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Inn i 

jubileumsaret 

Vi er inne i julemaneden, og snarl vil del 

99. ar av vart firmas eksistens hore historien 

til. 

1967 har v,mrt et godt ar, og vil sette ny 

salgsrekord bade for sykkelfabrikken og 

tekslilavdelingen. 

Innsatsen ved alle avdelinger innen kon-

sernet har vaert meget god, og gjennom det 

gode "team work" over hele linjen blir ogs6 

del okonomiske resultat tilfredsstillende. —

Jeg vil derfor gjerne pa vegne av vart styre 

takke alle vare medarbeidere for den gode 

innsats. 

Del er gjerne alminnelig praksis foran et 

arsskifte a kaste et tilbakeblikk p5 utvik-

lingen i aret som gikk. 

For oss er del imidleriid naturlig spesieli 

ved dette arsskiffet a se fremover. Vi skal 

nemlig feire vart 100-ars jubileum 18. og 19. 

april 1968. 

Med henblikk pa denne begivenhet er 

alle vare krefter og ressurser mobilisert, ikke 

bare for a legge en verdig og festlig ramme 

om selve jubileumsdagene, — men kanskje 

enda mer for 5 sette nye produksjons- og 

salgsmessige rekorder innen alle avdelinger 

av virksomheten. 

100-ars jubileet er en utfordring til oss 

alle, tit a vise for all verden hvor langt vi er 
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kommet i rasjonell produksjon, effektiv 

adminisfrasjon og konkurransedyktig 

salgskraft. 

100 ars tradisjon i handel og industri, 

derav 98 Sr som personlig selskap under 

ledelse av grunnleggeren Jonas Og-

Inds familie i forsfe, annen, tredje og 

fjerde generasjon, forplikter oss gjen-

nom utreffelig malbevisst innsafs til  sfa-

dig a yte ware kunder bedre og bedre 

service bade hva kvalifef og priser 

angar. 

Vi vet vi star foran strukturforandringer 

bade i handel og industri og at en 

Om noen uker vii det pa mange 

mater merkelige aret 1967 vmre gaff 

over i historien. — Del kan vel da ha 

en viss interesse a se tilbake pa hva 

som er hendt i Tekstilavdelingen i \fart 

firma i lopet av dette aret. 

I 1966 hadde vi en omsetning i 

Tekstilavdelingen pa godf og vel 113 

millioner kroner. — I 1967 vii denne 

stige tit ca. 128 millioner kroner. — I 

betraktning av var lids skarpe konkur-

ranse er det vel riktig a si at resultafef 

er megef filfredssfillende. Men nar vi 

vet at omkosfningene i dette Sr har old 

med 6 a 7 millioner kroner, skal clef 

slows om del okonomiske resultat blir 

like godt som i aret 1966. 

Konfeksjonsfabrikken kunne forhands-

selge hele produksjonen bade for varen 

og hasten, og clef er av stor betydning. 

Vi hadde endog oversolgt produksjo-

nene. Det er ikke heidig. — Resultatet 

ble at vare ieveringer av flere artikler 

ble forsinket. Riktignok ble clef i hele  

evenfuell norsk tilslutning fil E.E.C., det 

europeiske fellesmarked, vii sfille oss 

overfor nye problemer, men med den 

rasjonalisering som na pagar i hurtig 

tempo i alle konsernets avdelinger, tak-

ket v.mre den finansielle tillit og stofte 

vi far fra de kredittinstifutter vi har for-

bindelse med, vii vi gjennom en fortsaft 

intens og arbeidsglad innsafs blant alle 

vare medarbeidere, kunne imotese de 

neste 100 ar med forhapning om fortsaft 

frivsel, vekst og fremgang. 

Jonas B. OgIwnd 

landet en lang, kald og fuktig var. Det 

ble en fordel for oss, for dermed ble 

det ikke sa ille med vare sene ieve-

ringer. Vare mange gode kunder var 

megef overbrende, og del er vi sveert 

takknemlige for. Men vi ma gjennom-

fore en radikal forandring. Det er na 

tall de nedvendige forholdsregler slik 

at leveringene for 1968 bar bli adskillig 

bedre. Skylden for de darlige ieveringer 

er var, seiv om det i arets lop inntraff 

mange uforufsette vanskeligheter. — Vi 

ber vare kunder om unnskyldning, for-

staelse og tilgivelse. 

For a oppna en storre produksjon, 

starlet vi tidlig pa aret en lifen fabrikk 

i Strand i Ryfylke. Her fikk vi plass for 

39 syersker. Vi har produksjonssamar-

beid med en fabrikk i Hundorp i Gud-

brandsdalen. Her har vi na adskillig 

over 100 syersker som utforer godt ar-

beid med bra kvalitet. Del tar tid 

opp sa mange, og det er kostbart. 

Videre har vi inniedet samarbeid med  

5 andre fabrikker, sa det vii nok bli 

bedre. 

Kasten 1967 tradte var lisensavtale 

med Jack Winter, Inc., Milwaukee, i 

kraft. — Jack Winter, Inc. har en av de 

mesf fremtredende fabrikker i U.S.A. i 

frifidssektoren for dame- og pikekla r. 

— Avtalen gir oss mange inferessanfe 

mulighefer hvis vi kan utnyfte dem. 

Amerikanerne er foregangsmenn nor 

del gjelder fritidskl.mr. Var avtale med-

forer bl. a. at vi skal kunne markedsfore 

de nye amerikanske modeller for hvcr 

sesong, produserf hos oss, og hakk i 

hael med Jack Winter, Inc. 

Rasjonaliseringsarbeidet med vare 

konfeksjonsfabrikker forfsetter med ufor-

minsket kraff og vii forhapentlig fore 

fil en ikke ubetydelig produksjonsok-

ning. Delta vii i sin fur styrke var kon-

kurranseevne i del stadig hardere klima 

vi kan venfe. — 

Engrosavdelingen har fortsaff frem-

gangen fra i fjor. Omsetningen kommer 

anfagelig til a bli ca. 20 storre enn 

i 1966. — 

I begynnelsen av november gjorde 

vi at storre salgsfremstot for vare 

Heugafelf-Pepper i Oslo, Bergen og 

Stavanger. Vare "shows" fikk sfor opp-

slutning, ganske saerlig fra arkitekter i 

de Ire byomrader. 

Vare butikker — og ikke minsf Mat- 

Julen — helgenes helg — star for 

doren. Uansett alder fanges vi alle inn 

i en viss julefeber, — denne fader i 

oss visse egenskaper som offe bare 

forekommer som hell latente ellers i 

aret. For eksempel far vi plutselig et 

behov for vennlighef, og clef blir med  

senteret — har haft en sterk salgs-

okning. — 

Jeg har nettopp lest general de Gaul-

les krigserindringer, et verk pa 3 looker 

med filsammen over tusen sider. Et s.r-

lig interessant kapifel er generalens be-

skrivelse av forholdene i Frankrike like 

for, under og de forste par ar etter 

befrielsen, da landet sa a si var ruinert 

og mulighetene for gjenoppbygging 

bad pa nesfen uoverkommelige vanske-

ligheter. De Gaulle fremholdt gang pa 

gang i skriff og tale den absoluffe nod-

vendighef av enighet om malet i den 

ellers sa splittede franske nasjon. Og 

med clef franske folks totale oppslutning 

lyktes clef a gjennomfore de nedven-

dige reformer under ordnede forhold 

og pa en verdig mate pa overraskendc 

kort lid. — 

Og i overbevisning om at vi i arci 

som snarl lakker mot sin ende ogsa har 

kunnet arbeide sammen i enighet om do 

store linjer, — som et team, og at vi 

alle har v.mrt med pa a baere arbeids-

byrdene, takker jeg dere hver og en 

for den fremragende innsats som hai-

gjort del mulig for oss a oppna et sa 

godt resultat. — 

Jeg ensker dere en riktig god jul og 

of godt og fredelig nyttar. 

Sigurd J. OgIwnd 

en gang lett a v,mre vennlig. Delta far 

mange ufrykksformer, men undertonen 

del hele er en indre glede, og et onske 

om kollektiv lykke. I samvm ret med 

familien mellom venner — pa ar-

beidsplassen og i samv.mret med med-

mennesker hvor vi enn treffes, blir clef 

Takk for fremragende innsats 

Foran julen  —  og et nytt ar 
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Styret i Norsk MTM-selskap pa besok 

naturlig a utstrale godhet ved juletider. 

Det er mange realiteter bak "freds-

evangeliet", og ser vi rent historisk pa 

den evolusjon som forte til julebud-

skapets tilblivelse, er det helt naturlig 

at noe fundamentalt og kraftig matte 

vokse frem etter en flere tusen ars 

epoke av void, lidelse, undertrykkelse, 

krig, fangenskap, m. m., hvilket hadde 

v.mrt den naturlige tilstanden hos men-

neskene. Den kristne julen i dag, slik 

vi opplever den, er et manifest for var 

sivilisasjon — godhetens symbol, og en 

fornyelse av sjelens higen etter harmoni. 

I denne atmosfmre av juiestemning 

finner jeg saerlig glede ved a kunne 

tenke tilbake pa det arbeidsket som 

smart er aysluttet. For mange av dere 

er dette et Sr til, i tjeneste hos var 

felles arbeidsgiver, — for meg var det, 

det forste. Jeg harper dere, likesom jeg, 

har haft mange oyeblikk i dette aret da 

dere folte glede over at noe var gjort, 

noe hadde skjedd, og at noe var opp-

nadd. Det var med en viss spenning, 

pa en mate i et vakuum av ensomhet, 

at jeg sist jul tenkte pa de mange kre-

vende oppgaver som la foran meg. I 

dag foler jeg meg ikke ensom, men 

som en av en stor flokk som ser tilbake 

pa et Sr som bred pa inspirasjon, mange 

utfordringer, mange krav, — men ogsa 

mange gleder. 

Fremtiden er alltid usikker, forandrin-

ger vii komme, og forandringer ma 

komme, men med disse kommer ogs8 

nye muligheter, nye oppgaver, nye 

overraskelser, og sist, men ikke minst 

— nye gleder. I dette oyeblikk er det 

en stor glede a fa onske alle mediem-

mer av den store "Vi-familien" en riktig 

god jul, og for oss alle, et lykkebring-

gende nytt Sr — og til dere alle: 

TAKK FOR GODT SAMARBEID 

Martin T. Tveit 
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Hybler 
I siste julenummer ble det gitt opplys-

ning om at firmaet hadde tegnet seg for 
25 hybler i et storre hybelbygg som 
Sandnes Handels-, Handverk- og Indu-
striforening skulle bygge. — Mange har 
sikkert ventet pa at dette skulle bli en 
virkelighet. 

Det er gledelig a kunne meddele at man 
na er kommet sa vidt langt at tomten 
er klargjort, tegningene er ferdige, an-
budene kommet inn og byggingen vii 
starte snarest mulig i 1968. 

Selvfolgelig tar det tid a reise et sa 
vidt stort bygg som det her dreier seg 
om, men det betyr i alle tilfelle at vi 
mot slutten av 1968 vii fa stillet bedre 
hybelmuligheter til disposisjon for vare 
ansatte. 

I mellomtiden har det lykkes a fa leie 
hybelbygget til Kyllingstad Plogfabrikk 
A/S pa Klepp. Der er det stiller til var 
disposisjon 3 leiligheter og plass til 10 
stykker pa hybel, dels enkelt- og dels 
dobbelthybler. Det betyr en hjelp i en 
overgangsperiode til vart nye hybelbygg 
er kommet i orden. 

I tillegg til dette har det wen noe 
lettere a. fa tak i hybler i Sandnes og 
omegn, sa pressituasjonen bar ikke vxrt 
fullt sa hard som den var tidligere. — 
Firmaet har i sterkere grad enn for ytet 
okonomisk bistand for a. fremskaffe et 
sa stort antall gode hybler som det har 
vxrt mulig. Dermed har vi kunnet til-
rettelegge forholdene for vare ansatte 
bedre enn for. 

Vi vii gjerne fa skrive disse linjene til 
orientering, og haper at vi fremover 
stadig bedre vii kunne lose bade hybel-
og boligsporsmalene. 

Sosialkontoret. 

Var bedrift har i en ar-rekke vxrt 
aktiv bruker av MTM (metode, tid, ma-
ling) teknikken som verktoy for syste-
matisert rasjonalisering. 

Det har derfor wen naturlig helt fra 
vi begynte med MTM a were medlemmer 
av Norsk MTM-selskap. — Selskapet er 
dannet av interesserte bedrifter, konsu-
lenter og hovedorganisasjonene i Norge. 
Det har et intimt internasjonalt sam-
arbeide, og sxrlig kontakten og samar-
beidet med Svenska MTM-Selskabet, —
som kan betraktes som en slags moder-
forening her i Skandinavia, — er meget 
godt. 

MTM-Selskapet har til formal a frem-
me interessen for MTM, delta aktivt i 
utvikling av ny MTM-standard-data 
systemer, foreta fortlopende opplxrings-
og informasjonsvirksomhet, vxre ansvar-
lig for utgivelse av eksamener og vxre 
sensor for besvarelser, surge for samar-
beide med andre bransjeforretninger og 
i det hele tatt fremme produktivitet i 
industrien som bxrende tanke. 

Styremotet ble vellykket. — Etter et 
kort mote med Sykkelfabrikkens topp-
ledelse, ble herrene vist rundt i bedriften,  

hvor de hadde spesiell interesse av van 
POK-prosjekt og de avdelinger som er 
opplagt med MTM. Det ble anledning a 
hilse pa vare team-folk i POK-prosjektet. 
Videre traff MTM-styret samtlige klubb-
formenn fra POK-bedriftene. Disse var 
samlet til mote hos oss den dagen. 

Om ettermiddagen ble sa styremotet 
satt pa Hotel Sverre, hvor en da hadde 
en lang dagsorden a gjennomga. Samtlige 
herrer i styret, som er industri-folk og 
har anledning til a sammenligne, var 
meget godt fornoyd med opplegget og 
besoket hos oss. 

Billedtekst: 
Fra venstre: Verksdirektor G. Martinsen, 
Kongsberg Vdpenfabrikk. Disponent J. 
Hartmark, Hartmark & Co. Administre- 
rende direktor J. Olven, Ingvald Nilsen 
A/S. Disponent Landvik MTM-Selskapet. 
Teknisk direktor E. K. Smith, Emalje- 
verket (styre-formann). Teknisk direktor 
J. B. Wilkins, Norgas. Overingenior K. 
Marstein, Standard Telefon- og Kabel- 
fabrikk. Overingenior Alv Tengs-Peder- 

sen, Jonas Ogkend A/S. 
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XI` IV,70V3V,7, rFE 
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Mange nye og vanskelige ord strummer 
inn over menneskene i wire dager. Den 
veldige utviklingen vi som menneskehet 
er inne i, og som pavirker oss alle bevisst 
og ubevisst, skaper ordene og deres inn-
hold. Noen tror at derrned er alt blitt 
nytt. Det er det ikke. Vi er pa villspor 
om vi tror det. Noe nytt opplever vi, 
noe blir nytt ved oss og omkring oss, 
men ikke sjelden finner vi lite nytt i oss. 
Der bor de skiftende oppfatninger, Wei-
ser, innstillinger: fra kj,erlighet til hat, 
fra giverglede til selvdyrkelse, fra om-
tenksomhet til skadefryd, fra omsorg til 
misunnelse. Selve ordet utvikling er noen 
ganger en motsigelse. Hva utvikles? Jeg 
selv? Det beste i meg? Omkring meg 
utvikles sa mangt, fra de mest odeleg-
gende og destruktive redskap til det 
beste av det menneskeskapte. Og ofte 
strummer vannet fra den samme kilden, 
mens bruken gjor det forskjellig, fra 
vondt til godt. 

Midt i dette kommer jul hvert ar. —
Noen dager som er annerledes. Utnyttet 
og utbrukt, javel, men etterlengtet og 
ettersolet likevel. Det er ingen store ord 
ved juletid. Det er de sma ordene og de 
sma handlingenes tid sett utenfra. — Et 
barn og en krybbe, en sma'by og en 
gjennomsnittsfamilie. Her var darlig p.r. 
og svakt informasjonsmateriale. Men det 
var Guds "JA" til en verdens stumme 

og uttalte bonn om hjelp og veiledning. 
Og det skaper julens ufrakornmelige fak-
turn. 

Det er ikke et stadium pli menneskenes 
egen utvikling, det er Guds apenbarte 
Senn som inntrer pa historiens arena og 
fra den dagen av ma regnes med. Hvor 
Han plasseres i regnskapene er forskjel-
lig. Hans apenbaring er plassert bade pa 
inntekts- og utgiftssiden. Han er blitt 
sett pa som en ubehagelighet og en vel-
signelse. Hva man ikke lean era komme 
utenom. Jul var og er Guds historiske 
svar pa den utfordring til frelse og nytt 
liv som den gamle verden var i behov 
ay. Det skiller oar tro fra sa mangt av 
overtro. 

Vi bygger ikke pa det mystiske og 
uforklarlige alene, ikke pa frykten og 
angsten som er sagt a there religionens 
utgangspunkt i menneskesinnet. Nei, vi 
bygger pa den Jesus som tradte inn i det 
vanlige uvanlig og levde det vanlige 
uvanlig og skapte en liten bevegelse i et 
lite land av vanlige folk, men som rev 
med seg folk etter folk, nasjon etter 
nasjon og enna feires som Den levende. 
Noe stort var det ved Hans lase', et 
Himmelens "Ere V‘ere. Det toner ogsa 
over den fremtid som er tilsagt a there 
Hans. 

Velsignet Jul 1967. 
Reidar Skarung. 

Jubileet tar form: 

Mei "alit u,m,JhonJert, 

Ictitettin,3- 

Lh o9 

FREDAG 19. APRIL 
SAMLES VI TIL 

"Tenk deg at du skal frakte 2 600 
mennesker dels fra A til C, og dels fra 
A via B til C. Du har til disposisjon 20 
jernbanevogner som hver tar 50 pasta-
sjerer og 15 busser som hver tar 40 
passasjerer. Transporten skal gjennom-
Wes i lopet av 30 minutter. Det er 
jernbanelinje fra A til C, men bare vei-
forbindelse mellom A og B og mellom 
B og C. Gi en utredning om hvordan 
du vil lose oppgaven." 

Ja, det kunne gjerne then en oppgave 
for en matematikkeksarnen. Det er en av 
oppgavene G. Schanche Sandved er stilt 
overfor i forbindelse med markeringen 
av van 100 ars jubileum i aprildagene 
til varen. 

— — — 

Dette er det siste nummeret av Vi 

Jonas ‘0/  kii 0ArlxndA  

100 
112HAR 

som kommer ut for jubileumsfestlighe-
tene. Vi hadde i grunnen opprinnelig 
trodd det skulle vxre mulig a lukke alle 
kanaler fra de forskjellige komiteene som 
i ma.neder har arbeidet med opplegget, 
men det var naturligvis en illusjon som 
var skapt uten hensyn til "jungeltelegra-
fen". Den har tikket jevnt og trutt, og 
i dag vil vel de fleste innen firmaet 
allerede vite at landets storste middags-
selskap gar av stabelen pa Oksnevad 
fredag 19. april. 

Det er i forbindelse med dette Schan-
che Sandved skal lose den oppgaven vi 
skisserte innledningsvis, nar han skal 
serge for at alle vare ansatte med ekte-
feller — samt innbudte gjester — vil 
vxre pa plass i den jubileumspyntede 
produksjonshallen til G. Block Watne pa 

Zandel3 JtOrite micidaVielaotap 
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Veteranfest me d 
air 	medalj or 

Oksnevad nar Jonas B. OgLend onsker 
velkommen. 

Et umiddelbart sporsmil i forbindelse 
med et selskap av slike dimensjoner vil 
— i hvert fall fra en husmors synspunkt 
— vxre dette: "Hvordan kan det i det 
hele tatt bli mulig a servere 2 600 men-
nesker mat pi en gang, hvis vi da ikke 
skal &re som ved de sagnomsuste som-
merturene, a ta med meierispann med 
ferdig lapskaus?" 

• 	 41 
Dls Alt Sammen"   

Vel, det fir vxre en hemmelighet fore-
lebig. Vi skal bare sli fast at vi ikke 
tar sikte pa lapskaus. Martin T. Tveit er 
mannen ved spaken i dette arrangemen-
tet, og nar vi har brukt ordet "spaken"„ 
sa vil en del skarpskodde formodentlig 
straks assosiere dette med fly og SAS. 
Forelobig vil vi bare si at ganske riktig 
"Spis Alt Sammen", men sa ma vi a si 
stopp. La de raffinementer SAS forbere-
der a vxre en behagelig overraskelse. 
Vi skal bare sli fast at det blir en mat 
som aldri har vwrt servert pa noe lokalt 
Rogalandsbord tidligere. 

Men nar vi sa har spist? —Nar vi 
skal begynne a rare pi benene, vil det 
ikke da bli kaos med 2 600 mennesker 
pi ett gulv? 

Det ville det ganske sikkert blitt, men 
nettopp derfor skal vi spres for den 
videre underholdning. 

Alv Tengs-Pedersen inviterer 1000 gjes-
ter med seg til — skal vi mellom oss  

driste oss til a si Nattklubb(?) i 
Giskehallen. "Ungdommelig miljo med 
Rolf Just Nilsen som vert, og spent like 
til kl. 4!" roper Tengs. — Men forovrig 
er hans munn lukket for de overraskelser 
han utover natten — til de sma timer 
igjen begynner a bli lange — har tenkt 
a stria utover hallen. 

Lars Sanne tar de innbudte gjestene 
(de som ikke herer med til firmaets ar-
beidsstyrke) med seg til Hotell Sverre for 
et aysluttende arrangement der. 

Og sa kan Gunnar Wold entre podiet 
pi Oksnevad og blase jubileumsfanfaren 
for sitt underholdningsprogram, der han 
kan regne opp navn som   Nei, 
forresten, la oss vente og glede oss. 

Svingom 

pa Oksnevad 

i Giskeh 

(Rost fra galleriet: «Fir vi danse?o) 
Naturligvis blir det svingom — bade 

pa Oksnevad og i Giskehallen. 

Observante lesere vil vel kanskje etter 
hvert ha begynt a si til seg selv: "Men 
alt dette er altsi 19. april, og er det 
ikke 18. april som er den offisielle dagen? 
Skal den forbigis i stillhet?" 

Pi ingen mate. Nir vi innledningsvis 
har konsentrert oss om jubileumsfesten, 
sa er det fordi det er her alle vare med-
arbeidere og gjester vil bli med pi a 
markere jubileet. 

Men det vil ha skjedd store ting ogsi 
for vi kommer sa langt. — Og da er 
vi ganske riktig ved nokkelordet "Dag-
hjem". 

P  Daghjem til 

1 mill. krone 

Fra Sandnes formannskaps protokoller 
vil man ha sett at kommunen har sagt 
ja takk til a motta firmaets jubileums-
gave, — som er et daghjem til 1 million 
kroner. Turgjengere langs Postveien vil 
ogsi i de siste manedene ha notert seg 
at dette daghjemmet allerede er langt 
pi vei mot fullforelse. 

"Det skal sta ferdig innredet til den 
offisielle overrekkelsen torsdag 18. april", 
lover primus motor i denne forbindelse, 
Reidar Slearung. 

Daghjemmet blir noe mer enn en lokal-
kommunal sak. Det skal nemlig bygges 
i to avdelinger, med plass for 75 barn 
hvorav avdelingen for evneveike for 25. 
Det er forste gang man i Norge forsaker 
cn slik kombinasjon i et daghjem, og 
prosjektet folges derfor med stor inte-
resse av bade Familie- og Forbrukerde-
partementet og av Helsedirektoratet. —
Den store avdelingen skal drives av kom-
munen, mens fagfolk fra Nxrlandsheimen 
skal administrere avdelingen for de evne-
veike. 

bileumskonsert, 
med 

Liv Glase 

Om kvelden 18. april innbyr Magnus 
OgLend til jubileumskonsert i Turnhallen, 
— ikke som solist eller orkesterleder, 
men som formann i den komiteen som 
legger opp dette arrangementet. Vi skal 
strekke oss sa langt som til S. rope at 

Liv Glaser blir solist ved flygelet, og 
da vil bl. a. Shahen av Persia kunne for-
telle at vi har noe a glede oss til. 

(Rosten fra galleriet: — «Men skal 
der ikke were noe ekstra for de gamle, 
de som har fort oss fram til konsern?o) 

«Det skal der sa ganske absolutto, sier 
Leif Bjaanes. — Vi ayslutter jubileums-
feiringen med et spesialarrangement for 
veteranene i Atlantic Hall sondag 21. 
april. Og her vil hele 140 nye Norges 
Vel-medaljorer fa honnor og takk for 
over 30 ars sammenhengende tjeneste hos 
100 ars-jubilanten. 

(Resten fra galleriet: — «Vil der ikke 
bli gjort noe spesielt med jubileumsfilmen 
og jubileumsboken?o) 

ubileumsbok 

U , ' 

Det er avgjort et poeng. Fora ta J. 
Schanche Jonasens jubileumsbok forst, sa 
kan vi glede alle vare medarbeidere med 
a opplyse at den boken vil samtlige fa 
overlevert for jubileet. 

Caprinos farvefilm vil fi premiere ved 
et informasjonsarrangement for innbudte 
gjester i konfeksjonsfabrikkens spisesal 
om ettermiddagen fredag 19. april. Oi-
vind OgLend er ansvarlig for denne til-
stelningen, som bide i ord, produktka-
valkader og bedriftsomvisninger vil gi 
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Nummerskilt 2614, Stavanger, 
pd The World herresykkel, som 
amtmann Larsens sonn Andreas 
fikk pit' sin fodselsdag 15. mars 
1913. 

pa maskinens retning over bakhjulet og 
sa nxr dette som mulig under sadden 
pa sadan mate, at det under ridningen 
alltid tydelig kan sees bakfra. 

4. Mr noen ved kjop eller pa annen 
mate blir eier av innregistrert sykkel, ma 
dette straks meldes pa politikammeret. 

5. Den, som betror sykkel til noen, 
som er under 14 ar, straffes for de over-
tredelser av denne §'s bestemmelser, som 
lantageren matte gjore seg skyldig i. 

— — — 
Her i Sandnes hadd0 vi dengang ikke 

noe eget politi, og det har her hos oss 
aldri vxrt forlangt registrering med num-
merskilt pa syklene. 

Fra Stavanger har vi kun sparsomme 
opplysninger. I politivedtektene fra Sta-
vanger 1903 finner vi intet om registre-
ring, men en annen bestemmelse som det 
kan vxre morsomt a to med: 

§ 17 
Moder en velociped-rytter en kjorende 

eller ridende og denne varsler eller hans 
hest viser tegn til skrmk, skal velociped-
rytterene stige af. 

sa finner vi ikke noe mer for i Sta-
vanger Aftenblad for 27. juni 1908: 

C vkle -numrenc 

ser ut til a ha gjort sin nytte. Ialfald 
har der vxret sywrt lidet af cyklehistorier 
at here, efterat numrene for et aars tid 
siden blev indfert, formodentlig fordi 
cyklisterne nu udviser storre forsigtighet 
end for. Og om gait er skeet og ved-
kommende har kjort sin vei, har der 
vxret svxrt bekvemt at kunne gaa paa 
politikamret og spot-, hvem der har det 
og det nummer. 

For tiden er det indmzeldt 1154 cykler, 
hvoraf dog endel horer til i distrikterne 
omkring byen. 

— — — 
Dette sier jo nesten alt om hvorfor 

nummerskiltene ble innfert. Noen kom-
mentarer skulle vxre unedvendig. 

De som har bistatt med opplysninger 
er utenom politiinspektor Arvid Dahle, 
Trondheim, fullmektig Andreas Larsen, 
pensjonert politimann Olav Austin' og 
formannskapssekretxr Olav Larsen. 

J. 0-S. 
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vare gjester et inntrykk av "Hvem vi 
er — og hva vi gjor". 

No Caprino vil selv vxre til stede her, 
og det vil han ogsa vxre nar filmen blir 
vist pa Oksnevad om kvelden. Caprino 
er forsiktig med a love for mye nar det 
gjelder denne farvefilmen, fordi han na-
turligvis vet at man kan spenne forvent-
ningene for hoyt og saledes fa en negativ 
reaksjon nar premieren kommer. Det far 
na vxre hans sak. Vi mener absolutt at 
vi har grunn til a tro at det i hvert fall 
blir en industrifilm som blir totalt an-
nerledes enn industrifilmer flest. 

Vi vet at det i enkelte byer ogsa her 
i landet har vxrt en bestemmelse om 
politiregistrering og nummerskilt pa syk-
lene. Vi vet ikke hvor konsekvent disse 
bestemmelser ble handhevet, vi vet heller 
ikke for hvilke byer bestemmelsene var 
gjort gjeldende. 

De beste opplysninger har vi fra "gam-
le Trondhjem by", hvor allerede politi-
vedtektene fra 1901 inneholdt regler om 
politiregistrering og nummerskilt pa syk-
lene. Reglene ble her strengt handhevet 
og var i bruk helt frem til begynnelsen 
av 30-arene. 

Politiinspektor Arvid Dahle, Trond-
heim, har vxrt sa vennlig a sende oss en 
revidert utgave fra 1927 av politived-
tektene, og vi gjengir § 37 i sin heihet: 

Politivedtekter for Trondheim. 

1. Sykkelridning er forbudt pa fortau, 
trottoar og i offentlig anlegg. Herfra kan 
magistrat og formannskap gjore unnta-
gelse. Syklister ma iaktta fornoden for- 

Det var egentlig dette vi hadde pa 
hjertet i denne omgang. Det er vel nok 
kanskje detaljer vi har glemt i dette 
konglomerat av begivenheter, som admi-
nistreres av hele 16 komiteformenn, —
under jubileumskomiteen med Sigurd J. 
Ogl,end som formann. 

Men forhapentlig har det lykkes oss 
gjennom disse forelobige aysloringer 
eke spenningen og forventningene, slik 
at alle vare ansatte vil si ja takk nar det 
i slutten av februar sendes ut innbydelser 
til "landets sterste selskap". 

t. 0. 

siktighet under ridningen, spesielt om-
kring gatehjerner og over gatekryss. De 
ma ikke ride ved siden av hverandre og 
ikke med storre hurtighet enn tillatt for 
kjerende. 

Hva der forovrig er foreskrevet i § 34, 
punkt 3, 4, 5, 7 og 8 og 10 gjelder ogsa 
syklister. Pa en sykkel ma kun ride 1 
person. 

2. Sykiene ma, nar de benyttes i byens 
gater, alltid vxre forsynt med klokke, 
bremseapparat, politinummer — og etter 
morkets frembrudd tendt lykte foran pa 
syklen. 

3. Nummeret skal vxre malt med al-
minnelige (aksa ikke romerske) tall i 
hvit farve pa sort bunn med 6 cm hoye, 
tydelige sifre pa et 8 cm bredt og 13 
cm langt skilt i jernblikk. 

Skiltet skal vxre firkantet med av-
rundede hjorner, Tangs alle fire kanter 
forsynt med 1/2 cm bred, hvit rand og 
festes pa syklen i loddrett stilling, tvers 

Fra Bedriftsmuseet: 

Politiregistrering og nummerskilt pa sykkelen 
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Jubileum i manufakturengrosen: 

qw 

117  millionerskake" for september ! 

oo, 

Torsdag 12. oktober ble det spist Mote-
leake i manufakturengrosavdelingen — 
midt i arbeidstiden. Kaken markerte et 
septemberjubileum som for forste gang 
gay avdelingen et manedlig salg pa over 
7 millioner kroner! 

Et ganske formidabelt tall i og for seg, 
men et tall som er enda mer imponerende 
ndr man blar litt i minneboken, og vet 
at ikke lenger tilbake enn i 1956 passerte 
avdelingen for forste gang en drsomset-
ning pa 7 millioner kroner. 

Jubileumskaken ble deli og fortxrt i 
en improvisert "spisesal" i 3. etasje i 
varemottakelsen. Alle avdelingens med-
arbeidere var benket rundt langbordet, 
og Arne Sanne ledet arrangementet. 

Sigurd J. OgLend sa i sin hilsningstale 
at det er grunn til ettertanke ved den 
store salgsokningen, som altsa har resul-
tert i at avdelingen for forste gang pas-
serer en manedomsetning pa 7 millioner 
kroner. — «Hvis det fortsetter som na 
vil det kanskje bare ga 3 ar for vi kan 
samles ved en "10 millionerskake"! Den 
gledelige fremgangen skyldes alle i av-
delingen — uansett oppgave. Den er et 
resultat av ansvarsbevissthet, teamwork, 
korpsand — og en arbeidslyst og arbeids-
glede som ogsa har gjort det til litt av 
en sport 3. na stadig hoyere.» 

Under tilstelningen ble det arrangert 

en mannequinoppvisning, der de forskjel-
lige seksjoners artikler ble presentert, og 
der Svein Oiestad kunne gi en del meget 
interessante tall — som igjen fortalte om 
hva som ligger bak det hoye jubileums-
tallet. 

Martin T. Tveit aysluttet samvxret 
med en kort tale der han berommet 
medarbeidernes aktivitet og produktivi-
tet, og en ufattelig evne til 3. skape liv 
over de fysiske resurser. «Det resultat vi 
feirer i dag viser hva som lean skapes 
nar man evner a. utnytte alle forutset-
ninger. — Det er ellers noe nesten sym-
bolsk i den kaken vi deler. Den illu-
strerer, kanskje bedre enn noe annet, 
gruppens vilje til a dele evner og energi. 
For meg er det en stor glede a sette i 
verk de utbygginger som vil legge for-
holdene bedre til rette for denne avde-
lingen, som vil gi den bedre fysiske for-
utsetninger for a utvikle seg videre. I 
de nye lokalene som er under arbeide i 
Vagenomra.det vil dere for forste gang 
fa muligheter til 3. arbeide under maksi-
male rasjonelle forutsetninger. Dette vil 
forhapentlig gjore det mulig 3. na enda 
storre resultater. 

Jeg ha.per at dere alle i dag vil kjenne 
glede og tilfredsstillelse — og ogsa. sti-
mulans, — slik at vi snart ma kunne 
komme sammen for a dele en ny kake!. 

Bildet til !mire: Arne Sanne serverer Toralf AugLend i vareekspedisjonen 
det }erste stykket av jubileumskaken. 
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Det forebyggende arbeide er det viktigste 

fysioterapeutane e' nogen frykte-
lige menneske., sa en av are ansatte da 
han i sommernummeret av Vi sit at vi 
skulle fa fysioterapeut i full stilling i 
firmaet. — cEg va' enn gong hos enn 
sann mann i Oslo. Han slengde meg ner 
pa golve' og sad og hoppte oppa ryggen 
min mens han sporte korr det va' vondt. 
Eg va 'kje i stand to sei ett ordt. 

— — — 
Var nye fysioterapeut Tore Benjamin-

sen ryster smilende pa hodet da vi fore-
legger ham dette i hans nye kontor i 
Erling Skjalgsonsgate. — « jeg vil nok 
sette et stort sporsmal ved riktigheten av 
dette, men pa den annen side vil nok en 
fysikalsk behandling synes smertefull. Og 
da far man jo forsake a se disse smertene 
som et nodvendig forbigaende onde for 
man blir frisk igjen. Det er vel kanskje 
pa samme maten som ingen vil pasta at 
tran smaker godt, mens vi alle er like 
enige om at den gjor godt.. 

I og med at vi matte Benjaminsen pa 
hans institutt var det naturlig at vi inn-
ledningsvis streifet behandlingsmatene —
som elektroterapi, manipulasjon og syke- 

gymnastikk — gjerne kombinert med 
massasje. Men Benjaminsen understreket 
straks at i hans todelte arbeidsfelt er det 
forbyggende arbeide det viktigste, bade 
for den enkelte medarbeider og for fir-
maet. 

«Og hva kan man gjore her?. 
«Etter hvert sywrt meget, haper jeg. 

Jeg er f. eks. na  med pa opplxringen av 
de nye syerskene som kommer til skolen 
var. Orienterer om sittestillinger, arbeids-
stillinger, — og viser grelle eksempler pa 
feil stillinger.. 

«Og hvor finner du de grelle eksemp-
lene?» 

«Det er nok av dem i vare egne fa-
brikker. Feil ved arbeidsbord, arbeids-
benker og maskiner — i forhold til de 
mennesker som skal betjene dem. Nar en 
maskin konstrueres er det ingen som ten-
ker pa om det er en mann pa 160 cm 
eller en pa 195 cm som skal arbeide ved 
den, og et spadeskaft er alltid like langt.. 

«Konkrete eksempler fra vare egne fa-
brikker?» 

f,En av vare syersker var plaget av 
smerter i nakke og skuldre, og var ogsa 
sykepermitert en tid. Da jeg sit' henne 
sitte ved arbeidsplassen i somsalen viste 
det seg at hun arbeidet med relativt store 
plagg, og at hun fora fa sommen inn i 
maskinen matte sitte og holde stoffet 
med den ene albuen for at det ikke skulle 
gli ned pa gulvet. Det viste seg svart 
enkelt a fa gjort arbeidsbordet litt bre-
dere slik at stoffet la sikkert. Na kjenner 
hun ikke lenger smerter, men jeg er sik-
ker pa at om vi ikke hadde fatt lagt pa 
bordet, — ja, sa ville bun Inert syke-
permittert i dag igjen. 

Mange av de difrlige ryggene pa syk-
kelfabrikken skyldes kanskje ogsa feil 
arbeidsstillinger. Jeg sa forleden pa en 
mann som satt og slipte pa noen smildeler 
som han etter hvert tok opp av en kasse 
som sto pa gulvet. Dette gikk greit sa 
lenge kassen var full, men etter hvert 
som den tamtes matte han boye seg side-
lengs stadig dypere — i et meget hurtig 
tempo — og man kan selv tenke seg 
belastningen pa ryggsoylen. En belastning 
som kanskje kan unnets om man setter 
delekassen noe opp fra gulvet, setter den 
pa skra, og kanskje ikke har sa mye oppi 
den. Da kan han ta delene uten a boye 
seg i det hele. 

Men alt dette er jo ting vi ma forsoke 
ta etter hvert, for naturligvis vil mange 

ha litt vanskelig fora v,ere enige i at 
en arbeidsstilling de har hatt i kanskje 
20-30 dr, i realiteten er 

«Hvor er der mest a rette pa — i 
konfeksjonsfabrikken eller i sykkelfa-
brikken?. 

Belastningssykdommene 

fordeler seg over hele linjen 

«Da jeg kom hit ble det jo sagt at jeg 
i forste rekke matte regne med a fa 
syersker til behandling. — Dec var nok 
gjerne ogsa slik de forste dagene, men 
ner jeg na har arbeidet her i vel to 
maneder, sa viser det seg at belastnings-
sykdommene fordeler seg over hele linjen 
— i fabrikkene, pa kontorene og pa 
lagrene.. 

«Skyldes belastningssykdommene feil 
arbeidsstilling fra arbeideren seiv, eller 
mangler han i mange tilfeller muligheten 
for a arbeide i riktig 

«Det er nok litt forskjellig, men i de 
fleste tilfeller tror jeg man kan si at feil 
arbeidsstilling er en folge av manglene 
ved mulighetene for a ha en korrekt 

«Gymnastikk pa arbeidsplassen som et 
ledd i det forebyggende arbeide?. 

«Tja, det har jo vxrt drevet en tid 
enkelte steder, det har til dels ogsa bredt 
seg. Men mange plasser har man sluttet 
av etter en tid, og personlig setter jeg .et 
lite sporsmaltegn ved verdien. — Det er 
mange andre ting som jeg tror vil vare 
av storre betydning pa arbeidsplassen. — 

Sykefravmret redusert 

med 60 

prosent pa 6 maneder! 

Fra Amerika sa jeg omtalt et forsok der 
man gav arbeiderne 2-3 minutters av-
spenning hver time. Det viste seg a gi 
oket produktivitet. — Ved en bedrift i 
Goteborg monterte man et jern-triangel 
ved utgangsdorene i en avdeling, med en 
plakat der arbeiderne ble oppfordret til 
a henge etter armene et halvt minutt hver 
gang de gikk forbi. I lopet av 6 maneder 
var sykefrawer pa grunn av ryggskader 
redusert med hele 60 prosent i denne av-
delingen!» 

«Triangel eller hengestenger hos oss?» 
«Vi har allerede montert noen som et 

forelobig forsok.. 
..Bedriftsidrett?. 
<cilleget verdifull — hvis den blir dre-

vet pa rette maten. Jeg har ikke sa mye 
tro pii verdien i d tromme sammen et 
fotball-lag til kamp hver fjortende dag. 
Hvis man skal ha noe igjen for mosjonen 
ma den drives regelmessig. Na skal vi 

Tore 
Benjaminsen. 
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som kjent forsoke a fa reorganisert 0-
SPORT. Interessen synes a were meget 
stor, og hvis vi i drene fremover far et 
styre som er villige til a jobbe Litt for 
saken sa tror jeg absolutt vi skal fa se 
resultater. Et godt resultat ser vi forovrig 
allerede na nar det gjelder handballen 
der man bar v‘ert virkelig flinke til c2 
ga inn for saken. 

.Dette at du anser det forbyggende 
arbeide som det vesentligste, vii det si 
at du heist vii arbeide ute i avdelingene?» 

den forste tiden er det vel ikke mer 
enn rimelig at formiddagene blir aysatt 

Freudenstadtkonferansen begynner den 
a bli kalt na, skjont det bare er andre 
gangen den er Mitt arrangert og ingen 
vet noe sikkert om det blir en tredje 
eller om det blir splittet opp i mindre 
undergrupper i tiden som kommer. Jeg 
hadde anledning a ta del i denne sosial-
konferansen bade for tre ar siden og i 
ar. Sist skrev jeg noen linjer for .Vio om 
byen og omgivelsene Jeg lar derfor dette 
ligge denne gangen og gir i stedet et par 
glimt inn i et par av de emner som opp-
tok tiden. 

For tre ar siden ble temaet om "drugs" 
bare sa vidt berert. Man visste nok at 
narkotika og bruk blant ungdom av disse 
stoffene f ant sted, men kalkulerte det 
hovedsakelig til de store byene og visse 
land. I ar var tonen en annen. Som en 
kastevind med ekende fart og rekkevidde 
hadde dette problemet inntatt land etter  

til helbredende arbeide her pa instituttet, 
til behandling av pasienter som er henvist 
hit av lxge. (Det er nemlig lxgen som 
skal stille diagnose og foreskrive behand-
ling.) 

Etter hvert som det forebyggende ar-
beide sa forhapentlig barer frukter vii 
det naturligvis vxre onskelig a kunne 
utvide arbeidet i felten mer. 

Det ideelle vale jo vxre om vi kunne 
komme sa langt at jeg bare kunne arbeide 
med det forebyggende ute i avdelingene 
— og faktisk ikke hadde behov for noe 
behandlingsinstitutt 1» 

land og man antok det ikke mulig for 
noen a unnga problemet. 

At Norge og sxrlig de mindre byene 
og industrisentra her enna ikke hadde 
mutt dimensjonene i det hele ansa en 
naturlig. Men hvis vi dermed sluttet at 
vi vine bli liggende utenfor faresonen, 
kalte man det bevisst bedrag. 

— — 
A forberede seg pa a mote dette i den 

utstrekning forberedelse er mulig, ble an-
bef alt varmt. Og all opplysning om hvor 
ubegripelig farlig og nedbrytende bruk 
selv av de minste doser av disse stoffene 
er, er forebyggende. Avisene har sikkert 
omtalt dissse tingene pa en for lett og 
sensasjonspirrende mate, mange ganger. 
Det er grunn til a endre holdningen. 

Konferansen ga del i erfaringer fra 
mange land, ikke minst vart naboland i 
ost, Sverige, som var representert bl. a.  

med en kvinnelig psykiatriker fra Stock-
holm. Erfaringen er at det ikke er "slum-
ungdom" som gar i fellene, men vanlige 
folk som skal "prove". Det borer med 
til tonen i gjengen at man ma ha med 
seg alt, ogsa en liten "rus" som forer en 
inn i en tilvxrelse en aldri for har stiftet 
bekjentskap med. Slik heter det seg. Re-
sultatet snakkes det ikke om. Det sterkest 
forebyggende er her som alltid ikke det 
negative, men det positive, det a leve sa 
rikt og givende at det ikke er plass for 
bortkastet tid og penger. 

Konferansen hadde vesentlig folk fra 
Europa, men ogsa USA og en rekke land 
i ost var med, og dessuten folk fra Asia 
og Afrika. A mote slike grupper med 
ulike erfaringer og bakgrunn er i seg selv 
interessant. — Naturlig nok matte disku-
sjonene ogsa inn pa kjente fenomen som 
EFTA og EEC. La det meste ligge her. 

Bare dette kan bli av betydning for 
den enkelte leser, at vi gar mot en tid 
der arbeidsmarkedet ikke lenger bare be-
settes med folk fra egen egn, heller ikke 
bare innflyttere fra andre landsdeler, men 
i okende grad av folk fra andre nasjoner. 

Hva med erfaringene fra andre land? 
Bade gode og mindre gode. Det er her et 
sporsmal om tilpasning og endring av 
syn. Selvsagt er det ogsa praktiske spews- 

som sprak, boliger, vaner, innkjop 
osv. Men vale vi et felles marked, ma 
vi ogsa innstille oss pa a lire andre a 
kjenne og godkjenne dem. For noen av 
oss vil det bety en stor omstilling i men-
talitet og tenkning, men mon om det 
bare vii vxre av det onde? Litt mer 
vidsyn, utsyn og forstaelse av at verden 
er sterre enn stua hjemme hos meg og 
mine meninger, vil trolig virke befruk-
tende pa bade tanke og syn. 

La meg ikke bruke for mye spalteplass, 
men i alle fall ta med en sak til, for-
holder til de underutviklende land. To  

forhold ble szrlig heron: Den pris de 
far for sine ravarer. 

Vi synes det er glimrende med billig 
sukker og kaffe. Hva synes produsentene? 
I alle fall ikke at det er glimrende nar 
det betyr synkende lonn og levestandard 
for dem. A fa. en rettferdig pris for sine 
varer, kom ofte fram. Og dernest deres 
vilje til selv a videreforedle sine rapro-
dukter. 

Noen av dem utfordret og oppfordret 
til a fa datterbedrifter i deres land. Na 
vet vi alle at det henger sammen med 
det politiske bildet, men ogsa en rekke 
andre forhold som kompliserer og van-
skeliggjor. Men at fremtiden ogsa for dem 
vil bety industrialisering pa egen jord for 
a virkelig bli fri, er uomtvistelig. Og 
hvorfor ikke ogsa i et samarbeid med 
norsk industri? 

Utviklingen gar pa en mate fort i var 
tid, pa en annen mate sent i forhold til 
problemene. Og den kloften som her opp-
star er skjebnesvanger. 

Sivilingenimr Jakob Ogbend-Sandved 
som siden 1946 har v‘ert knyttet til syk-
kelfabrikkens tekniske ledelse, ble den 7. 
november av departementet tilsatt som 
distriktsingenior for Statens Arbeidstil-
syn 5. distrikt som dekker vart omrade 
fra Haugesund til og med Kristiansand. 

Jakob OgLend-Sandved vil fortsatt 
There knyttet til firmaet sons konsulent 
for Bedriftsmuseet og Vi kommer fortsatt 
til a ha glede av bans meldinger. 

Vi ensker ham tillykke med den nye 
stilling som ban tiltrer 1. januar 1968. 

Dire lager i Jreucen,otah 

av Reidar Skarung 
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Vi besoker Gunvor Halvorsen i "Lak-
ken" pa sykkelfabrikken. Hun er i ferd 
med a sette ayslagsmerker pa sykkelram-
mer for de far den siste finish — glans-
lakken. 

«Er det bare dette du gjor?. 
«Ja, er det ikke nok kanskje?» kommer 

det raskt fra Gunvor. 
«Hvor lenge har du arbeidet pa syk-

kelfabrikken na?. 
«I 4 ar. Jeg begynte i monteringen 

(med ayslagsmerker der ogsa), sa var jeg 
i delemonteringen, deretter i sveiseavde-
lingen hvor jeg borer hull i barer og 
trehjulssykkel, og na altsa i lakken.. 

«Men du var borte en tid?. 
«ja, jeg var et ar i Amerika, der jeg 

bodde i en lite by 60 miles vest for Chi-
cago.. 

«Hva med spraket?. 
«Det kom vel med at jeg hadde real-

skolen, og etter 14 dager bablet jeg ame-
rikansk slik at jeg knapt forsto det selv.. 

«Du jobber i industrien der borte ogsa?.  

09  09  
« Ja, jeg arbeidet i en stor bedrift som 

lager deler til bilindustrien. Arbeidet var 
hardt. Du hadde neppe Pitt piker i 
Norge til a to slikt mannfolksarbeide, 
med presser og maskiner. Det var 40 
timers arbeidsuke, men amerikanerne ar-
beidet gjerne pa fridagene ogsa, og da 
hadde de 100-150°/s. Hjerteinfarkt, selv 
blant de unge, var noksa alminnelig.. 

«Hva kunne du tjene pa en uke?. 
«Fra 80 til 130 dollars. Du hadde all-

tid noe igjen av lonnen der borte. Her 
gar den helst etter hvert.. 

«Hva slags arbeide utforte du?. 
Jeg hadde noe pressearbeide og satt 

ogsa i en boremaskin en tid, men etterat 
jeg klemte den ene fingeren fikk jeg fint 
og lett arbeide som kontroller. Det ble 
arbeidet i tre skift, og jeg gikk pa natt-
skiftet fra midnatt til kl. 7 om morgenen. 
Det var den fineste tiden, for da var det 
ikke sa varmt. Ellers kunne det bli hardt 
med 40 grader uten aircondition.. 

«Hadde du bil der borte?. 
«Nei, men en venninne hadde en smart 

liten sportsbil som vi var mye ute med. 
Det var lett a fa seg ny bil i Amerika. 
Du kunne betale 100 dollars cash for en 
ny Chevi til 3000 dollars.» 

«Glad over a Imre hjemme igjen?. 
«Til a begynne med var det herlig 

se fjellene igjen, og kjenne sno under 
skiene (ski er min hobby). Men det er 
vel med meg som med sjomannen. Nar 
du er ute lengter du hjem, og nar du er 
hjemme lengter du ut igjen. Du far lop-
per i blodet!. Sve -Ha.  

mitt  arbeid 
«Hvem er det egentlig som bestemmer 

hva de skal ha nar en mor kommer med 
sin sonn for a handle?» 

«Nei, det er hoyst forskjellig., sier 
Torleif Sledr bak disken i junioravdelin-
gen i manufakturforretningen, — «det er 
noen unger som har makten over forel-
drene heft fra starten, og de trenger ikke 
vare mer enn fire ar gamle for de be-
stemmer om de skal ha den eller den 
luen, — mens andre modre bestemmer 
for sine winner til de er ringforlovte og 
vel sa det!. 

«Og hvem holder du med?. 
«Der har jeg heller ikke noe patent-

svar. Du ma forsoke a jenke deg etter 
forholdene i hvert 

«Smaken varierer hos de unge?. 
«Den varierer fra tid til tid, men hvis 

en Ling forst slat- an sa har jeg inntrykk 
av at alle heist skal ha det samme. Se 
bare pa en farve som lilla. For ikke sa 
lenge siden skulle du forsverge at det 
var mulig a selge lilla til unge gutter. 
Na skal det nesten ikke vxre annet, —
lilla jumper, lilla skjorte, lilla bukse og 
lilla stromper. — Ja, jeg tror sant a si 
mange gjerne ville hatt lilla jumper til 
konfirmasjonsdressen om de hadde fart 
det som de ville!. 

«Er prisen pa varen viktig?. 
For en mor er den naturligvis det, 

men for de unge selv tror jeg prisen 
spiller mindre rolle hvis det er noe de 
virkelig 

«Du trives i det hektiske miljoet i 
junioravdelingen?. 

«Absolutt. Du blir kjent med en meng-
de hyggelige mennesker, det skjer alltid 
noe, og vi har et svart godt miljo. Na-
turligvis kan det av og til bli lange 
dager, og jeg skulle gjerne hatt fri pa 
lordagen som alle andre, men jeg visste 
jo hva jeg gikk til da jeg begynte for 
21/s ar siden. Og dessuten har jeg det 
jo bedre med fritid enn jeg hadde for.. 

«Hvordan det?. 
«Jeg var dreng pa en gird pa Todnem 

for jeg tok handelsskolen, men pa en 
gard blir det lite penger — og der er 
du aldri fri!. 

«Sa bondeyrket har du sagt definitivt 
farvel til?» 

«Nei, ikke ganske. Jeg er jo fodt og 
oppvokset pa en gard, og da sitter nok 
alltid Litt av kjxrligheten til jorden 
igjen.» 

.sa nar du er fri fra butikken?. 
«Da svipper jeg bortom Todnem og 

hjelper til med gardsarbeidet. Det er bare 
mandagskvelden du treffer meg hjemme!» 
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Hastens repetisjonskurs for 
Industrivernets brann- og sani-
tetsmannskaper ble aysluttet 
med en meget realistisk avelse 
i konfeksjonsfabrikken, under 
ledelse av industrivernlederen 
Hans Larsen. 

Brannmannskapene slukket 
branner og bar sarede, gass-
masker var i bruk, og sanitets-
mannskapene forbant etter alle 
kunstens regler. 

En meget vellykket avelse. 

Alarm i Industrivernet 



Slik skal man hilse pa en Keiser! 

Det er keiser Haile Selassie som gir audiens i sitt slott i Addis Abeba, og mannen 
som sa elegant demonstrerer det bukk hoffetiketten foreskriver, er var egen direktor 
Martin T. Tveit. — Bildet ble tatt da dir. Tveit i host var i Etiopia, der Kan 
holdt foredrag ph' en FN-konferanse. 

De nye 

fabrikkene i 

Vagen- 

omradet 

"flyter" 

4000 peler 

Visste du at fabrikkene 'are i Vagen-
omradet faktisk flyter? 

Nei, det gjorde du nok ikke, og det 
visste vi naturligvis ikke selo Keller for 
vi en dag i slutten av november samlet 
overingenior Alv Tengs-Pedersen, bygge-
leder Omund Tomes og arkitekt Lars 
elgl‘end til en samtale for a forsoke 
gi et lite bilde av det store arbeidet 
som ligger bale reisningen av 25 000 kvm 
nye produksjonshaller. 

Opplysningen kom frem da vi nevnte 
det forunderlige i at det har latt seg 
gjore a legge det meste av byens stor-
industri i et omrade der den eldre gene-
rasjon gikk pa skoyter pa en islagt 
Gannsfjord, et soyleaktig omrcide som for 
det meste er utfylt med boss — fra den 
tiden omrliclet pli den lokale tunge var 
kjent som "Fiera". 

Teamet bale utbyggingen: Fra v.: Omund 
Tomes, Lars OgLend, Alv Tengs-Peder- 
sen, Thor Andreassen og Toralf Lunde, 
— foran en modell av den nye sykkel- 

fabrikken. 

«Hemmeligheten er en utstrakt pelingo, 
sa Lars Oglxnd, — «og du kan nesten 
si at bygningene star pa styltero. 

«Neio, sa Tornes, — «det er ikke 
ganske riktig. Styltene ma ha fast under-
lag, men det har ikke fabrikkene. De 
flyter pa sett og vis, og grunnen til at 
de ikke synker skyldes loven om friksjon. 
Nar en pele blir 12 meter lang sa gir 
friksjonen mellom pelen og jordsmonnet 
rundt sa stor motstand at pelen taler et 
trykk pa 20 tonn! Det er denne frik-
sjonen vi har mattet basere pa, for vi 
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ville matte lete meget dypt for a finne 
fast bunn. Under grunnboringene i dette 
omradet gikk man 20 meter ned uten 
mote motstand.. 

.0g denne friksjonsloven er forhapent-
lig stabil?* 

.Det er ingen fare for at fabrikkene 
skal forsvinne!. slar Lars Oglwnd fast. 
— « Jeg husker det var en viss skepsis 
hos enkelte da vi i sin tid flyttet de store 
automatene ned til Vagenomradet, men 
det har gatt fint, uten noen problemer 
overhode.. 

— — 
ja, dette var et noksa langt side-

sprang, men vi har tatt det med fordi 
vi tror at dette som sikkert er rene barne-
lirrdommen for fagfolkene, — pa ingen 
mate er klart for oss legfolk. 

Men tilbake til sporsmalet bak denne 
reportasjen: — «Hvor begynner egentlig 
byggingen av en ny fabrikk?. 

«Det begynte vel i dette konkrete til-
felle egentlig for 10 ar siden., svarer 
Lars Oglwnd, — .da eide firmaet et 
sammenhengende areal i Vagenomridet, 
men for at det skulle bli fullgod flyt i 
det hele matte reguleringsplanene for 
stroket endres slik at en del gatelop ble 
sloyfet. Kommunen gjorde vedtak i slik 
retning i 1961 da konfeksjonsfabrikken 
ble bygget, og vi kan godt si at den ide-
skissen vi utarbeidet umiddelbart etterpa 
er nesten identisk med de planene vi i 
dag arbeider etter.. 

Fullforingen av et nybygg kan imid-
lertid ikke gjennomfores bare pa arki-
tektbordet. Hvis vi far lov a forenkle 
sa meget at fagfolkenc gjerne vil prote-
stere og kalle det overfladisk, sa kan 

Bildet til venstre: — Det blir et meget 
dominerende anlegg vi far i Vdgenom- 

rddet ndr 3 drs-planen er realisert. 

man si at tre viktige funksjoner ma ut-
fores nesten parallelt og samordnes gjen-
nom et intimt team-work. Det er: 
Bygningsskallet — som arkitekten skaper 
lnnmaten — som fabrikkplanlegningen 

plasserer 
Og sd den praktislee oppfaringen av 

bygget. 
Disse tre funksjonene kan ikke separeres. 
La oss f. eks. se  pa arkitekten. Han ut-
arbeider forslag med romprogram og 
andre faktorer, men for at han skal 
kunne gjore dette ma han kjenne f. eks. 
transportgang og andre faktorer, der fa-
brikkplanlegningen kommer inn. Eller 
om vi sier at arkitekten har tomteplanen 
(bebyggelsesplanen), sa kan han bare 
fylle denne i intimt samarbeide med byg-
gelederen, og sa kommer i tillegg fa-
brikkplanlegningen inn i bildet. — Og 
den bor fa meget god tid.. 

Under: Ingenting er overlatt til tilfeldig- 
hetene. — De forskjellige maskinene er 

allerede plassert i fabrikkmodellen. 

.Det er en gylden regel som sier at du 
skal ha minst dobbelt sa lang tid pa plan-
leggingen som det tar a reise bygget», 
siterer Alv Tengs-Pedersen. 

.Har vi tid til det?. 

.Ikke tidligere. Fordi behovet for ut-
bygging har vxrt sa stort og sa akutt 
at vi ikke har • kunnet vente. Men det 
er blitt bedre!. 

— — — 
.Nar vi vet at her er tre funksjoner 

som er avhengige av hverandre, og soni 
ma samordnes, — hvem er det egentlig 
corn til syvende og sist har det avgjo-
rende ord?» 

.Det er snart den ene, snart den andre, 
avhengig av hvilke hensyn som er de 
viktigste.» 

.Hvem avgjor hva som er viktigst da?. 

.Det gjor vi sammen. Vi ma jo se oss 
selv som et team som skal trekke hele 
lasses i samme retning!. 

«Men arkitekten fastlegger skallet?. 
Ja, men det ma ikke vzre noen 

tvangstroye., sier Lars 0g12end, — .det 
ma tvertimot vxre meget fleksibelt.. 

.Kan vi si det slik at den rammen 
som arkitekten lager er en ramme som 
er fylt ikke med et statisk maleri, men 
mcd lose mosaikkbiter som fabrikkplan-
leggeren og byggelederen kan montere 
sammcn til et fast bilde?. 

.Velvel, det kan vi gjerne si, hvis vi 
bare samtidig tilfoyer . at arkitekten na-
turligvis ogsa har en hand med i plas-
seringen av mosaikkbitene.. 

— — — 

«Hvilke retningslinjer arbeider sa fa-
brikkplanleggeren i forste rekke etter?. 

.Vi ha .r et tredelt mal vi stiler mot», 
sier Alv Tengs-Pedersen. — .Vi skal fa 
en fabrikk som gir: 

I. Mest mulig balansert flyt fra rd-
stoff til ferdig produkt — uten kostbare 
mellomlager, 
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2. trivsel pa den enkeltes arbeidsplass, 
3. minimal transport fra prosess til 

prosess i produksjonen. 
Nar vi greier a oppfylle disse hoved-
kravene — da far vi en moderne bedrift. 
Men vi skal jo ogsa arbeide med det for 
oyet at den nye fabrikken skal ikke bare 
vxre moderne i dag — den skal vxre 
like moderne i 20 ar framover.. 

«Vanskelig?» 
«Selvsagt er det vanskelig fordi det 

er sa mange faktorer som skal samordnes. 
Men ellers vil jeg jo ogsa samtidig si at 
det for en fabrikkplanlegger er en onske-
drom a fa by a innrede et slikt bygg 
som dette, med 20 000 kvadratmeter un-
der ett tak og pa ett gulv!. 

«Er det vanlig at bedrifter tar fabrikk-
' planleggingen selv?» 

«Det er vel ikke egentlig vanlig, de 
fleste bruker nok konsulenter utenfra. 
Men vi foretrekker a gjore det selv. 
Tidligere har nok dette til sine tider gitt 
et ganske sterkt arbeidspress, fordi det 
ble forutsatt at man gjorde arbeidet — 
ja, i frikvarteret om du vil, — men na 
har vi aysatt to mann i full stilling til 
dette. Det er Toralf Lunde og Thor 
Andreassen, som er gatt inn i en gruppe 
sammen med Lars Brunes og meg., for-
teller Alv Tengs-Pedersen. 

— — — 
«Rent bygningsmessig gjer vi vel i 

grunnen ogsa mer enn de fleste andre, 
Tomes?. 

«Ja, vi er jo her bade hovedentreprenor 
og byggherre samt delvis konsulenter. 
Nar det gjelder rorleggerarbeidet, blik-
kenslagerarbeidet og elektrikerarbeidet 
gjor vi alt dette med vare egne folk —
og pa disse tre omrader er vi derved 
ogsa utforende entreprenorer.. 

«Na har vi vel for det meste snakket 
om den nye sykkelfabrikken, men rent 
bygningsmessig kunne det vxre interes- 

sant forst a stoppe litt ved det nye 
tekstillageret, som konfeksjonsfabrikken 
senere skal overta. Det ble sagt at dette 
bygget skulle sta under tak til jul, men 
na er vi kommet til 23. november, og 
fremdeles er det overhode ingenting a 
se over jorden i omradet?. 

«Men vi er i rute, — og sperreflagget 
skal kunne heises innen jul!. 

«Der er da ganske utrolig nar vi vet 
at det er et stort fabrikkbygg, til og 
med i to etasjer?. 

«Ja, sant a si er det faktisk impo-
nerende for oss ogsa. Men forklaringen 
er relativt enkel. Vi bruker nemlig sywrt 
mye prefabrikerte elementer, og derved 
lages bade gulvet i annen etasje og taket 
ferdig mens vi stoper fundamentet. Sa 
blir selve oppforingen av fabrikken nes-
ten en ren monteringssak.. 

«Den nye sykkelfabrikken pa. 20 000 
kvm — kan vi for a gi en viss antydning 
om storrelsesordenen sla fast at det er 
den storste bygningen i fylket?» 

«Nei, det kan vi nok ikke, men du 
kan godt fa et par tall som kanskje gir 
visse inntrykk av dimensjonene. Over-
lyset — altsa takvinduene — dekker et 
areal pa 4,5 mal. Det er en stor fabrikk 
i seg seiv, og nix vi vet at disse tak-
vinduene er en meter brede, sa vil det 
igjen si at de lagt etter hverandre dekker 
strekningen fra Krossen til Ganddalen. 
Hvis vi ogsa tar med glassflatene i veg-
gene, sa vil vi samlet matte regne med 
en investering pa ca. 2,5 millioner kroner 
bare i vinduer!. 

4■Ioen illustrerende tall som dekker 
bele utbyggingsprosjektet?o 

fiVi lean jo se pa pelingen. Den er som 
tidligere nevnt meget viktig. Alt i alt 
regner vi med a matte bruke 3 000 12 
meter lange peler, og det vil, etter det 
jeg bar fatt opplyst, tilsvare en skogteig 
pa ca. 50 mal. — Betongen lean ogsa 

HOSTKATALOGEN —
EN STABEL 

Over 

700 

meter 

hey! 

To ganger i aret — var og host —
sender vi ut en katalog som wiser kon-
feksjonsfabrikkens kolleksjon. Na i host 
ble denne katalogen trykket og distribuert 
i et antall av ca. 720 000 eksemplarer. 
Nc2r vi vet at landets storste avis Af ten-
posten bar et opplag pd a. 200 000, eller 
at vi — om vi la katalogene oppd hver- 

oppvise store tall. Til fundamenter og 
gulv, altsa for du overhode lean se noe 
av bygningene over jorden, vil det v‘ere 
glut med 4 000 bil-lass, og mar vi vet at 
hver bil laster ca. 4 tonn betong, vil det 
igjen si at vi for vi begynner pa vegger 
og tak, vil ha brukt 16 000 tonn betongl, 

«Kan det vxre mulig?» skyter Tengs-
Pedersen inn. 

«Ja, du ser 	 
Og derved fait alle tre inn i en sa 

teknisk samtale at vi stille og beskjem-
met pakket notatblokken sammen, fordi 
vi visste at vi ikke ville vxre i stand 
til a gjengi den videre diskusjonen kor-
rekt. t. e.  

andre ville fa en over 700 meter boy 
stabel, mer enn dobbelt sa boy som Dals-
nuten — da lonelier dette oss litt om 
bvilket kjempeopplag vi opererer med. 

Det ligger et stort forarbeide bak for 
katalogen ligger ferdig i postkassen hos 
kundene. Med den meget betydelige kol-
leksjon var konfeksjonsfabrikk produ-
serer, blir det bare et begrenset utvalg 
som kan komme med. Omtrent et halvt 
ar for katalogen skal ut blir det bestemt 
hvilke plagg som skal illustreres. Dernest 
ma en forelobig lay-out utarbeides, det 
er en skissemodell av katalogen der de 
forskjellige plagg blir fordelt pa sidene. 
Samtidig ma en bestemme hvilke model-
ler, storrelser og farver som skal stilles 
sammen. 

Deretter kan fabrikkens modellavde-
ling sy klxrne som skal benyttes, og nar 
dette er klar kommer fotografen inn i 
bildet. Han er et viktig ledd i prosessen 
— for uten et godt farveopptak som 
gjengir plagget korrekt og pa en fordel-
aktig mate, er det hele ubrukelig, og det 
ma omfotografering til. Dette miter vi 
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Bildet til v.: Store stabler med ferdig- 
trykte ark fraktes videre med gaffeltruck. 

alltid a unnga, for tiden er knapp og 
det er tungvint a kalle sammen manne-
quinene pang — ismr nar det er flere 
personer pa ett bilde. 

Allerede pa et tidlig tidspunkt har 
trykkeriet bestilt papir for sin produk-
sjon. Stavanger Lithografiske Anstalt, —
som er en av landets mest moderne 
trykkeribedrifter, — laget hostkatalogen. 
Trykkeriet har et helautomatisk luft-
kondisjoneringsanlegg som sorger for en 
konstant, bestemt fuktighetsgrad. Dette 
er meget viktig, for en liten avvikelse 
kan lett resultere i darlig trykkresultat. 
Lithograferingen er en omstendelig pro-
sess. Da fremstilles de trykkplater som 
skal overfore farvene til papiret. En 
liten feil med en av de fire farvene —
sort, mit, gult, blatt — som benyttes, 
og hele katalogen far gal farvetone over 
klxrne. 

Na gar katalogen i trykken, og arkene 

"Det er blitt godt trykk", kon- 
staterer fra venstre: disponent 
Hans Sundt-Hansen og salgs- 
sjef Rolf Thorsen fra "Litho- 
grafen", direktor Kare Hegdal 
fra Vestlandske Reklamebyrd, 
og var egen reklamesjef Einar 

Omdahl. 

farer gjennom maskinen med en fart av 
5 000 i timen. Pa hvert ark gar det tre 
20 sides kataloger. Stavanger Lithogra-
fiske Anstalt bruker en ny fire farvers 
of fsetmaskin — det vil si en maskin som 
trykker alle fire farvene samtidig, slik at 
farvebildet kommer ut fiks ferdig. Van-
ligvis trykkes en farve om gangen, og 
da tar det fire dagers trykking for a fa 
frem det endelige bildet. 

Etter trykking kommer maskiner som 
bretter, stifter og renskjxrer katalogene, 
og til slutt blir de automatisk buntet i 
antall pa 50. 

Pa katalogens bakside trykkes vare 
forhandleres firmanavn. For a fa rimelig 
plass til alle deles landet inn i distrikter. 

Sa kommer distribusjon og forsendelse 
til over 700 000 husstander fordelt over 
hele landet. Postverket sorger for dette, 
men forst ma vi passe pa at de over 500 

poststedene far hvert sitt bestemte antall 
kataloger med riktig distrikt patrykket. 

Den store katalogen er et meget viktig 
ledd i van arbeide for a selge de om lag 
1 million plaggene som operatorene i var 
konfeksjonsfabrikk syr hvert 

I slutten av okt. fikk sykkelfabrikken 
et hyggelig brev fra 1. styrmann (og 
idrettsleder) Stein Sigvaldsen ombord i 
m/s "Milora". Her het det bl. a.: 

"Siden vi bar latt ergometersykkelen 
vi kjopte av Dem bli et ledd i kondi-
sjonstreningen var her ombord, vil vi 
gjerne ha noen av de kondisjonskortene 
som er gjengitt pa den reklameplansjen 
som fulgte med da vi kjapte sykkelen. 
Belopet for kortene kan De fa gjennom 
rederiet. 

PERSONALNYTT FRA 
MANUFAKTURENGROS 

Karsten Ueland, som i flere ar har 
vxrt knyttet til Oslo-kontoret som rei-
sende, stutter 1. mars for a ga over i 
selvstendig virksomhet. Ueland skal apne 
manufakturforretning i Sandefjord, og 
vi kommer saledes til a beholde kontak-
ten med ham — men na pa kundesiden. 

Finn Egil Sorba, som har arbeidet i 
seksjon 3, er fra 1. november forfremmet 
til reisende ved Oslo-kontoret. 

Olaf Myklatun, som har vxrt reisende 
i Sogn og Fjordane samt More-distriktet, 
knyttes fra 1. januar til hovedkontoret 
i Sandnes, der han i samarbeide med de 
reisende skal arbeide med var og vare 
kunders felles markedsforing. Myklatun 
vil fra 1. februar fa assistanse av Hans 
Georg Jelsa, en ny mann i teamet. 

Myklatuns rute i Sogn og Fjordane 
samt More-distriktet, skal overtas av 
Oivind Johannessen, som er ansatt hos 
oss fra 1. januar. 

Vi vil samtidig gjerne fa by a frem-
heve hvor stor betydning ergometersyk-
kelen har hatt for vdrt vedkommende. 
Ved siden av at hele fotballaget, og de 
andre som driver friidrett, benytter seg 
av sykkelen, sykler ogsd en bel del andre 
personer pei den. Og resultatet er meget 
bra. Vi har merket stor fremgang pa 
kondisjonsfronten, noe som har resultert 
i flere Idrettsmerker og et nesten 
lig. fotballag. Dette kan vi i forste rekke 
takke var gode venn ,,Ergometer'n. for." 

....Jakk tit 6vometer'n 
c.-7-  
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Bedriftskunstforeningen: 

guleutlochting med 50 geuineter 

Bedriftskunstforeningen hadde arsmote 
mandag 4. desember under ledelse av 
formannen, Sverre Haugland. Arsmelding 
og regnskap ble godkjent uten merknader. 

Ved valgene gikk Rasmus Rasmussen 
og Olaf Aurbakken ut av styret, og nye 

styremedlemmer ble Lars Sanne og Roald 
Gronnestad. Sverre Haugland ble gjen-
valgt som formann. 

Til juleutlodningen var det kjopt inn 
bilder for nxr 13 000 kroner. De heldige 
vinnere ble: 

(,)::p, 

Fredrik Gundersen, 
Einar Rovik, 
Johannes Hauge, 
Guttorm Sola, 
Konrad Dahle, 
Bjorn Prestmo, 
Jonas Lea, 
David Raugstad, 
Jan Einar Pettersen, 
Sverre Haugland, 
Hans Larsen, 
Andreas Utsola, 
Harry Haukalid, 
Lars Sirev4, 
Anne Marie Skjorestad, 
Halvor Wilberg, 
Trygve Gulliksen, 
Odd Grotteland, 

tekstilavdelingen 
tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 
tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 
dekorasjonsavd. 
dekorasjonsavd. 

sykkelavdelingen 
tekstilavdelingen 
tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 

dekorasjonsavd. 
tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 
tekstilavdelingen 

Leif Bjaanes, 
Isak Holland, 
Karl Lura, 
Olaf Myklatun, 
Johan Sviland, 
Aasmund Boe, 
Ivar Martinsen, 
Torgeir Rasmussen, 
Kjell 
Kai Jorgensen, 
Thorvald S. Oglxnd, 
Bjarne Watland, 
Arne B. Anda, 
Jon Lien, 
Ernst Madland, 
Norvald Floysvik, 
Arne Reiersen, 
Astrid Soldal, 
Olaf Aurbakken, 

personalavdelingen 
tekstilavdelingen 
tekstilavdelingen 
tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 

p.r.avdelingen 
sykkelavdelingen 
tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 
tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 
tekstilavdelingen 
tekstilavdelingen 
tekstilavdelingen 

Gin ppe B - gratikk 

Inge Ostbel, 
Lars Sanne, 
Else Marie Anda, 
Magnus Olsen, 
Kristian Boe, 
Karsten Ueland, 

ug akva7 eller 

tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 
dekorasjonsavd. 

sykkelavdelingen 
tekstilavdelingen 

Ada Hinna, 
Einar T. Omdahl, 
Asbjorn Svendsen 
Alf Byberg, 
Randi Halvorsen, 
Ruth Salomonsen, 
Henning Steira, 

tekstilavdelingen 
reklameavd. 

dekorasjonsavd. 
sykkelavdelingen 
sykkelavdelingen 
tekstilavdelingen 
sykkelavdelingen 

guleloit med 
11
uctokeekte" geiettaer 

Getasima Hellandisava var et farverikt innslag pei "Juleloftet", den nye gave-
butikken som ble 4pnet ved siden av metervareavdelingen 17. november — og som 
skal stenges Bile julaften. — I denne butikken har handelen giitt livlig de siste 
ukene — og mest imponerende var nok den store avdelingen med orientalske lys. 
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0-Sport er reorganisert 

Det nye interimstyret i 0-SPORT. — Foran fra venstre: Caries Mauritzen (styre- 
medlem), Oddbjorg Ravndal (sekret,er), Oscar Hagen (varamann). — Bak fra 
venstre: Johannes Anda (formann), Odd Inge Ostbo (varaformann), Tore Benja- 

minsen (styremedlem), Torleif Sagland (varamann). 

ri et konstituerende mote i sykkelfa-
brikkens spisesal torsdag 2. november ble 
det dannet et hovedstyre, som allerede 
har hatt sitt forste mote, og som skal 
organisere videre gruppestyrer innen de 
forskjellige idrettsgrener. 

Motet 2. november ble arrangert av 
sosialutvalget. — Det moue om lag 30 
interesserte, og Reidar Skarung sa inn-
ledningsvis at bakgrunnen for motet var  

den okende idrettsinteressen innen fir-
maet, samt mulighetene som ligger i det 
faktum at var nye fysioterapeut, Thore 
Benjaminsen, ogsa er utdannet idrettsin-
struktor. 

Stillingen i dag er at friidrettsgruppen 
innen 0-SPORT er falt helt bort, fot-
ballgruppen er med i serien (forelobig 
uten synderlig hell), damene er kommet 
meget godt i gang med handball og vi  

har her ogsa fatt et herrelag, mens skyt-
tergruppen er den eneste som gjennom 
alle ar har arbeidet stabilt — og med 
gode resultater. 

Det at var fysioterapeut er idrettsin-
struktor gjor det naturlig at han ikke 
bare tar seg av det som er sykt, men at 
han ogsa deltar i det forebyggende ar-
beide for fysisk fostring. 

Det nye styre skal na forsake a fa 
reorganisert 0-SPORT, og far derved 
myndighet og ansvar for a utbygge ar-
beidet med organisering av gruppestyrer 
for de forskjellige idrettsgrener. 

Skarung kunne ellers opplyse at han 
hadde vwrt i kontakt med det kommu-
nale idrettslag som har faste trenings-
kvelder i Giskehallen, og som tilbyr vare 
folk a vxre med her. Det samme vil det 
vxre anledning til pa stadion fra varen. 

I en kort diskusjon etterpa spurte 
Oscar Bergstrom hvordan det kunne la 
seg gjore med treningsmuligheter for 
skytterne. — Han pekte pa at Sandnes 
Aducerverk, Sandnes Stoperi og NSB 
hadde laget egne treningsbaner for mi-
niatyrskytterne, og understreket notiven-
digheten av trening for a oppna gode 
resultater. 

Magne Stokka kastet frem tanken om 
bruke tilfluktsrommet pa konfeksjons-

fabrikken som treningsbane, og spurte 
ellers hvordan det var med mulighetene 
for a fa utstyr, som sko og trenings-
drakter o. 1. 

Til dette svarte Skarung at hele in-
vesteringssporsmalet ma tas opp av det 
nye sentralstyret, — men han presiserte 
samtidig at det er viktig at dette utstyret 
blir tatt vare pa. Der har vi nemlig 
darlige erfaringer tidligere. — Den tid-
lige handballgruppen hadde f. eks. fullt 
utstyr, — men da denne gruppen skulle 
reorganiseres igjen var det bare en gam-
mel handball igjen! 

Ellers ble det pa motet ogsa slatt til 
lyd for a fa i stand en egen bordtennis-
gruppe. 

Skarung aysluttet med a onske det nye 
sentralstyret hell og lykke i det videre 
Drganiseringsarbeid, og slo ettertrykkelig 
East at: 

«Vi drummer jo alle om a fa var egen 
gymnastikksal i det store utbyggingspro-
sjektet!. 

Nye 
medarbeidere 

Som ny sjefsdekorator er ansatt Olav 
Ness, som for tiden arbeider som dekora-
tar hos H. Krohn Brekke A/S i Hauge-
sund. Ness skal begynne has oss 1. febr. 
— Etter det nye organisasjonsopplegget 
i dekorasjonsavdelingen blir David Raug-
stad og Magnus Olsen 1. dekoratorer for 
henholdsvis ware egne butikkdekorasjoner, 
og konsulenttjenesten for wire kunder. 

Som avdelingssjef for herreavdelingen 
i hovedbutikken i Krossen er fra 1. febr. 
ansatt Johan Riseth. Riseth har mange 
cirs erfaring fra bransjen i Namsos, og 
arbeider for tiden i Oslo. 

Som avdelingssjef for det nye parfy-
meriet i Krossen er fra I. desember ansatt 
Gorill Torkildsen, som tidligere var 1. 
dame i parfyrneriavdelingen has J. F. 
Marnburg AIS, Stavanger. 
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Karl Bredenbekk spar jord opp rundt 
rosene for a beskytte dem mot vinter- 
kulden. — Men hvorfor /miler midt i 
rose abatten? vii mange undres. Det er 
fordi kattene er vine etter fiskeavfallet 
som Bredenbekk alltid graver ned rundt 
buskene. Det er verdens fineste gjodsel! 
— Og med skiferheller til beskyttelse, 

slipper altsa ikke kattene til. 

Hoyt og fritt oppe pa Blasenborg fin-
ner vi huset til Karl Bredenbekk. 

Bredenbekk er en av veteranene pa 
sykkelfabrikken. Han begynte der alle-
rede i 1916, og fulgte utviklingen gjen-
nom 48 ar til han gikk av med pension 
i 1964. Helt naturlig faller samtalen inn 
pa den forste tiden i fabrikken. 

.Du arbeidet vesentlig med kapping og 
baying av ror, har vi hort?» 

jeg husker godt den forste tiden 
da vi var 50-60 mann i fabrikken. Simon 

Wire pensjonister: 

Karl Bredenbekk 

monterte sykler sammen 

med Lars Ogind 

•)" 
NA STELLER HAN HAGEN 
OG DYRKER FRUKT OG BIER 

Thorsen og jeg slet og boyde ror for 
damerammer med handemakt. Rorene ble 
spent fast i noen lekter pa gulvet, og sa 
boyde vi dem med en brekkstang. Vi 
hadde ogsa en stor boyemaskin, men den 
ble sa varm at du kunne steke sild pa 
den. En dag husker jeg at verksmester 
Lars Lunde kom og sa at jeg hadde slitt 
meg skjev nok na, sa na skulle jeg fa 
en automatisk maskin. Da ble det slutt 
pa slitet. Senere kom jo ogsa luftmaski-
nene, og utviklingen har i det hele vxrt 
kolossal. 

For i tiden hendte det ogsa ofte at jeg 
var med pa ferdigmontering av sykler 
om sommeren i den mest hektiske tiden. 
En sommer arbeidet jeg sammen med 
Lars Oglxnd. Han var seiv med der det 
trengtes, og var grei og hyggelig a arbeide 
sammen med. Jeg husker spesielt at han 
alltid sang under arbeidet.» 

.Det var du som i sin tid boyde det 
forste bukkehornstyret?» 

Ja, det var mer komplisert a boye 
den gangen enn i dag. Lars kom med 
en stanse som skulle kunne boye alt pa 
en gang. Men jeg sa at det gikk aldri i  

verden. Sa undersokte de ved fabrikken, 
og det viste seg at jeg hadde rett. Roret 
matte etterboyes.» 

.Men na nyter du pensjonisttilvxrelsen, 
hva steller du heist med?» 

Jeg tar det stort sett med ro. Om 
sommeren steller jeg i hagen, men ellers 
har familien en Ord inne i Lysefjorden 
pa Viga, ca. 4 kilometer fra Forsand. 
Garden er pa 16 mal, og vi har en del 
frukttrxr og bxrbusker. — Dit reiser vi 
mye. Vi har bat og fisker med Barn, og 
en gang fikk vi en fin laks i garnet. 
Haren springer pa vollene pa Viga, men 
det er ikke fritt for at den av og til 
gnager av barken og odelegger frukt-
trxrne.» 

Mens vi sitter og prater kommer tre 
av barnebarna, Kari, Frode og Karl, pa 
besok. — .Det er alltid gildt nar de 
kommer», sier Bredenbekk, mens fruen 
dekker opp med brus og kaker til barna 
og kaffe til de voksne, og snart er det 
rene selskapet. 

.Er dere med pa firmaets pensjonist-
turer?» 

.Ja, vi pleier det. Det er alltid gildt 
treffes for en hyggelig dros pa disse 

turene. Bade kona og jeg liker ogsa godt 
kulturkveldene. I morgen kveld skal vi 
ga og bore Torleif Schjelderup. pa folke-
akademiet gar vi ogsa nar det er noe som 
interesserer.» 

— — — 
Da vi skal til a ga sier Bredenbekk: —

.Du ma to med at jeg alltid syntes syk-
kelfabrikken var en god arbeidsplass 

Det lover vi, og onsker samtidig ham 
og fruen alt godt i arene som kommer. 

Sve-Ha. 

Herr Karl Bore, sliperiavdelingen, er 
fra 23. oktober 1967 forfremmet til ar-
beidsstudiemann ved Sykkelfabrikken. 

Forfremmelser 

Som vi tidligere har fortalt er det be-
sluttet at okonomiforvaltningen fra ars-
skiftet skal fungere pa konsernbasis. 

Okonomiavdelingen vii fra 1. januar 
fa folgende organisasjonsopplegg: 

Arne Sabo — 
okonomisjef 

Torgeir Rasmussen —
seksjonssjef, finansrcgnskapenc 

Torfinn Gjestland —
seksjonssjef, driftsregnskapene 

Gunnar Wold — 
seksjonssjef, systemopplegg, 
databehandling, fakturering, etc. 

* * * 
I forrige nummer fortalte vi om det 

nye administrasjonsmonstret for sykkel-
fabrikkens tekniske avdeling og produk-
sjonsavdeling. 

Pa den merkantile siden blir det ogsa 
et delvis nytt administrasjonsmonster et-
ter folgende opplegg: 

Aasmund Boe — 
salgssjef 

Oivind Oglwnd —
seksjonssjef, produktplanlegging 

Kristian Lunde —
seksjonssjef, salg hjemmemarked 

Odd Isaksen — 
seksjonssjef, salg eksportmarkeder 

Torolf Sunde — 
seksjonssjef, innkjop 

I det Kristian Lunde er forfremmet til 
seksjonssjef, er Tollef Sorbo (ved motor-
delesalgkontoret) tilsatt som ny reisende 
for sykkelfabrikken. 
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maet. Tenk p5. alle pikene i konfeksjons-
fabrikken. Det er kommet med 5-6 nye 
siden vi begynte innendorstreningen, men 
det burde bli atskillig flere. Damene 
sykkelfabrikken burde ogsa kunnet stille 
et lag., sier Oddbjorg Ravndal. 

.Innendorsserien i Giskehallen?. 

.Det begynte godt. Det var 10 lag 
med i alt. De ble delt i to grupper, og 
de to beste lagene i hver gruppe gikk 
Vi burde vel kunnet stille tre lag i fir- 

Lagkaptein Oddbjorg Ravndal 
mottar pokalen av Reidar Torgersen 

fra Bedriftsidrettskretsen. 

I tillegg til den store pokalen, fikk alle hdndballdamene hver sin Lille pokal, og 
her poserer de for fotografen etter overrekkelsen. Foran fra venstre: Solbjerg Salte, 
Reidun Valvatne, Aud Valvatne og Gjertrud Notland. — Bak fra venstre: Dagmar 
Sorbo, Berit Salte, Mary Skavhaug, Oddbjorg Ravndal, Bjerg Grotteland, Anny 

Skj,eveland og Karin Auestad. 
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videre. Vi vant var gruppe med seier i 
alle innledende kamper.. 

.0g siden?. 

.Vel, vi har en kamp igjen, og vi 
ligger sa godt an at vi kan noye oss med 
uavgjort — og allikevel vinne serien!• 

— — — 
Herrenes innendorsserie startet i host 

med 30 lag i alt, — blant disse ogsa, det 
nye laget fra vart firma. Vare gutter 
hadde innen 4. desember gjennomfort i 
alt 10 kamper, og resultatet var 8 seire, 
en uavgjort og ett tap.  

.0g det betyr?* 
At hvis vi vinner kampen mot Kienja-

trykk kommende lordag vil vi vxre sik-
ret en 2. plass i serien, og det er da vel 
flott i den forste sesongen!. sier Odd 
Inge Ostbo. 

.Hvor stor -,spillestyrke har dere a 
to av?. 

.Forelobig er vi 14-15 stykker pa de 
faste treningskveldene, men vi haper jo 
i tiden fremover a a oket dette tallei 
slik at firmaet kan stille flere lag i 
serien.. 

Hipp hurra 
for 

hdndballen 

Herrehdndball-laget. — Foran fra v.: 
Tore Benjaminsen, Erik Rasmussen, Odd 
Inge Ostbo, Oddvar Haukali og Einar 
Stokka. Bale fra v.: Nils Jensen, Johannes 
Anda, Gunleif Tengesdal, Thore Hansen, 
Tor Ingolf Helgesen og lagleder Oskar 

Hagen. 

I sannhet er det sus i hdndballgruppene 
vdre. Denne nye grenen ble for alvor tatt 
opp i dr. Sd gdr damene forst hen og 
vinner bedriftskretsens utendorsserie i 
sommer, dernest taler alt for at de ogsd 
vinner hastens innedorsserie i Giskehal-
len, og endelig vil herrene etter all sann-
synlighet enda pd en fin 2. plass i sin 
innendorsserie. 

Bravo! 
— — — 
Damene har vxrt klar over at det ikke 

nytter a vxre med i turneringene uten 
trening. I sommermanedene var det faste 
treningskvelder pa den oppmerkte banen 
utenfor konfeksjonsfabrikken, — og na 
driver de innenders trening i Trones 
skole hver torsdag kveld. 

.Storre tilslutning?. 
Ja, vi burde absolutt hatt flere med. 
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9 2 

1 10 

3 4 5 6 7 8 

...AJleni nye 

1. Jofrid Oddveig Storhaug, konfeksjonsfabrikken, 
giftet seg 30. september med Sigmund Skjeeveland. 

140411.,  

2. Edith Bjerga, konfeksjonsfabrikken, giftet seg 2. 
september med Magnus Kaltveit.  

trudepar 

6. Liv Margrethe Lea, kalkulasjonsavdelingen, giftet 
seg 14. oktober med Jostein Emil Holestol, bokholde-
riet, — begge pa sykkelfabrikken. 

7. Sissel Bergsagel, konfeksjonsfabrikken, giftet seg 
16. september med Odd Nordbo. 

3. Sigurd Skaar, junioravdelingen, giftet seg 28. 
oktober med Ingjerd Kjosavik. 

5. Harald Egeland, sykkelfabrikken, giftet seg 19. 
august med Margrethe Levang. 

8. Edith Horpestad, konfeksjonsfabrikken, giftet seg 
18. november med Asbjorn Pallesen. 

10. Sonja Lill Bolsoy, konfeksjonsfabrikken, giftet 
seg 11. november med Oddbjorn Bjerga. 

4. Solveig Fjeld, konfeksjonsfabrikken, giftet seg 4. 	 9. Svanhild Stolsvik, manufakturengrosavdelingen, 
november med Martin Roth. 	 giftet seg 14. oktober med Bjorn Petter Bjornsen. 
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bakkekammen lengst nord i Strandgaten 
. For det var her 17. mai-togene startet. 
i lepet av de 40 ar som ligger mellom 
erstattet grusdekket, og travle biler har 

I dag er det fa av de unge som vet 
heter "Simonsbakken". For visste alle det 

Ellers er her ikke store forandringene 
disse bildene. Bortsett fra at asfalten har 
avlost hesten. 

Sandnes for 09 nit 

OM i bridge starter 4. januar 
Bridgespillerne vase aysluttet host-tur-

neringen med en kosekveld i konfeksjons-
fabrikkens spisesal torsdag 7. desember. 
Etter det formann Ake Adolfsson for-
teller har 48 deltakere vxrt med i host. 
Det er et godt tall, men man har plass 
for flere. Spesielt haper Adolfsson pa 
noen flere darner i tillegg til de 10 som 
na er med. 

Pa ayslutningskvelden var det premie-
utdeling til de beste. 

Klasse A: 
1. Otto Nielsen — Torvil Simonsen 

Julefester for 1500 
gjester i Turnhallen 
Onsdag 20. des. kl. 19 samles ca. 500 

av tekstilavdelingens medarbeidere til 
den arlige julefesten i Turnhallen. Det 
vi vet er at Sigurd J. 0glxnd skal holde 
festtalen, men nor det gjelder program-
met ellers er komiteformann Per Oglxnds 
munn lukket med syv segl. 

En passe blanding av skjemt og alvor. 

Alle "Oglxndsbarna" bor notere seg 
fredag 5. januar, slik at de har denne 
dagen ledig til julefesten i Turnhallen. 
Sosialutvalget regner med 1000 gjester 
til dette selskapet, som blir arrangert i 
to grupper, — forst for barn under 7 ar 
kl. 15, og sa for barn i skolepliktig alder 
kl. 18. 

Programmet? 
"En stor overraskelse!" ifelge primus 

motor Reidar Skarung. 

2. Marit Handeland — Lars Brunes 
3. Viktor Kyllingstad — Finn Stokka 

Klasse B: 
1. Tonnes Fjogstad m/ frue 
2. Inge Ostbo — Alert Levold 
3. Bent Norheim — Ingrid Hegre 
De to beste parene i klasse B rykker 

fra neste sesong opp i klasse A. 
.0g det neste pa tapetet?. 
.Det store apne 0-mesterskapet som 

starter torsdag 4. januar, og hvor vi 
onsker riktig mange nye hjertelig vel-
kommen.. 

Ingenior Ivar Modleiv Aakre er fra 29. 
nov. overfort fra Maskintegne-sektoren 
til Produktutviklingsseksjonen. 

Ingenior Aakre bar ogsc2 hittil i stor 
utstrekning v‘ert beskjeftiget med tegning 
og konstruksjon av nye produleter, og 
bans arbeidsfelt vil slledes i hovedtrek-
kene bli det samme som for. 

PARFYME RI 
siste skudd pd firmastammen 

Praktisk talt i det avisen gar i trykken 
apner vi dorene for vart siste skudd pa 
firmastammen — et parfymeri. 

Forelebig skal vi bare konstatere at 
den nye butikken har fatt en meget stra-
tegisk plassering like innfor den moder-
niserte hovedinngangen i Krossen, og at 
den har fatt en meget stilig utforming. 

Vi skal senere komme tilbake med 
reportasje fra den nye spesialavdelingen. 
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