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MINI-HUS TIL 14000 KRONER!
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Kong Haakons
kirke jubilerer
København (NTB-RB) Den nor
ske sjømannskirke i København,
Kong Haakons kirke, kan den 24.
november feire sitt 10-års-jubi
leum og begivenheten blir mar
kert ved en rekke tilstelninger,
som holdes i tiden fram til jubi
leet.
Kong Haakons kirke, som er en
av de mange norske sjømanns
kirker i fremmede havner verden
over, ble etter innvielsen den 24.
november 1958 sammen med Det
norske Hus det naturlige sam
lingssted for norsk ungdom i
København.
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Onsdag 20. november 1968

TIPPE PREMI ENE
Norsk Tipping A/S melder at
premiene for spilleomgang 46 er:
876 kroner for 12 riktige.
40 kroner for 11 riktige.
6 kroner for 10 riktige.
Premiene blir sendt mandag
25. november.
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EN 50 ÅR GAMMEL
montør mistet livet under en ar
beidsulykke i Moss mandagmens
han sammen med noen andre drev
med å tekke et tak på en fabrikk
bygning i byen. Han fait utfor ta
ket og ned i en stenrøys; et fall på
sju meter.

Mange stortings
representanter
trekker seg
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Odd Vikan (til høyre) og Ole Nerdal i ferd med å sette tak på en brakke.
I denne husmangelens tid, med
overbudsstatsråder og inflatorisk
bygge-krone:- gjør det godt åse
at et brukbart minihus kan føres
opp for 14 000 kroner fullt ferdig
og vinterisolert, med innlagt
strøm, ovn og ferdigmalt.
Riktignok dreier det seg ikke
om noe slott eller en villa, inn
holdet kommer ikke opp i mer
enn 20 kvadratmeter, men både
vegarbeidere ogtelegraf-folksom
benytter disse arbeidsbrakkene
fra Arne Andreassen
på
Tverlandet, har aldri klagetover
kalde føtter og dørtrekk når vin
terkulden huserer utenfor.

COMBI-hus har Andreassen
kalt dem og i løpet av en tiårs
periode har snekkerne hans satt
opp atskillige eksemplarer, både
for vegvesenet og Telegrafver
ket. En enslig eldre dame har
nettopp fått bygget en slik brak
ke som "ene-bolig", og har sagt
seg godt tilfreds med resultatet.
Arbeidsleder Odd Vikan for
teller til Nordlands Framtid at
COMBI-husene framstår i ulike
varianter og størrelser, fra 3x2.5
meters kvadratinnhold til 7.5x2.5
Vegvesenet og Telegrafverket av-

tar vanligvis firemanns -brakker,
som altså komplett koster 14 000
kroner. De største brakkene fal
ler en del dyrere.
Det tar ikke lange tiden å fa
ferdig én slik anleggsbrakke,
men da må materialene være ut
målt og tilskåret på forhånd.
Man reiser syllen på null komma
niks, setter opp hjørneplankene
og følger etter med takbjelker
og manglende mellomledd, og
dermed framstår et COMBI-hus
av første klasse.
For tiden er fem mann opptatt
hele dagen med å spikre sam

men anleggsbrakker, og etter
som avsetningen ikke gir grunn
til klager, er arbeidssituasjonen
meget god ved COMBI-fabrikken
på Tverlandet.
MAXIM

Oslo (NTB) Hittil har 43 stor
tingsrepresentanter frasagt seg
nominasjon foran stortingsvalget
neste år, framgikk det ifølge
Arbeiderbladet av en oversikt fra
gruppesekretariatene i Stortinget.
Til sammenligning nevnesatval
get i 1965 brakte 48 nye repre
sentanter inn på Stortinget. Den
varslede avgang fordeler seg slik
at av Arbeiderpartiets 68 repre
sentantar går 20, av Høyres 31
går 7, av Kristelig Folkepartis
13 går 4, av Senterpartiets T 8
går 6, av Venstres 18 går 5 og
av SFs to går den ene.

Ny Amazon
2” liters B 20-motor, 90 eller 118 HK
to-krets servobremser-system Volvo 140
luftforvarming for effektiv kaldstart
vekselstrømsdynamo
eksosrensing-også for bedre økonomi
og prisen

... kr. 27.300
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To ferdige COMBI-brakker. Hver av dem veier sine tre tonn, fullt ferdig med inventar.

Borman ogMuller
bor iSør-Amerika
Strasbourg (NTB-Reuter) De
tidligere nazi-lederne Martin
Borman og Helnrich Muller bor
nå i en avsidesliggende landsby i
Sør-Amerika omgitt av vakter
med blant annet radioutstyr, hev
det lederen for det jødiske doku
mentasjonssenter i Wien.

Simon Wiesenthal uttalte over
for pressen at en delbetydnings
fulle nazister i Latin-Amerika
var blitt tvunget til å være stadig
på flyttefot for å føle seg trygge
etter rettssaken mot Adolf Eich
mann.
Martin Borman, som var Hit-

lers stedfortreder, og Heinrich
Muller, som var sjef for Gestapo,
bor nå i en landsby, som ligger
på et punkt hvor grensene mel
lom tre land møtes, sa Wiesent
hal. Han la imidlertid til at de
betydelige pengemidler de hadde
til disposisjon, vil gjøre det van
skelig å ta dem til fange.
Wiesenthal fortalte også at han
hadde avgjørende informasjoner
om dr. Josef Mengele, som var
sjefslege i tilintetgjørelsesleiren
Auschwitz, hvor han foretok de
uhyggeligste eksperimenter på
levende mennesker. Wiesenthal sa
at Mengele nå er blitt statsbor
ger i Par»emav.
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