
Jubelstund hos Rank-Arena:
Første radio efter branden

I lobet af kun fire måneder og 13 dage er produktionen blevet genoptaget, og der er nu beskæftiget
126 med fremstilling af radioer, højttalere og pladespillere

Jubelen bolgede gennem de loka-
ler, som Rank-Arena midlertidigt
har Met stillet til rådighed pa Hede
Nielsens Fabrikker i Godsbanegade.
Hele personalet var til stede for
at være med i den glædelige begi-
venhed: Run fire måneder og tret-
ten dage efter den ødelæggende
brand pa „Arena" gled det forste
radioapparat, model T 2700, ud fra

samlebåndet. Der blev talt og
skålet, og det var der god grund til.
Ingen havde turdet babe pa, at der
i de interimistisk, men

hensigtsmæssigt indrettede lokaler kunne
komme en produktion i gang saå
hurtigt. Der er al mulig grund til
at sige anerkendende ord til de
mange, som har bidt tænderne sam-
men og genskabt den produktion,
som så brat blev afbrudt ved stor-
branden.

Og nu gar det slag i slag. Mas-
ser af T 2700 buyer færdiggjort
daglig og sendt ud pa markedet.
Fa dage efter fulgte den første,
mere avancerede T 2600 efter, og
samtidig fremstilles der pladespil-
lere og højttalere. Allerede pa nu-

værende tidspunkt er der
beskæftiget 165 mennesker i produktionen,
og de gar til opgaven med lyst og
energi. Den dag, da Arena-fabrik-
ken sank i grus, er kommet pa af-
stand.

Nybygning klar
til august

Samtidig med, at produktionen er
kommet i gang, er byggeriet pa
den ny fabrik startet. Heldigvis har
det vist sig, at den store cement-
sokkel er intakt. Den 20. Septem-
ber begyndte man at støbe pillerne
til fabrikken, og dette arbejde skal
være færdigt den 15. november.
Montagen af drager foregår 8.-15.
december, rørspær til taget begyn-
der man at sætte pa plads den 10.
december og skal være færdige
hermed den 9. januar næste å r.

Samtidig er man gået i gang
med at montere de 140 facade-
elementer, og tempoet er be-
regnet til femten om dagen. Der
skal foretages fugning af mel-
lemrum, som sammenlagt er pa
1,8 kilometer. Indflytningen
den ny fabrik begynder efter
planen den 1. maj, laboratoriet
folger efter den 1. juni, mens
kontorerne monteres inden for
sommerferieperioden, og så skul-
le fabrikken kore engang i au-
gust, siger direktor Niels Hede

Nielsen. Det er godt et år efter,
at branden har fundet sted.

Mange forberedelser er gjort for
at fa skabt den helt rigtige indret-
ning. Man har hi. a. set pa kontor-
landskaber forskellige steder i Ian-
det, og forleden var personalet ude
at afprøve kontorlandskabet hos
Brdr. Michaelsen i Hedensted. De
skal sa være med til at afore, om
det skal være den slags rammer om
det fremtidige arbejde.

Gave til
fregatten „Jylland"

I gar havde Rank-Arena onsket
at markere produktionens genop-
tagelse pa en særlig made, nemlig
ved at skænke Arena T 2700 med
tilhørende højttalere til fregatten
„Jylland". Det var meningen, at
fregatten skulle danne baggrunds-
motiv for en stor, 36-sidet
sæsonbrochure for Arena, men pa grund
af branden matte man nøjes med
tre brochurer med fire sider i hver.
Hos Arena mente man, at det vine
være en udmærket idé at skænke
radioanlægget til Foreningen af
Fregatten „Jylland"s Vernier. Pa
fregatten er installeret et

højtaleranlæg med tilsluttet båndoptager,
hvorigennem de mange tusinde, der
årligt besøger fregatten, far oplys-
ninger om skibet. Det gamle anlæg
er udslidt.

Direktor Niels Hede Nielsen (til hojre) har overrakt Arena-gaven til de to repræsentanter for fregat-
ten „Jylland".

Gaveoverrækkelsen fandt sted
byggepladsen i gar, og radioappa-
ratet blev modtaget af formanden
for foreningen, politiassistent S. A.
Jensen, og manden, der sorger for
vedligeholdelse af det historiske

fartøj, skibsbygmester Thum Niel-
sen. — Vi syntes, det var en

værdig made for as at markere pro-
duktionens genoptagelse ved at

tænke pa fregatten „Jylland", og vi
er lykkelige for, at vi er kommet I
gang igen, sagde direktor Niels
Hede Nielsen.

Politiassistent S. A. Jensen sag-
de, at man var meget taknemlige
for, at Horsens-virksomheden hav-
de skænket den smukke gave, og
man betragtede det som en ære at
fa overdraget det første produkt,
der var udgået fra samlebåndet.

P. N.
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