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Norden-medarbejdere indbydes til tegning af aktier i FLS. Medarbej- 
dere med 2 års anciennitet kan købe een eller to aktier å 500 kr. 
til kurs 100. Fordelagtige låneordninger anvises, Aktierne skal ef- 
ter loven være bundet i 5 år og har samme rettigheder som firmaets 
øvrige aktier. Kursværdien pr. 7/11 1975 var over 300 - d.v.s. at 
en 1.000 kr. aktie har en værdi på over 3.000 kr, Sidste frist for 
tegning er 25/11 1975. 
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FLS-maskinfabrik…—…...[.[.[.[.W[|[1..i Brasilien 

   
Mr. Victor Yves Diniz 

Den nyansatte brasilianske 
leder af den maskinfabrik, 
FLS har under opførelse i 
Brasilien, direktør V. Y. 
Diniz - i følge med direk- 
tør M. Halbye og ingeniør 
H. Mahler, FLS - besøgte 
3. november Norden for at 
se nærmere på planlæg- 
ningssystemet . 

NORDEN-0BS benyttede lej- 
ligheden til at få nærme- 
re oplysninger om den kom- 
mende brasilianske fabrik 
og om baggrunden for, at 
FLS opretter maskinfabrik 
i Brasilien. 

Mr, Diniz, hvor stor 
er fabrikken, og har 
man påbegyndt opfø- 
relsen? 

Maskinfabrikken er under 
bygning i nærheden af Belo 
Horizonte på et 150.000 m2 
areal. I øjeblikket er man 
i færd med at støbe funda- 
menter, 

Fabrikshallerne dækker ca, 
6.000 m? - i en bredde på 
24 m - og er overalt for- 
synet med elektriske kra- 
ner op til 25 t. 

Maskinfabrikken - som for- 
ventes at blive sat i 
drift i sommeren 1976 - 
er allerede fra starten 
forudset til at kunne ud- 
bygges til at dække et be- 
tydeligt større behov.   

Hvor mange ansatte 
er der regnet med? 

Vi påregner fra begyndel- 
sen at beskæftige ca. 130 
arbejdere og 25 funkt ionæ- 

rer - dét er, så vidt jeg 
kan se, nogenlunde samme 
antal medarbejdere, som 
er ansat på Norden-fabrik- 
ken. 

Der må vel ved sådan 
en ny fabrik være 
gjort grundige over- 
vejelser over, hvilke 
produkter man vil sig- 
te på at fremstille? 

Ja, fabrikken er først og 
fremmest indrettet til 
fremstilling af FLS-maski- 
ner såsom ovne, møller, 
separatorer o.lign. be- 
stemt for kunderne i den 
brasilianske cementindu- 
Stri, og de indkøbte ma-= 
skiner er specielt anskaf- 

fet til disse formål, Men 
derudover er vi allerede 
fra begyndelsen indstillet 
på at udnytte maskinkapa- 
citeten effektivt ved at 
satse på at blive under- 
leverandør til andre kun- 
der i Sydamerika, Vi har 
i den forbindelse netop i 
dag været i kontakt med 
Aalborg Værft, som er in- 

teresseret i et fremtidigt 
samarbejde om en kedelpro- 
duktion i Brasilien. 

Direktør Halbye, De 

leder jo ker fra Dan- 
mark det omfattende 
projekt. Hvad er bag- 
grunden for, at FLS 
engagerer sig med fa- 
brikation i Brasilien? 

Udviklingen i Brasilien 
har i de senere år været 
den, at der lægges stadig 
Større restriktioner på 
indførelsen af maskiner 
udefra, hvorved FLS efter-     

Direktør Mogens Halbye 

hånden er oppe på at skul- 

le lade 80 % af såmtlige 
leverancer til en cement- 
fabrik fabrikere lokalt. 
Hvis FLS derfor skal bli- 
ve på det brasilianske 
marked, er det i høj grad 
ønskeligt at kunne dispo- 
nere over egne produk- 

tionsfaciliteter, så vi 
såvel kvalitetsmæssigt 
som tidsmæssigt kan over- 

holde vore forpligtelser, 
Vi tror, at det brasili- 
anske marked er et af de 
hurtigst ekspanderende 
markeder i verden, og det 
gælder såvel for cement- 
industrien som for den 

metallurgiske industri, 
som Vi traditionelt i 
mange år har været en 
fast leverandør til 

Er dér her tale om 
en udvikling, der er 
speciel for Brasilien, 
eller er der tale om 
en udvikling, der 

finder sted også 
andre steder i ver- 
den? 

Der er ingen tvivl om, at 
udviklingen mange steder 
går i retning af, at de 
industrielt svagere lande 
efterhånden ønsker at ud=- 
vikle deres egen basis- 
industri, og eet af mid- 
lerne hertil er den suc-



cessive opbygning af re- 

striktioner mod import, 

som vi ser den i Brasili- 
en. 

For den menige mand 
kan det se ud, som 

om FLS gennem opfø- 
relse af maskinfa- 
brikker i udlandet 

på en vis måde påfø- 
rer sine danske ma= 
skinfabrikker en kon- 
kurrence, Er der fare 
for, at en væsentlig 
del af traditionelle 
FLS-produkter, som 
hidtil har været ud- 
ført på danske fa- 
brikker, fremover 

vil blive udført på 
udenlandske FLS-fa- 
brikker? 

Det er stadig vort mål at 
beskæftige vore egne fa- 
brikker i så vid udstræk- 
ning, som det er muligt. 
Den endelige kontrakt med 
kunderne er imidlertid of- 
te baseret på fabrikation 
i kundens hjemland, hvor 

det er muligt, men herud-= 
over kan finansieringsord- 
ninger af forskellig art 
være bestemmende for, om 
fabrikation skal foregå i 
det ene eller andet land. 
Der er næppe tvivl om, at 

en fortsat specialisering 
på egne fabrikker vil væ- 
re vejen fremad, så vi med 
avanceret maskinudstyr og 

høj arbejdsmæssig kvalitet 
fortsat kan klare os i 
konkurrencen, 

Vi må i øvrigt i denne 
forbindelse ikke tænke på 
ingeniørforretningens be- 
hov for cementmaskiner a- 
lene, slutter direktør 
Halbye, Der gøres et sta- 
dig større arbejde for, 
at maskinfabrikkerne i 
FLS-gruppen kommer i snæv- 
rere kontakt méd de øvrige 
gruppeselskaber, hvilket 
igen åbner muligheder for 
en god beskæftigelse,   

Selskabets besøg på NOR- 
DEN var desværre kun af 
få timers varighed. Nye 
aftaler og nye besøg var 
reserveret i fyldte lom- 
mebøger for de kommende 
dage. Der er tusindvis af 
sager, der skal klares, 
og spørgsmål, der skal 
løses, ved etablering af 
en splinterny FLS-maskin- 
fabrik i Brasilien. 

ERR   

Dagpenge- 

udvalg 
Sygeprocenten, der først 
på året lå på et antage- 
ligt niveau, er siden 

ferien steget væsentligt. 

Vi har haft flere lang- 
tidssyge (over 5 uger), 
som selvfølgelig virker 
kraftigt på statistikken. 

Procenten for ulykkestil- 
fælde ligger heldigvis 
meget lavt, hvilket sik- 
kert skyldes den kraftige 
sikkerhedskampagne, der 
åg ført gennem de senere 

T 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt 
møde den 22. oktober 1975. 

1. Kantineregnskabet pr. 
30/9 1975, der blev 
gennemgået, viser en 
omsætning på kr. 
132.727,- og et under- 

skud for såmme periode 

på kr. 13,126,-. 

2. For at undgå rustdan- 
nelser i skabene vil 
kantineudvalget foran- 
stalte indkøb af sæbe- 
skåle, således at hver 
mand vil få udleveret 
en til benyttelse her 
på fabrikken (Elmer 
Andersson ser på sa- 
gen). 

3. Kantineudvalget vil 
undersøge mulighederne 

for, åt der igen kan 
blive ophængt kunst på 
væggene i spisesalen 

(Elmer Andersson og   

Arne Christensen ta- 

ger sig af dette). 

4. Investeringsønskerne 
for 1976 og efterføl- 
gende 3 år blev gen- 
nemgået, og følgende 
blev medtaget: 

1. Udskiftning af re- 
sterende vinduer og 
døre i kantinebyg= 
ning. 

2. Udskiftning af 
loftsbelysning i 
omklædnings- og 
baderum, 

kw
 

Reparation og mo= 

dernisering af 

toiletter, 

4. Udskiftning af 
skabe i omklæd- 

ningsrum. 

5. Udskiftning af øl- 
og drikkevandsau- 
tomater i spisesal.



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 30. oktober 
1975 kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i samar- 

bejdsudvalget. 

Mogens Sall er indtrådt 
som nyt medlem af SU. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER. 

Drikkevandet i hal R bli- 
ver bragt i orden snarest. 
Vedrørende flytning af ud- 
valgsmedlemmer er den ned- 
satte gruppe fremkommet 

med følgende indstilling: 
Gruppen er enig i, at der 
ikke må være noget til 

hinder for en overflytning 
af udvalgsmedlemmer mellem 
de enkelte afdelinger. Der 
bør dog tages skyldigt 
hensyn til, at der er en 
suppleant i afdelingen, og 
at der foretages en så god 
orientering som muligt af 
de medarbejdere, der skal 

flyttes, 
Afdelingsudvalget i ma- 
skinværkstedet er genop- 
rettet. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ 
FORSKELLIGE UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste og 
kommenterede referatet fra 
møde i sikkerhedsudvalget 
den 3. september. 
Der arbejdes med spørgsmå- 

let om isolering af loft 
i hal R. 

Malerne har været til gen- 
nemlysning. 
Rengøring af væggene i M 
og N vil blive iværksat 
snarest, 

Man drøftede den nylig af- 
holdte sikkerhedskonferen- 
ce. Referat fra konferen- 

cen bekendtgøres i OBS, 
Frede Jensen oplæste og 
kommenterede referatet fra 
møde i kantineudvalget den 
22. oktober. 
Pladsen ved cykelskuret   

ønskes bragt i orden - og 
renholdt for søm. 
Dagpengeudvalget har af- 
holdt møde. Fraværsprocen- 
ten for 1975 indtil uge 42 
er 3,3, hvilket er en ned- 
gang i sammenligning med 
sidste år, 

W. Kok gennemgik de ind- 
komne referater fra møder 
i afdelingsudvalgene, der 
alle har drøftet eventuelle 
bevillinger, som'nu vil 
indgå i budgettet for 1976. 
Der er udkommet et nyt 
blad "Samarbejde". Der var 
enighed om åt tegne abon- 
nement på bladet, så alle 
SU-med lemmer får et eksem- 
plar. 
Der er optaget 4 film om 
samarbejde. Man var enige 
om, at formand og næstfor- 
mand foranlediger nogle af 
filmene fremvist for SU- 
medlemmerne og senére og- 

så for andre medarbejdere. 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD. 

Frede Jensen oplyste, at 
der i pladeværkstedet er 
beskæftigelse for den nu- 
værende styrke resten af 

året og for 65-70 mand i 
de første 6 uger af 1976, 
forudsat at vi får det ar- 
bejde fra Aalborg Værft, 
vi regner med, På nuværen- 
de tidspunkt mangler der 
arbejde til en snes mand 
først i det nye år, og 
får vi ikke det forventede 
arbejde fra Aalborg Værft, 
mangler der arbejde til 
yderligere 15 mand. 
I maskinværkstedet er der 
beskæftigelse til den nu- 
værende styrke resten af 

året, hvorefter der kom- 
mer et fald. 
Der arbejdes med en hel 
del tilbud, bl.a. på el- 

filtre og rør. 

Prisen på el-filter-dele   

vil på grund af stærk 
konkurrence på markedet 

blive væsentligt reduce- 
ret i forhold til tidlige- 
re. SU-medlemmerne for- 
står, at det er påtræn- 
gende åt få den store 
ordre - som omfatter 
11.000 timer - og er eni- 
ge i at støtte bestræbel- 
ser for nedsættelse af 
fremstillingsomkøstnin- 
gerne. 
Også priserne til Aalborg 
Værft har måttet reduce- 
res betydeligt for at £å 
eventuelle ordrer, 
Vi forsøger at oparbejde 
andre markeder og skal 
have et møde hos Nordjyl- 
lands Erhvervsråd med re- 
præsentanter for norske 
firmaer. Det er hensigten 
at holde en nogenlunde 

konstant arbejdsstyrke. 
Mogens Sall foreslog evt. 
at opstille forslagskas- 
ser og præmiere de for- 

slag, der indebærer for- 
bedringer. 
Jørgen Madsen redegjorde 
for udearbejdet, hvor der 

for øjeblikket er beskæf- 
tiget 16 mand på Rørdal, 
hvoraf der skal afgives 
2 mand til Dania, således 
at der hér bliver 16 mand. 
Der er arbejde på Rørdal 
til den nuværende styrke 
til omkring 15. november 
og derefter til 8 mand 
til omkring 23. december. 
På Dania er der arbejde 
til den nuværende styrke 
til omkring 20. november. 
For de 7 mand på DEF er 
der arbejde til omkring 
jul, 
På Rørdal har vi givet 
overslagspris på at tage 
den gamle ovn 77 ned i 

hele stykker, der skal 

bruges igen, men vi ken- 

der endnu ikke tidspunk- 
tet. 

På fabrikkerne satser man 
i øvrigt på så vidt muligt 
at klare arbejdet selv. 
Efter at FLS har overtaget 
Norden 100 % fra nytår



1975, har vi nu fået sam- 
me status som maskinfa- 

brikkerne i Valby og Li- 
beck med hensyn til kapa- 
citetsreservation og or- 

dreplacering, Norden er 

blevet repræsenteret i en 
projektgruppe, som skal 
udarbejde én klar forret- 
ningsgang vedrørende or- 
dreplacering på egne fa- 
brikker - et spørgsmål, 
der er blevet meget påtræn- 
gende i forbindelse med 
FLS' udadvendte konkurren- 
cCésituation ved, at bl.a. 

japansk maskinindustri på 
grund af støtteordninger 
kan tilbyde leverancer 
til det halve af det dan- 
ske prisniveau, 
Langtidsplanlægningen for 
FLS-maskinfabrikkerne er 
stadig under udarbejdelse. 
Oplægget skal være færdigt 
til nytår, - 

Der hår netop været prøve- 

kørt den hidtil største 
£ravemaskine. I forbindel- 
se méd ordrer til Bayano 

kommer der yderligere 2 
gravemaskiner, en af sam= 

me størrelse som dem, vi 

fremstiller, og en mindre. 
For ordrerne til Bayano 
måtte vi før 1/2 år siden 
afgive faste priser på 

februar 1975-niveau, 
Der har været besøg her på 
fabrikken af lederen af 
FLS' maskinfabrik i New 
York samt fra Boilers. 
Lederen af en fabrik, der 
skal startes i Brasilien, 

kommer på besøg, ligesom 
Lubeck sender 2 mand her- 
op for at se på skibsbyg- 
ning. 
Efter at der er kommet nye 
love om tilskud til bygge- 
ri inden for erhvervslivet, 
er projektet vedrørende 

udvidelse af hal P genop- 
taget, og vi har ansøgt om 
tilskud hertil. 

Der bliver foretaget op- 
rydning i nogle gamle rum 
for at få dem i brugbar 
stand, 

Motionsrummet er færdigt 

    
  

PUNKT 4: FERIE 1976, 

Der nedsattes et udvalg 
bestående af K. Debell, 
Henry Nielsen og Hans Pe- 
dersen samt fra ledelsen 
Knud V. Jensen, der skal 
komme med forslag til fe- 
rien næste år på næste SU- 

møde, således at ferien 
kan endeligt fastlægges 
inden nytår. 

PUNKT 5: PERSONALEPOLITIK. 

Henry Nielsen foreslog, at 

der nedsættes en arbejds- 

gruppe, som skal udarbejde 
rammerne for en personale- 
politik, evt. med ekspert- 
bistand. 
I personalepolitikken, der   

medtage spørgsmål som 
større åbenhed, flytning 
af udvalgsmedlemmer og 
sikkerhedsrepræsentånter, 
ansættelse og afskedigelse, 
tillid og samarbejde. 
Der blev nedsat en gruppe 
bestående af Frede Jensen, 
Henry Nielsen, Egon Olesen 
og P. Rusholt, der heref- 
ter kommer méd forslag til 
SU's godkendelse. 

   

PUNKT 6: EVENTUELT. 

P. Rusholt efterlyste fær- 
diggørelse af parkerings- 
pladsen, da tilkørsels- 
vejen stadig er meget dår- 
lig. W. Kok lovede at få 
dette bragt i orden. 

Mødet hævet kl. 17.50. 

    

15/10 1975: Den store gravemaskine - type SK 250 - 
til Platin, Irland, er prøvekørt.



Samarbejdsudvalg 
Til konferencen, der biev 

afholdt i selskabsloka- 
lerne den l4. og 21. ok- 
tober 1975, var indbudt 
fabrikkens sikkerhedsre- 
præsentanter og supplean- 
ter, Som konferenceleder 
var sikkerhedsinspektør 
Erik Jensen, Rørdal, mødt, 

Møderne blev indledt med 

en kort- gennemgang af sik- 
kerhedsudvalgets/sikker- 
hedsrepræsentanternes op- 

gaver, rettigheder m,v. 
(se Internt sikkerhedsar- 
bejde på virksomheder). 
Gennemgangen medførte en 
diskussion om følgende 
emner: 

1. Repræsentantens samar- 
bejde med arbejdslede- 
ren. 

2. De ansattes samarbejds- 
vilje med sikkerhedsre- 
præsentanten. 

ks Manglende aktivitet fra 
sikkerhedsgrupperne. 

4. Skal sikkerhedsrepræ- 
sentanten på lige fod 
med arbejdslederen på- 
tale sikkerhedsmæssige 
mangler? 

5. Skal sikkerhedsgrup- 

perne gå inspektions- 
runder? 

øv
 Skal sikkerhedsrepræ- 

sentanten interessere 
sig for sikkerhedsar- 

bejdet i andre afdelin- 
ger end den, hvori han 
er valgt? 

Erik Jensen anbefalede, at 
der blev foretaget inspek- 
tionsrunder, og sikker- 
hedsrepræsentanterne skal 
naturligvis på lige fod 
med arbejdslederne påtale 
mangler. En sikkerhedsre- 
præsentant må gerne påtale 
sikkerhedsmæssige mangler 
i andre afdelinger ved at 
henvende sig til de pågæl- 
dende afdelingers sikker- 

  

  

hedsgrupper. Er en sikker- 
hedsrepræsentant i tvivl 
om løsning af en opgave, 
kan han i mange tilfælde 
bruge Sikkerheds-Lomme- 
Håndbogen, der i koncen- 
treret form giver anvis- 
ninger om sikkerhed, der 
er brug for til daglig på 
arbejdspladsen. 

Det blev anbefalet, at så 
mange som muligt kommer på 
sikkerhedskursus, da disse 
kurser giver sikkerhedsre- 
præsentanten et større 

kendskab til sikkerheds- 
arbejdet. 

På baggrund af en ulykke 
med dødelig udgang på Fyn 
blev faren ved elektrici- 
tet og sikkerhedsforan- 
staltninger ved el-svejs- 

ning gennemgået. Det vi- 
ser sig ofte, at mange ik- 
ke er klar over den risiko, 
der kan være forbundet med 
svejsning, og når ulykker- 
ne indtræffer, skyldes det 
langt overvejende uagtsom- 
hed, mangel på omtanke og 
dårligt vedligeholdt mate- 
riel, I forbindelse med 
svejsning hår ESÅB udgivet 
en bog med titlen Sikker- 
hedsforanstaltninger ved 
svejsning, som sikkerheds- 

udvalget vil prøve at 
skaffe i et antal eksem- 
plarer, så alle får den at 
se, 

Stærkstrømsreg lementet 
blev også omtalt, og iføl- 
ge dette skal alle el-hånd- 
værktøjer have mindst 2 år- 
lige eftersyn. 

Der blev også tid til løs- 
ning af et par gruppeopga- 
ver. Den ene bestod af en 
skitse over et maskinværk- 
sted, som grupperne skulle 

få i sikkerhedsmæssig 
stand; den anden opgave 
var et spørgeskema, hvorpå 
grupperne skulle skrive om 

de mest påtrængende sik-   

kerhedsmæssige og sund- 
hedsmæssige problemer på 
virksomheden. 

Problemerne, som er refe- 
teret nedenfor, blev ik- 
ke løst på mødet, men vil 
blive taget op af sikker- 

hedsudvalget : 

a. Uddannelse af truck- 
fører. 

b. Sikkerhedsmæssig ved- 
ligeholdelse af trucks. 

c. Ånsvar' for smergel- 
stene, 

m Brug af sikkerheds- 

fodtøj. 

Rengøring, oprydning 
(kabler m.v.). 

£f. Brug af boremaskiner 
i beholdere (42 volt). 

g. Stilladser/stiger, 

Sikkerhedsbøjler på 

trucks. 

fm . 
rt
. 

i. Udsugning ved svejs- 
ning og maling. 

j- Udluftning i værkste- 
derne (vinduer). 

k. Mangel på løfteværktøj. 

1. Støjmåling. 

m. Hjelmpåbud, 

n. Påklædning ved dreje- 
bænke, boremaskiner 
MV se 

0. Instruktion af nye med- 
arbejdere. 

Dårlig behandling af 
sikkerhedsmateriel som 
stropper og seler. 

] 

I forbindelse med punkt 1 
Støjmåling kan nævnes, at 
Erik Jensen gerne vil være 
behjælpelig ved en sådan 
måling. 

Gennem sit gode kendskab 
til Norden lykkedes det 
Erik Jensen at få trukket 
mange af de sikkerhedsmæs- 
sige problemer, der havde 
relation til fabrikken, 
frem, og sikkerhedsudval- 
get håber derfor også, at 
Erik Jensen vil stille sig 

til rådighed en anden gang.



  Kondi 
Maskinfabrikken NORDEN 
har fået sit eget kondi- 
rum. 

Til glæde for alle medar- 
bejdere på NORDEN er dér 
ved hjælp fra samarbejds- 
udvalget og fra flere med- 

arbejdere oprettet alle 
tiders kondirum (i det 

gamle omklædningsrum). 
Nu er det kun dig, vi 
mangler til at beaytte 
de opstillede redskaber. 
Du bør tænke på, at det 

er dig selv, du snyder,   
ikke 085, hvis du bliver 
væk, det er din egen kon- 
di, det gælder. Kom og 
vær med, så du kan få dit 
kondital forbedret inden 
det nye år. 

Alle medarbejdere, der er 
interesseret, bedes ven- 

ligst kontakte et medlem 
fra Idrætsforeningens be- 
styrelse. Vent ikke til i 
morgen, kontakt os i dag, 
for din egen kondis skyld. 

Med sportslig hilsen 

Kurt M. Nielsen



dubilæum Sport Smil lidt mere 
Bordtennis: 

Træning foregår 

mandag kl. 19 - kl, ? 
onsdag kl. 19 - kl. ? 

Sidste mand bedes venligst 
slukke lyset og lukke por- 
ten efter sig. 

Badminton: 

Træning hver torsdag på 
Gl. Hasseris skole kl. 
20 - kl. 22 og på Fil-    

. stedvejens skole (Vej- En ny van Gogh? 25 år: gaard) kl. 21-- kl, 22. 
Ingeniør Frede Jensen - Min søn har målet tre 
1212,,75 Tadefodbold:: ting på Statens Museum 

i for Kunst, fortalte den 
Idrætsforeningen Norden stolte moder, 
deltager med to hold i - Det si'r du ikke, 
Stadionhallen søndag den - Jo, to. døre og en vin- 

23/11 1975: dueskarm. 
duleferie 19.55 Norden II-FT 

20.17 Norden I-AKI III 5 
Juleferien afholdes i ti- 20,28 Norden II-TEK Feteide ren 0FIahert hey 
den 24/12 - 2/1, begge 20.50 Norden I-Z00 de drukket sig svimlende 
dage inklusive, 21.12 Norden II-AKI I fuld i sit hjemmebryg, og 

21.34 Norden I-ABV I det var nu kommet så vidt, 
22,07 Norden II-NKT at han satte et skilt op 

22,29 Norden 1I-Plumrose på sit hus, hvorpå stod: 
0'Flahertys Zoo. 
Den lokale politibetjent 
opsøgte 0'Flaherty for at 
tale ham til fornuft og 
blev på stedet budt på 
et glas af hjemmebryggen. 
Et par timer efter kom 
han ud igen, kiggede med 
fortinnede øjne på for- 
samlingen uden for huset 
og sagde; 
- Det er allright, folkens, 
det værste er overstået. 
Han har solgt mig halvde- 
len af elefanterne. 

  
  

    

  
  

  - Nå, hvordan gik så din 
eksamen? spurgte” faderen 
sin søn, 

- Jo, det gik vist godt 
Professoren viste sig at 
være en meget gudfrygtig 
mand. 

- Nå, hvordan det? 
- Jo, hver gang jeg sva- 

  
    Han har hjerne som en computer - rede på et spørgsmål, sag- 

laver de mest fantastiske fejl ! de han: "Oh, Gud, oh, gode 
(Punch) Gud!" 

  

Ansvarh. redaktør Kaj Hollunder + Redaktionssekretær Edel Frederiksen


