meddeler 0rn sine 
fmbindelser at AfS Ran.heim Papir
fabrik er oppl0st og eiendommen e 
overtatt a v ham s·elv som personlig 
innehaver og driftsherre. Brukspa
tron 0rn, som i f0rste ha lvdel av a ret 
hadde bodd som leieboer pa F ager
haug, flytter n.u inn i den oppussede 
og nyinnredede R anheim hovedgard 
m ed elektrisk lys og veksthus i ha 
gen. En svenske, W a llden., a n.sattes 
som gartner. 

(Forts.) 

HULLKORr'l~ 
De fleste som har bes0kt h oved

kontoret i det siste har nok lagt 
m erke til noe nytt - nye kontorer 
og s0te kontordamer, m en ogsa en 
ny monotont bankende lyd inne fra 
bokholderiet. Den stammer fra den 
nylig et a blerte hullkortavdelingen, 
og Ranheims-Nytts m edarbeider 0y
n et straks ·sja ngsen til staff for neste 
nummer. 
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En dag avlegger vi den nye av
delingen et bes0k og finner der flere 
m askiner i fullt arbeide. Over en a v 
dem kryper de t et langt, lbredt papir
barud, og pa dette blir det ha mret og 
banket en m asse t a ll og tegn i en 
endel0s str0m. Litt Ienger borte flyr 
en serie hullkort over et slags ta n
gentbord nesten fortere enn 0yet kan 
oppfatte det. I rommet innen.for sitter 



to damer ivrig opptatt med punching 
- de lager hull i store stabler av 
kort. 

Midt i denne «forvirri rugen » finn er 
vi hullkortsjef Tore J ohnsen, og vi 
sper hva han driver pa med nu . «J o 
- det er kjering a v r eskontro for 
bokholderiet. Sa snart vi far a ile 
opplysn.ingene inn pa hullkortene, t ar 
det oss ikke la ng tid a skaffe Schje
tne rede pa det ha n vil v ite om a ile 
kunder og leveranderer som 
man ser stremmer opplysn.ingene ut 
av t abula toren og skrives pa det 
lange pa pirbandet». R egnskapssjef 
T. Schjetne s lutter seg til og for
teller a t nu er hovedrutinene i bok
holderiarbeidet lagt over pa hull
kort, og det har gatt bra. To maneds
oppgjer er a vsluttet , og a lt s'temmer! 
- sier Schjetne og ser a nerkjen
nende pa Johnsen. -

Det skinner imidlertid fort ig jen
nom a t de karene k napt nok har tid 
t il a g lede seg over at ferste etappe 
er gatt bra. N este skritt er nemlig 
kjering av a il e lennsavregninger for 
arbeidere og funksjonrerer pa hull
kort. Det skal skje fra nyttar 1966, 
og det er ikke mange ukene igjen. 
Vi fAr vite at ma n er m idt oppe i en 
prevekjeringsperiode, og vi fAr se 
et ek sempel pa hvordan lennings
posene vi! t a seg ut fra neste a r . Vi 
benytter a nledningen til a sperre om 
en forklaring, og vare lesere henvises 
ti l foto grafiet av preveek•sempla ret. 
Schjetne og Johnsen fork larer a t en 
a v oppgavene ved lennsavregn1ng pa 
hullkor t er a kunne gi en god over
si·kt for lennsmottagereru over h va 
lenningsposen inneh older. Som det 
vi! fremga av fotografiet, er det pa 
lenningsposen trykk et en kodefor
k laring. Ved hjelp av <lenne s k a l man 
uten vanskelig het kunne for-sta hvil
k en lenns- og trekkart m askinen spe
s ifiserer pa konvolutten. Det vi! dess
uten vanJig vis fremga hvor lennen er 
opptjent, antall timer, timesats og 
utregnet belep . Bruttolenn og netto
lernn i denne uke fremkommer klart 
- likesa bruttolenn ·opptjent hi ttil 
og trukket skat t hittil i ar. 

I preveeksemplaret vart legger vi 
ferst m erke t il at lenns- og trekk
a rtene s pesifiseres u nder hverandre 
i motsetnin.g t il t idligere etter h ver-

Hullkortsjef T. Johnsen l'j0re1· 

hov edmaskinen - tabulatoren. 



AVD. 

40 

ng av a rt m·. 

L0NNARTER 
03 Ord inrer 
10 Ak kord 
1l. Ak kOI'dt ill egg 
1 ~: Prod.p1·em ie 
2l. Overtidsti llegg 
3J. Skiftti ll egg 
3 ~: F0rstema nns ti llegg 
33 Formanns t illegg 
31, Ulempestill egg 
3f. I-I e ll igdagsl0nn 
3G Hus, lys, bre nse l 
3',' Diverse 
4 ~: San .. brannv., ind.v. 
5J. Gratia lo 
5:: F e riepenger 
5~: D iverse 
6l. Ve rkt0yti llegg 

T REKKARTER 
70 Forskudds t rek l< 
7l. Pilleggstre kk 
7:1 T ryg detrekk 
7[: Bid ragstre l< 
74 U lykl<efors. H ygea 
75 Ulykkefors . N. & S. 
7C: Avs paser ing 
80 L iln 
8l. X-nota 
8:1 Nota 
8[: Fors kudd 
81, Hus le ie i f a br.' s hus 
8fo Hus le ie i le ide h us 
8G EJ.avg . eg e t an legg 
8CI Korr iger ing trygdetrek l<l 
9[1 Diverse 

Afs Ra nhei m Papirfa brikk 

515 00 
515 10 
5J 5 ~l 

515 31 
51fi 12 
519 00 

70 
72 
80 
84 

16 80 5 19 
20 40 
2 00 1 84 

5 82 5 19 

FTk. TuTid L indboe oveTvakeT 

so?·teTeTen. 
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AP. UKE 

40 65 

Bel0p D en ne p e r. I H it t il 

87 19 79 
204 80 

3 68 
11 76 
90 00 
30 21 427 64 12 286 30 

50 00 1 875 00 
20 130 
30 00 
50 00 150 80 

63 277 00 

a ndre h orisonta lt. F 0rs>t a ngis hvor 
l0nnen er opptjent (k onto 515 = P1V[ 
V ) , deretter art nr. 00. I t ek sten til 
venstre forklares a t «00» bet y r ordi
mer l0nn. Videre fAr vi vite a t det 
pa denne l0nn.art •betales for 16.80 
timer m ed timesats k r . 5,19 og a t 
de t te utgj0r k r. 87.19. 

P a tilsvarende mate kan vi lese 
at det er opptjent noe pa akkord 
( 10 ), noe pa overtid ('21 ) - videre 
skifttilleg (31 ) og prod.premie ( 12 ). 
T rekkene spesif iseres ogsa pa samme 
mate, og vi kommer frem til n ettc
l0nn. 
H er sk al vi merk e oss a t nettol0n~ 

nen avru ndes• til h ele k roner. 0rene 
blir nemlig s ja ltet ut - m en misfor
st a ikke - de blir ikke borte. De bli r 
lagt til neste ukes net to l0nn., og hvis 
0rene for de to uk ene tilsammen blir 
en krone, utbetales denne. I eksemp-



let er 79 0re overf0rt f r a forrige uke, 
mens 63 0re «ruller>>· vider e til rueste 
uke. - 'Det hadde nok vrert en rasjo
nalisering a kunne s!0yfe Utl0nning 
av mynter i det hele t a tt, men det 
ville kreve avrunding til n rermeste 
10-krone - en sak som m an kanskj e 
kan komme tilbake til senere. -
Schjetne nevner i sa mme a ndedrett 
andre muligheter for forenkling , 
nemlig 1'4-daglig a vl0nning og over
forsel av nettol0nn til .bankkonto, s lik 
som det er praktiser t for funksjo
nrerene i ruoen a r. 

Vare leser e vii a ltsa forsta a t vi 
sna rt vii f a presentert va re ha rdt 
opptjente ·kroner pa et nytt «fat», 
som d et forha pentligvis vii vrere til 
a f a m ere forsta nd a v. 

Planene for utvikling av hullkort
a vdelingen gar vider e enn dette -
f a r v i opply.st - og det t enkes da 
bl. a . pa m a t eria lregnska p og sa lgs
sta tist ikk i f0rste omga ng. 

Vi 0nsker Johnsen & 'Co. lykke til 
og forla t er a r ena en, m ens maskinen e 
a rbeider vider e m ed sine hullkort. 

ToT Schjetne 

I N N L{J PS KAS S E R 
Et inn.J0pssystem for en papir

mas<kin define r es s·om den del s om 
innf0rer og fordeler fibersuspensjo
nen jevrut over virebredden, tilpasser 
massesuspensjone ns ha:stighet til vi
rens og gir den fib erorientering s om 
er 0nskelig for styr k eegenska per . 
Innlopssystemet strekker seg fra 
begynnelsen av fordel eren til utl0ps
spalten eller leppen. 

'Det er gjennom tidene lagt ned 
meget arbeide fo r a forbedre inn.J0ps
forholdene. Mange typer innl0pskas
ser er byg get , m en r esulta t ene ha r 
ikke allticL vrert like gode. Fig. 1 
gjengir en inn<10pskasse av eldre type, 
fig. 2 er en noe nyere modell, m ens 
fig. 3 viser en moderne lukket kasse. 
(Den korrekte bet egne lse er utl0ps
kasse, m en innl0pskasse er den m est 
kjente og va nlige bet egnelse hos oss , 
sa den er derfor va lgt og brukes h er . ) 

Utviklingen ha r s kjedd r askest pa 
omra det for hur tigga ende papirma
skiner , hvor det er bygg et moderne 
lukkede innl0pskasser med god fo r
deling og a rkforming pa viren . 

l<,or relativt langsomtga ende papir
maskiner hvor hastigheter inntil 200 
meter pr. min. h enregnes, har det 
derimot ikke v rert tilfredsstillende 
konstruksjoner a finne pa m a rkedet, 
selv om annorrser og r epresentanter 
fra produsenter h a r fors0kt a fortelle 
oss noe annet . 

De fleste norske papirmaskiner rna 
betegnes som langsomtga ende, og det 
va r derfor naturlig at P apirindu
s triens Fors'kningsinstitutt og Thunes 

F ig. 1 

Fig. 2 
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Mek. Vrerksted i 1961 inngikk sam
arbeide pa dette omradet. Formalet 
var litteraturstudier, m ode!lforsok og 
bygging av prototype for industrielle 
forsok. 

Innlopsforhold har ofte vrert disku
tert h er ved A /S R. P. , og ledelsen 
har vrert interessert i a forbedre vare 
innlopskasser. Manser jo a t kravene 
til kvalitet stadig stiger, og det g jel
der a kunne folge med i kapplopet . 
PFI-Thun es forskningsarbeid ble der
fo r f ulgt med interesse, og det ·ble 
tidlig tatt k onta kt med forskerne som 
arbeidet m ed prosjektet, og da i forste 
rekke siv.ing. 'C. 0 . Nagel!. Det var 
ved. de inn.ledende diskusjoner med 
Nagel en del ting a papeke ved vare 
innlopskas•ser. Spesielt var fordelin
gen over bredden for darlig i vare 
innlo·pskas•ser. 

Moderne inlopskasser har andre og 
nye systemer for fordeling jevnt over 
h ele virebredden enn va re innJop had
de, mest a nvendt er fordeling ved 
manifo ld ·av forskj ellige konstruk
sjoner. Likeledes bestreber man seg 
na for a oppna masseh&stigheter som 
gir minst m ulig fnokking av fibrene 
gjennom diffusor og inn.Jops•k asse. 
Det er ogsa nye teor'ier for leppens 
utforming. A lt dette for a g i jevnere 
arkforming, bedre styrke og bedre 
kontroll med styrk eforh oldet langsf 
tvers. 

De storste ma ngler hadde innlopet 
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Fig. 3 

pa var PM 1, og etter som diverse 
Wbud pa innlop fra forsk jellige hold 
ikke virket helt tilfredsstillende og 
det enda var langt ig jen for PFI
Thune hadde s ine endelige fors lag 
ferdig, ble etter Nagells anvisninger 
bygget en provisorisk manifold- og 
innlopskasse pa PM 1. 

For holdene ble noe b edre enn fo r 
med det nye innlopet, men fordelingen 
g jennom manifold var ikke idee!!. Det 
ble ved la boratorieforsok demonstr ert 
rned plastmodell , se fi g . 4. Diffusor 
og innlopskasse i tre og rned innlagte 
hullvalser kunne ikke r ette opp mang-



lene ved profilen og h eller ikke de 
gamle linjalene, og forandringene 
kunne bare •sies' a vrere et skritt pa 
veien mot en bedre losning. 

Som et ledd i vart arbeide med 
innlopsforholdene ble det i 1'963 irun
kjopt en Baldwin Atomat gram
vektsma ler. Fra hosten 1963 er det 
sa tatt ut en mengde prover som er 
kontrollert m ed denne gramvekts
maleren. Det har gitt oss et fyldig 
materiale for a bedomme hvor for
bedringer var mest pa krevet, og det 
har ogsa gitt oss tydelig indikasjon 
pa hvilke forbedringer vi har opp
nadd i lbaneprofil med de foretatte 
forbedri ruger. 'Det har ogsa vrert til 
stotte for maskinforerne ved oppret
tinger av darlige baneprofiler. 

Da ny modell av innlepskasse sto 
ferd ig pa PFI i 1964, ble eksperi
mentene fulgt m ed stor interesse fra 
A /S R. P.'s side. Forsok og m a linger 
ble ogsa utfor t med var masse og 
med de konsent rasjoner og mengder 
g jennomstromning vi har pa PM 1. 
Likeledes ble det utfort stromnirugs-

m a linger pa var PM 1 for at v i skulle 
kunne danne oss et bilde av hvilke 
forbedr inger de t var a vente her med 
et nytt innJop. 

Modellforsokene ved PFI var sa 
lovende a t N agell & Co. var ivrige 
etter komme i gang med bygging 
av prototype og forsok i industrien. 
Etter resultatene av forsokskjoringen 
med var masse og malingene pa PM 1 
syntes ogsa ledelsen her ved A /S R. 
P . det var verdt a satse pa den nye 
type innlopskasse pa PM 1, og Thu
nes Mek. Vrerksted startet byggingen 
i januar 19'65. I Jopet av pas'k en' 1965 
ble den sa montert pa PM 1. Som 
f ig . 5 viser, er den ikke sa plass
krevende, og den har en pen ut
forming. 

D en ruye og patenterte ide fordelin
gen bygger pa er vist i fig. 6. Inn 
fra siden av manifold k ommer masse
suspensjoneru m ed 0,2- 0;3 % torr
stoffinnhold. Gjennom en ·Smal spalte 
pa 11 mm strommer den sa opp i 
diffusor som er delt opp i 22 em 
brede kanaler med tynne skillevegger. 

Fig. 5 
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Fig. 6 

Med res~rkulasjon fra manifoldens 
avl0p reguleres trykket slik at det 
er ltkt over h ele bredden. 

For a deflokkulere massen er det 
ved utl0pet av diffusoren en hullvals 
med 200 mm diameter, 50 % ·apen 
flate og variabel hastighet med maks. 
45 omdreil1linger pr. min. Ved ut10pet 
er det en st0rre hullva ls med 230 mm 
diameter, 55 % a pen flate og driften 
!{an varieres opp til 77 omdreininger 
pr. min. 

Utl0pet er leppeformet, og over
leppen kan beveges bade pa langs og 
tvers av maskinretningen. Disse regu
leringer er n0dvendig for a fa de 
besrte styrketall og den beste ark
struktur. 

Hvis fordelingen over bredden. ikke 
er tilfredsstillende, kan dette justeres 
med varierende lepph0yde rover bred
den. Denne justeringen er pa PM 1 
lettere ·a utf0re og kontrollere enn pa 
vare andre papirmaskiner. Og det er 
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den bedre fordelingen gjennom mani
fold og den lettere regulerinrgen av 
lepp som gir en vesentlig bedre bane
profit her enn for va r e 0vrige papir
maskiner. 

Samme innl0pssy.stem er og.sa be
stilt for PM 5, hvor spesielt ark
formingen ma forbedres. Den nye 
innl0pskassen ha per vi er montert 
og under utpmvning i januar 1966. 

Foruten deru store viktighet av ar
beidet m ed inrul0psforhold for de pa
pirmaskiner vi har i drift, gjelder det 
ogsa a ko·mme frem til en tilfreds
stillende l0sning med tanke pa PM 6. 
Aile nye tekniske finesser vi far pa 
PM 6 hjelper os·s kva litetsmessig lite 
hvis il{ke a rkforming og baneprofil 
ogsa tilfredsstiller de strenge krav 
som sti lles og som styrkemessig har 
meget stor betydning. 

0. s. 



«J ohnsen-hj01·net» 

Traseen for den nye motorveg skal 
na vrere foastlagt inn til Ranheim. 
Det er selvf0lgelig stor spenn.ing blant 
ranheimsfolk om hve1n som kommer 
til a fa sine eiendommer lber0rt av 
denme veg. En. del vil vel ogsa fa 
den i en slik nrerhet at de vil fa 
ulemper av motordur d0gnet rundt. 
F'or den som a rbeider treskift og er 
a vhengig av delvis a sove om dagen, 
vil det vel t a en tid f0r en blir vant 
til ·st0yen. 

Men a t vegeru er en tvingende n0d
vendighet forstar vi alle, nar vi ser 
den stadige 0king av bilpark en, og 
vare myndig heter har rua i Jengere 
tid innsett dette og arbeidet med 
saken. 

Sommeren 1963 tok Vegdirekto
ratet og S0T-Tr0ndelag Vegkorutor 
kontakt med Trondh eim og Strinda 
kommuner med sikte pa a f inne fram 
til en sn1arlig !0sning for innf0ri ngen 
av trafikken 0-stfra m ot bykjernen. 
Det ble nedsatt eru komite for a for
berede saken. Disse herrer har sa 
satt 'opp bade en befolkningsprognose 
og en prognose over b'iltet t het og 
tra fikk i de nrermeste 35 til 40 ar. 

I 1960 var folketallet pa Ranheim 
4000. I 1970 anbas det a vrere 6000, 
i 1980 - 9100 og i ar 2000 - 17000. 
Dette antas a vrere lavt a nsatt. N ar 
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det g jelder bil tetthet i Tr0ndelag er 
forholdstallet bil pr. innbygger i dag 
sa vidt passert 0,10, i 1970 regnes 
tallet a vrere 0,16, i 1980 - 0,26 og 
i ar 2000 - 0;31. Altsa, nrermere 
en bil pr. tredje in111.bygger. 

Det er planlagt et plankryss pa 
motorvegen ovenfor fabrikken, ved 
Johnsen-hj0rnet. Mot dette er det 
innsendt protest fra Ranheim Papir
fabrik, for vegen vil uten tvil vrere en 
hindring for bedriftens ekspansjon i 
framtia. 

Det er beregnet a t i 1970 vil det 
pr. d0gill passere minimum 8710 biter 
pa «Johnsen-hj0rnet», maksimum 
12300. I 1980 beregnes tallen e h en
holdsvis a vrere 16770--'25290, og i ar 
2000: '24860-40180. 

For a avvikle en slik trafikk, sier 
ekspertene at det vil vrere behov for 
en fire·sporet veg med full motorvegs 
standard inn til Ranheim. Av virke
rnidler for a holde trafikken pa rnirui
mum, pek es pa besilemte ting som -
utvikling av arbeidsplasser og et 
markert lokalsentrum i R anheims
om radet, dempet vekst av «sove
befolkningen» i Ma lvik, samt en viss 
aksentuering m ed oppdemmende 
virkning pa Stj0rda!shalsen. 

B 



Fra Freya og Haltenbank.en 

F'Toan kapell i nceTheten av H alten 

F or den vanlige kartleser for toner 
Fr0ya seg som en liten «f luelor t » 
la ngt ute i havet. Men nAr en kom
mer hit ut , vii en snart bli kjent med 
de store avstandene. Hvem t enker 
egentlig over a t F mya bestAr av 
41"68 0yer og holmer og dertil noe 
slikt som 1100 skj rer. 0yene ligger 
spredt utover . Og fra F ast-Fr0ya til 
H a lt:en har vi et gansk e stort h a v
stykke som k an ligge ·speilbla nkt, 
m en •ogsA vrere virkelig i oppmr. 

Det er klart at det ble noen for
a nd;ring fra tjenesten pA R alllheim og 
ut i h avgavet. Ga nske interessant 
va r en m edlidende bemerkn~ng som 
en av flyttekarene kom m ed den 
gangen v i kom fram til presteboligen. 
Det var stiv kuling. D0rene m Atte 
surres for ikke A slA igjen m ed et 
kra ftig smell. D et var !itt av en 
ba llansekunst A brere de store sak en e 
inn i huset. Under en liten 5-minut
ter·s pust i bakken sA den danske 
brereren p A m eg og sa: «Si m eg en 
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ting , har I reis t ut hit friv illig? ». 
H an tenkte pA mulighe ten at prest

en kanskje var tvangsdirigert ut i 
denne voldsomme kulingen . «Ogs·a 
reise fra Ranheim da» , tilf0yde han. 

J eg m Atte forkla re etter b este ev
ne a t det h ele var en frivillighet 
som ikke bet0d offer pA noen mAte. 

Nettopp dette fikk vi erfare dagen 
derpA. For da kom det sol over 0y
riket. Og finvrer ble det i la ng tid 
Om det hadde noe med oss A g j0re 
som innflyttere fra R anheim kan jeg 
selvsagt ikke svare pA. 

Mange m enl!lesk er er vel av den 
oppfatning at n Ar en bor sA la ngt 
utenfor bymilj0et, sA rnA vel a lt s•am
men bli t emmelig ensomt for en 
familie. Men dert tar en fe il . Ens'Om
het eksisterer ikke. F or det er typ
isk ved k ystens befolkntng a t den 
er Apen som havet. H er kan en ·Snak 
k e med a lle, og over a lt k a n en gA 
inn og sette seg ned og t a les om 
aktuelle saker i tidens problemverden. 



Forholdene er jo slik i dag at ingen 
i vart samfunn beh0ver a vrere uten
for «folkeskikl-;:en ». Vi har radio og 
TV. Vi har aviser og s a har befolknin
gen konversasjonens herlige kunst. 
Kort sagt, folk er ikke stort anner
ledes her enn pa et hvilket som 
heist annet sted pa var t tmnderske 
fylkesomrade. Den eneste forskjellen 
er vel at menneskene delvis preges 
a v yrket og det farefulle livet. 

Fisker en i dag er sikkert noe gan
sk e annet enn det mange forest iller 
seg. Noen teniker omtrent som vi 
nordmenn na r vi snakker o•m Afrika. 
Da dukker bildene fram m ed m en
neskekropper tildekke t m ed et f a t
tigslig lite klede. Eller nar utlend
in,g en t enker pa Norge sa k a n det 
vel hende a t de har for seg bildet av 
turistrekla mens populrere framstil
linger av samer i t elt og med h ele 
hjorden av rein:sdyr omkring seg. Og 
na r andre tenker pa fiskeren sa sy
nes de a se for seg en gruppe m en
nesker som sitter m ed ha ncLpilk og 
sn0re og vipper pa ba ten ute pa h avet 
og hiver en og a=en av havets liv 
ombord. N ei, fisk et er ikke bare s lik . 
I dag er det blitt h elt moderne. Store 
ba ter opp til 2 millioner kr. eies av 
rederier som driver h elarlig pa alle 
hav. Snart er de pa Nordsj0feltet og 
snart er de pa Lofoteru og snart er 
de utenfor Tr0ndelagskysten. Det er 
havets rikdomm er som sopes inn og 
omsettes til valuta for folket. 

Frer0yingene er ganske slagferdige. 
Det er ikke lenge s iden at en av 
karene h erfra var i ·byen pa R avnkloa 
og sa pa noen av kjenningen e sine. 
Og en av f0lget spurte om han hadde 
noe a ·si. Jo, det h adde han. Og svaret 
kom gansk e greit. H an kjente igjen 
f isken , men h an kjente ikke igjen 
prisen! 

Det har skjedd en revolusjon pa 
fiskets omra de i den seinere tid . 
Dette merkes ogs-a p a livsforholdene 
og heimen e. Den eneste forskjell som 
egentlig er a finne i levestandard 
mellom by og land er vel at foll{et 
i de ytre d istrikten e stort sett har 
mere hus og st0rre plass til f a miliene 
i •sine boliger enn folk i byens smii 
leiligheter. 

N a turforholdene er skiftende her 
pa Fmya . Meru dersom noen ikke har 
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Aalvenes ombord i lw hytten pa 

skyssbaten. 

vrert pa S0rlandet sa k a n de godt 
la vrere a r eise til de egnene. For 
Fr0ya g ir det samme. H er er S0r
landsidyller pa mange steder. Et 
stort gode er den nye ferjeborbin
delsen vi har fatt m ed fastlandet. Vi 
k a n reise fra Fmya m ed ferje over 
til Hitra og bile tre mil og t a f erjen 
vidre inn til H emne. Og derfra til 
Trondheim er det tolv mil. Men reisen 
vi! om ikke lenge bli forkortet ganske 
betraktelig na r den nye vegen kom
m er over Snillfjord. 

Tidligere h a r situasjonen for ung
dommen vrert at na r de var ferdig 
m ed folkeskolen var de oftest h en
vist til baten eller t il a flytte ut av 
reiret og finne arbeid annet steds. 
Na h a r vi h er pa Fr0ya tatt bygget 
en stor Sentralskole. Den ungdom 
som vil ga videre k a n slippe a dra 
til byen. Men det er klart a t en stor 
del av elevene rna vrere heimenfra. 
De blir innlosjert pa skolestedet. Og 
na er det under oppf0ring et stort 
internabbygg m ed pla ss for 70 elever. 

Noe av et problem for utkant
stmkene h ar vrert fa kva lifisert e 
lrerere . Det fins barn som har gjeTh
nemgatt 7-arig skole uten a t de har 
vrert undervis t a v folk m ed lrerer-



Kontirmasjonss0n dag F'Toan kapell 

skole. D et er unge a rtianere som 
m elder seg til tjeneste. Ma nge av dem 
har g jort en god jobb og folket har 
satt pr is pa deres inns>at s. 

N a r det gjelder prestens a rbeicl 
sa k a n jeg strak s si at det f ra kirke
departementet burde h a vrer t satt et 
lua v til en hver s0ker i sj0drstriktene 
at han burde ha vrert t estet! N a k an 
det v el vrere at noen ville si eller 
venter a fa en leng re utredning om 
hvor sj0syk ha n Aaken es ha r v rert og 
er. Men jeg rna bare skuffe i sa m at e. 
Ga r b atene sa f 0lger jeg m ed ogsa, 
setter sj0bein og holder m eg fa st, 
og holder dessuten f ast pa det som 
er i m ag en! Det h a r jo h endt a t foll~ 
ha r regnet m ed at d et kunne vrere 
ha rdt f or presten nar en sk a l ut i 
s torsj0. Sa ledes var jeg en gang pa 
r eise m ed «Frovrer>~ , en liten fjord
ba t , opp til Halten til en begra velse. 
Skuta h ev og sling ret. Om morgen en 
m 0tte jeg styrma nnen og ha n sa «J eg 
regnet m ed at p resten skulle h a kom
m et opp i na tt. Vi ventet at du Slkulle 
bli syk»•. Det er nok andre s ak er a 
vrer e i tjeneste h er ute. Da vi bodde 
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pa R anheimsgarden kunne en ga 
heimefra ti minutter f0r g udstje
nesten. Men her ute m a en m ang en 
gang vrere ombord i skyss-ba t en kl. 
7.30 om morgen en for a n a fra m til 
kirketid . 

I prestegjeldet er det 5 gudshus. 
Tre pa F ast -Fr0ya , et pa 'Sula og 
et pa Sa u0y som ligger pa en av 
Fro0yene. Kirkene er det g jort en 
del m ed i seinere tid. Hovedkirken 
pa Nord-Fr0ya har sittepla sser for 
700 m en!Il.esiker og r egnes for en a v 
de st 0rs te la ndskirkene. Et av de 
store problemene for denne kirken 
ha r vrer t a fa den oppvarm et. Vir.
t erstid h ar den n esten vrert som et 
fo rk a mm er til et lite fryseri. Men 
na h a r vi fatt inn ny tt ESW A-va rme
a nlegg og det er pla ssert pa den 
m a teru a t ba de set e og rygg i benkene 
er forsynt m ed va rmeplat er. Mann
fol!"'ene trenger ikke a t a dobbel
underbukse pa seg na r de ska l til 
kirken! Desuten ha r vi fa tt inn nytt 
h0ytta leranlegg, ny oljekamin og en 
ny lysekrone. Disse sakene er kjopt 
a v m enigh et en' for innsa m lete midler. 



Og sa er begge sakristiene blitt opp
pusset og velutstyrte. Og siste nytt 
pa kirkerestaureringsfronten er at vi 
har fatt flomb elysning til kirkehuset. 
Sa na kan kirken sta der som et 
seilingsmerke i ba de andelig og mate
riell forstand for m ennesker pa livets 
hav og sj0en. 

H er ute m0ter en vennligsinnate 
mennesker ba de i h elg og hverdag. 
Noen av de koseligste stundene en 
har er nar en ·Sti!"'ker inn·om til de 
mange og far en prat om opplev
elser og livet i gleder og i farer . 

Uh0ytidelig far en vrere i samfun
net m ed medmenne sker. Og ingen 
skal innlbille seg a t presten gar om
kring m ed en stor bred hatt og store 
lakks'ko. N ei na r en skal ut pa tukt i 
tjenesten S'a far en hyre seg etter 

vrere t. Og da hender det vel ogsa 
at folk ikke ser stor forskjell pa prest 
og andre nar en vandrer avsted i 
loslue og varrn e skaftest0v!er om 
vinteren. 

En opplevelse hadde jeg pa Fiskeri
messa i Trorudheim, hvor det bl.a. 
var a se en vinsj eller et heiseap
parat for fiskerbater. Mannen som 
s tod der slo jeg av en passiar med. 
Han demonstrerte prinsippene for 
bruken og da h an va r ferdig spurte 
han om jeg ville kj0pe en slik. Opp
riktig t a lt sa s•yntes jeg synd i man
nen som hadde vist sa stor salgsiver 
og jeg svarte: «Det ma jeg nok tenke 
pa». Men da jeg skulle ga, sa han pa 
grunnlag av dialekten: «Du kan fa 
kj0pe den i Bergen ogsa» 1 

E gil Aakenes 

11oe l'i alle gjerne bor l'ile 
Uansett hvilken produksjon (vare) 

man velger a produsere, vii det a lltid 
bli noe vrak - ~ttskott s·om det alltid 
er viktig ·a ta vare pa - og hvis 
mulig bruke i produksjonen igj en -
eller anvende dette pa en eller anne n 
mate. 

Dette har stor betydning, for det 
er ofte utskottsprosenter som er det 
avgj0rende, om det i det h ele tatt 
10n:ner seg a produsere varen. 

I papirproduksjon vil det vanligvis 
·bli ganske sbor utskottsprosent, selv
f0lgelig med til dels star variasjon 
alt etter hvilke kvalitet er man kj0rer. 

Utskott av papir er vanligvis lett 
a l0se opp og brukes i produksjonen 
pa nytt igjen , sammen m ed massen, 
m en her kommer vi til et m eget 
viktig punkt som jeg gjerne vil belyse 
!itt nrermere. 

Vi h ar nemlig i va r a llsidige pro
duksjon ogsa noen kvalitet er hvor 
utskottet ikke lar seg 10se opp og 
brukes pa ny - og dette kan ofte 
f0re til .store forstyrrelser pa papir
maskinene. Vanligvis sier vi a t vi har 
to massekvaliteter, nemlig: Ren pri
ma kraftmasse - og kvistmasse. 
Innen disse to hovedgrupper har vi 
mange varianter som vi a ile sammen 
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ved bedriften - og spesielt de som 
har m ed produks•jon og etterbehand
!ing a g j0re - b0r kjenne !itt nrer
m ere til. Ren prima masse .sum ikke 
har noen spesiell tilsetning er grei 
a I0se opp , m en derirnot har vi noe 
vi kaller vannfast papir - og hvor 
ru ller eller ark er merket vannfast -
disse kan og skal ikke l0ses •opp sam
men m ed vanlig utskott, og utskott 
for dette papir rna da holdes for seg 
s·elv - og !0ses opp for seg selv pa 
en bestemt mate. 

Sa har vi papir med sterke farger 
( ofte kreppapir) mdt, gr0nt , blatt 
0. s. V. Utskotten fra disse rna ogsa 
holdes for seg selv, da disse sterke 
farger - selv i srna mengder -
blandet samrnen med primamassen 
i stortankene, forarsaker forstyrrel
ser pa a ile papirrnaskiner. 

I den senere tid har vi produsert 
m er e og m ere hvitt papir - Iaget av 
bleket kraftrnasse, og utskott fra 
dette papir rna ogsa holdes for seg 
selv og I0ses opp na r det kj0res hvitt 
pa en papirmaskin. For tiden !0ser 
vi opp all !wit utskott pa hollenderiet. 

Dette er det vesentlige nar det 
gjelder rent kraftpapir. 

Andre hovedgruppe er papir laget 



av kvistmasse. Denne kvistmassen 
bli r som regel tilsatt a nnen masse og 
makulatur, m en k j0res ogsa som ren 
kvistmasse. Utskott fra dette papir 
rna aldri blandes sammen med vanlig 
kraft (prima), men ma a:lltid l0ses 
for seg selv og bringes (pumpes) 
tilbake til kvistmassetaniken. For 
tiden >brukes oppl0seren ved pakke
riet til kvist-utskotten. 

Alt dette jeg har nevnt hitt il er 
utskott som lar seg l0se opp og bru
k es i produksjon igjen, m en de for
skjellige kva liteter rna ikke blandes 
sam men. 

SA er jeg kommet frem til det 
viktigste i m in orientering - n emlig 
enkelte varer vi fored ler (lager) selv 
i var egen etterb eha nd lingsavdeling 
og som ikke gar an A l0se opp i det 
h ele t att. 

Var etterbeh~ndlingsavdeling har 
vokset jevnt og· sikkert og omfatter 
na m ange produkter. J eg nevner i 
fleng: 

Omr ullingsavdelingen m ed d\skrull 
- spennpapir - malerpapp - is
b j0rnp-app o. s. v. Gummieringsav
delingen - impregnering og klebe
m askiner (asfalt) m assivpapp 
(klistremaskin), kreppmaskiner og 
sekkefabrikken som vokser f r a uke 
til uke. 

H er vii jeg med en gang si a t ut
skott fra : Diskrull - m alerpapp -
spennpapir m. m. pluss krepp m assiv
papp «Ran:it» og g ummiert papir van
ligvis (her er n emlig enkelte unntak ) 
er greie ting a l0se opp. De kvaliteter 
som virkelig er problemer A ha nskes 
m ed og som k aru sette gra har i hodet 
pa noen og hver (selv med lite har 
pa hodet), er f0lgende hovedkvalite
ter. Det k an ogsa forekomme noen 
spesielle kvaliteter: 

Asfa ltimpregnert pa pir, vokset p a
pir og duplex - som er to lag papir 
klebet sammen m ed asfalt. Utskott 
fra disse kvalitet er rna absolutt hoi
des for seg selv - presses i 1baller 
og kj0res i f jrera. Hvis bare et eneste 
ark av f. ek s. duplex kommer opp i 
en oppl0ser vii det fora rsake utskotts
kj0Ting pA samtlige maskiner i kor
tere eller lengere tid. 
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Ja opptil mange timer - og i 
v m·st-e fall i f l ere s lcift hvis det e1· 
noen mengde d snakke om. 

AltsA, ytterst sma meng der av slik 
utskott kan koste bedriften hundre 
tusenvis av kroner. Et nytt og stort 
problem siden vi fikk sekkefabrikken 
er utskottsekker - eller sekkehylser 
( uferdige sekker) som inneholder et 
eller f ler e lag m ed duplex - eller 
plast (polyethylene). 

Disse sekken.e m a pa ingen m a te 
komme sammen ,m ed sekk er a v ren 
k raft, m en rna legges for seg selv i 
spesielle vogner, eller pa ller. 

Vanligvis spretter vi opp disse ut
skott- (feil )-sekkene og tar ut disse 
duplex og plastarkene og l0ser opp 
resten. Duplex og plastarkene gar da 
i f jrera og resten l0ses opp. H er er 
det m eget viktig ,at det blir n0ye 
sortert og lagt i de spesielle vogner. 

Utskottsekker med vannfast rna 
ogsa holdes for seg, da som tidligere 
nevnt, at vannfast p a pir rna l0ses for 
seg selv. · 

Som a ile forstar er det meget om 
a g j0re A h olde streng orden i a lle 
disse forskjellige kvaliteter, hvis vi 
skal unnga forstyrre lser i produk
sjonen, derfor er det om A gj0re at 
a ile ledd som ha r direkte med papir 
a g j0re, a lltid er pa vakt og er vaken 
for a ile ulemper vi far hvis noe av 
disse ul0selige kva liteter h a vner oppe 
i noen av vare utskotts'Oppl0sere. 

I etterbehandlingen (sekkefabrik
k en iber egnet) har vi spesielle vogner 
for diverse (forskjellig) utskott, sa 
det skulle v rere grei t A holde rede pa 
dette, ·og er m a n i tvil sa er det jo 
en enk el sak , ja en plikt! A sp0rre sin 
fo!"mann, eller m est er. 

Det er et gammelt ordtak som sier: 
Man forsp0r seg aldri , m en ma n for
g j0r seg ofte. 

Min konklusjon bli r: Tavel vare pa 
a ll u tskott, m en bland a ldri sammen 
de forskje llige kvaliteter. 

For min egen avdeling vii jeg til
f0ye. Minst mulig utskott, dess m ere 
i !0nningsposen . 

T. B. 



PEN SJ 0 N I STTU R EN 1965 

Utsikt ved bw~taen over 33 omlwmn e ved V erdals-raset. 

Den 2. september 1965 var en fin 
dag. Klar bla himmel, en liten bris 
som r usket i gylne korna ks 'Sa akren e 
g litret bortover. Ma nge av bedriftens 
pensjonister stod tid lig opp den da
gen - vi skulle pa tur, og den eldJ·e 
garde har det i S'eg at for sent sk a l 
ma n a ldri m 0te. 
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I god tid f0r avgang var h ele flok
k en samlet ved P ortvakten, og til 
avtalt k lokkeslett svingte de to bus
sene inn pa r iksvegen for a Iegge ut 
pa tureru nordover til Verda!. Det 
dur t e j evnt og sikkert fra motoren og 
pas•sasjerene n0t utsikten i den friske 
h0stdagen mens vi dro g jennom den 



Harper ser utove1· det sam me land
skap han sa straks etter V e1·dalsraset. 

ene bygda etter den andre. Inne i 
Skogn strakte vi h a ls og fikk et gl0tt 
av den nye papirfa brikken pa Fiborg
tangen, - en liten b0lge av ivrige 
s t emmer str0mm·et gjennom buss·en , 
- argum enter for og imot t0·rnet 
sammen. Men realitetsvotering ble 
ikke foreta tt da det h ele d0de stille og 
og rolig hen i det L evanger plutselig 
dukket opp. T a nken pa k afferast 
f ikk blodet til a flyte stille og pent 

Stene - F'orbord - Alstad 

ig jen og vi ble a ile oppta tt av de mere 
ting. En time gar fort og vi startet 
opp pa siste et appe til Verda! Hotell 
hvor vi plukket opp lrerer Garnes som 
ble m ed os•s som g uid pa en rundtur 
i den vide bygda. Vi kj0rte opp om 
Vinn e og g uiden sprang b ussene i 
m ellom og 0ste av s in viden om 
bygda hvor hver gard syntes a h a 
sitt navn knyttet til en eller a nnen 
histor isk h endelse. Svensk ene kom 
ofte ned Verda len i gamle dager 
oor ufred radde m ellom naboene i 
nord, og Ga rnes forta lte m ed en 
s t emme fylt a v kjrerlighet til folk og 
land om bragder som ble utf0rt av 
hverdag·sh elter fra gardene i Verda!. 
H0yt oppe i Vinne Jigger en rel"k e av 
de omkomne fra Verdalsraset be
gr avet. Det s tar en bauta der m ed 
33 na vn ris•s•et inn. L rerer Garnes 
forta lte om raset, viste oss h vor det 
startet og hvor leirmassen e tok ve
gen. Med spredte hi·storier om m en
nesk er som kom .seg unna, om tra
gedier som rammet barn, kvinner og 
m enn - g jorde han k a ta•strofen le
vende, - vi f0oJte a ile ulykken sa 
nrer og ble stille. Harper forta lte at 
han hadde vrert med pa en utflukt 
for a se pa raset et par ma ne der 
etter at ulykken skjedde, Da len ut
over hvor det i dag Jigger store fin e 
garder m ed tett gr0nn olderskog 
imellom, var den gang som «ei uende
lig langfjrera a s ja t e», fortalte ha n . 
Fra Vinne kj0rte vi n ed til Vuku og 
videre nedover til Stiklestad hvor vi 
f ikk en omvisnjng i Stiklestad kirke 
ved lrerer By. Et bes0k pa stevne
plassen og en orientering om Olsok
festligheten e fortalte om en interesse 
og innsatsvilje bla ndt rbygdefolket 
som man s•jelden f inner m ak en til 
i dag. 

A lt dette tok tid og det var en 
sulten flokk som omsider troppet opp 
pa hotellet. Ma ten smakte fortreffelig 
og det var blide forn0yde karer som 
t ente snadda etter desserten. Tormod 
«Bekkelund», fra «Pompen » under
h oldt pa pia no ved k affebord et m ed 
kj ente m elodier i h0yst egne arrange
ment - og selv om det var eru som 
sa a t det ville ·«ha vorre likar m ed 
trekkspellet t e'a J enny», sa var ap
pla usen stor og velment. 

Turen hjem gikk greit pa a ile vis , 
og deltagerne ga uttrykk for stor 
takknemlig het for den fine dagen. 
«Du rna endeli' h rels n' Overvien 
m ed de' ». Refr. 



Afs Spedisionskontoret 
Store bedrifter vii ofte gjennom sin 

omfattende virksomhet knytte til seg 
flere mindre enheter. Disse k an vrere 
sma, men n0dvendige funksjoner i et 
stort a pparat. I dag kan det v rer e 
vel verd a sette et kryss i margen 
for denne del av driften ved• AfS 
R anheim P a pirfabrik. 
Meget fa av Ranh eims ca. 650 a nsatte 
kjenner til at firm aet driver et eget 
kontor i T rondheims s·entr um. Dette 
heter AfS Spedisjonskontore t m ed ad
resse Fjordgaten 25. 

I sin navrerende form ble selskapet 
dannet 28. mars 1936, da i en direkte 
videref0ring av AfS Meraker Brugs 
Spedisjonsavdeling. Forma let var 
spedisjonsforretning, og ak s jemajo
r itet en Ia i Merak er Brugs h ender. 
Kontorsjef Nils Sivertsen Iedet Spe
disjonskontoret s virksomhet til 30 . 
juni 195'2 da firmaet g ikk over i AfS 

Kontors.i ef Nils Sivm·tsen 
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D isponent Haakon W . K alset h 

R a nheim P apirflllbriks eie - da med 
H aakon W. Kalseth so m disponent. 
Etter sis tnevntes d0d i 1962 rykket 
Knut N ress opp som disponent. Drif
t en er etter hvert utvidet til ogsa a 
omfa tte skipsmegling. 

Nar kontoret i dag blir styrt fra 
R anheim, k a n en skimte fabrikkens 
ek spansjon i etterk r igsa r ene. Det er 
denne som gir de fl est e oppdrag, og 
saledes danner ryggen i driften, 

I 195'2 hadde firmaet 2 ansatte, et · 
tall som i dag er 0ket til 3. Mot de 
tidligere nevnte 650, er det her snakk 
om et lite organ. Men samtidig en 
liten del Ranheim som er med og 
bidrar til den daglige driften. 

'Som omtalt er formalet spedisjon 
og befraktning. Det er omf-attet i en 
ekspedisjon for f0lgende firmaer: 
AfS Hommelvik Bruk, A /S Meraker 
Brug, A /S Merak er Smelteverk, Or kla 
Grube-AB (Grubedrift og F errolege
ringsverk ) og Orkla Exolon AJS & 
Co. 

Muligenrs er noen i villrede hva 
spedis jon egentlig besta r i. En spedi
t0r driver m ed mottak else og sending 
av gods. I tidens l0p m ed m er utvidet 
internasjonalt samkvem, er denne del 



a v transportsektoren blitt m er og 
mer aktuell. Den overveien.de del a v 
a rbeidet besta r i klarering av gods 
til og f ra uUandet. Ved innga ende 
ekspedisjoner m a alle varer gjennom 
Tollkontrollen. Etter b ehandling h er , 
blir godset videresendt til mottakeren. 
P a samme m at e m ed ekspor t. Etter 
a t varen er tollangitt, er den klar for 
vider esending. 

A gi en utredning for m a ten s like 
ekspedisjone r blir utf0rt pa, tjener 
liten h ensikt. I mange tilfelle oppstar 
forskje llige avvik. P a denne m a te lblir 
det et inter essa nt, m en ofte tidkre
vende a rbeid. 

I det vesentlige er kontoret en kon
trollfaktor, i og m ed at a ll la st blir 
kontrollert gjennom dis•se ekspedi
s joner. 

Befraktnin.g en er en h eller beskje
den del. Endel f raktefart0yer i flis
transport utgj0r i praksis denne form 
for forr etning. 

Ellers k an en tillegge a t kontoret 
er det eneste firm a i sin bra nsje som 
a rbeider for f aste oppdra gsg iver e. 
Beliggenheten av dis·se er r elativt 
mer oss, noe som har bidratt til a t 

Under kalotten 
F a llskjermhopping er en beskjefti

gelse som vel er ga nske ukjent for 
de fleste h er p a berget. A forla t e et 
trygt fly , hundre, 'ka niSkj e fler e tusen 
m eter over bakken , bare m ed 80 
k vadra tmeter nylonduk pa ryggen , 
finner de f lest e a vrere en halsl0s 
va geferd. 

I Mellom-Europa og Amerika har 
dette blitt en populre r sportsgren . Det 
arra ngeres konkurra nser , blant a nnet 
verdensmesterskap hvor man h a r 
oppvisning i luf ta krobatikk og presi
sjonshopping. 

I Norge holder det sa smatt pa a 
g ro fra m et fa llskjermmilj0. Hreren 
h ar sitt utdannjngssenter og en sivil 
k lubb er stiftet. 

Gisle Ga laen gjennomgikk kurs 
under militrertj enest en og dro i som
m er sa mmen m ed noen a ndre nord
menn ned til Fra nkrike for a bes0•k e 
et si vilt hoppsenter i Lille. 

For en rimelig penge fikk man h er 
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Disponen t Knut N cess 

kontore t ogs·a blir benytte t pa f elter 
s om letter driften for oppdrags
giverne. 

Med dette er det m ent a g i en liten 
innf0ring som viser at denne R an
heims tilvekst h a r sin berettigelse. 

Knut N cess 

Gisle Galaen etter det f0Tst e /Tie fall . 

leiet skj erm er og skaffet f lylift. 
Under et kort g runnl·wrs lrerte man 
a pakke s·kjerm en og inn0ve !itt 
la ndingsteknikk, og sa gikk ferden 
opp i det bla i en ha rkende 6-seters 
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Pa vei mot bal~ken. 
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F erdig pasel et . 

maskin. Utsikten g jennom den Apne 
f lyd0ra ble vel aldri nydt, man gikk 
h elt opp i ta nken pA A g j0re det 
riktige utsprang og dermed unngA 
instrukt0rens vrede. 

D0ra er trang, sA h er rnA m an sitte 
lavt sammenkr0ket. I det fly et pas
serer dropp-punktet lyder ins tr uk 
t0rens «go»,, og et kraftig fraspark 
bringer h opperen bort fra motorlarm 
over i en lydl0s ferd mot Moder jord. 
Sekundene t elles, h0yre arm trek ker 
i u tl0serha ndtaket og et kraftig ryk k 
forteller a t skjermen er Apen. 

Under et par minutters herlig svev 
forberedes m0tet med bakk en, bena 
t ett samm en, kru:erne lett kr0ket og 
blikket mot horisonten. 

SA er bakken der, hopperen f j rerer 
i knrerne og ruller rundt. 

Vitenskapsmenn hevder at et h opp 
inklusiv fo i'beredelser er like kreven
de som en h el arbeidsdag. N Ar man 
pA enkelte dager greide tre hopp, 
var det ikke mye overskudd igjen til 
sigthseeing etc. for de norsk e del
tagerne. En tur til Paris var dog 
nrermest obligatorisk, sA !it t mere 
en.n de 80 kvadratmetrene med nylon
duk under 13 hopp fikk da GalAen se 
under opph o.Jdet i F rankrike. 

L e Pa1·achutiste 



Vernerapport for 3. kvartal 1965 
Vi har i !0pet av 3. kvartal regi

strert 10 uhell og av disse f0rte 7 til 
fravrer m ed en dag eHer mere. Fort
satt rna man si at aret 1965 tegner 
til a bli et «fall framat». i forhold til 
forrige ar, og i Vern og Velferds 
konkurraruse angaende f errest antall 
arbeidsulykker havnet vi pa 12 plass 
for f0rste ha lvar 1965. Selv om dette 
langt fra er et resultat man kan 
'< bryste seg», av, sa betegner det et 
vendepunkt for oss som hittil har 
ligget like i nrerheten av jumboplas
S1en. 

Skadene i 3. kvartal f0rte til 105 
fravrersdager, i tillegg kommer fra
vrer pa grunn av skader i forrige 
kvartal - slik a t totalt skadefravrer 
i 3. kvarta l blir 198 dager. 

Avdelingsvis fordelte skadene seg 
slik: 

Cellulosefabr.: 4 sk. med 87 frav.dgr. 
Hovedavd.: 3 » » 17 » 
Ette11beh.avd.: 0 » ». 0 » 
Sekkefabr. 0 » »• 0 » 
Sa l en: 0 » » 0 »• 
Mek. verksted: 1 » » 0 » 
Bygningsavd.: 0 » »· 0 »· 
Tra nsporta vd.: 2 » » 1 » 

Samenlignet med tidligere ar gir 
dette: 

An tall An tall Pr. 
skader frav.d g r. skade 

3. kv. 1960 lOsk. 208 dgr. 20,8 dgr. 
3. )) 1961 8 » 266 »· 33,2 » 
3. » 1962 9 » 190 » 21,1 » 
3. >~ 1963 8 » 82 » 70,3 » 
3. » 1964 7 » 138 » 19,7 » 
3. » 1965 10 » 105 » 10,5 » 

Nar vi na skal starte med arets 
siste kvartal er situasjonen at vi har 
i a lt '26 arbeidsuhell registrert mot 
34 pa samme tid ifjor. 

Avdelingsvis domin.erer Cellulose
fa:brikken nar det gjelder an t a ll uhell . 
og det er srerlig under arbeide pa 
huggeriet at ansatte blir skadet. Selv 
om flere av skadene her har rammet 
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ferievikarer, ser det ut til at a rbeid 
med t0mmer er det «farligste » man 
kan bli satt til h os oss i dag. 

Verneutvalget forsterket med 
driftsing. Fischer, verksmester Mehus 
og transportsjef Fossen deltok 5. no
vember i et vernem0te a rrangert av 
Vern og V•elferd i Trondheim. Del
tagerne fra var bedrift ble fordelt pa 
de en.kelte gruppem0ter, og verne
utvalget vii behandle r apportene fra 
den ·enk elte m0tede!tager. 

Skadeoversikten for 3. kvartaoJ viser 
f0oJgende: 

Skade nT. 1. 

Ska dede skulle h ente noen t0mmer
haker pa snekerverkstedet. Da han 
skulle sp0rre en av arbeiderne etter 
diss·e, Ia skadede handen pa en 
ha ndfres som var i gang. 
Fravrer: 53 dager. 
Ansatt: 1965 (ferievikar). 

Slcade nT. 2. 

Skadede fikk en finger i klemme 
under arbeide med en stramme
anordning pa barkemaskin. 
Fravrer: 0 dager. 
Ansatt: 1965 (praktikant). 

Skade nT. 3. 

Under nedstaking av soda i smelte
renne fikk skadede noe varm soda 
i 0yet. 
Fravrer : 8 dager. 
Ansa tt: 1957. 

Sl>,.ade nT. ;,. 

Skadede skulle skifte en lysprere 
i garderoben. Han fait ned fra 
stolen h a n s to pa og forslo h0yre 
a lbue. 
Fravrer: 14 dager. 
Ansa tt: 1963. 

Skade m·. 5. 

Skadede fikk et kutt i hodet da h an 
st0tte hodet mot et nylig oppsatt 
r0rfeste ved PM IV. 
Fravrer: 0 dager. 
Ansatt: 1918. 



Slwde nr. 6. 
Skadede fikk en «bust» fra en stal
b0rste inn pa venstre 0ye. 
F ravrer: 0 dager. 
Ansatt: 1960. 

Slwde m·. 7 . 
Under f lytting av en stokk pa 
bark eanJegget fikk skadede et st0t 
mot h0yre kne. 
Fravrer: 12 dager. 
Ansa tt: 1965. 

Skade nr. 8. 
Et ferdigrullet sett skulle taes ut 
av rullemas•kinen . Idet settet rullet 
f rem pa benken, st0tte skadede 
h0yre h ands tommelfinger mot 
spindelen. 
Fra vrer: 12 dager . 
Ansa tt: 1964. 

Skade nr. 9. 

Skadede fikk h0yre ha nds lang
finger i klemme me!lom en spindel 
og en jernbjelke da spindelen skulle 
legges til side. 
Fravrer: 5 dager. 
Ansa tt : 1965 (ferievikar). 

Skade nr. 10. 
Under Iossing av r uHer fra bil fikk 
skadede en rull over h0yre fot og 
pa dro seg brudd a v ben i foten og 
brudd av 3 t rer. (Lossemetoden 
svrert uheldig - er na forandret. ) 
Fravrer : 1 dag (fort s. fravrerende}. 
Ansatt: 1939. 

A v ovenstaende vii det fremga at 
7 av 10 r egistrerte skader i kvarta let 
rammet ansa tte som er a nsatt etter 
1960. Dette bekrefter den erfaring 
man h ar tidligere, nemlig a t nyan
satte vii vrere m est utsatt for arbeids
uhell. 

Bortsett fra skade 10 (hvor for
holdet na er rettet), k a n >bedriften 
gj0re lite for a hindre g jentagelser. 
Det eneste m an kan gj0re er a mane 
til forsiktigh et, og dette vii vrere en 
oppgave som formennene rna utf0r·e 
ved .s&mtale m ed nyansatte. 

Det s·er na ut til at skadefrekvensen 
ved bedriften er pa veg nedover, og 
den enke1te arbeidsleder k a n bidra 
til a t denne t endens fortsetter. Vern e-
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utva lget vii ogsa minne om at verne
ombudene kan g j0re en positiv inn
sats her ved a rettlede de nyans>a tte, 
slik at vi k an un.nga mange typiske 
«begynnerskader». I det h ele tatt fin
nes det vel ingen «fellesoppgave » i 
en bedrift som kan m arue slik til 
samarbeide som den evige kampen 
mot bedriftsu lykkene. 

V en~elederen 

*****************~ 

Nikotin 
Det er g jort m ange fors0k pa a 

styre fo lk unna nikoting iften, men 
vi ma innr0mme a t sa lenge a ile 
la ndets aviser og tidsskrifter 'kj0-rer 
ivei med store reklamer , nytter det 
lite. «Nikotin H 0rer Til »•. 

Reiser vi m ed jerrubanen ser vi: 
R 0ykjarar e!ler Ikkje R 0ykjarar. Vi 
som ikke r0ker ser med g lede p a en 
slik ordning, at det ogsa g j0res noe 
for «Ikkje r0ykjarar». 

H er pa bedriften er det tatt d e 
riktige forholdsregler for dem som 
vii h a en r0yk. Det er mykebuer hist 
og her, og det er strek et opp inn
g jerdinger pa golvet. 

De som ikke r0yker rna vel n a 
0nske s·eg oppsatt spisebuer, hvor de 
k aru fa spise maten sin uten nikotin-
tilsetning? ! P etrus 



T1"0ppsjef Arne B1·ekke 

N estlwmmander ende P er Nm·um 
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Bedriftsheimevernet 
En dag i midten av a ugust m0ter 

vi troppsje.fen i lbedrifts heimevernet , 
Arne Brekke, og vi prov·oserer han 
til a svare pa endel sp0rsmal. 

- Bedriftsheimevernet har ikke 
laget noen s·::erlig bl::est omkring seg, 
synes vi , knapt a ile i fabrikken vet 
dere er til. Hvor mange er dere og 
hva er deres egentlige mal ? 

- Vi er for tiden 2'2 ma nn og vi 
skal dyktiggj0re oss slik at vi i 
ufredstider skal kunne beskytte fab
rikken mot sabotasje og sabot0rer. 

- Dere er a ltsa t est et og funnet 
a v::ere sv::ert krigersk e karer ? 

- J a, skulle det bli oodvendig. Vi 
disponerer bade mausere og maskin
gev::erer. Vi driver skyte0velser pa 
Ma lvik skytebane ved Langvatnet i 
Ma lvik Mark abygd. 

- Er utdannelsen la ng? 
- Det er 50 timer i aret , og de 

timene er effektive. Spisetidene k om 
m er bestandig utenom. Ikke er det 
8-timers dag heller. Vi skaffer oss 
50 timer i l0pet a v f ire d0gn. 

- Nar kommer neste mobilisering? 
- 0velsen i ar ble utsatt til 1966. 

pa grunn av a t da ska l det v::er~ 
s tormanovre med a ng rep pa fabrik
k en , 'Og da sp0rs det om kruttet er 
t0rt. 

Pang 

Legg av deg sjefsminen na , H a ns. 
Hjemm e hos m eg er du ingen av
delingsleder. 
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Nrer sagt p a ill omradan forl anges 
det i dag m eir opplysning, og bade 
bystyret og regjreringa g j0r det drem 
k ain. Likevrel e det m0rt pa enJ.;:elte 
pla ssa. Ette som vi ha ha urt ska dein 
«sorte dam e» h a hussert frelt utpa 
Vika , nrera r bestemt i nrerheita t a 
srekkfabrikken , og utover der e det 
n10rt som i eiru srekk, og det k a in 
vel hverk en ha in Sag0r eiller hain 
Borthen g j0rra n A. me, samma kor 
opplysningsvennJig drem e. 

Det e nefs m e slik m0rk er, og ein 
k veill i oktober, ja vess re itj huse 
f eil va det onsdan dein 27, da koinn 
det ha gatt vrer einn det vart. Det va 
brainlil0vels, og hain Guldberg h a 
trompa ein t a bra innkaillan sin nerri 
et h0l oppme m ek. vrerksted, for a 
srett pa vatne nar drem bestemt det 
sk oill byinn a brinn. Bars itj brer t e 
einn at to st0rre piger her fra b0gda, 
s tansa opp a tme h0le, og byint og 
snakk om a ilt som h einne kvestimel
iom. 

H a irr nerri h 0le trenkt no h ain skoil 
pr0V a hold ut, m en, te slut m a tt'n 
Lrenk pa a kom sre opp, og da k a in 
di s j0nn dtet va et nefs 0yeblikk - . 
Bade sja kk og dabbeltsja kk. I sa
da nne 0yeblekk k ain det itj vurd
der es h0'gt nok at vi hi b edr iftssani
t et og opprydningstj en ese pa stedet. 

Men tebal{e t e opplysninga og ong
dommeru. JEtte kor drem finn ut 1bli 
orugdommen vrer og vrer, og symp
tomer s jer vi h er pa Ranheim P a pir
fabrik a ja. 

Ein klasse me storvolig gutonga 
fra ein sk ole hen i byn va ein dag pa 
omvisning her pa drefta. Da drem 
k om t e f a brikkens stolth eit , P.M. 
fremm fordufta pluts·eiig h eile klas
sen. Det vart brerre omvisarn og 
lrerarn igj en. Da drem sag sre om, 
va heile bointen nemme inn trument-· 
bole t e f remma. L rerarn sk oil da ga 
a h eint drem , m en ha in a vart vrekk. 
J a, di trur vrel det va i nnstrument
tavla som g jol utslaget, m en der t ar 
di st0ggele fe il . Attme innstrument
t avla e det et pr0veskap og inni der 
e det klistra opp ein h eil del «klin
oppg0rls» - og der va intrcessen - . 
Te dremmes oinskyldning og formil
dende omsteirudigheit ska anf0res at 
fremm a g jekk uten paper a kkorat 
da, m en likevre l e det hustri a sja. 

M0rkreidd 



Jt«4t'' 1965 

L ag lcapt einen e K aTZ D ahl og Olav K ambuas m ed «Stmndal ingen » og pokalene 
m ellom seg. 

CupmestTene 19611 
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Ativiteteru i bedrif t sidrettslaget i 
1965 ha r vrert rneget god, og rned 
den a lls idigh et sorn laget har er det 
et stort anta ll a v de a ooa tte som 
er a ktivisert. 

Laget h a r arrang ert skirenn og 
terreng l0p a pne for de ltagelse f ra 
h ele kretsen, og har selv hatt del
tagere m ed i eru rekke skirenn og 
terreng l0p. 

Sorn tidligere a rnta lt i R a nheirns
Nytt var vi rned i H o!lrnenkollsta 
f etten og vi deltok ogsa i Olavsta 
fetteru, og rna vel si oss forn0yd rn ed 
result a tene i begge disse. 

Laget ha r h a tt bes0k fra Ringstad 
P 0lsefabrikk, Stranda, og den spilte 
fotba llk arnp va r vi u beskjedn e nok 
til a vinne. 

I ·h0s t var vi inrubudne t il Sunda ls-
0r a og deltok der i et stafettl0p h vor 
vi van t va r k lasse. 

Arda l og 8ufl1Il.da lsverk s bedrifts
idrettslag a rra n.gert e i h0st en cup 
i forbindelse rn ed s itt lags '10 a rs jubi
leurn, til denne var v i innbudt og 
kunne reise heirn rned pok a len sorn 
det -seirende lag. Vi f ikk ogsa en 
rninn.egave, en ek te «Sun.ndaling », 
den k an besku es i prerniesk a pet. 

Cuprnester sk a pet i fotball 1964 for 
Trondheirn & Ornegn Bedrifts idr et ts-

k rets , hvor vi va r f ina lister, ble pa 
grunn av protest ikke avviklet i f jor. 
Dette gav den situa sjon. at «R:AN
HEIM KRAFT» h0sten 1965 vant 
cuprn es tersk a pet i f otba ll ba de fo r 
1964 og 1965 rned en rna neds rnellom 
rorn . Det er verd og rnerke s eg a t 
laget har vrert cuprnestre ·3 a r pa rad. 

Det er t a t t opp en ny idrett i laget 
i og rn ed at vi i a r deltar innend0r s 
handba ll, og i sesongen hittil h a r 
vi ikk e avgitt noen poeng . 

Det rna og sa nevnes a t laget har 
et rnedlern sorn er lu et s rnester i 
sv0rnrning. 

Det har ogsa ia r vrert arrangert 
bedriftsrnestersk a p i skyting og sk yt
terne har delt att i pok a lskyting pa 
Ma lvik sky t t er la gs bane hvor de tole 
4. ak sj e i va ndrepokalen . 

Skotthyllk astern e h a r sorn vanlig 
a r r a ngert cup og «RANHEiMS
MESTERSKAP>~ rn ed bra deltagelse, 
derirnot g ikk det ikk e sa bra i k ast
inga pa La de ia r. 

Ba de idrettsut0verne og ledelsen 
a v laget er t a k k nern elig for den r om s
lige 0k onorni som bedriftsledelsen gir 
lag et , s lik a t v i k an drive savidt 
a lls idig sorn vi g j0r. 

70 ar. 
Bja rne Sandtm 

60 dr. 
H a kon Roe! 
C. B . Olberg 
Olaf Nilsen 
H arald H elrnersen 

50 ar. 
Magda Stokland 
I va r Gulberg 
F r idtjof B r un 

A. B erge 

5/1 - 66 

4/2 - 66 
1'1/2 - 66 
15/2 - 66 
28/2 66 

2/1 - 66 
19/2 - 66 
29/2 - 66 

=------•n memoriam _ _ _ __ 
Otta r Lernes, f0d t 11. juni 1903. D0d 27. oktober 1965 
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70 0 ar 

1. desember fy lte H erm ann Ulstad 
70 ar og tok avskjed m ed bedriften 
efter vel 50 a r s tjeneste. 

U lstad tilbragte ·Sine a ller f0rstc 
levear pa Ranheim, men han var ikke 
gamle karen da familien flyttet t il 
R amstad hvor senior hadde s•kaffet 
seg hus. I likhet m ed sa ma nge andre 
pa den tiden, begynte H erm ann sin 
l0pebane som g jet erg utt, avanserte 
til gardsarbeider og kom sa i 20 ars 
a lderen til AfS R anheims Papirfabrik, 
hvor h 9.n fikk a ns•ettelse i byg nings
a vdelingen . H a n kom senere over i 
driften og arbeide t 1bla ndt a nnet i 
fj rera og huggeriet , inntil han i 191'8 
kom inn i papirfabrikken som skj re
rer. Arbeidet likte han gansk e godt, 
og det hadde ogsa den forde l at det 
gikk pa ba r e 2 skift. 

I den tiden g ikk som bekjent saks
papiret direkte fra papirm ask inen 
til kutteren og blev derfor rullet opp 
pa spesielle hylser. Disse som i virke
ligheten var t a mburer i noe redusert 
m a lestokk og derfor gansk e tunge, 
blev l0ftet opp i opprulling·s lagren e 
av to m a nn som hadde sin fulle hyre, 
spesielt nar de skulle opp i «0ver
s t rekkeru». U lstad m ed s ine k jempe-
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kref ter h a dde ingen vansk elighet med 
a k la r e operasjonen a lene, og det blev 
t il at han jevnt og titt h ja lp til m ed 
rulleskiftet. P apirmester W ah lberg 
som hadde iaktta tt Ulsta ds interesse 
for papirmaskinen, tilb0d h a m jobb 
som m askingutt , og s iden har U lstad 
h att sin faste plass pa P.M.II, hvor 
ha n har skj0ttet sitt arbeide pa en 
utmerket mate. Det er a beklage at 
forholden e medf0rte a t U ls t a d fikk 
s ja nsen til a rykke opp til mas•kin
f0rer f0rs t da han var lwmmet sa 
la ngt opp i a r ene a t han ikke fant 
det opportunt a skifte ·Still ing. H a n 
ville utvilsomt blitt en m eget dyktig 
mas•kinf0rer, imteressert , st0d ig, inn
siktsfull og palitelig som h an er. 

Ulstad tar sitt a rbeide m eget a l
vorlig, m en for0vrig er det ikke 
egentlig det dystre alvor som preger 
h am . Han har en m eget velutviklet 
humor is tisk sans og h ans. oppfinn
somhet nar det g jelder muntre pa 
funn, la ter intet tilba k e a 0nske. H a ns 
skiftkamerater torde til slutt ikke t a 
sjansen pa a etterkomme noeru som 
heist beskjed fra U lstad. Dertil ble 
efter !wert erf a ringene m ed a bli 
tatt ved n esen fo r m ange og for 
smertelige. 

En gang i hine harde a prildager for 
25 ar siden, dukket Ulstad plutselig 
frem, if0rt en la mpekuppel som v ed 
hj elp av papir var omdannet til hj elm, 
og bevepnet med en lekt br0lte han 
sine ordrer til kara som fikk en 'Opp
strammer i beste pmysserstil. 

UlstadJ va r sum nevnt uma telig 
sterk . En dag han fikk s itte pa et 
bakhonJass, passerte kj0redoningen 
form ann M0rch , som jo egerutlig ikke 
kan k a rakteriseres som noen s m a
g utt. «Du rna bli m ed du og »., .sa 
U lstad og l0ftet karen lett og lek ende 
opp p a !asset. Det kom na ogsa godt 
med a h a litt i reserve for den som 
daglig s•kulle ga m ellom Ramsta d og 
fabrikken. Om vinteren r0inet det 
kraftig pa a t a seg frem pa veier 
som ofte var g jenf0ket. Bmytingen 
var sa .som sa pa de k a nter i gamle 
dager. 

Ulstad bor fremdeles pa «Sa nd
tun» hvor han er vokst opp, dog ikke 
i samm e hus - det ble fornyet fo r 
13 ar siden. H a n far s ikkert ingen 
omstillingsproblem er nar ha n nu for-



later de aktives r ekker. Huset og 
hage - «flekken » pa me rmere 1lj2 

ma l vii skaffe beskj eftigelse i den 
g rad det er 0nsk elig . Uls tad li'ker 
godt a stell e med jorden, sa som
meren ig jennom blir h an no·k a f inne 
i hagen. I og med at eiendommen er 
overdra dd til en av s0nnene ha r ha n 
intet press pa seg, m en k an innrette 
seg helt og holde!lJt som det passer 
og blanne arbeide og hvile i det rette 
forhold. Til sornmeren blir det vel en 
ru!lJdtur til nye trakter. Ulsta d pr0vet 
campinglivet for f0rste gan g i ar 
og turen gav absolutt mersmak. A. jo 
de t er nok lagt opp til trivelige dager 
i tiden fremover. Ulstad h a r Norges 
Vels m edalj e for lan g og tro tj eneste. 

Johannes Fissum 

Da vi i s lutten av novembet· avla 
Johannes Fissum et bes0k fo r a prate 
!itt i forbindelse med den a ns tundenr 
de 70-arsdag, viste det seg a t vi var 
noe sent ute. If0lge va re opptegnel
ser, som for0vrig skriver seg fra 
meget pa litelig kilde , sku lle Fissum 
fyll e 70 ar 29. n ovember, m en oppe 
i Lia var det sa langt fra at m an var 
opptatt m ed forberedelser til dagen. 
Den var for lengst gatt over i histo
r ien , mermere bestemt 21. apri l i a r . 
Vi beklager at vi f0r·st na komenterer 
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begivenheten, m en m ener a t vi med 
nok a s tor r ett k an toe va re hender. 

Fissum er Rissvrering, m en h an ble 
tid lig klar over at de muligh et er som 
bygda b0d pa - jordbruk og fisk e -
ikke var det han ville finn.e seg til 
rette m ed. Han hadde famili e pa 
R anheim, og under bes0k her fant 
h an ut a t bade stedet som sadant og 
fab rikken virket tillokkende. I 16-ars
a lderen sa han Rissa farv el for a 
fr iste lykken pa Ranheim. D et ble 
kanskje ikke sa gild t som vente t de 
f0rs t e arene, det b le m est t ilfeldige 
jobber av k orter e eller lengere varig
h et, m en i 1914 ble det fast ansettelse 
i Cellulosefabrikken, f0rs t i sodahuset 
og sener e i fyrhuset. 

I 1947 var situa sjonen den at cellu
losemesteren syntes h a n fikk utf0rt 
fo r li te ved!il{eholdsarbeide, og r esul
ta tet av forh andlingene m ed verks
m esteren ble a t cellulosem esteren til
b0d a la n e ut 3- 4 mann til verl{
stedet, pa betingelse av a t disse for
trinnsvis tok seg a v reparasjoner i 
hans avdeling. Fissum utpekte seg 
som en a v dem som med fordel kunne 
overf0res til arbeidet som m ekaniker. 
H a n hadde vist tyd elige anJ egg i den 
r etning, og selv h adde ha n intet imot 
a bytte arbeidsplass . Vel likte ha n 
job ben i fyrhuset 1bra, men han regnet 
med a t verkstedsarbeidet ville bli 
mer e interessant og avveksl ende. 
Arrangem entet var tenkt som et mid
lertidig tilta k , men begge parter fant 
den nye tingenes tilsta nd sa fordel
aktig a t ordningen ble permanent, og 
Fissum arbeidet i verkstedet inntil 
han for noen ar siden m a tte trekke 
seg tilbake av helsemessige grunner. 
Fissum s arbeide var a lltid preget av 
solid utf0relse, og nar h an var gitt 
et oppdrag, visste m a n a l!tid a t det 
va r i gode h ender og at det ville b li 
utf0rt med tanke pa a t resulta tet 
skulle bli best mulig. 

I sine fristund er ha r Fissum f0rst 
og fremst dyrket sangen og frilufts
livet ved siden av lrerkulen og lang 
r ennskiene. H an var m ed og stiftet 
R anh eim Mannskor, og lot siden sin 
fyldige bass lyde til g lede for dem 
som setter pris pa god korsang. 
Fissum har bade Kongens fort jenst
m edalje og Norges Vels m edalje for 
lang og t ro tj eneste. 

A.M. 



En jordlapp 

Sveen 

N edre Kleiva 
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0 vr e KLeiva 

I siste nr. av Ranheims-Nytt var 
det ploassene under Ra nheim 0stre vi 
beskjeftiget oss med, mens vi denne 
gang gar vestover. Vi oppdager da at 
N edre Ranheim ogsa va r eiendoms
besidder pa R eppe, og at plassen e 
0vre og N edre Kleiva og dessuten en 
plass med navn Moen, var underlagt 
N edre Ranheim. Plassene ble sen.ere 
solgt til de respektive brukere. 

Nar disse plassene hadde sin start 
vet vi ikke, m en pa 0vre Kleiva vet 
vi at det kom en mann m ed na vn 
Henrik Andersen og bosatte seg. H an 
kom fra Asgjerdet. Dermed kom 
familien H enriksen i .besiddelse av 
p!assen som nil. ,etes av Olaf L ian. 
og som er gift med datter av Anders 
Henriksen . 

Om Nedre Kleiva vet vi at plassen 
ble overtatt av J,ohan Berg og at den 
navrerende eier er H ermann Hansen , 
som arbeider h er ved bedriften. 

Sa var det a ltsa plassen Moen som 
ogsa var underlagt N edre Ranheim 
og hvor K:aren Moe var bruker og 
senere eier. J a, hun var faktisk den 
f0rste .som fikk kj0pe sin plass av 
Nedre Ranheim. Dette stedet eies n a 
av Alf Solheim. 
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Vi vii ikke forsverge at det kan 
ha vrert m a nge, m a nge f lere hus
mannsplasser som har vrert under
lagt N edre Ranheim, m en vi h a r ikke 
tenkt a innlate oss pa noe eventyr 
med gjetninger om dette eller hint. 
Men en plass t il vet vi h elt sikkert 
om. Det er Sveem 'Der skal det ha 
vrert husma nnsplass f0r 1800-t•a llet, 
og trass i at persona lhistorien er 
dunkel, er det ikke utelukket a t det 
var f a mili en Eriksen som da rykket 
inn som brukere av plassen. Men 
som sagt, vi skal ikke inrula t e oss pa 
g jetninger, m en kart og godt konsta
tere at stedet na eies av Erika og 
Olaus Va nge!'J og at Erika er datter 
av Erik J a kobsen. Dette vii med 
a ndre ord si at stedet fremdeles er i 
famili en Eriks'ens eie. 

Vi innmmmer a t denne var serie 
om gamle og forh envrerende hus
mann.splasser k a n ha vrert fattig pa 
billedstoff, men det er ikke a lltid sa 
lett a fa fatt i den slags. Skulle vi 
imidlertid komme over noen bilder 
e. 1. , vii vita det inn i R:anheims-Nytt 
i et senere nr. Vi far h eller r esonnere 
som sa at vi hopper bukk over den 
kronologiske orden. E. 



90 0 ar 

Mandag den '29 . november fylte en 
av R a nheims eldste, J ohan Aura n , 
90 ar. N oen dager f0r gebu r tsdagen 
var R a nheim s-Nytt oppe pa Str inda 
Aldersheim og fikk en hyggelig prat 
m ed h an. Selv der oppe er han om 
ikke eldst, bla nt d em m ed flest ~r pa 
baken. Hvis du ikke kjente h a n , ville 
det vrere umulig a pe'k e h a n ut ·som 
90-a ring. 

Da vi knakket p a d0ren til h ans 
hyggelige enevrerelse k om h an 0ye
blikkelig ut pa gangen , og det va r en 
selvf0'lge at r a nheimsfoE.;: skulle vrere 
m ed inn t il h a n og s la av en passiar. 

Vi begynte som a visfolk fl es t a 
fritte han ut, og vi fikk omsider det 
inntrykk, a t fra h an sa dagen s lys 
pa Skatva l i 1875, og til den dag han 
s lo seg n ed pa P ersaunet, ha dde vrert 
en enest e sammenhengende arbeids
dag. 

. Det var ikke bare leken a bli g od
kJ ent som likeverdig arbeidskar b lant 
gruve- og jernban eslusk. Auran har 
s la tt pa feiselen fra Spitsbergen 
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nord til Maim, L 0kken og Kj0li g ru
ver i s0r. Som jernban eslusk under 
engelskmenn i Dunderlandsda len, og 
etterpa som gruveslusk i Mo i R a n a. 

Aura n va r h ele 35 ar da h a n ble 
g ift. R a dde kn a pt hatt tid til a tenke 
pa slik t. P a Spitsbergen va r det bare 
ett kvinnfolk , og da skulle det noe 
til for a bli fo ret r ukket. 

Til R anheim kom h an i s lutten av 
for r ige verdenskrig og begynte i fyr
hus>et pa 12 t imers skift , og siden 
sodahuset , til han sluttet '72 a r gam
m e!. Vi sp0·r om det er noe spesielt 
ha n h usker f ra a il e a r a pa f abrikken. 
H an svarer straks a t det var mye 
streiker og trasige tider, m en da fikk 
han dyrk e sin store hobby, sj0en og 
f1s·k et. Det ga bade m a t og moro. 

Konklusjon en pa hele arbeidsdagen 
va r: Tussi var det m angen gang, m en 
bar e en var frisk , syntes vi at vi 
h adde det bra. 

Elle rs er ha n , som den a lltid vitale , 
m est oppta tt av det som skjer i dag. 
Vi har a ile vare ting a passe ogsa 
h er, sier h a n. Du skal f a h0re om 
noen av de jobbene vi R anheims
karan har: Stav er ·sjef for T.V.-en, 
Torgersen s0rger for tobakken. H an 
ser ned pa snadda s i som han kj rerlig 
omfavnet h ele tida vi var d er. H a n 
selv hj elper bestyrerinnen m ed a sette 
fram stoler og ordne m ed sa ngb0k er 
ved t ilstelninger og a ndak ter. De 
h adde bes0k av Winsnes eller H em
stad en gang for uka. Winsnes sier 
bestandig til m eg : «Der h a r v i kirke
tjener en min». 

Auran s ier a t h an a ldri har hatt 
det sa godt og rolig som na . Men 
ha n kj enn.er ikke igj en verden utenom 
a lder sh eimen. «J eg k a n ikke forsta 
a t de koster sa m ye pa a lle disse 
sat ellittene som svever rundt i ver
densrommet, nar en k a n bruke pen
gen e til m er e nyttige tin g her n ede. 

90-arsdagen skulle h an i f0rste om
gang fei r e pa R anheim s0ndag den 
28. , og sa pa a ldersheimen den 29 
s·elve arsdagen. ., 

Post F estum gratulerer vi hjert e-
ligs t ! B 

*****************~ 
Neste side: Skandinavisk studie

delegasjon tra papirind1tstrien bes0-
lcer R anheim 26. august. 






