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r:_odviljens rnenn har vi alle h0rt om. Ennd er ikke ordet blitt sd slitt at 

~ det har tapt sin eggende gjennornslagskraft. Det er ikke redusert til en 

rund og intetsigende klisfe i likhet med f. eks. den obligate vending: 

overskuddsrnenneske, sorn h0rer med til enhver h0ystetylt festtale eller 

sordinert nekrolog. Godviljens rnenn, det er de utvalgte, rnenneskehetens 

elite gjennorn alle tider. 

Men godviljens Gud? H vern er det? M istenksornheten settes i alarrn

beredskap. Vi lar ass ikke dupere av nae geistlig trick. Gud er hellig. 

Han er over all bevisthet, suveren og allrnektig. Skal vi tro pd Harn 

rnd vi vc:ere besjelet av blind hengivenhet for Ham. Det er vel og bra 

at enkelte velrnente kristne vil gj0re Ham til inkarnasf onen av alle vakre 

og fine rnenneskelige egenskaper. Men, sier vi, vi gjennornskuer en slik 

enskedr0rn. Hvis Gud er til, sd er Han i all/all helt anderledes enn vi. 

Den ubegripelige, sorn vi i enkelte benddede eyeblikk i vdrt liv skuer i 

troens fjernsyn. Han har skjult seg igjen. Dekket sitt dsyn til. 

Der er akkurat sd rnye riktig i denne sannhet at den blir til den rnest 

skjebnesvangre av alle legner. Det er godviljens Gud vi rn0ter i ju lens 

budskap. Det er evangeliets kjerne. 

Det er godviljens Gitd sorn setter ass stevne hver gang vi lytter t1'l den 

vakreste Mlsen sorn noensinne har nddd vdr jord: 

/Ere vc:ere Gud i det h0yeste 

og /red pd jorden, 
i rnennesker hans velbehag. 

Det virker kanskje pietetsl@st pd enkelte d ornskrive til hverdagens 

sprog denne velsignelsens lovsang. Men skal vi fd tak i hva den betyr, 

hva den sier ass om Gud, sd rnd vi det. M eningen er ganske enkelt dette. 

Freden, den urokkelige og ubrytelige freden, rdr bare der hvor rnenneskets 

vilje har sitt kildespring i Guds godhet. 



Av alt som kalles nytt i verden er det bare den gode vilf en som er ny, 
har en stor filosof sagt. Det er ikke nedvendig d vcere skolert i abstrakt 
tenkning for d se og innse hvor innlysende sann denne sentensen er. 
Rettf erdighet er alltid i siste ins tans et spersmdl om barmhf ertighet. A 
beseire det onde med ytre makt kan stundom bli en m oralsk f orsvarlig 
handlemdte. Bedre er vi nd engang ikke. Men d vende det onde til 
nae godt krever mer. Det fordrer at vi m0ter den ·knyttede neve med en 
dpen hdnd, den bitre motstander me'd o..en vilfe som er villig til d bcere hans 
nederlag. Ferst da blir det kontakt. Det er noe mer. enn finfelelse og takt 
som md tiZ. Den gode vilfe fdr sitt seirende gfennombrudd i tilgiv{jsen. 
Den som ikke kan gi /red, kan heller ikke skape /red. Den gode vilfen 
forlanger d fd ofre seg selv. Def er dens livsvilkdr. 

Slik trer Cud inn i verden, i et barns skikkelse. CodV?'lfens Cud beyer 
seg ned, dypere enn noen har /alt, for d gi alt hva menneske ~ heter en 
ny start, en ny mulighet ford reise seg, i troens kraft som overvinner verden. 

J a, slik handler den allmektige. Han ga avkall pd all ma·kt for d 
stille oss over/or valgets frihet. Godvilfens Cud er Kfcerlighetens gfen
skapermakt. Den har som symbol de foldede hender. B enn er alltid 
b0nnh0relse. Du f dr kanskfe ikke hva du ber om. Men du f dr allikevel 
langt mer enn du vdger d be om, et nytt sinn, en ny vilfe t1il godhet. Freden 
vinner bro feste i ditt hferte, og ingen makt skal kunne fordrive den. 

Du er barn av godvilfens Cud. Deter fulens evangelium. En stferne stdr 
tent over hf ertets himmel. Den skal lyse og lede deg inn til fredens rike. 

Du finner ingen annen farbar vei /ram til verdens eneste og siste hdp: 
Den gode vilfen. Den er Cuds hemmelighet, dpenbart og forklaret oss 
i M enneskesennen, Cuds fredsfyrste. 

I Hans navn og dnd: Cledelig full 
Sverre Riiseen 
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SPREDTE TREKK FRA 

GAMMELBERGENSK 
JULETRADISJON ~ .. 

Julen er vel den eneste av de store, 
gamle h0ytider som har beholdt sitt 

tak pa oss. Uansett stand og stilling 

og moderne rasjonell og realistisk 
innstilling: i julen er vi som barn 
igjen, og vi vil gjerne feire den pa 

tracisjonell, gammeldags mate, som 
en h j emmenes og h j ertenes h0ytid 

med julegaver, familiebes0k og du 
grnnne, glitrende tre god dag. 

H vor ofte har vi kanskj e ikke sagt 

til oss selv: i ar vil vi ta det med ro, 
vi vil ikke ha juletre, vi gir bare de 

n0dvendigste pliktgavene, julekakene 
kj0per vi hos bakeren - kanskje lar 

vi familien med de snakkesalige tant
tene og de s0te kusinene vcere familie 
- og drar til f jells! Mange er det 

ogsa som har omsatt tankene i hand- . 
ling, men de ble ikke riktig tilfreds. 

Moro var det kanskje, og lettvint for 
husmoren var det a vcere pa h0yfjells
hotellet i j ulen, men det var noe som 

manglet - det ble liksom ikke j ul. 
God, gammeldags jul. 

ei, skal det feires j ul, og skal den 
bli vellykket, ma den helst forberedes 

som i gamle d~ger, en ma vcere ute i 

god tid, det ma vaskes og bakes, 
juletre pyntes og de gamle messing

stakene og blakkertene pusses sa de 
skinner omkapp med julestjernen. Vi 
mannfolk kan nok somme tider i all 

julesjauen sJa pa at det kan na vcere 

mate med alt, en b0r ikke vaske, 
bake og brase og sta i sa en er full

stendig utkj0rt nar julen er der. Men 
som min hustru svarer hvert ar nar 

j eg forsiktig bringer temaet pa bane : 
du har rett, - men det blir ikke jul 

uten! 
Og slik har det alltid vcert. J a, i 

gamle dager begynte juleforberedel
sene allerede ved Mikkelstid om h0s
ten. Ingen god bergensk husmor for

s0mte a sende sin husbond og mester 
i «driftem til Haukeland for a hente 

hjem noen fete beist, og skulle jule-
0llet bli god t, matte det brygges i tide 
og malt bringes i hus fra Rolfsen i 
i Elsero. For i gamle dager, dengang 

tippoldemor var ung, var der ikke 
Hansa-01, og tradisjonen sa at en 

helst skulle brygge 0llet i egen kjeller. 
Og det .var ikke kj0ttbutikker. Skulle 
en ha kj0ttmat til jul, matte en bringe 

det levendes i hus, - husets herre 
skulle selv partere beistene, guttene 

skulle ha tennene til a spelle ku tann 
med, og jomfruene skulle bruke det 

nye s0lv p0lsehornet de fikk til kon
firmasjonen eller geburtsdagen, til a 
stoppe p0lser med. Som Eidsvolls
mannen Fredrik Meltzers datters0nn 
Fredrik Meltzer Wallem forteller i sin 
lille, charmerende bergenske cicerone 

som kom ut i 1865: 
<(Forberedelsene til slakteselskapene 
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var temmelig omfattende. Dersom 
du hadde fulgt far i «driften» til Hauke
land efter slaktekveg, hadde du snart 
fatt en ide om bergensk prutten og 
hestehandlerskryt. Efter en halv dags 
snakk frem og tilbake mellem kj0per 
og selger hadde du kunnet nyte den 
cere a ledsage det levende slakt ned 
til by en, mens familiens gutter med 
ustanselig jubel 10p fra det ene kreatur 
til det annet for a dreie 3-tall og 8-tall 
med halen, eller unders0ke mulene for 
a beregne kutennenes verdi. Ankom
met til byen blev bade fe og folk 
motbtt med star oppmerksomhet og 
i et familierad bestemtes slaktedagen. 

SLAKTEDAGEl\l 
Denne begynte tidlig om morgenen, 
barnene hadde fri fra skolen, og til 
frokost fikk man myke kavringer. -
De kvinnelige medlemmer av familien 
fikk det travelt med 8, stoppe p0lser; 
som oftest hadde hver konfirmert 
pike sitt eget p0lsehorn av s0lv og en 
p0lsenal- en geburtsdagspresent som 
sa: bli en god Husmor. Over hele 
huset h0rtes lyden av hakkekniver 
og talgbiler (som bruktes i stedet for 
kj0ttkvern), der med star ferdighet 
handtertes av husets gutter. - Gryn
p0lser, blodp0lser, kj0ttp0lser, medis
terp0lser, rullep0lser, nagelkj0tt, stu
stek, finker, m0rbrad, kolpus o.s.v. 
var produktene av anstrengelsene. 

3-4 dager efter holdtes slaktesel
skap. Kj0ttsuppen og steken og alle 
sorter p0lE"er ble spist med megen 
oppmerksomhet og eftertanke - og 
derefter kom en ufeilbarlig dam over 
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slaktet, - en dam som man i julen 
nar p0lsene og nagelkj0ttet spilte sin 
hovedrolle, kunne ha den forn0yelse 
a h0re gjentatt». 

~ 
~ 

JULEBAKSTEl\l 
Ved siden av kj0ttmatens og p0l

senes tillaging var det vel bakingen 
som laget mest stahei og tok mest 
tid. For det skulle bakes mange kaker, 
og j ulekakene skulle ha ingredienser 
som egg og fl0te og andre gode saker 
som matte bestilles lang tid i forveien 
hos strilene oppover E alfaret, pa 
Nygard, i Sandviken og hva de nu 
het alle herredene pa strilelandet rundt 
byen. Og det var ikke sa enkelt a 
bake i gamle dager, en hadde hverken 
gass, elektrisitet eller komfyrer. Hvert 
kj 0kken hadde sin store kokepeis som 
gikk nesten fra gulv til tak, og her 
foregikk all kokingen, stekingen og 
bakingen. Vaffel-, krumkake- og goro
jernene hadde lange skaft, opp til 
1 Yz meter lange, for at en ikke sku.lle 
brenne sig nar en stakk j ernene inn 
i den apne ilden. De var tunge og 
bastante som et ondt ar, men var 
praktfulle smijernsarbeider i de sin
drigste m0nstre. De hadde gjerne 
arstall midt i kakem0nsteret, arstallet 
for fars og mars ekteskap, og navne
trekk eller initialer. Forfatteren av 
denne artikkelen har noen slike jern, 
det ene er efter m0nsteret a d0mme 
fra 15-1600 arene, et annet har noen 
forfedres initialer og arstallet 1708. 
De er sikkert lag et av en bergensk 
smed og er praktfulle arbeider. Hver 
j ul p leier vi a bake i dem, men det 



er ikke lett. En baker 5 kaker med 
moderne jern pa samme tid som en 
baker 1 kake i disse gamle kjempe
j ernene. Men gode blir de, og clet er 
med andakt vi rundt julebordet spiser 
kaker med arstallet 1708. 

0LBRYGGll\TGEN 
Men ogsa 0lbryggingen tok tid og 

laget megen stahe~ - en matte vcere 
tidlig ute hvis ikke julen skulle komme 
som pa kjerringen. Vi er sa heldige 
a ha opp bevart en rekke oppskrifter 
pa vare fedres 0lbrygging i hjemmene, 
og vi skal se litt pa en av dem: 

En av vare mest kjente forfattere 
fra 1800-arene var en prestekone som 
bet Hanna Winsnes. Hun utga kjente 
b0ker som «Aftnerne paa Egelund», 
«Smaa-Digte» og en rekke barnesanger 
som h0rte til vare fedres mest kjcere. 
Men mest bernmt ble hun vel for en 
bok som hun utga til julebordet i 
1845: «Lcerebog i de forskjellige Grene 
af Hm .. sholdningen». Deter en oktav
bok pa 422 sider og med hele 619 
oppskrifter. Det var nok denne boken 
en av vare store politikere siktet til, 
da han sa at de h0ye statsbudsjetter 
minnet ham om hin kokebok hvori 
det stod at man tok 10 pegler rnmme, 
8 pegler champagne og 60 egg, -
men det stod ikke hvor man tok det 
fra! Boken var imidlertid godt an
skrevet hos vare beste- og oldefor
eldre og kom i mange opplag. Origi
nalopplaget fra 1845 har ogsa noen 
sider om 0lbrygging, vi kan lese om 
brygging i sin alminnelighet, om «In
gef<Br-01», «Champagne-0h, <6ukker-

01» og «Simpel Brygging for smaae 
Huusholdningern. Men det vil fore 
for langt a ga gj ennom alt i denne 
artikkelen, vi far bare ta noen utsnitt: 

Hun innleder med at de kar som 
skal brukes til brygging, aldri ma 
nyttes til vask, for luten trekker sig 
inn i treet og forderver 0llets smak. 
«Ol kan brygges stcerkt eller tyndt 
efter Behag; det stcerkeste der kan 
blive klart er 10 Potter (liter) af et 
Skp. (Skalpund) Malt, da er det med 
beh0ring H umle ncesten som Porter. 
18 Porter 01 efter Skjeppen Malt 
bliver meget godt og stcerkt. Man 
tager scedvanligt 1 Mark Humle til 
2 Skjepper Malt, men da maa den 
vcere god og ikke for gammel; thi 
da maa der tages mere. I en stor 
Huusholdning gj0r man bedst i at 
brygge noget stcerkt og noget tyndere 
01; thi da benyttes Maltet bedst. Det 
maa blot kn uses, ikke fiinmales; thi 
da bliver 01let ikke klart». 

Selve bryggingen og alt som matte 
iakttas for et heldig resultat, var 
en komplisert affccre som det tok for
fatterinnen 6 tettrykte sider a for
klare, og vi skal kanskje komme til
bake til d et meste ved en senere 
anledning og jevnfore med andre for
fatteres oppskrifter. Her vil vi bare 
sitere den korteste av de egentlige 
oppskrifter, - oppskriften pa vare 
fedres populcere, ingefcer-01: 

«Til 35 Potter Vand tages 9 pund 
hvidt Sukker og 6 Lod knust Inge
fcer. Det koges en Time, skummes vel, 
og tildcekkes til det bliver ldart; der
paa kommes det i et Kar og kj0les. 
Heri kommes Saften af 6 Citroner, 
men uden Kjcerner, den gule Skal af 
9, 2 Potter Spiritus og en stor Spise
skee Gjcer, den sidste maa ikke kom
mes i for det er pa sende lunket, Det 
omrnres vel i Karret, kommes saa paa 
Ankeret og spundses med det samme. 
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Efter at have lagt 14 Dage i Kj~l
deren, tappes det paa Flasker, der 
proppes vel, l~gges i vaad Sand og 
maa ligge atter 14 Dage inden 0llet 
drikkeS>). 

En skj0nner at det var en bade 
lang og besv~rlig prosess a fa jule;31 
i gamle dager. 

Men det var ikke bare i h j emmet 
juleforberedelsene matte begynne lang 
tid i forveien om det skulle bli en god 
jul. Til den gamle bergenske jul 
knyttet sig ogsa tradisj oner som f. 
eksp . «Kjippermusikkem og kjuagut
tenes skuespili «Jul estj em em og «Jule
bukkem. 

~ 
~ 

KJIPPER,.. 
.MUSIKKEN 

Klokken 9 julaften drog kjipper
musikken rundt i byen, stoppet uten
for gode borgerfolks hus og ga konsert. 
Musikantene var opprinnelig b0kkere, 
de som laget 0lt0nnene, i eldre tid 
kalt «Kippere>) eller «Kypere>), derav 
navnet kjippermusikken. Lorentz 
Dietrichson forteller fra sine gutte
dager i 1830-arene at kjippermusik
kens viktigste instrument var doller
trommen, klarinetter og oboer - og 
det var «en skrcekkelig Musik». Men 
det var nu engang ikke bergensk jul 
uten kjippermusikk: «En stor Folke
mcengde - af Gadegutter - ledsagede 
altid Kippermusikken gjennem Gader
ne, og blandt disse indtog Seilmager
gutterne den forste Plads, vandrende 
Arm i Arm i hele Gadens Bredde; 

jeg husker endnu deres Laugsvise til 
en kjendt Lincdansermelodi: 

Seilemagerne 
er de kjcekkeste 
af alle L~redrengene 
som udi Bergen er». 

En kan ikke akkurat si at det er 
stor lyrikk, og kjippermusikkens musi
kalske ytelser var vel ikke stort bedre, 
men det var som sagt tradisj on, og 
by ens borgere ga villig gu ttene hono
rar i form av blanke skillinger og 
juleknask. 

Men fremfor alt var J ulebukken og 
J ulestj ernen de store og kj cere ber
genske juleskuespill. Julebukken skal 
sogar ha sine rntter helt tilbake i 
den hedenske kultus for kristendom 
mens innforelse, og Julestjernen hadde 
vel sin opprinnelse i de bibelske skue
spillene som katolikkene oppforte og 
som ble fortsatt pa Domkirkegarden 
ennu etter reformasjonen. 

Fire eller fem gutter slo seg sam
men og laget en stor papirstjerne 
som i midten hadde en lykt med et 
talglys, kanskje tranlampe, om hvil
ken den kunne dreies; tre av guttene 
hadde dekorative kroner pa hodet 
laget av glanspapir og skulle fore
stille de hellige 3 konger; den fjerde 
laget pukkel pa ryggen og skulde 
forestille Josef. Kostymet bestod av 

JULESTJERNEN 
hvite, fotside skjorter og et rndt 
skjerf rundt livet. Saledes utstyrt 
drog de fra hus til hus og spilte jule
evangeliet etter bergensk oppskrift. 
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I enda eldre tid var der ogsa en pike 
med en vugge som skulle forestille 
krybben med J esusbarnet. Byens bor
gere ville gjerne ha bes0k av Jule
stj ernen, gu ttene var flinke og hadde 
0vet sig bade vel og lenge. Kommet 
inn i stuen apnet de med dette hils
ningsverset : 

God Aften i H uset ! 
hvor111.ange her er, 
bade U nge og Gamle 
som J ordens Kreds beer! 
O.s.v. 

Derpa begyn te vekselsang, bl. a. 
om Josef som fremstiller seg med sin 
pukkel og blir slatt til jorden med en 
tre0ks, mens de hellige kongene synger 

Aa, stakkels J osephmand, 
han blev forfcerdet han, 
I ville d0de 
den s0de! 

En stund etter gar en over til en 
mer verdslig melodi, Josef reiser seg 
og gar rundt blant husets folk for a 
be om honorar, mens koret synger: 

Ju er den salige Tid for bi! 
Joseph kommer frem med Hcetto si, 
fire ell er sex 
skal der oppi 
eller Orten fuld, 
saa har vi nok til evig Tid 
evindelig, evin-vin-vindelig ! 

Og etter enda endel vekselsang 
sl u ttet koret : 

Saa 0nske vi J er alle 
en glcedelig J ttl 
med alt hvad Eder kan fon10ie, 
med lEbler og 0dder, 
med Gr0d og Sul 
Og en Dram atterpaa -
Ok! hei ve du gaa! 

Jo, det gikk for seg i den gode, 
gamle bergenske julen ! Men den var 
nu forst og fremst en hjemmenes fest 
likevel, - og en etefest. Hva en 
for eksempel pa et gammelt bergensk 
julebord kunne varte opp med av 
kaker, var helt utrolig . Bergenserne 
var glade i kaker, det ser vi av en 
munter historie som gamle, gode Pe
ter Jessen fortalte. Den gjaldt riktig
nok de sakalte «heiteveggene» som 
alle gode bergensere spiste fastela vens
mandag, men likevel t0r den vcere 
karakteristisk: 

«Eg at en for eg at, sa at eg en 
mens eg at, a sa at eg en etterat eg 
at». Hvilket vil si at han spiste en 
for middag, en etter middag, foruten 
den 1 eglementerte til middag. Her 
b0r vel kanskje tilfoyes at de gamle 
bergensere sa at de «ab> middag, men 
<(spiste» aftens og frokost. 

Men de gamle bergensere var ogsa 
glad i 01, og ved julebordet fikk bryg
get fra kjelderen livlig avsetning -
bade til kakene og til ribben, og 
scerlig kanskje til nagelkj0ttet og lute
fisken. 

Gustav Brosing. 
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• • NOE A LEQGE SEG PA 
I en organisasj onshandbok for 

en amerikansk bedrift finner vi 
f0lgende om et begrep som i hand
boken er kalt «fullf0rt stabsarbeid» 
(Completed Staff Work). Vi synes 
at definisjonen av dette begrep 
er sa god og at den inn eh older sa 
meget godt at vi tror den kan 
forsvare sin plass i bedriftsavisen. 
Vi er alle «stabsfolk» overfor vare 
overordnede i st0rre eller mindre 
grad, og den amerikanske utgrei
ing om begrepet «fullf0rt stabs
arbeid» er vel verdt a legge seg 
pa hjertet. 

• A : «Fullf0rt stabsarbeid» om
fatter en stabsmanns*) studium 

*) I denne artikkel er uttrykket 
«stabsmann» brukt i betydningen av 
en ansatt som ikke er beskjeftiget 
med et fast, rutinepreget arbeide in
nenfor den daglige virksomhet, men 
hvis oppgave vesentlig bestar i a utrede 
forskj ellige sp0rsmal og komme med 
forslag til 10sninger og forbedringer. 

Vi skiller i organisasjonslceren mel
lom stab og linje. En som arbeider i 
lin j en vil vcere et ledd i den kommando
lin j e som gar fra den 0verste led er og 
ned til f. eks. den enkeltc arbeider . En 
lin j emanns hovedoppga ve vil vcere 
a utf0re de daglige, faste oppgaver. 

Som reg el vil en mann i lin j en 
mere eller mindre ofte ogsa ha stabs
oppga ver. Vi tref£er derfor sjelden 
en ren linje- eller en ren stabsmann. 
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av et problem og fremleggelsen 
av 10sningen i en slik form at alt 
som gj enstar a gj 0re for hans sj ef 
er a tilkj ennegi sin godkj ennelse 
eller forkastelse av den foreslatte 
fullstendige 10sning. Det er lagt 
vekt pa uttrykket «fullstendige 
10sning» for j o vanskeligere et 
problem er, desto alminneligere er 
det a forelegge ens overordnede 
problemet stykkevis. Det er din 
plikt som saksbearbeider a ut
arbeide alle detalj er uansett hvor 
vanskelige de matte vcere. Du 
kan og b0r foresp0rre andre kol
leger. Resultatet av disse over
veielser hva enten de innebcerer 
forslag om helt nye tiltak eller 
bare ber0rer allerede eksisterende 
met oder, b0r alltid forelegges 
sjefen for godkjenning eller for
kastelse i en fullstendig utarbeidet 
form . 

• 
B.: Lysten til a sp0rre sin sjef 

hva man skal gj0re melder seg 
oftere hos den uerfarne stabs
mann nar det dreier seg om van
skelige pro bl em er. Det er sa 
fristende a sp0rre sin sjef, og det ' 
synes a vcere sa lett for ham a 
svare. Motarbeid denne lyst. 
Du vil ligge under for denne 1 yst 
bare hvis du ikke kjenner ditt 
arbeid. Det er din jobb a rade 
din sjef hva han b0r gj0re, ikke 
a sp0rre ham hva du selv b0r 



gj0re. Han trenger svar, ikke 
sp0rsmal. Din oppga ve er a 
unders0ke og skrive, unders0ke 
pa nytt og skrive igjen, inntil du 
har utarbeidet et klart og entydig 
forslag - - det beste av alle de du 
har overveiet. Din sjef bare god
tar eller forkaster. 

• 
C: Plag ikke din sj ef med lange 

forklaringer og utredninger. A 
skrive en utredning for din sj ef 
utgj0r ikke «fullfort stabsarbeid», 
hvis da ikke oppgaven bestar i a 
skrive en utredning som din sjef 
skal sende videre til noen annen. 
Dine synspunkter skal fremlegges 
for din sjef i en sa utarbeidet 
form at han i tilfelle han er enig 
bare kan sette sitt navn under. 
I de fleste tilf elle skal fullf0rt 
stabsarbeid resultere i et eneste 
dokument laget slik at det bare 
kan signeres uten noen medfol
gende kommentarer. Hvis et godt 
resultat er oppnadd vil sjefen 
vanligvis forsta det med en gang. 
Hvis han synes han trenger ytter
ligere kommentarer vil ban be 
om dem. 

• 
D: Teorien om fullfort stabs

arbeid utelukker ikke «rautkast», 
men u tkastet ma ikke vcere en 
halvt ford0yet ide. Et rautkast 
ma aldri bli brukt som en unn
skyldning for a overfore til sj efen 
byrden med a formulere hvilket 
tiltak som ma treff es. 

• 
E: «Fullf0rt stabsarbeid» - teo

rien kan resultere i merarbeid for 
stabsmannen, men den avlaster 
den overordnede. Det er som 
det skal vcere. Videre resulterer 
teorien i to ting: 

1. Sj efen blir beskyttet mot 
lite gjennomtenkte ideer, om
fangsrjke betenkninger og umod
ne, muntlige fremlegg. 

2. Den som virkelig har en ide 
vil lettere fa satt ideen ut i livet. 

F: Nar du har avsluttet ditt 
«fullstendige stabsarbeid» er den 
endelige pr0ve denne: 

Hvis du var sjefen, ville du da 
vcere villig til a sette ditt navn 
under forslaget og sette din an
seelse som en dyktig leder pa spill 
i tillit til at forslaget er rjktig? 
H vis du ville besvare dette sp0rs
mal benektende, ta da forslaget 
tilbake og gjennomarbeid det pa 
nytt, fordi det representerer enda 
ikke noe fullfort stabsarbeid. 

* * 
* 
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Hatten av for 
JOHN ANDERSEN 
og 
folkene hans. 

* 

D a Thomas Edison ble spurt 
om - like etter at ban hadde 
konstruert den forste gl0delampen 
- hva han tenkte pa, svarte han: 
Pa a gj0re den bedre. Denne 
trangen til a gj 0re det bedre er 
en naturlig drift som egentlig ikke 
bare gj elder det som blir til under 
egne hender. Og det er en positiv 
og skapende drift som bade sam
funnet og vi selv er interessert i 
a fremme og utvikle. Et faktum 
er - nar det gj elder maskiner -
at de fullkommengj0res ved alle 
de sma for bedringene de gj 0r som 
bruker dem til daglig. 

N ar vi i dag tar «hatten av for» 
mekanikerformann John Andersen 
og folkene hans, sa er det nettopp 
for den iveren de har vist for a 
forbedre maskinene i tapperiet 
og mineralvannfabrikken. Ingen 
av disse maskinene er hva vi ville 
kalle gamle, de er kommet i hus 
etter krigen. Men sa fort som 
utviklingen na gar, fins det for
skjellige fordeler ved enda nyere 
typer. Enkelte av disse fordelene 
har John Andersen flyttet over 
til vare maskiner av eldre type. 
Og vi tenker da scerlig pa en 
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detalj: Moderne innforing av 
flaskene i tappe- og korkemaski
nene. Ved hjelp av en «sneil» skrues 
flaskene det siste stykket inn i ma
skinen, og denne sikres derved mer 
kontinuerlig og «flytende»tilf0rsel. 
Samtidig kan maskinen kj0res 
med st0rre hastighet enn om det 
opprinnelige innforingssyst emet 
hadde vcert i bruk. 

En stor forbedring ved ma
skinene Andersen og folkene hans 
har hatt til behandling, er ogsa 
det «dash-bordet» maskinene er 
blitt forsynt med. Vi vet ikke 
bedre ord a beskrive fornyelsen 
med. Maskinene har fatt en 
«fasade» med rene, vakre linjer i 
rustfritt stal og operasjonsinstru
mentene samlet pa ett sted. Og 
enkelte nye registrerings-instru
menter er ogsa kommet til. 

Alt dette forteller oss om en 
mann som er teknisk «minded», 
en mann med evne til a kunne 
tenke teknisk, og om godt samar
beide mellom ham og folkene 
hans. 

John Andersen har selv sett at 
forbedringene kunne gj0res, og 
gjort dem. Det er pa denne maten 



En liten snartur til 

Vi er blitt redere ogsa na, og det 

beste av alt er at baten forlengst er 
i eget hus. T 0stet er riktig staselig 

og det viste seg under flommen tid

ligere i h0st at Kl11mg11esets beregninger 

var helt som de skulle vcere . Derrn.ed 
har han ytterligere b efestet sitt ry 

som Hansast0lens bas og byggmester. 

vi alle skal s0ke a fylle var plass i 
samfunnet om det skal u tvikle seg 
til vart f elles beste. 

Hatten av for John Andersen 
og folkene hans ! 

I midten av november tok Hansa 

initiativet til et fellesm0te mellom 

hytteeierne pa «Haugen» som opp
sitterne kaller hytteterrenget syd for 

riksveien i Eikedalen. S0ndag 29. no

vember m 0ttes oppsitterne og repre
sentanter for A.S F. Beyer, Bernt 

Iversen & S0n, Telefonanlegget, A.S 

Vinmonopolet, Hansa, samt herrene 

Gj0vaag, Lie Larsen, Lys0 og Sigurd 
Olsen for a se pa fellesveien fra riks

veien til «Haugen» og videre over 

Haugen til hyttene pa sydsiden ved 
Eikedalsvannet. Som sakkyndig 

veisaker deltok herr Hisdal fra Horda

land Veikontor. 
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HANSAN0ST PA KVAMSKOGEN 

Vi haper pa en lykkelig l0sning av veisp0rsmalet. - Befaring med 

oppsitterne og hytteeierne. 

tover vinteren er det da meningen 
a diskutere videre de sp0rsmaJ av 
0konomisk og j uridisk art som n0d
vendigvis melder seg, - og sa haper 
vi a komme sa langt at arbeidet kan 

I nnenders
orienteringslep 

ved 
hyttebordet. 

Der pektes i nord, 
der pek tes i s@r -
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settes i gang straks sneen gar av 
bakken til varen. Vi kommer tilbake 
med nc.ermere detaljer i planene etter
hvert som drnftelsene mellom gytte
eierne skrider fram. 
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H er er noen utsnitt. fra 

den store unde·rholdnmgs

k velden i hi?Js t - og rep or-
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gend e s ider. 
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STOR HANSA-AFTEN PA GRAND 
14. november. 

lmponerende amaterprestasjoner. 

Hansa Mannskor har som vi 
husker «adoptert» Mo bergslien 
Barnehjem, og det var for a 
skaffe sine sma venner derute en 
ekstra hyggelig julehelg at koret 
hadde tatt sa stort et 10ft som 
dette arrangementet var. La oss 
med en gang konstatere at det "1/ar 
en suksess fra begynnelse til slutt. 
Korsang, solo og duetter, sterk 
mann og alt baret oppe av et stra
lende hum0r og sceneglede. Vigj en
tar «rollelistem slik at vi har en hus
keseddel nar vi tenker tilbake pa 
denne festlige kvelden, og det kom
mer vi nok til a gj0re titt og ofte. 

Senere ble det ogsa sving pa 
Hansa-dansen og loddsalget gikk 
etter sigende strykende. Da for
mannen etterlyste to handfaste 
karer til a bcere eplekassen for de 
kvinnelige gjester fra Mobergslien, 
innkasserte var sterke mann like 
sterk applaus da han sprang opp 
alene cg elegant vippet kassen 
opp pa skulderen. Og enda ble 
det tid til et par god biter fra Anfinn 
Hetland utpa kvelden. 

Jo, det var en stor stund, alles 
takk til koret og dets formann. 
Mandag summet det over hele 
bryggeriet: Takk for sist - . 
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R_OLLELISTEN 
Korets formann Nils N esse RJnsker velkommen. - Prolog ved Lars Soltvedt. 
Koret. -- Musikken presenteres: Sigurd Folkestad, Kdre Kolstad, Lauritz 
GrRJnbech, T erje Olsen. - Jakob Sande: «Bygda s0v», lest av Anfinn Hetland 
Vdr sterke mann, john Skdr. - Trompetsolo av Terje Olsen. - «Hans og 
Grete», Tordis T1:tlestad ogFritz Flood. - Duett, Mosken Robberstzd og Kdre 

\_11Jjdtvedt. - «Londonderry Air», Kdre J\,fjdtvedi . - Forsettes neste side. _} 

* 
Den sterke mann -

John Skdr. 

Finalen. · 
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Rollelisten (forts). 
F oryngelseskuren: 
Olav Ness, Amanda 
0kland, Turid Fla
tau . -- Kong Faruk, 
Th. Torgrimsen. -
Norges dag i USA, 
Fritz Flood. - Mor
genfrisk Dame, Bir
ger Johnsen. -
Where is your H eart 
(Ira Moulin Rouge) 
- W onderfu.l Co
penhagen, M osl~en 
Robberstad. -

«Perle» og «Bruse», 
Fritz Flood og Bir
ger Johnsen 

Gjester var M osken 
Robberstad, og tid
ligere H ansa-mann 
Carsten Wold jr. 
som medvirket ved 
flygelet. 
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KONSULENT CAND. OCEON 

Vi tar TOR SKARE I «INDUSTRIKONSULENT» 

,,arbeidsforenklingsbriller" pa - -

J eg bes0kte i sommer en venn pa 
hans landsted. Da vi skulle forlate 
stedet la jeg merke til at husets herre 
f0rst apnet ytterd0ren og laste lasen i 
fra innsiden, sa flyttet han n0kkelen 
over til utsiden og laste opp lasen 
igj en, og sa kunne han pa vanlig mate 
lase d0ren utenfra. 

Da jeg antydet at han burde fa en 
lasesmed til a ordne lasen, ble han 
meget forbauset. Han var blitt sa 
vant til at den var i uorden, at han 
ikke lenger reagerte pa at det var 
tungvint. 

Denne lille historien er hentet uten
for arbeidslivet, men hvor godt viser 
den ikke et kjent trekk ved de fleste 
av oss, bade i og utenfor arbeidet. 

Sann og sann har vi gj ort arbeidet 
vart ar ut og ar inn, vi legger nok an 
pa a gj0re arbeidet vart sa godt som 
rnulig, men vi tenker ikke sa mye pa 
om vi gj0r det pa den enkleste maten. 

Ofte kan imidlertid det arbeidet vi 
selv utf0rer virke fornuftig og greitt, 
men vart arbeid er bare et ledd i et 
hele, og det kan da i verste fall hende 
at det vi gj0r faktisk er overfl0dig. 
Ikke alltid er det sa ille som i dette 
tilf elle : Lagerformannen i en st0rre 
og meget velordnet bedrift forte b lant 
annet en bok for en viss type u t
leveringer. Han hadde ikke bruk for 
disse opplysningene selv, men forte 
boken av hensyn til frk. Olsen oppe 
pa kontoret, som hver maned fikk 
boken sendt opp. Da frk. Olsen ved 
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en tilfeldighet ble spurt hva hun 
brukte boken til, svarte hun : «Jo, jeg 
reviderer den for lagerformannen, og 
sender den ned igjen til ham». 

Sv<Brt ofte vil det v<Bre slik at vi 
selv har de beste forutsetninger for a 
vc:ere «rasjonaliseringseksperten> nar 
det gj elder det arbeid vi til daglig 
utforer selv, eller det som det er var 
oppgave a passe pa at at andre gj0r. 
Men skal vi kunne konkurrere med 
«ekspertem, ma vi se pa arbeidet 
gj ennom «ar beidsforenklings brillen>, og 
hva vil det si? I forste rekke ma vi 
sette oss inn i og ta i bruk den teknikk 
og de metoder rasjonaliseringsmannen 
anvender, midler som i seg selv er 
enkle, men ikke desto mindre meget 
effektive. 

La oss derfor se nc:ermere pa hvordan 
han angriper arbeidsforenklingspro
blemet. Den delen av rasjonaliserings
mannens arbeid som gar ut pa a finne 
en enklere og bedre metode kan deles 
i tre: 

K artleggingen. 
Analysen. 
Finne ny metode. 



KARTLEGGING 

Denne gar u t pa at en i detal j 

studerer arbeidet slik det utfores i 

dag. En folger da gjerne et bestemt 

arbeidsstykke, og ser hva som skjer 

med det. Kartleggingen er meget 

viktig, og en ma derfor ikke n0ye seg 

med annenhands opplysninger, men 

en ma s0ke disse hos dem som utforer 

operasj onene. 

Samarbeid ma til. 

Alle de op pl ysninger en pa denne 

maten samler, ma en sette sammen i 

systematisk rekkefolge, slik at vi far 

oversikt over hele prosessen. Er det 

et monteringsarbeid, kan en tegne et 

sakalt «flow chart», som likner en elv, 

hvor de enkelte delene begynner som 

sma bekker som tilslutt danner en 

stor «a». Er det en transportanalyse vi 

foretar, kan det v cere gunstig a tegne 

inn gangen i perspekti vtegninger av 

bygningen. Ved kontorarbeid, hvor 

vi vanligvis ~r intressert i hva som 

skjer med et papir, og hvor dette 

skjer, letter det oversikten a tegne inn 

de enkelte avdelinger som kolonner pa 

et stykke papir, og sa folger en det 

papiret en er interessert i, og tegner 

ned hva som skjer med det i hver 

avdeling. 

ANALYSE 

Kartleggingen har na gitt det mate

riale som skal analyseres, og hvis kart

leggingen er fullstendig, skal den for 

hver enkelt operasjon kunne svare pa: 

H va er det som u tf0res ? 

H vor u tfores det ? 
Hvem gj0r det? 
:N ar gj 0res det ? 
H vordan gj 0res det ? 

Og her er vi faktisk ved rasjonali

seringsteknikkens viktigste h j elpe

middel, nemlig ordet H vorfor ? , og 

dette sp0rsmal stiller vi til hvert 

eneste av de svarene vi har fatt pa 

de fem sp0rsmalene ovenfor. 

Vi vil ha greie pa formalet med 

hver enkelt operasjon, og vi vil vite 

hvorfor arbeidet utfores pa dette 

stedet, av denne personen, til denne 

tiden, pa denne maten osv. 

Ved a ga gj ennom kartleggingen 

pa denne systernatisk s0kende maten, 

vil vi kanskje finne at en eller flere 

operasjoner er un0dvendige, selv om 

vi nok sjelden far sa fin fangst som 

lagerformannens bok. Mer alminnelig 

er det at en operasj on i og for seg kan 

synes 0nskelig, men det koster for 

mye a utfore arbeidet i forhold til 

den nytte vi har av det. Vi velger 

derfor a sl0yfe det. Men vi kan ogsa 

oppna andre ting : 

to eller flere operasj oner kan 

slaes sammen, en operasjon kan 

legges til et mer hensiktsmessig 

sted, operasjonen kan utf0res av 

en annen person, rekkef0lgen pa 

operasjonene kan forandres, eller 

selve maten arbeidet utf0res pa 

kan forenkles. 

Og na er vi kommet til tredje trinn i 

arbeidsforenklingsteknikken, nemlig: 

d utarbeide den nye metoden. 
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Har vi na vcert ordentlig kritiske i 
var analyse av den kartlagte prosess, 
vil vi antagelig pa hvert trinn i pro
sessen ha flere forbedringsmuligheter, 
og oppgaven blir da a velge ut de 
beste d. v. s. bygge opp den prosess 
som tilsammen gir den st0rste be
sparelse i arbeidstid og den st0rste 
Jette for dem som utforer arbeidet. 

Uten pa noen mate a undervurdere 
det a fa ideer, vil jeg ikke unnlate a 
gjengihva«Politiken's» bernmte«Kum
bel» har sagt om det - «At fa en ide». 

Kunsten er ikke 
at fa en ide 
enhver kan med 
letthet fa to. 
Kunsten er 
mellom to eller fler 
ganske alminnelige 
h verdagsideer 
at finde den 
der er god. 

Ofte kan det imidlertid vcere gunstig 
i st0rre u tstrekning a 10srive seg fra 
den gamle metoden, og i stedet ganske 
enkelt fors0ke a fastsla hovedfor
malene med prosessen. N ar en sa har 
disse ldart for seg, ser en hvorledes en 
best og enklest kan oppna hensikten. 

Ved utarbeidelsen av en ny metode 
er det en gylden regel at vi skal bruke 
gravemaskinen for vi bruker teskjeen. 
Hvis vi tenker tilbake pa lagerfor
mannens bok, ville det hatt liten hen
sikt om vi der hadde gitt oss til a 
disku tere om to ru brikker kunne 
skifte plass, nar vi etterpa med grave
maskinen hev alt sammen vekk. 

V el, verre er ikke den teknikk 
arbeidsforenklingen bygger pa, og det 
vil igjen si at vi i vart daglige arbeid 
allesammen kan virke som rasjonali
seringseksperter «pa si». I-Iva vil det 
derfor si a ta pa «arbeidsforenklings-
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brillen>? Jo, vi sier som rasjonali
seringsmannen: «Det fins alltid en 
bedre metode», og sa anvender vi den 
teknikk vi her har gatt gjennom. 

F0rst nar vi ser pa alt vart arbeid 
pa denne maten, kommer all var prak-

tiske erfaring til sin rett, og vi kan 
virkelig gj0re skam pa den kjente 
amerikanske bilindustrileder Charles 
F. Kettering's syn pa erfaring. Han 
sier: «J eg bryr meg ikke om a ha er
farne folk i min tjeneste. Den erfarne 
forteller meg alltid hvorfor den eller 
den oppgave ikke kan 10ses, mens den 
uerfarne er sa naiv at han ikke vet 
at oppgaven ikke kan 10ses, derfor gar 
han i gang med den - og 10ser den». 

* 



1921 * 1953 

En prehtig boremashin. 

Verkstedene pa Hansa er i det alt 

vesentlige basert pa a holde alt det 

forskjellige utstyr i orden, det vil si, 

hovedsakelig reparasjoner og vedlike

hold. Men veQ. siden av dette har vi 

ogsa hatt det meste av arbeidet ved 

de tallrike nye installasjoner. 
F0r f0rste verdenskrig var det heller 

smatt med maskinverksted pa bryg

geriet, i alle fall som sentralverksted, 

det var gjerne slik at de enkelte av

delinger hadde en mann, eller flere, 

·~· / 

som ved siden av annet arbeid repa

rerte de maskiner som var. 
De var heller ikke utlcerte hand

verkere alle, men de var flinke og 

interesserte menn som med intimt 

kjennskap til maskiner klarte a holde 

hjulene i gang. 
Arene etter f0rste verdenskrig, forte 

med seg stor teknisk utvikling og 

mekanisering pa n cer sagt alle omrader 

innen bryggeriet. Det ble da naturlig 

a sette st0rre kra v ogsa til vedlike

holdet av det kostbare utstyr. 
Det ble behov for et maskinverksted 

og det fant sin naturlige plass i etasjen 

over den na v ccrende maskinsal, her var 

etter datidens behov, rikelig med plass. 

Hele utstyret av verkt0ymaskiner 

var en dreiebenk og en liten h0vel, samt 

en smergelskive som matte sveives for 

hand. Skulle man f. eks. slipe en 

meisel, matte man holde meiselen i 

den ene handen, og sveive med den 

andre, eller fa hjelp av en annen mann. 

Det meste av handverkt0yet ble den 

gang laget av verkstedets folk og 

det ville ha forbauset de fleste 

yngre handverkere i dag, om de 
hadde sett hva en den gang klarte, 

med de primitive materialer og hjelpe

midler en hadde. Skulle der bores et 

hull i en eller annen del, ble det som 

regel utf0rt med en sakalt borsmelle. 

Elektrikeren holdt ogsa til pa 

dette verkstedet, og det er ganske 

interessant a dvele ved spranget fra 10 

-15 motorer tilde ca. 400 vi har i dag. 

U tviklingen pa bryggeriet krevet i 

~~@~@ll ====================== 122 



* JULl·KNASK ~ * 
Tradisjonen tro serverer vi her Hansa's julekonkurranser. Nar r ibbestek 

og annen julekost vel er innenfor vesten er det tid til a ta fatt pa knasket . 

Kryssordoppgavens l0sning bel0nnes denne gang med 3 bokpremier. 

Det samme gjelder bridge-oppgaven. 

Tippingen folger andre regler og premien her er 100 kr. 

L0sninger med navn og avdeling pafort ma vcere sekretariatet i hende 

innen 15. januar 1954. Ved flere riktige l0sninger blir vinnerne valgt 

ved loddtrekning. 



Hva liker vi best, lyder mottoet, 

og det sp0rsmalet skal vi stille oss 

selv i hvert enkelt tilfelle f0r vi fyller 

rubrikkene med l'ere, x'er og 2'ere. 

For eksempel: Hva liker jeg best. 

Pils - Bayer ? Holder vi pa pilsen 

blir det 1 'er i f0rste ru brikk. Holder 

vi pa ba yeren 2 'er i annen ru brikk. 

Anser vi begge 0lsortene like gode setter 

viximidtrubrikken. Og sa videre. Men 

under gjennomgaelsen av kupongene, 

tar vi ikke her pa konkurranseavdelin

gen hensyn til hvilken av sortene eller 

Fils-Bayer 

Brus-V 0rter0l 

Selters-Soda . 

Gammelost-Gau daost 

Sylteflesk-R0kekj0tt 

Lutefisk--Risengr0t . 

tingene som omsettes i st0rst kvantum 

Vi teller opp de «stemmene» de for

skjellige sortene eller tingene har fatt i 

denne konhu1'ransen, og det resultatet 

vi da kommer til, blir avgj0rende for 

«kampene»s utfall. Vinnere blir de som 

pa sin kupong har flest «rette», det 

vil si h vis smak faller sammen med 

majoritetens i flest mulig av de til

fellene hvor vi her skal velge. Bel0pet 

vi tipper om er 100 kroner, som 

fordeles etter orsk Tipping's regler. 

Sett i gang og lykke til ! 

I 1 x I 2 

i==I= I I 

---------

! __ _ 

I __ _ 
, _ _ _ 
, ___ _ 

Ansjos- Sursild ...... . .... . ....... . I _ _ _ 

I H j orte bakkels-F attigmann 
1-- -------

J uleglede-Alpefiol ................. . i 
Spekelasjer med mandler-Uten mandler I 

---------

Julegr~n-Julefuru 
1 

Englehar-Glitter ................... . 1=== 
Lys Eksport-M0rk Eksport ......... . I 

Navn:............................ Avdeling: ............. . 



JULE1KRYSSORJ> 

VAN RETT: 

1. Ofte ser vi en, h0rer en og snakker om en . 
7. Bi-produ kt. 

13 . Vi vil helst ha det alle. 
14. H0rer til en kjole. 
15. Verbum for det motsatte av a vokse (stige). 
17. Snyltedyr. 
18. P a engelsk ma det ha en vokal ti! for a bety det 

samme som pa norsk. 
19. L0nner det seg ikke a vrere. 
22 . For tavelse pa en REpublil<kstat. 
23. Bevertersted og forstavelse pa en av oss. 
25 . B0r en ha pa ( avn pa en av oss). 
26. Er vi kjent med her i Bergen . 
27. I Spiretrommelen. 
2, . Nedenfor blusen. 
29. Rinne, B. 
31. Ukjent. 
32. Holberg-ut trykk. 
34. Gjerningsord, og sa kan det vrere godt av og til. 
36. Liker vi a fa. 
40. - - - t il stadighet, da ma en slutte. 
41. Belgfrukt. 
42. Over til Fils. 
43. Er det ikke meget av pa H ansa. 
44. Ne ten alle av oss vii ha 01, Men det er f0rst og 

fremst en 

Navo: ·----- -- -·------ - -- -------- ----------------- ---------

Avdeling: ·----- -------------- ---- -·-_____ ------ ________ --

LODDRETT: 

1. Det kunne ha gatt bra men det ble en 
2. Bade pa kirkegulvet og omkring var Produksjon. 
3. Endestavelse bade pa tandert og det som stikker. 
4. Bare t0v, men sammen med disse e t navn pa 

en av oss. 
5. Endelse pa en h0ytid. 
6. Endelse pa noe vi er knytte t t il. 
7. Forstavelse pa navn som er velkjent hos oss. 
8. De hadde det moro. 
9. Flir. 

10. Peis. pronomen. 
11. Redelig. 
12. Ser vi lite ti! na om dagen (flertall best. form). 
16. ier pappa niir ban bar vrert i skapet. 
20. Ide. 
21. Forkortelse som er kjent og sammen med 

di se har vi respekt for det. 
24. Mynt. 
25. Firroanavn fra for krigen. 
28. Forstavelsen pa en av vare statuer, samt ti1 til 

bruk i for bindelse med klesvasken. 
30. Hansa-produkt. 
30. H ansa-produkt. 
31. Kavn som er knyttet til vii.re produkter (Bak-

lengs) . 
33. Skrives clet meget om for tiden. 
35 . Gjengivelse. 
37 . Sikker. 
38. En eldre tittel i ~Hansa-posten». 
39. Tkke rett. 
40. Kr. 43 vannrett om vencle. 
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JDLE1BRIJ>CEN 

VED REIDAR E. WESTLIE 

M eldeoppgave: 

Meldingene har hittil gatt slik : 

Nord. 
1 sp. 
2 sp. 

0st. 
pass 
pass 

Syd. 
2 hj. 

Vest. 
pass 

De er syd og har folgende kort : 

Sp. ess, 5, 4. 
Hj. da, kn, 8, 5, 3. 
Ru. ko, 8, 4. 
Kl. ko, 9. 

F0lgende meldinger star til Deres 

disposis j on : 

a) 2 gr. b) 3 hj. c) 3 sp. d) 3 gr. 
e) 4 sp. 

H viken av disse meldingene ville De 

na ha foretrukket ? 

* 

M elde- og spilleoppgave. 

Meldeprnven: Syd apner med 1 

kl0ver, og oppgaven Deres bestar i a 

melde vest og 0st sine kort fram til 

sluttmeldingen 4 spar i vest. Mot

parten melder ikke mer. Kortene: 

Vest har: 
Sp . ess, ko, kn, 10, 8. 
Hj. 10, 8, 3. 
Ru. ko, 9, 7. 
Kl. 9, ~-. 

03t har: 
Sp. da, 6, 3, 2. 
Hj. ess, da, 2. 

Ru. ess, da, 10. 
Kl. da, 5, 3. 

Spillepn1ven: De har altsa fatt kon

trakten pa 4 spar som vest. Nord 

spiller ut k:l0ver 10, som syd stikker 

med kl0ver knekt, og fortsetter med 

esset og kongen i fargen. Den tred j e 

k:l0ver stikker vest med spar 10, og 

nord viser renons tredje gang. Vest 

spiller to ganger trumf og begge mot

standerne folger. H vordan vil De sa 

planlegge det videre spill ? 

Gratis opplysning: ord har knek-

ten fjerde i ruter. 

Navn: ·------------·-···-······--············-··---------

• Adresse: ---------------------------------------·----· 



midlertid at 2. etasje i maskinhuset 

matte taes i bruk til det nye kj0le

anlegget som ble pabegynt i 1921. 

Og med fullforingen av den nye lager

og ekspedisjonsbygningen ble der 

plass ledig til et nytt maskinverksted, 

det samme som vi bar i dag. 

Det nye verkstedet ble utstyrt med, 

- foru ten dreie benken og h0vel en 

s0yleboremaskin, elektrisk smergel

skive, med to skiver, og en mengde 

med nytt handverkt0y, slik at det 

etterhvert sto godt «rustet» til sin 

oppgave. 
Senere kom det sa til en liten benk

boremaskin, elektrisk koldsag m. m. 

Alle verkt0ymaskiner ble c.len gang 

drevet av en felles motor og med 

transmisjonsaksel i taket og remmer 

til hver maskin. 
Dette var sa det vesentligste av 

utstyret pa maskinverkstedet fram til 

arene 1934-35, da koldsagen ble 

skiftet ut med en ny, som ble drevet 

separat av en liten motor. Den st0rste 

av vare dreiebenker kom i 1934 og 

kan saledes snart feire sin 20-ars dag. 

Denne dreiebenken ble ogsa drevet 

med egen motor . 
I arene for og under den siste 

verdenskrig ble maskinverkstedet satt 

* 

F ersteklasses 
«teknisk» assistanse 
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pa en ganske hard prnve, da tilgangen 

pa reservedeler og n ytt u tstyr ble 

sterkt redusert, og matte derfor lages 

her. 
Fra 1945 og fram til i dag har 

bryggeriet atter gjennomgatt en svcer 

ekspansjon nar det gjelder nyan

skaffelser av maskiner og utstyr, og 

det ble tidlig ganske klart at maskin

verkstedet trengte fornyelser. 
F0rst ble der anskaffet en universal 

fresemaskin, senere kom en rnindre 

dreiebenk, og ved siden av <let tlt

styret som sto der fra tidligere, be

gynte det a bli ganske «broget». 

Det ble ganske enkelt for liten plass 

pa verkstedet, - her matte gj0res 

noe radikalt, og sommeren 1953 be

gynte sa en omfattende forandring. 

Arbeidet med denne h0rer i dag 

heldigvis historien til. 
To bccres0yler som var ganske sjene

rende for plasseringen av maskinene 

ble fjernet, tak og vegger ble kledd 

med plater, gulvet sorn tidligere var 

asfaltert ble st0pt i betong og endelig 

ble maskinene stilt opp slik de skal 

sta pa et tidsmessig verksted. Den 

siste nyanskaffelsen av maskiner 

- en radial boremaskin ble rnontert 

i h0st og forhapentlig vil denne 



Utsnitt fra maskinverkstedet, i bak
grunnen dreier Larsen. 

sammen med de andre maskinene 
pa verkstedet fylle behovet i en ar
rekke £remover. 

Slik maskinverkstedet presenterer 
seg i dag med nye maskiner og et 
flott lokale, sammen med de andre 
verksteder pa bryggeriet, og en stab 
av dyktige fagfolk, gar vi med friskt 
mot 10s pa nye store oppgaver. 

Til slutt har vi grunn til a takke 
bryggeriet for velvillig innvestering i 
nytt utstyr, og gratulere oss selv 
med «byens fineste verksted». B . 

:'~: SMA PLOKK 

TE UN0TTES 

Samlet av SURRE BURRE. 

Ved ubevisste bevegelser er det den 
venstre hand~n De bruker mest : -

* 
I Sveits har skorsteinsfeierne floss

hatt. -

* 

Her passer det bra 
a vise finessen ved inn

foring av flaskene i tappe

maskinene. Ved hjelp av en 

«sneil» skrues flaskene det 

siste stykket inn i maskinen, 

og denne sikres derved mer 

kontinuerbg og«flytende» til

forsel. Samtidig kan ma

skinen kj0res med st0rre has

tighet enn om det opp

rinnelige innforingssystemet 

hadde vcert i bruk. 

Hun-;moldvarpen lager kurvete 

tunneler, hannen lager rette tunneler. "'-----------
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... ELEKTRIKERVERKSTEDET ..,. 

1921 

Det som i aret 1921 likesom skulle 

bety a VCBre elektrikerverksted, la i 

2. etasje, over det navCBrende verk

stedet. Det besto av et bord med en 

skrustikke pa. I samme rom var det 

en dreiebenk, der man fikk kommu

tatorene pa likestrnmsmotorene av

dreiet. Inne pa loftet, hvor na malt

siloene er, var det et kott, der det 

ble oppbevart forskjellig elektr. ma

teriell. N ar en skulle prnve sikringer 

brukte man en ringeklokke og et 

batteri. Samme ar ble det innredet 

nytt mekanisk verksted, ved siden av 

materiallageret og av dette fikk elek

trikerne overlatt et hj0rne til sitt 

arbeid. Det var straks en forbedring, 

i det man ble spart for den lange 

transport opp pa lof tet for a vdreining 

av ankerne. 
Da der ble brukt meget destillert 

vann til akkumulatorbatteriet, ble 

der innstallert et destillasjons-apparat 

i det sakalte «Flaskesliperi», hvor man 

slipte skadete flasketuter i den tid 

man brukte naturkork. Daman gikk 

over til a bruke bare crovvnkork b le 

«Flaskesliperiet» nedlagt og det ble 

innredet til elektrikerverksted. Her 

ble montert en prnvetavle. Pa denne 

tavlen var montert et rel;B og tabla 

som tente en lampe som hang i 

vinduet. ar man pa en av avdeling

ene hadde trykket pa en, dertil an

bragt knapp, lyste lampen til man 

gikk inn pa verkstedet for a se hve.m 

som varslet. I det gamle «Flaske

sliperiet» fikk man ha verkstedet til 

1939. Da skulle det skytes inn i 

fjellet og verkstedet sto akkurat der 

<let skulle bli inngang. Det ble da 
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1953 

flyttet til nedre enden av hvelvingen, 

ved siden av filtervaskeriet. Rommet 

var mirnhe, men p. g. a. plassmangel 

ved bedriften matte en sla seg til der. 

Plassen ble godt utnyttet, med skaper 

pa veggene til reservedeler og elek

trisk materiell, som det var letf a 

komme til. Reservemotorer og annet 

tyngre materiell ble oppbevart , pa 

gj<Brhusloftet. 
Den 3. oktober 1953 ble det nye 

elektrikerverksted tatt i bruk. Om 

dette kan man si: «Alle tiders». Her 

er det lyst og lett, og verkstedet er 

forsynt med en stor stikkebenk med 

3 skrustikker, blant annet en uni

versalstikke som ogsa kan brukes som 

rnr-stikke. I stikkebenken er der 

innredet flere skap med faste hyller, 

mens skapene langs veggene er inn

redet med stillbare hyller. En flott 

skrivepult, laget pa snekkerverkstedet, 

er sa tt inn her til bruk for dem som 

stundom ma ta seg av skriftlig arbeid. 

Verkstedet er godt forsynt med verk

t0y og maleapparater, bl. a. amper

metre som dekker en avlesning mellom 

0-500 A. 
En stor pr0vetavle er ogsa montert. 

Av maskiner star det en benk-bore

maskin og en smergelskive . Der er 

dessuten en handboremaskin. 

Transporten av motorer fra og til 

verkstedet foregar na lettvint, idet 

man bruker elektrotal j en i fryseriet 

til a heise motorene opp pa en L!--hjult 

tralle som man kj 0rer bort til pr0ve

ta v len. Til reservemotorene er det 

laget plass i kjelleren, hvor akkumu

latorene var plasert tidligere. 
H. T. 0. 



l\ I L\ 
V ARE INSTRUMENTER: 

VEKTER 
i 3. artikkel av Ing. A. PHIL 

«Vare instrumentern har fatt hvile i 
fred temmelig lenge nu. Men det er 
bare her i Hansaposten - for ute i 
bryggeriet har de mange »-metere» 
vcert i stadig bruk i det daglige 
arbeid, bade termometrene og sak
karometrene som vi har skrevet om. 
Nu skal vi ta en kik pa det som maler 
tyngde - «gravi-metere» kunne vi 
kalde det, av g11avis = tung (bare 
tenk pa gravid!), men det heter nu i 
all dagligtale vekter. 

A veie en ting vil si a sammenligne 
den med noget, f. eks . et lodd. For 
a ha noget a ga u t fra, bruker man 
da som enhet «1 kg», som med visse 
for behold er lik vekten av 1 liter 
vann. 

For a veie bruker vi en vektstang, 
som oftest en «likearmet vektstang» 
slik som vi ser her (fig. 1). Den vipper 
over en «kniv» pa midten. Det stedet 
hvor kniven ligger an mot veld-

Fig. 1. 

stangen lager man n0yaktig og solid, 
- det kalles for «pannem. Hvis nu 
kniven star akkurat pa midten, og 
posen pa venstre side er like tung 
som loddene pa h0yre, vil vektstangen 

holde seg vannrett og vi kan telle opp 
loddene. 

Det som er det viktige for at vekten 
skal holde seg ben, «vcere i likevekt», 
er imidlertid ikke at vektene pa begge 
sider skal vcere like, men at produktet 
«kraft x arm» er like stort pa begge 
sider. «Kraftem er det vi har lastet 
pa, eller loddene, «armem er avstan
den fra mitden og ut til der hvor 
vekten henger pa. Passer vi bare pa 

Fig. 2. 

at dette produktet blir like stort kan 
vi godt sette kniven langt ut· fra 
midten. Da far vi en «ulikearmet» 
vektstang slik vi ser her (fig. 2). 
Dette er en «desimal-vektstang», den 
lengste delen er 10 ganger sa lang 
som den korte. Her beh0ver vi yt
terst ute pa den lange enden bare a 
sette 1/10-part av vekten i lodder, 
for loddene far en 10 ganger sa lang 
arm a virke pa. Sa dette systemet 
bruker vi nar vi skal veie tunge ting. 

Og hva veier vi sa daglig her pa 
Hansa? J a, det er ikke smatteri det 
spenner over: det er alt fra 10 tonn 
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Fig. 3. Brovekten. 

ned til ett tiendedels milligram det 
blir som 1 : 100.000.000.000 en til 
100 milliarder. Men vi ma riktig nok 
ha forskj ellige vekter til de forskj ellige 
formal, og nu skal vi se pa dette. 

Den forste vekten vi st0ter pa er 
brovekten i vakten. Her star en 
«Esso»-bil og veier inn fyringsol j e 
(fig. 3) . Brovekten er laget etter 
desimalsystemet, men armen for lod
det er atskillig mere enn 10 ganger 
sa lang, for loddet skal jo greie a 
vippe en bil pa 6-8000 kg. Om «Rasok 
i Vakten» og veiningen der sto der 
forresten i «Hansaposten» nr. 2/1952, 
sa vi ser ikke n0yere pa dem. 

Men litt n0ye kan vi se pa denne 
analysevekten pa laboratoriet (fig. 4). 
Det er en likearmet vekt, hvor bade 
kniv og panner er laget av agat, som 
er noe av det hardeste man vet.Deter 
«kniv og panne» bade pa mid ten og ute 
hvor vektskalene henger, sa vekten 
beveger seg uhyre lett. En fjcer? Den 
vil gi et voldsomt utslag ! N ei, et hdr 
kan den veie, men da ma man ogsa 
passe pa a lukke glassd0rene. u star 
det pa vektskalen et urglass med et 
hvitt pulver. 

Det neste vi st0ter pa ser noksa 
innviklet ut: det er det innvendige 
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av en automatisk vekt, og denne 
bruker vi til malt. (fig. 5). De er 
imidlertid bare «alrninnelige» likear
mete vekter de ogsa, med lodder pa 
den ene siden (den kan vi ikke se) 

Fig. 4. Bunge-vekten. 



og med den store skalen her . pa 
fremsiden. Maltet kommer sigende 
ovenfra, og nar 5 kg er nadd, vipper 
skalen og t0mmer seg. Sa vipper den 
tilbake og blir fyllt panytt. ar 
skalen vipper dunker den borti telle
verket som vi ser her fremme, sa far 
vi tall pa det som passerer vekten. 
Denne vekten har til og med 2 telle
ver k: et «veieun> og en totalteller. 

Sa gar vi en tid tilbake - men 
pussig nok ikke mere enn 10-12 ar. 
Da veiet vi humlen pa denne maten 
(fig. 6). «Bismerem kj enner vi j o alle 
- den er det beste eksempel pa en 
«ulike-armet» vektstang. Her henger 
sekken i kroken i fast avstand (arm) 
fra «knivem. Pa den annen side 
skyver vi loddet utover, til «kraft x 
arm» greier a vippe opp sekken . 

Da vi forlot bismeren, gikk vi over 
til a veie humlen pa en desimalvekt, 
en slik som vi ser her (fig. 7). Her er 
det riktig nok R0ssevold som veier 
inn (eller ut ?) lagermetall pa Material
lageret. En slik desimalvekt med 
skyvelodd er en bismer, bare i sterkt 
forbedret utgave. Den desimalvekten 
vi veidde humlen pa star nu pa 
St0len. 

Ingen av disse vektene var jo scerlig 

Fig. 5. M alt-vekt. 

n0yaktig for et sa edelt stoff som 
humle, sa nu fikk vi for 1 ar siden 
denne vekten (fig. 8). Den gar til 
50 kg, og man leser lett av ca. 25 g. 
De to fine blanke «skj oldene» man ser 

Fig. 6. »Bismeren«. 
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Fig. 7. Desimal-velr,t. 

i alle Berkel-vekter er pyn t for a 
dekke over mekanismen. Det «fine» 
med dem er at vektarmene star i for
binnelse med en oljebremse. Man kan 
ta av og pa plutselig tunge kolli, 
vekten far allikevel en bl0t bevegelse. 
Det er et fint mekanisk arbeid i dem, 

og den store skalaen gj0r at man kan 
avlese meget n0yaktig. De er hurtige 
a arbeide med, derfor har vi ogsa 
anskaffet en Berkel til veining av 
alt fat0l som gar ut (jig. 9). Vi selger 
0let i liter, men skriver vekten av 
dunken pa merkelappen. Sa kan en
hver mottager kontrollere at dunken 
veier fullt opp det den skal, - at 
den altsa er full av 01. 

Den siste vekten vi har kj 0pt kom 
pa laboratoriet. Det er som det ses 
en analysevekt, og den kan ikke veie 
mere enn 200 g (fig. 10). Men likesom 
Bunge-vekten fig. ~- veier den meget 
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Fig. 8. Berkel-vekt. 

n0yaktig, ned til 1/10 milligram. Det 
pussige ved den er at den stadig er 
fullt belastet med 200 g, ogsa nar den 
er <<tom». a r v i setter en ting innpa, 

ma vi ta av lodder' slik at belastningen 
gar ned igj en t il 200 g. Loddene 
henger pa vekten innvendig, og vi 
tar dem av med de 4 knottene vi ser 
pa fronten. De virker samtidig pa et 
telleverk, slik at at vi i vinduet i mid
ten kan lese av vekten. Det «veie
skibet» som star her veier 13,2896 g. 
(De tre siste desimalene komm er frem 
tilh0yre i vinduet. Straks vi tar i 
sveiven nederst pa mid ten kan vekten 
beveo-e seg, da tennes en elektrisk 
lampe som lyser opp desimalene). 

* 
Skal vi ta en analyse til slutt med 

denne vekten, en enkel vannb estem
melse? 



Fig. 9. Berkel-vekt. 

1. Vekt av veieskib med mel 13,2896 g 

2. Veld av veieskib med mel, 
etter t0rring . ........ . 13,0233 g 

3 . Vekt av veieskib, tomt . . 7,1956 g 

'lellem pkt. 1 & 2 har vi hatt 
stoffet i et t0rreskap som holder 
temperaturen meget 110yaktig. Vi 
stiller det pa 103-105 °C og t0rker 
i 2 t imer. Sa tar vi veieskibet ut, og 

Fig. 1 O. D esimalvekt. 

setter det i en «exsiccator» Yz time 
til avkj0ling for vi veier igjen. 

1 --;.- 3 gir 6,0940 g = innveiet mel 
1 --;.- 2 gir 0 ,2663 g = vann som er 

t0rret bort. 

Innhold av vann = 0,
2663 g . 100 

6,0940 g 
4,3 7 g/100 g («4,37 %») 

hvilket vil si: I 100 g av melet er det 
4-,37 g vann . Sa enkelt er det. 

HANSAPOSTEN 

* 
0nsker alle sine lesere 

* GOD JUL 
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HAN SA GUBBELAG 
REFERAT FRA ARSM0TET 

Hansa Gubbelag holdt sitt arsm0te mandag 
den 26. oktober. Kanskj e fordi det var arsm0te 
og kanskje fordi menyen var fisk, var frem
m0tet i minste laget, i hvert fall betydelig 
svakere enn vanlig. Formannen Einar Bern
hardsen 0nsket velkommen og ga ordet til 
sekretcer Bjarne Pedersen for sesongen 1952/ 
53. Kassereren S0ren Eide meddelte hvor
ledes det star til med finansene og i samme 
for bindelse ref erertes revisorens, kon torsj ef 
Traae's kritiske bemerkninger. Ved valget 
lykkedes det ikke viseformannen, Haakon 
Olsen, a fa avl0sning, mens derimot S0ren Eide etter a ha avtjent sin 
«verneplikt» ble avl0st av Steffen Steffensen. For innevcerende sesong 
bes tar st yr et av: 

E. Bernhardsen - formann. 
Hakon Olsen - viseformann. 
Bjarne Pedersen - sekretcer. 
Steffen Steffensen - kasserer. 
Ole Walle - styremedlem. 

Etter at de vanlige arsm0tesakene var behandlet kaserte kontorsjef 
Wabeck Hansen om de forskjellige sider av 0lomsetningen og ber0rte 
derunder 0lets historie, avgiftene, bevillingene og litt om lovgivningen. 
Han hadde bl. a. konstatert at kj ennskapet til var bransj e og ncering 
var langt mindre enn hva man skulle vente, tildels hos folk som star 
meringen ncer. Han sluttet derfor sitt kaseri med a oppfordre hver 
i sin krets og pa sin mate a fortelle om 01 for der igjennom a bane vei 
for «public relation» - en mere utbredt og alminnelig forstaelse hos 
publikum for det 01, som vi er stolte av a fa vcere med pa a fremstille. 
Som et ledd i den alminnelige opplysningsvirksomheten ville bedrif
ten i ncer fremtid arrangere omvisning for samtlige ansatte med 
ektefelle. 

Den musikalske underholdning ble foruten av Gubbelagets trofaste 
husorkester Folkestad, Gr0nbeck og Kolstad, bes0rget av en blase
kvintett fra Divisjonsmusikken. Det var et morsomt og et bokstavelig 
talt fr1skt innslag, som ble overmate vel mottatt av gubbene. 
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BERETNING FOR SESONGEN 

1952-1953 

Gubbelaget har i denne sesong hatt 
6 medlemsaftener, alle i Eldorado 
Pensjonat. 

Av m0tene kan iscer fremheves : 
1VI0tet 12. januar 1953, hvor pen

sjonistene var innbudt med sine 
hustruer. Videre var innbudt de 
kvinner som hadde arbeidet i be
driften i 25 ar. Gjester var dessuten 
direkt0r Platou, kontorsjef Wabeck 
Hansen og fru Eva Skarsten. Sverre 
Eriksen underholdt, og pensjonister 
og gubbinner gav uttrykk for sin pe
geistring for at de fikk vcere med. 

Av underholdning ellers har vi hatt 
2 kaserier av bryggerimester Jonsson, 
et om en ferietur til Troms0 og et om 
hvordan bryggeriet vil se ut om 50 
ar. Bryggerimester Jonsson er etter-

. hvert blitt en like kjent som skattet 
kas0r i Gubbelaget. Han har holdt 
oss underrettet om hva som skjer av be
tydning innen bryggeribransj en bade 
ute, og innen var egen bedrift, et 
trekk som vi som bryggerifolk setter 
scerlig pris pa, likesom han ellers har 
vist seg som en underholdende kas0r. 
Uten forkleinelse for andre synes vi 
han fortj ener en spesiell takk for sin 
innsats her i laget, og vi haper fortsatt 
a kunne fa glede oss over hans orien
teringer. 

Var egen gubbe, bryggerimester 
Wergeland har fortalt om en tur i 
det yndige og fruktbare Danmark, og 
bryggerimester Svend Murstad om 
fremstilling av alkohol. Dessu ten har 
vi hatt bes0k igjen av gartner L0t veit, 
som har lest opp. Alle som har bidratt 
pa denne mate takker styret pa det 
h j erteligst e. 

Videre en takk t il alle som har 
vcert med og underholdt pa annen 

mate pa hyggekveldene. Vi nevner i 
denne forbindelse Folkestad, Gr0nbeck 
og Kolstad som alltid beredvillig har 
m0tt opp for a underholde oss med 
musikk. 

Og til slutt en stor takk til brygge
riet for den forstaelse det har vist 
laget, og vi retter denne takken til 
direkt0r Murstad. 

M0tene har gj ennomsnittlig vcert 
bes0kt av 35 gubber. 

Styret har bestatt av: 

E. Bernhard en - formann. 
H akon Olsen - viseformann. 
Bjarne Pedersen - sekretcer. 
c 0ren Eide - kasserer. 
Ole Walle - styremedlem. 

* 

GODT NYTTAR 
PA GJEN.SYN 11954 

r.,,tduHmn /rn ~Cl 

-her kommer j eg, forst t il alle dere,-. 
N yttarsaf ten til alle var e inn en- og 
u ten bys venner, takk for det gamle I 
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BE DRIFTSOMVISN INGER 
· H0STEN 1953 

Omvisning for vare egne. 
For en tid siden ble det pa et 

m0te i Produksjonsutvalget ytret 
0nske om at det ble foretatt om
visning i bedriften for vase egne 
ansatte og deres ncermeste pa
r0rende. F0rst og fremst for 
ektemaken naturligvis, men hvis 
sadan ikke fantes, da for en 
annen slektning eller venn . Dette 
0nske var m eget naturlig og for
staelig. Der hadde mor i huset 
i arevis, dag ut og dag inn laget 
frokost og matpakke til mannen 
eller s0nnen ogsendthamijobben, 
men aldri sett dette stedet hvor 
han arbeidet. 
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Det var imidlertid ikke sa 
ganske enkelt a a vvikle en slik 
sak. Arbeidet m atte ga sin gang, 
og det var ca. 300 ansatte som 
i tur og orden skulle delta i om
visningen + ca. 300 innbudte 
par0rende . Med 10 bes0k, fordelt 
pa 3-4 uker, ble saken greitt 
gj ennomfort , og vi tror til alles 
tilfredshet. Det var lett a merke 
at gj est ene var interessert i alt 
de fikk se, og at de ansatte med 
glede viste fram nettopp sin 
arbeidsplass og forklarte sitt ar
beid. Avslutningene i brygger
huset med 01 og p0lser ble hver 
gang akkurat den lille hyggestund 
som alle satte pris pa. H. W. 



* HJERTELIG TAKKl 

Vi hustnter som har vdre 
menn ansatt pd Hans a Bryg
geri takker pd det hf erteligste 
dfrekter, samt ledelse for den 
hyggelige dag vi fikk. Det hele 
imponerte oss alle. Spesi'eltden 
interessante forklaring vi fikk 
av bryggerne. Likesd takker 
vi for den koselige hyggestund 
vi fikk i det flotte bryggerhus . . 
Det var sikkert et start lRJft d 
sette det hele i sving. men det 
gikk fint som alltid ndr Hans a 
arrangerer noe. 

\ Hfertelig takk . ) 

"'-- H. A. E. __/ 

OMVISNING FOR 

DISKE-BETJENINGEN 

VED FORSKJELLIGE 

FAT0L- RESTAURANTER 

Den 3. og 4. november ble det pa 
foranledning av direkt0r Platou arran
gert et bes0k pa bryggeriet for diske
betj eningen ved de forskjellige fat0l
resta uran ter. 

Hensikten med bes0ket var a gi 
betjeningen vecl denne del av bedrif
tene en grundig og detaljert orientering 
vedrnrende fat01. Fremm0tet skjedde 
som vanlig ved .slike anledninger i 
portvakten ca. kl. 10, hvor bryggeri
mester vVergeland og inspekt0r Mur
stad tok seg av gjestene, som hver 
av de to dage talte ca. 10 darner, samt 
herr Solhaug ved Restaurant Astoria, 
som begge dager var med som 
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Undervisning i 
behandling, tapping 

og servering av el. 

representant for Hotel- og Restau
rantarbeiderforbundet. Gjestene ble 
f0rst vist ned i . de gamle kjellerne, 
hvor bryggerimester Wergeland ga 
en orientering om 0lets lagring, for
pasteurisering, filtrering osv., hvor
etter man gikk under «Bryggerigaten» 
og opp i den nye lagerkjeller i fjellet. 
Her var det for anledningen arrangert 
fylling av fater pa den relativt nye 
«fyllebukkeni>, hvilket vakte stor in
teresse. 

V ed nedre u tgang fra kj ell er en 
hadde Henry Skar, restaurantenes 
populcerc servicemann, arrangert en 
demonstrasjon i anstikking av fater. 

Skdr sewget for at 
glassene ble 

fylt pd riktig mdte. 
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Skar, som gjennom sitt daglige yrke 
har den beste kontakt med fat0lres
taurantene og derfor kjenner alle svak
heter, og feil som gj0res, ga selv en 
utmerket orientering om de forskjel-
lige finesser vedrnrende denne sa vik
tige sak. 

Etter en liten tur opp i mineral
vannfabrikken, gikk turen til brygg
huset via vaskeplanen, hvor de be
s0kende fikk se Wilhelmsen i full 
sving med a rengj0re fater. 

I brygghuset var det som vanlig 
ved slike anledninger satt opp et fat 
01 med anstikker og krane, og her 
fikk damene en grundig undervisning 



i behandling, tapping og servering av 

01. Blant annet ble det demonstrert 

resultatet av a vaske 0lglass i fett

holdige vaskemidler, mot det korrekte, 

sodavaskede glass. 
For damene var det selvsagt full an

ledning til a stille sp0rsmal, og ellers 

diskutere de forskjellige ting som de 

i denne forbindelse matte ha interesse 

av. 
For anledningen var det dekket et 

bord i brygghuset hvor vare gjester 

etterpa ble traktert med sm0rbrnd og 

pilsnernl. Bryggerimester Wergeland 

0nsket gjestene velkommen til bords, 

(h voretter man n0t bordets gleder i 

gemytlige former). Skar s0rget natur

ligvis for at glassene ble pafyllt pa 

riktig mate, sa Hanna kunne servere 

0let slik vi her pa Hansa vil det skal 

pres en teres. 
Etter en hyggelig stund takket in

speld0r 1urstad gj estene pa vegne av 

bryggeriet for den interesse de viste 

ved a etterkomme invitasjonen, og 

utttalte hapet om at bes0ket hadde 

bidratt til a 0ke interessen for den 

edle bryggerkunst og det edle produkt, 

dets behandling og servering. 

Skar takket damene for det gode 

samarbeid han de forl0pne ar 

hadde hatt med dem, og tilslutt rettet 

herr Solhaug pa vegne av Hotell- og 

Restaurantarbeiderforbundet en takk 

til bryggeriet for den velvilje som var 

blitt vist ved a invitere restaurantenes 

diskebetjening opp til en omvisning. 

Gambrinus. 

* 
orsk Hotell og Restaurantarbeider

forbund's studiekurs i Bergen 19.- 23. 

oktober ble avsluttet med en ornvis

ning pa bryggeriet for kursdeltagerne 

24. oktober. 

Bryggerimester Wergeland led et om

visn ingen som ble fulgt med stor in

teresse. Omvisningen sluttet i brygg

huset hvor direkt0r Platou ga en kort

fattet historikk om 01. Videre om 

riktig behandling av 01 og da i scerlig 

grad fat-01. «En stor del av var by's 

restauranter har na installert fat0l

anlegg og det tj ener alle parter best 

at 0let blir servert som det b0r og 

skal. Det pahviler derfor disk-damene 

et stort ansvar at 0let tappes i «riktig 

vaskete glass, riktig temperatur og 

passende trykk. Kvaliteten skal vi 

garantere». 
Kaseriet ble pah0rt med stor opp

mer ksomhet, hvilket og kom til ut

trykk i opplysningssekretcer Sigurd 

Johansen's svartale til direkt0ren. 

Forbundets formann i Bergen, herr 

Halvard R0rvik, overrrakte pa for

bundets vegne blomster, takket for 

hyggelig mottakelse og for grei og 

instruktiv omvisning og kaseri. 
Re. 

* 
Haugesund Handelsgymnasium 

er etterhvert blitt gamle venner av 

oss. Haugesunderne gikk tidligere pa 

Bergens Handelsgymnasium, men har 

etter krigen fatt sitt eget. Vi gledet 

oss derfor a kunne im0tekomme 

skolens henvendelse for noen ar siden 

om a ta i mot avgangsklassene til et 

bes0k, slik som de eldre haugesundere 

ennu drnmte om fra sin Bergens-tid. 

Og nu er ogsa disse handel gym

nasiastene blitt arvisse gj ester. De 

unge handelskvinner og- menn viser 

en levende interesse for den edle 

bryggerkunst som de nok ikke trodde 

var sa komplisert. For var del haper 

vi at Haugesunds nye generasj on vil 

se mer fordomsfritt pa 0lsalget enn 

deres fedre har gjort. 
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SESONGEN 1953 

~sa ~IDRETTEN 

Sa.ta - Kvamskogen 

Hansa Idrettslag holdt sin ar
lige generalforsamling i Svenne
foreningen, fredag 16/10 1953. 

Det var 40 medlemmer tilstede 
da formannen 0nsket velkommen 
og apnet m0tet. 

Dagsorden: 
1. Beretning. 
2. Regnskap. 
3. Valg. 
4. Skriv. 
5. Kort referat fra idrettskurset 

pa Voss ved Sverre Blom og 
John 0stensen. 

Sekretceren leste opp beret
ningen som ble vedtatt, etter 
K vilekvals tilfoyelse om de 2 
mann som var sendt til idretts
kurset pa Voss. 
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Kassereren leste opp regnska-
1 pet som ble godkj ent etter at en 

del bemer kninger var tilfreds
stillende besvart. 

V ed valget blc hele styret 
gjenvalgt . 

Valgene fikk folgende resultat . 
Formann : Eugen Leganger. 
Viseformann: Sverre Blom. 
Kasserer: Trygve Gjesdal. 
Sekretcer: Harry 0vreb0. 
Styremedl.: Oskar Endresen 

og Halstein Espe
lid. 

Varamenn: Odd N ilssen og 
Sverre Hallevik. 

Materialforv. : Egil Haugen . 
Revisorer: Age Pettersen, 

Willy Tollefsen, 
ny. 

Underkasser.: A. Gr0tte, gjv. 
Eeg Larsen, gjv. 
T. Hannisdal, ny. 
P . S. Pedersen, 
gjv. 0. Hybert
sen, nv. 

Fotballutv.: Willm~an, form ., 
ny. K. Larsen, 
ny. T . Thor
grimsen, ny. 

Oppmenn: 
Skiutvalget: K vilekval, form., 

ny. 0. Nilssen, 
ny og H. Espelid, 
g)V. 

Orient. og roing: ~akon Andersen, 
g)V. 



Friidrett: 
Sykling: 

Skyting: 

Sv0mming 
og gang: 

Bridge 
Arrangement

kommiteen: 

Valgkom.: 

Sverre Blom, gjv. 
John 0stensen, 
gjv. 
H. Kristiansen, 
gjv. 

Gjesdal, gjv. 
R. Willman, gjv. 

E. Leganger, 0. 
Stenhjem, S. Fol
kestad ogT. Gjes
dal, alle gjv. 
John 0stensen, 
gjv. H. K vile
kval, gjv. og H. 
Kristiansen, ny. 

Formannen leste opp skriv fra 
Bedriftsidrettskretsens arsm0te, 
15/11 1953. Styret foreslo John 
0stensen og S. Hallevik. Begge 
frabad seg vervet. I deres sted 
ble valgt E. Leganger, Hodne
land og Soltvedt som represen
tan ter ved arsm0tet. 

Referat fra idrettskurset pa 
v oss ble man enige om a ta ved 
bordet. 

Gjesdal etterlyste pokalen i 
gang som det ble konkurrert om 
for krigen. Generalforsamlingen 
vedtok a la T. Thorgrimsen be
holde den da det var liten in
teresse for a ta konkurransen om 
pokalen opp igj en, og han var den 
eneste som hadde aksj e i den 

K vilekval forh0rte seg om det 
var no en grense for st0rrelsen av 
pengesummer som styret kunne 
bevilge. Det ble en del diskusj on 
og man ga styret fullmakt til a 
bevilge hva de mente matte vcere 
riktig. Videre fikk styret fullmakt 
til a bevilge til instrukt0rkurset. 
F ormannen redegj orde for ars-

f es ten som skal holdes 10rdag 
31/10 1953. 

Gjesdal kom med forslag om a 
klippe ut alt som star i avisen og 
Hansaposten om idrettslaget og 
samle det i en bok. F orslaget ble 
vedtatt og T. Thorgrimsen fikk i 
oppdrag a ta seg av det. 

F ormannen hevet m0tet kl. 
21.10. Etterpa var det p0lser og 
stapp og forfriskninger, og en 
hadde en hyggelig stund. Det 
ble underholdt med sang og sma
stubber i fleng, og klokken ble 
24.00 for de forste tok fatt pa 
hjemveien. 

* 
SESONGEN 19 S 3 

Det har i 10pet av aret vcert holdt 

6 styrem0ter hvor en rekke saker har 

vcert behandlet: Bl. a. kj0p av nye 

fotballdrakter, turer for fotball-laget, 

bridgekveld, Eikedals- og Hansa

rennet. Videre har styret hatt flere 

bevilgningssaker til avgj0relse. Bl. 

a. fotballagets tur til B0vagen og 

til Stavanger, deltagelse i kurs pa 

Voss, bedriftsmesterskapet i skyting 

+ trening, og arsfesten. 

SKISESONGEN 19 S 3 

Som ventet var det stor interesse 

for skisesongen, og det ble m y e for

handsarbeid da vi var hovedarrang0r 

av Eikedalsrennet 1953. 
Styret hadde derfor innkalt repre

sentanter for de deltagende lag, til 

fellesm0te 15 /11953 hvor programmet 

for rennet ble fastlagt. 
Vare aktive var iherdige, og gikk inn 

for a yte sitt beste. En god trening 

138 



Bryggeriet setter opp 
SKYTTERPOKAL 
for a stimulere interessen for 

denne del av idretten. 

Pokalen er en vandrepokal som vinnes til odel og eie i og 
med tre «aksjen>. Der skal konkurreres om den en gang for 
aret i 0velsene: liggende, kne og staende 100 meter og 5 skudd 
i serien pa.10-delt skive. Maks. oppnaeligblir altsa 150 pts. Vare 
beste hittil ligger og lurer rundt og oppunder 130 sa na er det 
bare a sette i gang med treningen til «Hansamester i skytning». 

~~~~~~~~~-~~----~ 
far rennet fikk vi da Aases bedriftslag 
830 S. skulle arrangere stafettrenn for 
bedriftslag s0ndag 15/2 1953. Vi 
hadde anmeld t 2 lag. Det ble des
sverre ikke noe av stafettrennet da 
det kun var 830 S. og Hansa som var 
m0tt fram. I stedet ble det arrangert 
pokalrenn mellom 830 S. og Hansa. 

Resultatet ble at Hansa Idrettslag 
vant den oppsatte pokal for beste 
4-mannslag. 

Eikedalsrennet ble arrangert av 
Hansa Idrettslag s0ndag 8/3 1953 pa 
Kvamskogen. Interessen for rennet 
var stor og i langrennet startet det 
ca. 100 mann fra 8 bedrifter. Rennet 
startet kl. 11 under darlige veer- og 
f0reforhold. Resultatene fra rennet 
har tidligere statt i Hansaposten. 
Her skal bare gjentaes at Hansa 
Idrettslag fikk sin 1. aksje i «Anker
pokalem oppsatt av dir. ved B.M.V. 
Vart lag fikk ogsa pokalen for beste 
3-mannslag i klassene over 35 ar . 

Slalamrennet startet kl. 14.30 og 
ogsa her viste vare gamlekarer at de 
var best, idet de vant pokalen for 
beste 3-mannslag over 35 ar. 

Uten a skryte ma vi fa lov a si at 
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vi kom godt fra arrangementet av 
et av Vestlandets st0rste skirenn. 

Premieutdelingen ble holdt i K j0b 
mannsforeningen. Dessverre var det 
liten tilslutning fra de andre bedrifts
lagene, sa det ble et st0rre under
skudd, men de som var der hadde 
en hyggelig kveld . 

Hansarennet ble holdt pa Kvam
skogen 29/3 1953. Man hadde vansker 
med a finne en brukbar 10ype, da 
det var lite sn0, og alle bekker var 
apne. Tilslutt lyktes det a finne en 
10ype som ble gatt 2 ganger, og som 
var i lengste laget. Det var darlige 
foreforhold . 

Resultatene for de beste ble: 
Langrenn, k l. 1 under 35 ar: 

1. John 0stensen 1.11.25 t im. 
2. Kaare Larsen 1.13 
3. Odd -ilssen 1.14.41 

Kl. II, 35-50 dr: 
1. Trygve Gjesdal 1.03.36 tim. 
2. Haakon ndersen 1.03.53 
3. Sverre Blom 1.09.06 

Kl. III, over 50 dr: 
1. Oskar Endresen 1.32.44 tim. 



Enslig ma 
«Sukkerto nn pd 
]( vam k pp en«. 

s ogen. 

Full fart ov 
Heiane. er 
Kvamskogen. 

Stille vann . 
Eil~eda len i 
]( . 

vamskogen. 
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- Og der ld «N eger
landsbyen» . 

Kvamskogen. 

Her er broen - men 
hvor gdr veien? 

H allingskeid. 

To linjer metes. 

747 

Kleivavann, 
B allingskeid. 



Kl. IV, damer 5 km . : 

1. Turid Hannes tad 3 0. 54 tirn. 

2. Johanna Karb0 34.54 

Kl. V, aktive: 

1. Otto Rasmussen 58.30 tim. 

Slaldm kl. I, under 35 dr: 

1. John 0stensen 
2. Harry 0vreb0 
3. Odd ilssen 

Kl. II, over 
1. Jon M. Andersen 
2. Hakon Andersen 
3. Trygve Gjesdal 

71.1 sek. 
88.2 

115.5 

35 dr: 
80.0 sek. 
80.7 
94.9 

Damer: 

BRIDGE 

Interessen for bridge er star innen 

laget, men det er vanskelig a finne 

en kveld som passer for de fleste slik 

at man kan ga over til faste spille

kvelder. Likeens er det vanskelig med 

lokaler, men opp;rnahnen haper at det 

skal ordne seg, sa vi kan ta opp 

Hansamesterskap i bridge. I fjor 

h0st hadde vi en turnering med Opp-

malingsvesenet. Vi stilte med 2 lag 

a 4 ;rnann. Slultresultatet ble 11-1 

i var fav0r. 
Det er senere ·lagt ut tegningsliste 

for bedriftsturnering. Vi meldte pa 

6 mann, men turneringen er utsatt 

inntil videre. 

Turid Hannestad 87 .3 sek. I bedriftsmesterskapet i terrengl0p 

Aktive: 
1. Otto Rasmussen 

deltok vi med 2 mann. Trygve Gjesdal 

ble nr. 1 og bedriftsmester i kl. over 

84.8 sek. 35 ar. Sverre Blom ble nr. 3 i samme 

Resultatet ble at Hakon Andersen 

sam;rnenlagt ble best med 373 p. og 

fikk sin 2. aksje i dir. Murstad og 

frues pokal. 

2. Trygve Gjesdal 342 p. 

3. John 0stensen 322 

4. Einar Seim 271 -

Otto Rasmussen fikk sin 2. aksje i 

Hansa Bryggeris pokal med 417 p. 

klasse. 
I et bedriftsstevne i friidrett startet 

Sverre Blom og ble nr. 2 bade i lengde 

og 100 m. 10p, og nr. 5 i kulest0t. 

I bedriftsmesterskapet i friidrett 

startet Sverre Blom og John 0stensen 

Sverre Blom ble bedriftsmester bade 

i 100 ;rn. 10p og i lengdesprang. 

Han har ogsa vCBrt med i bedrifts

sy kling og fotball og er vart lags mest 

allsidige idrettsmann. 
Bedriftsmesterskapet i skyting ble 

holdt pa skytebanen pa esttun, 

s0ndag 27 /9 1953. 
Vart lag hadde hatt et par trenings

kvelder pa banen til Bergen ordre. 

Blant de beste 5-mannslag ble vi nr. 

11 sammenlagt. Vart lag besto av 

Per Haugen 118 p., A . Johnsen 113 p., 

0. Nesse og H. Kristiansen, begge 

110 p. og Hannisdal 109 p. Til

sammen 560 p. 
Hansamesterskapet i skyting ble 

holdt pa banen til Bergen ordre, 

s0ndag 11/10 1953. 
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Det deltok 9 mann. 
Resultatet ble: 

1. Hansam. A. Jonsson 124 p. 
2. 0. ' esse 123 -
3. 
4-. 
5. 

H. Raasok 
H. Kvilekval 
P. Haugen 

FOTBALL 

121 -
117 -
116 -

Fotballsesongen 1953 har vcert for
holdsvis stille for bedriftsfotballen. 
Der er vanskeligheter bade med baner 
og dommere og det er ogsa vanskelig 
for lagene a fa innend0rstrening. Vart 
lag har saledes fatt treningstid fra 
kl. 17 .00 en gang i uken, noe en ikke 
kan vcere tjent med. Heldigvis har vi 
fatt en ordning med Iymark, sa vi 
kan fa benytte badstuen deres etter 
treningen pa barren ved Stadion. 
Vart lag har i sesongen spilt 3 obliga
toriske kamper. Resultatene av de 
enkelte kamper ble: 

Oppmalingen-Hansa 
Veivesenet-Hansa 
E. G. A.-Hansa 

8-0 
0-4 
0-2 

Laget har spilt endel privatkamper 
med lag fra distriktene. Bl. a. en kamp 
i B0vagen mot Hordab0 Idrettslag 
hvor vi vant med 3-2. Videre en 
kamp pa Ulven mot et sammensatt 
militcerlag, der vi tapte med 3-2. 

I en privatlrnmp i Stavanger mot 
«Tom tapte vi med 4-3 . Tou-karene 
var som vanlig utmerkede verter, og 
var interessert i a fa gjenopptatt 
pokalkam pene som vi hadde tidligere. 
Turen var meget vellykket . 

Deter et stort aktivum at vi na kan 
stille et god t lag med folk som er fast 
ansatt pa Hansa. og saledes slipper 
a ty til folk som bare blir en kort tid 
i bedriften. Det er lenge siden laget 
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har hatt sa mange habile fotball
spillere. Hvis vi na bare kan fa en 
treningskveld en dag i uken som 
passer oss bedre enn den vi hittil har 
hatt, og til varen kan fa benytte 
badstuen til (( -ymark», sa vil vi 
sikkert kunne vise mere positive resul
tater for laget vart til neste ar. 

* 
I det store og hele ma vi si at 

sesongen har v~rt bra. I enkelte 
idrettsgrener ventet vi likevel st0rre 
deltagelse av vare medlemmer. Vi 
far hape at vare 2 representanter fra 
iclrettskurset pa Voss. (John og Sverre) 
ville.ere fra seg det de har snappet opp 
pa kurset, da helst ved et par in
struksj onskvelder i h0velige lokaler. 

Til slutt vil styret fa 0nske alle 
sine medlemmer en god jul og et 
godt nyttar. Vi haper at dere ogsa 
til neste ar gar inn for a gj 0re deres 
beste for laget og bedriften, og vise 
like stor interesse som i sesongen som 
er gatt. 

H. 0. 

ARSFESTEN 
Hansa Idrettslag's drsfest ble holdt 

31/10 1953 i Bergen Handverks- og 
Industriforenings lokaler. 

Soni i tidligere ar var ogsa denne 
festen vellykket med god mat, gode 
sanger og taler, og god musikk. 
Formannen overrakte pokalen for den 
beste medlemsinnsats, sportslig og 
administrativt, til Sverre Blom. Han 
fikk pokalen til odel og eie etter a ha 
vunnet den 3 ganger. Likesa ble der 
utdelt premier for Hansamesterskapet 
i skyting. Premievinnerne ble hjertelig 
hyldet. Dansen gikk sa lystig til kl. 
1.30, da de ca. 60 deltagere brnt opp. 

H. 0. 



30-drs jubilanter: 

Herman Hansen, snekker, 18. febr. 
Amanda 0kland, tapperiet, 19. mars 

F @dselsdager: 

70 d1': 

Einar Havre, utenbys lager, . 4. 
januar, Jens Thunem, maskemaler, 
7. februar, Paul Hansen, malteriet, 
28. februar . 

60 d·r: 

Herman Sj0thun, kasserer, 11. jan. 

Ekteskap: 

Tordis Titlestad (bokholderiet) -
Anton Christian Ramm, 12 . des. 1953. 

F@dt: 

Willy Tollefsen og hustru Ellen 
Margrete fikk en s0nn 9 /10. 

Vi gratule11er I 

25-drs jubilant: 
Borghild Barth

ness, sentralen, 15. 
mars, 1954. 
Blomster til B .B. 
J a <let har bun fa tt mange 
ganger Lade «pa huset» O;{ 

utenfor, men ida~ komrner 
<let en ekstra !:tor l>ulrntt i 
anledning 25 ii.rs jul>ileet. 
Er <let ikke mulig. sier De? 
Nei dP.t h0res overraskende, 
men faktum er at 15. mars 
blir det 25 arsiden Borgbild 
Bar thncss kom til Hansa . 
Hva s ternmen angar er bun 
den mest k jente av oss alle, 
nu vil vi vi gjerne se henne 
ogsa. 

H ovedbokholder V aJrld fylte 70 dr 
14. november. 

B egynt: Bedriften : 

Arne Dyrnes, 19. oktober. 

Velkommen! 

UTGITT AV A/S II ANS A BR YGGERI 

som det 60de i rekken av bedriftsblad for funksjo
ncerer og arbeidere. 

R edaktor: Hans Wabeck Han sen. 

Redaksjonsrad: A. Jonsson . Alex. Pihl, Hans M 
Olsvold, Jolts. Rasmussen. 

~5')~@$)u~j)1) ======---====== 
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