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Stof kan offentliggøres 
under mærke, men redak- 
tøren skal kende indsen- 

derens navn og afdeling: 

Eftertryk med kildeangi- 

velse er tilladt.   

Langtidsplan—og hvad så? 
For én god måneds tid si- 
den blev sidste hånd lagt 
på NORDENS langtidsplan, 
og der blev dermed såt 
et foreløbigt punktum - 

eller måske snarere et 

semikolon - før et stort 
arbejde, som en god del 
af NORDENS medarbejdere 
på den ene eller anden 

måde har været engageret 

i over en période på mere 

end et år, 

Summen af alle disse kræf- 
ter - essensen af telefon- 

bog-tykke EDB-udskrifter - 

og efterdøénninger efter 
gruppemøder med sværdslag 

for nye synspunkter =- alt 
dette er nu kogt ned i en 

lille temmelig uprætentiøs 
blå mappe, hvori der på 
38 sider redegøres for ar- 
bejdet og de konklusioner, 
der er draget. 

Langtidsplanen har netop 
været behandlet i FLS! 

direktion, som har udtrykt 

tilfredshed med arbejdet, 
Man betegner det som en 

udmærket rapport, et godt 
LTP-arbejde, og der er me- 
gen ros til NORDEN, Der er 
grund til at lade disse 

udsagn gå videre til alle 
de medarbejdere, som har 
bidraget til arbejdet, 

Med langtidsplanen er der 
skabt et værktøj, der in- 
dikerer, hvilken kurs NOR- 

DEN skal følge frem til 

1985 - så gødt som det kan 
gøres i dag. Fremtiden vil 
sandsynligvis ikke følge 
NORDENS langtidsplan linie 
for linie - de forslidte 

ørd om at "det især er 
svært at spå om fremtiden" 
har stadig gyldighed - men 

det er ubestridt, at den 

virksomhed, der har sat 

sig et mål for fremtiden - 
et mål som alle ansatte 

kender og accepterer - vil   

have langt større chancer 
og muligheder for at 
overleve end virksomhe- 

den, der lever fra dag 

til dag og lader tilfæl- 

digheder påvirke de be- 
slutuinger, som til en- 
hver tid tages. 

Det er tidligere sagt, og 

det skal atter understre- 

ges, at langtidsplanlæg- 

ning det er ikke noget, 

der udføres for tid og 

evighed - det, der står 
i rapporten, er ikke 

sandheder, der gælder til 

enhver tid og under alle 
omstændigheder. 

Med langtidsplan er sat 
en hovedkurs under for- 
udsætninger, som er vel- 

definerede - men disse 

forudsætninger kan æn- 
dre sig - eller det kan 
være, at endnu bedre mu=- 
ligheder, end man hår 

regnet med, dukker op - 

og hvis det sker, så kø- 
rer man naturligvis ikke 
bare "der-ud-å" = nej så 
korrigeres kursen, og det 

vil betyde, at langtids= 

planen årlig tages op til 
justering og konstatering 

af, om man også stadig er 
på den bedst mulige vej. 

Det er almindelig kendt, 
at de seneste år desvær- 
re har været præget af 

månge virksomhedsluknin- 
ger, og årsagerne hertil 
har naturligvis været 
mange - men det har for- 
mentlig været et gennem- 

gående træk, at disse 
virksomheder ikke har 
haft det værktøj, der 
ligger i at have en lang- 
tidsplan. 

Derfor har langtidsplan 

også noget med tryghed på 
arbejdspladsen at gøre - 
at der er iværksat kræf-



ter, for at virksomheden 

også eksisterer i fremti- 
den. Og på dette grundlag 

kan vi alle på NORDEN 
ønske hinanden "god frem- 
tid" - ikke mindst på ba- 
sis af det overståede 
LTP-arbejde. 

  

  

  

    

  

  

FLS-M 
OPDELING AF PRODUKTTONS- 
OMRÅDET PÅ FLS-M. 

FLS-M vil pr. 1/9 1977 
opdele produktionen i et 

pladeområde og et maskin- 
og gearområde. Som pro- 

duktionschefer er udpeget 

henholdsvis ingeniør L.C. 
Olsen og ingeniør T. Hur- 
vig. 

Ændringen medfører, at en 

del af hjælpefunktionerne 
henføres til de respekti- 
ve produktionsområder - 

således varetager afdelin- 

gerne hver for sig selv 

planlægning inden for 
eget område. 

FLS-M's sålg - såvel til 
FLS-H som til andre kun- 
der - vil blive varetaget 
af ingeniør T. Pind. 

Et hold fra FLS-M har ny- 

lig besøgt FLS-NO for at 
danne sig indtryk af vor 
arbejdsgang ved planlæg- 
ning og igangsætning af 

arbejde.   

”Aalborg 
Som omtalt i dagspressen 
arbejdes der fra kommunal 

side på at etablere en 
tredie vejforbindelse 

over Limfjorden med til- 
hørende vejanlæg, 

Der er vel ingen, der fo- 

reløbig regner med, at 

der bliver tale om byg= 
ning af et sådant vejnet, 

men det er fornuftigt, at 
der i tide planlægges, 
således at de arealer, 
som skal anvendes, bliver 

disponerede i god tid, så 
at der ikke skal foreta- 
ges unødvendige nedriv- 

ninger og forstyrrelser 

af det fremtidige bymil- 
jø. 

Uheldigvis ligger NORDEN 

i den zone, som er i sø- 

gelyset i forbindelse med 

den projekterede vej. Ef- 
ter et tidligere fremsat 
forslag gik vejen tværs 
over NORDENS grund lige 
nord for hal P, og det 
ville fuldstændigt kuld- 
kaste de ideer, som NOR- 
DEN har bygget sin virk- 

somhed op på - nemlig ad- 
gang til egen havn, 

Fornuftige drøftelser med 
kommunen - og dårlige 
bundforhold for anlæg af 
vej - har medført ændrede 
planer. Vejen er nu pro- 

jekteret i den del af fa- 

briksarealet, hvor det 
tidligere råjernsanlæg lå, 

Fabrikkens ledelse har, 
som det har været fremhæ- 

vet ved adskillige lejlig- 
heder, ikke aktuelle pla- 
ner om at forøge NORDENS 

aktivitet - men det vil 

øver før en lang fremtid 

være vigtigt at sikre sig 

rimelige udviklingsmulig- 
heder, og ud fra de forud- 

sætninger, som NORDEN har 

ved af besidde egen havn,   

viser vej” 
er det sandsynligt, at 

dette vil samle beslægte- 

de aktiviteter. 

  

Der er derfor - i samråd 
med Danalith - foretåget 

undersøgelser af de byg- 

gemuligheder, der er til 
stede på fabrikkens area- 
ler. Umiddelbart synes 

disse muligheder åt være 

næsten ubegrænsede, de 

store vidder taget i be- 

tragtning. Imidlertid er 

en meget betydelig del af 

arealet - fra en linie, 

der går fra hal P til for- 
valterkontoret øg ud mod 

fjorden - dels opfyldte 
lergrave og dels opfyldt 

fjordbund. 

Undersøgelser i forbindel- 

se med evt, bygning af en 

Navilite-fabrik i 1969 

viste, at bundforholdene 

var så ringe, at man skul- 
le 20 m.ned i.grunden for 

at finde fast bund. 

Under den synsvinkel inde- 
bærer grundarealet, hvor 

det gamle råjernsanlæg var 
beliggende, det bedst be- 

byggelsesmeæessige areal, og 

dette areal ville - uden 
at der på nuværende tids- 
punkt er tale om det el- 
ler planer herom - kunne 
give plads for i alt ca. 

6000 mZ værkstedshaller 
med kraftige kraner og 
udstyr for tunge plade- 

konstruktioner svarende 
til beskæftigelse af 250 
mand . 

På baggrund af disse om- 
stændigheder er der opta- 

get drøftelser med kommu- 
nen med hensyn til at få 
en sydligere beliggenhed 
af vejen, så NORDEN også 

i fremtiden kan være i be- 
siddelse af muligheder for 

nyt tiltag.



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 25. august 

1977 kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i samar- 

be jdsudvalget. 

Som suppleanter for Jør- 
gen Madsen, Hans Pedersen 

og Mogens Sall var mødt 
Hardy Nielsen, Tage Han- 

sen og Erik Thomsen. 

I mødet deltog Steen Fre- 

deriksen og Leif Griinne- 
rup som gæster. 

PUNKT 1; BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER, 

Kondensatorbåtteri til 
el-anlægget installeres i 

meget nær fremtid. 
Vedrørende miniværksted 

fremkom SU-medlemmerne 
med kommentarer til den 

på sidste SU-møde udleve- 
rede rapport. Henry 

Nielsen var ikke enig 
i, at det nedsatte ud- 

valg havde foreslået op- 

rettelsen af et miniværk- 

sted udskudt på grund af 
den udarbejdede LTP. Det 

er ikke tanken ved opret- 

telse af et miniværksted 

kun at nedsætte omkostnin- 
gerne, men også at prøve 
en ny samarbejdsform, og 
han anmodede om, at man 

arbejder videre med 
spørgsmålet. 
Et højttaleranlæg vil nu 

blive sat op i kantinen. 
Den ny vejføring har væ- 
ret behandlet på et by- 

rådsmøde, og i princippet 
er placeringen vedtaget, 

men der kan foretages ju- 

steringer af beliggenhe- 

den. Vejen passerer i 

forslaget over arealerne 
for det gamle råjernsan- 
læg. Disse arealer udgør 
de umiddelbart bebyggeli- 

ge muligheder for udvi- 
delser med værkstedshal- 

ler med tunge kraner, idet 

resten af grunden består   

af opfyldte lergrave og 

Fjordbund. AÅrealerne re- 

præsenterer ca. 250 muli- 

ge arbejdspladser, Fabrik- 
ken vil nu over for kom- 
munen i et brev redegøre 
for sine synspunkter og 

søge at få vejen placeret 

sydligere. Der vil også 
blive tale om etablering 

af et rensningsanlæg i 

nærheden af Norden. 
Der søges sendt 2 SU-med- 
lemmer på kursus i løbet 
af efteråret. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRA 
FORSKELLIGE UDVALG. 

Referatet af mødet i kan- 
tineudvalget den 15. au- 
gust var før SU-mødet ud- 
leveret til medlemmerne. 
W. Kok gennemgik refera- 
terne fra møder i afde- 
lingsudvalgene, der alle 

har afholdt møde siden 
sidste SU-møde. 
Man drøftede en turnus- 

ordning for lærlingene. 

Der er visse vanskelighe- 
der med at opfylde ønske 

fra pladelærlinge om at få 
en kortere tid i maskin- 

værkstedet på grund af 
manglende egnet arbejde. 

Mulighederne for dreje- 
kursus på Teknisk Skole 
eller lignende foreslås 
undersøgt. 

Henry Nielsen ønskede, at 

der blev set på lærlinge- 
nes løn, da de, når de ar- 

bejder alene, får lavere 
løn, end når de arbejder 
sammen med svende. 
Baggrunden for at samle 

pladearbejde i hal U og 
flytte montage til hal S 
blev gennemdrøftet. Sti- 
gende krav til de maski- 

ner, vi fremstiller, be- 
tyder, at vi må sikre, at 
montageforholdene forbed- 
res, og at der ikke svej- 
ses m.m. i samme lokale, 
hvor der monteres. Det   

undersøges, hvilke æn- 
dringer der må foreta- 
ges i forbindelse med 

ombytningen af værkste=- 
derne. 

Tage Hansen nævnte pro- 

blemet med overfladebe- 

handling i vintermåne- 

derne. 
Dagpengeudvalget oply- 
ste, at sygeprocenten 
er faldet lidt på års- 
basis. 

  

En parkeringsplads er 

noget, men finder, når 
man tilfældigvis ikke 
har vognen med sig! 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD. 

Der er med kendte og re- 

serverede ordrer for re= 
sten af året beskæftigel- 
se i pladeværkstederne 
til ca. 75 mand (ca. 80.%), 

i maskinværkstedet til ca. 
14 mand (ca. 85 %) og i 
montageværkstedet til ca. 
3 mand (ca. 60 %). 

På udearbejde er der på 
Rørdal beskæftigelse til 
6 mand i ca. 2 uger og 
på DEF til 3 mand i ca. 
18 uger. Der er 2 mand på 
rejsearbejde i ca. 4 uger 

og 2 mand i ca. 45 uger. 
Der er en meget kraftig



afmatning i den foran- 

stående arbejdsmængde på 
udearbejde, og spørgsmå- 

let om afskedigelser på 
grund af den svigtende 

ordretilgang blev drøf- 

tet. Der er gjort store 

bestræbelser for at skaf- 

fe andet arbejde, f.eks. 

på fabrikken, og det ser 

ud til, at der kan skaf- 

fes erstatningsarbejde i 
et sådant omfang, at næ- 
sten alle givne opsigel- 

sesvarsler vil kunne 

trækkes tilbage. 
For øjeblikket er der i 

alt 244 medarbejdere på 
Norden. 
Der er givet følgende be- 
villinger: Punktudsugning 
af svejserøg i hal R, 

port i brænderværksted, 

porte i hal M og N, talje 
i maskinværksted, løfte- 

vogn til hal M og en vare- 

vogn til udearbejde. 
Forventninger til arbejde 

fra off-shore området er 
endnu ikke realiseret, 
men der udfoldes særdeles 

store salgsbestræbelser 

fra Paårs Dans side for at 
få fat i sådanne ordrer. 
I forbindelse med et til- 

bud fra FLS på et stort 
anlæg til Mellemøsten har 
vi inden for det område, 
hvor vi arbejder, givet 
tilsagn om fast pris 

1 1/2 år frem i tiden 
på et ordrevolumen på 
25 mill. 

  

PUNKT 4: PUNKTER FRA 
SU-KONFERENCEN. 

Kommentarerne til de ind- 

stillinger, som forskel- 
lige arbejdsgrupper har 
udarbejdet på grundlag af 
de forslag, som kom frem 
på SU-konferencen, blev 

grundigt gennemdrøftet, 

SU var enige om at nedsæt- 
te en ny arbejdsgruppe, 
der skal samordne de frem- 

komne forslag og sørge 
for, at disse bliver rea- 

liseret og publiceret.   

Formanden og næstforman- 

den vil udpege de forskel- 

lige medlemmer af gruppen. 

PUNKT 5: LTP. 

Langtidsplanen er færdig 

og godkendt af FLS' di- 
rektion, der har udtrykt 
stor tilfredshed med ar» 

bejdet. 
LTP vil blive taget op 

igen næste år for at se, 
om der skal foretages kor- 

rektioner heri. Den fa- 

brik, der er beskrevet i 

LTP, er ikke meget for- 
skellig fra fabrikken, som 

den er i dåg, hverken i 

størrelse eller produkt- 

udvalg. 

Norden vil fortsat bevare 

sin identitet som "en min- 
dre virksomhed", der ar- 
bejder med en beskeden ad- 
ministration. Den nuvæ- 

rende meget fleksible 

struktur med et bredt pro- 

duktionsprogram kan med 

fordel fastholdes. 
Langtidsplanen blev udle- 

veret til cirkulation 
blandt SU-medlemmerne, åg 
den vil blive bekendtgjort 
for medarbejderne, dels 
gennem OBS og dels ved 

møder. 

PUNKT &: EVENTUELT, 

Man vil snarest udarbejde 
et program for familie- 
aftener, som vil finde 

sted i efteråret, 
FLS afholder på mandag 
møde i København for alle 

gruppeselskabers bestyrel- 

se og direktion. 
På FLS-M er der foretaget 
en ændring i organisations- 
planen, så produktionsom- 
rådet bliver opdelt i et 
maskin- og gearområde og 
et pladeområde. 
Spørgsmålet om kedeldragt 
på udearbejde vil blive 
taget op sammen med andre 
spørgsmål. Spørgsmålet om 
sikkerhedsfodtøj på udear- 
bejde vil blive drøftet i 
sikkerhedsudvalget. 

Mødet hævet kl. 18.10.   
  

HUMOR 

To marinesoldater på or- 

lov var for at slå tiden 
ihjel drevet ind på det 
lokale bibliotek, og der 
sad den ene med næsen i 

den grad begravet i en 

bøg, at den anden måtte 
spørge: 
- Hvad hedder den bog? 
- Hvad millioner af kvin- 
der længes efter! 
- Se lige om de har sta- 

vet mit navn rigtigt! 

SPROG - FORURENING 

Faderen var efterhånden 
blevet godt træt af sin 
unge søns sprogbrug, og 
en dag sagde han til ham: 
- Der ér to ord, du bru- 

ger ofte, og som jeg alt- 
så ikke bryder mig om, du 
bruger. Det første er 

skidegodt, og det andet 
er røvkedeligt. 

Sønnen: - Nå, jamen hvad 
er det så for to ord?
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En snak om LTP 

I forbindelse med godkendelsen af NOR- 
DENS langtidsplan har NORDEN-OBS spurgt 
Henry Nielsen og W. Kok, der begge har 

deltaget i projektarbejdet med LTP, om 
baggrunden for arbejdet og hovedpunkter- 
ne i rapporten, 

Hvordan er arbejdet påbegyndt? 

FLS' ledelse har opstillet nogle 
mål for sin videre aktivitet. Da 
NORDEN er en afdeling af FLS, er 
der også stillet krav til os, De 
vigtigste mål er - ud over at virk- 
somheden skal bevares - at den skal 
indtjene en forrentning af den ka- 

pital, den beslaglægger, og at den. 
skal sælge halvdelen af sin kapaci- 
tet til andre end FLS. 

Hvordan er arbejdet i korte træk 
gået? 

Arbejdet har været styret af en 
projektgruppe - og med de samar- 

bejdsforhold, vi har på NORDEN, har 
det været rart at konstatere, at 

denne ikke alene - som andre steder - 

har været sammensat af répræsentan- 
ter for ledelsen. Vi har i denne 
gruppe først og fremmest analyseret 

den nuværende fabrik - prøvet at se 

på alting med "nye øjne" - og derved 
har vi vurderet, hvad der er stærke, 
og hvad der er svage sider i fabrik- 

ken - for vi kan jo ikke være lige 
stærke på alle områder! 

NORDEN kører då ellers meget godt - 
har vi virkelig svage sider? 

Som Henry Nielsen siger, kan vi ik- 
ke være lige skrappe til alting - 
på grund af vor størrelse er der 
f.eks. ting, vi ikke kan fremstille 
konkurrencedygtigt - selv om vi 
står på hovedet. Vi har i den for- 
bindelse i LTP-arbejdet vurderet, 
om vi skulle lave tingene alligevel 
i eget regi, eller om vi i stedet 

skulle købe dem. Vi har været enige 
om, at vi ikke vil optage en umulig 
konkurrence med små billige værk- 
steder - vi vil i stedet bedre vor 
samlede konkurrence ved at købe un-= 
derleverandørarbejde hos dem.   

HN Arbejdet med långtidsplanlægning 
hos os er heldigvis ikke startet 

ud fra en nødsituation. Det er rig- 

tigt, at NORDEN kører godt - og det 

tror jeg, alle medarbejdere er gla- 
de for - ikke mindst fordi mange 
medarbejdere kender til de tidlige- 
re forhold i råjernstiden, hvor fa- 
brikken skulle lukke hvert år, 

Redaktøren af OBS interviewer 

Willy Kok og Henry Nielsen om 

Nordens langtidsplan. 

  

Kunne man så ikke risikere at "pil- 
le" ved noget af det, som i virke- 
ligheden er "den bærende kraft" i 
de nuværende forhold? 

Jeg tror ikke, at nogen af os har 

haft det syn, at der absolut skulle 
laves en masse om i fremtiden - 

bare for at ændre noget - og den 

fabrik, der er tegnet i planen, er 
da heller ikke meget forskellig fra 
den nuværende, hverken i størrelse 

eller i produktudvalg, 

En særdeles vigtig ting for os er, 

at vi bevarer vor fleksibilitet - 
at man hurtigt er i stand til at 

finde nye veje, når det er påkræ- 

vet. Nogle af de "nye ideer" - hvis 
man kan kalde det sådan - ligger i, 
at vi ser, at der kan ligge en svag- 

hed i at have en meget bred produk- 

tionssammensætning - på den ene si- 
de giver det fleksibilitet at ar- 

bejde på en bred front, men på den 
anden side kan det også give uover-
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sigtelighed = og vi vil nødig hav= 

ne i at være en forvokset "blandet 
landsbysmedie"', På det grundlag 
har vi skitseret en udvikling, som 
gradvis samler ensartede produkt- 
områder - således at man, selv om 
man arbejder på ét bredt felt, får 

"orden i sagerne", 

Hvad kunne disse produktområder 

omfatte? 

Vi udfører i hvert fald tre forskel- 
lige karakterer af arbejde, som er 
meget væsensforskellig fra hinanden. 
Vi udfører maskiner, f.eks. trans- 

portmaskineri, maskiner for eter- 
nitfabrikker og hjælpemaskiner for 

FLS. Vi udfører stål- og pladekon- 
struktionsarbejde, og endelig be- 

står en ikke uvæsentlig del af vor 

indsats i montage og repårations- 

arbejde uden for fabrikken. 

Vi står jo allerede i en udvikling, 

hvor f.eks. udearbejdsafdelingen i 
vidt omfang føler en vis selvstæn- 
dighed - og det må fremfor alt ikke 
blive sådan, åt en sådan afdeling 
hindres i at udvikle sig efter egne 

muligheder, 

Er der lettelse over at være færdig 

med opgaven? 

Færdig og færdig - langtidsplan 

bliver aldrig færdig - forhåbentlig 

vil der stadig være nok af fremtid 
at tage af, men arbejdet med LTP 
har været et stærkt kosttilskud 
til en i forvejen anstrengt hver- 
dag - og i den henseende kan det jo 
være rart at få det lidt på afstand .. 

.… så vi kan forberede os på de 
tanker og ideer, der kan danne 
grundlag for de eventuelle kor- 

rektioner, der måske skal foreta- 
ges næste år, Men vi sender en ven- 
lig tanke til alle, der har hjulpet 
med - ikke mindst det store arbejde 
méd EDB-beregningerne, som KVJ så 

at sige har haft i hovedet, 

Får alle ansatte oplysning om resul- 

taterne? 

Det er klart, at det først er nu, 
hvor det hele danner en sammenhæng, 

at arbejdet kan vurderes som en   

helhed, og der vil blive fundet 
veje til, at alle bliver bekendt 

med resultaterne. 

WK En langtidsplan er naturligvis af 

en sådan karakter, at den ikke u- 
middelbart i sin helhed kan udle- 
veres til hver enkelt medarbejder. 

Ydermere vil mange ting kræve de- 

tailleret forklaring. Udbredelsen 
vil ske ved møder og også ved, at 
langtidsplanen bliver kommenteret 
og forklaret her i bladet, 

Kantineudvalg 
Kåntineudvalget afholdt møde 15. august 
1977 med drøftelse af følgende punkter: 

1. Kantineregnskabet før 1. halvår blev 
omtalt; dette viser igen en mindre 

fremgang i bruttoavanceprocenten. 

Der faldt rosende ord for den måde, 
hvorpå fru Skov disponerer med hen- 
syn til indkøb. 

2. På næste udvalgsmøde skal drøftes 
budget for 1978, men det kan allere- 
de nu slås fast, at der herpå må op- 
føres indkøb af en ny automat. 

kø
 

Miseren ved lugten fra kloakkerne i 

bade- og omklædningsrummene er af- 
hjulpet ved den reparation, der 
fandt sted i sommerferien. Nu skal 

gulvet repareres efter opbrydningen. 

4, Den i sommerferien stédfundne hoved- 
rengøring gik programmæssigt, og så 

godt som alle havde fulgt opfordrin- 
gen til selv at tømme skabene forin- 
den. 

5. Rengøringsdamerne vil gerne have gar- 

diner for dørene ud til vejen. Det 
aftaltes at imødekomme dette ønske. 

6. Det tidligere omtalte ønske - i sin 
tid fremsat af HeN - om indkøb af 
et højttaleranlæg til spisesalen 
anbefaledes ligeledes (indkøbspris: 

ca, 2.000 kr.). 

7. Grundet de ekstra bevillinger (sidst 
ovennævnte højttaleranlæg) bliver 
der ikke i 1977 plads til de oprin- 
delig budgetterede udgifter til ar- 

bejderne i omklædnings= og baderum- 
mene.
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lastning og pakning af cement 
Som en afsluttende pro- 
ces på cementfremstil- 
lingen er klinkerne efter 
formaling i mølleriet 
blevet til cement, som 

transporteres til cement- 
siloerne med pneumatisk 
transport. 

Opbevaringen af cemen- 
ten sker i 5 siloer, hver 

med en diameter på 14 
meter og en højde på 40 
meter, svarende til et 
indhold på 5000 tons ce- 
ment. 

Cementen tilføres si- 
loerne i toppen. igen- 
nem lange rørledninger 

fra cementmølleriet, hvor 
3 Flux pumper er 

  

instal - 

leret. I rørledningerne 
er anbragt elektriske 
skifteventiler, således at 
man kan dirigere cemen- 
ten til hvilken silo, man 

ønsker. Når cementen 
er pumpet ind i siloer- 
ne, skal transportluften 
efter afbenyttelse atter 
gå ud i atmosfæren. For 
at undgå støvgener er 
hver silotop monteret 
med et støvfilter til af- 

støvning af transportluf- 
ten. Cementtilførelsen i 
siloerne overvåges af 
mængdeindikatør til kon- 
tinuerlig niveaumålinger, 
ligesom cementens niveau 
manueli kan måles i si- 
loerne. For maximum 
materialeniveau anbrin- 
ges en højdeindikator få 
meter under silodækket. 

Pakkeriet i Kufa udle- 
verer cementen enten 

som løs cement eller 

den pakkes i papirsække. 
Cementen fra de 4 si- 

loer benyttes som lager 

til fødning af 6 rotere 
de 12-tuds Flux pakkere. 
Den enkelte roterende 
pakkemaskine har en ka- 

  

   

  

  

pacitet på 2000 s 
pr. time, idet hver sæk 

vejer 50 kg, svarende til 

en kapacitet på 100 tons 
pr. time, 

Den pakkede cement 
dirigeres til læsning     

   

        

6 lange gummjtransport- 
bånd med max. lænøde 
125 m, Denne "deling 

maf et afsnit til 
iler med. 12 køre 

læssebånd 02 et af- 

til at laste sække 
på jernbanevovne. På 

jer nbane terrænet findes 

gummitrans-      
portbå 

rangementer 
perronerne 
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re tor 

  

Gummitransportband til 
pakket cemen 

Siloer Syd er" klar til 
al modtage cememen fra 
mølleriet (øverst) 

 



  

Den projekterede jern- 
bane har til hensigt at 
tjene to formål, dels at 
distribuere den færdig- 
pakkede cement, dels at 
transportere tomme pa- 
pirsække til pakkeriet. 
Det Iraqiske Transport 
Ministerium har indtil 
videre udskudt anlægsar- 
bejdet for jernbanen, 
men i samme forbindel- 
se er der taget beslut- 
ning om at opføre en fa- 

brik til fremstilling af 
sække på et nærliggende 
areal. Cement-udlevering 
som løs cement foreta- 

ges dels fra en særlig 
silo, dels som udleve- 
ring fra 4 bulk loading 
arrangementer, der er 
monteret ved hver af de 
4 siloer tilknyttet pakke- 
riet. 

Ifølge kontrakten er 
FLS forpligtet til at be- 
gynde med levering af 
løs cement, og denne 
installation er færdig 
ifølge tidsplanen. 

Sluttelig kan nævnes, 
at al udleveret cement 
fra pakkeri og bulksyste- 
mer vejes på brovægte. 

BOM/Kufa 

Skt. Hans fest 
Skt. Hans aften blev fej- 
ret i Kufa-lejren på ira- 
ditionel vis… Efter at ba- 

let var brændt ned kun 

le flødseng, set 
Oprensning af den gam- 

mod øst. 

ne børnene lave snobrød 

på udsavede pinde og ri- 
ste pølser på svejsetråd. 
Senere, då børnene var 

faldet til ro, fortsatte 

festen i baren ved svøm- 
mebassinet, hvor de fa- 
ste diskotekanlæg spille- 
de op til dans. 

HPH/Kufa 

    

Padang, Inderung 2 
Efter at have studeret De- 
res sidste ugave af OBS, 
faldt det os ind, at det 
måske var på tide, at vi 
gav livstegn fra os, 

Vi har med stor inter - 
esse fulgt, hvad vores kol- 
legaer foretog sig i hen- 
holdsvis Korea, Kufa, Bi- 
gerte, Panama o,s.v,,0og 

det sker jo, at vi får lov 
til at nyde godt af de an- 
drés erfaringer via perso- 
naleudveksling, 

Vi startede vores kon- 
tor herude den 25, 11,76, 
og staben er nu på 6 dån- 
skere, 1 New Zealænder, 
1 tysker og 5 indonesere, 

Jordarbejderne er godt 
i gang, selvom det har 

været sværi at overholde 
tiderne, da maskinerne 
sidder fast i mudder på 
grund af regn, Nu er den 
tørre tid imidlertid be- 
gyndt, så det regner kun 
hver anden dag! 

Bygningsentreprenøren 
ér begyndt at grave huller 
til de første bygninger , 
og det hele begynder så 
småt at rulle. 

Fritiden deles mellem 
ture i bjergene eller til 
stranden. Enkelte spiller 
tennis efter arbejdstid, og 
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vores koner kan få tennis- 
undervisning 3 gange om 
ugen. Vi har kun en enkelt 
golfspiller, som nyder 
godt af.en efter sigende 
temmelig svær bane. Da 
undertegnede var dernede 
på besøg gik de fleste spil- 
lere og ledte efter deres 
bolde i en elv, der kryd- 
ser området. 

Junglen ligger lige op 
til fabrikken og her er mu- 
lighed for morgenture, 
men da der en del tigere 
er lysten kølnet lidt. For 

den jagtinteresserede kan 
nævnes at der er vildsvin, 
og de jages livligt, 

Da vi er lige ved ækva- 
tor kan det blive lidt 
varmt, men det er som 
regel lige inden regn, el- 
lers har vi om dagen en 
behagelig søbrise og om 
natten en kølig vind fra 
bjergene, 

JVB 

FRÅ DRIFTSASSISTENT AAGE 
CLEMENSEN HAR VI MODTAGET 
FØLGENDE INDLÆG: 

København-Ztirich-Teheran- 
Colombo-Singapore-Padang, 

således var vor flyverejse 
til det fjerne Østen, en 
méget stor oplevelse. 

Fra København fløj vi 

med en stor maskine fra 
Singapore Airlines; der 

var kun 5 passagerer med 
fra København, så vi fik 
en særlig god opvartning. 

Der var nogle meget søde 
Thai-stewardesser, som 

underholdt os på turen og 

fortalte os om Østen. Dog 

var turen noget anstren- 

gende, da vi i forvejen 

var noget spændte på at 

komme afsted og så ikke 
få ret megen hvile på en 
flyrejse på 17 timer. 

Mén det var en stor op- 
levelse, især då vi fløj 

10 
  
  

Tennisbanen midt i junglen. 

  

over Thailand og senere 
landede i Colombo. Da var 
det ejendommeligt at se 
de store jungleområder 
med støre palmer og flotte 
rismarker. 

Vi overnattede i Singa- 

pore på et stort hotel med 
275 værelser, Vi havde i 
forvejen haft nogle pro- 
blemer med hotelreserva- 
tionen, da det hotel, som 
der var bestilt værelse 
på, var fuldt belagt trods 
vor bestilling, ja, da fik 
jeg brug for alle de ban- 
deord, jeg har lært på en- 
gelsk. 

Næste dag fløj vi videre 
til Padang, hvor vi lande- 
de ved middagstid. Det var 
endnu mere fantastisk at 
lande på Sumatra. Det var 
som at blive skruet tilba- 
ge i tiden, næsten uberørt 

af den moderne civilisa-   

tion. Selv i en så stor 
by som Padang er der me- 

get få huse, der har mere 
end een etage. Dog er der 
ved at ske noget her i 

området, da man på grund 
af den store cementfabrik 

der skal bygges, har sat 
store vejarbejder og for- 
stærkning af broér i gang 
for at transportere det 
tunge udstyr fra havnen 
i Teluk Bayur til Padang, 
en strækning på ca. 14 km. 

Den nye fabrik, som skal 
opføres, ligger lige ved 
siden af den bestående 

fabrik Indarung l. Fabrik- 
ken ligger oppe i bjerge- 
née, et meget stort område, 
til alle sider omkranset 
af store palmer. Inde på 
fabriksområdet er der et 
pulserende liv. Der lig- 
ger skoler, fodboldbaner 
og volleyball-baner. Alt



a
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i Indarung har tilknyt- 
ning til cementfabrikken. 

Alle ansatte på fabrik- 
ken bærer nydelige grå 
uniformer med mærkater 

på ærmerne, hvorpå der 
står P.T, Semen Padang. 

Da vi ankom, boede vi i 

10 dåge på et udmærket 

gæstehus, som hører til 

fabrikken. Det lå noget 
højere oppe i bjerget. 
Derfra havde vi fra en 

meget stør balkon en 

flot udsigt ud over Det 
Indiske Ocean. Særlig om 
aftenen i tusmørket kun- 

ne man se lysene fra man- 

ge fiskerbåde, som for 
at trække fiskene til 

garnet anvender lys,   

os. til ret- 
te i vort 
nye hus, 

dog var hu- 

møret de 

første da- 

ge i nær= 

heden af 
nulpunk- 

tet, da 

det vrim- 

lede med 

insekter 

alle veg- 
ne i huset, 

men ved en 

energisk 

indsats 

med rengø- 

ring og in- 

sektdræben= 

  

Vi har nogle gange væ- 

ret i Padang for at hand- 

le, f.eks. købte vi nog- 
le meget flotte gardiner 

i batik. Det er billigt 

at købe ind her; cigaret- 

ter kan købes for 1,05 

kr. for 20 stk. Grønt- 
sager og alle sydens 
frugter er meget billige. 

Alt kan købes; der er 
konserves fra Plumrose 

og andre kendte mærker, 
dog koster disse nogen- 

lunde det samme som hjem- 

me . 

Vi er nu ved at finde   
  

huller, 
hvor funda- 
menterne 
skal stø- 
bes. 

Med de 

bedste hil- 

sener til 

alle på 
Maskinfa- 

brikken 
NORDEN er 

jeg Deres 

udsendte 
medarbej- 

der i 
Østen. 

Aal 

  

de midler 

er det lyk- 

kedes at 

hølde dem 

nede. 

Jeg er nu 

ved at for- 

berede mod- 

tagelse af 

gods til 

fabrikken; 

det bliver 

et stort 

udfordrende 

arbejde. 

Som det ser 

ud i øje- 
blikket, er 

der kun et 

stort rod 

af jord og   

    

- Det ér ménneskeligt 
at fejle - og i den 

retning er de fleste 

overordentlig menne- 

skelige. 

  

 



Kufa 

Fra de to medarbejdere, 
Jens Andreasen øg John 

Nielsen, som NORDEN har 

i Iraq (og hvorfra John 
i mellemtiden er kommet 

hjem), har vi modtaget 
følgende beretning om 

deres oplevelser i det 
fremmede: 

Montagen her bliver fore- 
taget af et belgisk fir- 
må, Baron & Leveque, som 

i månge år har været til- 
knyttet FLS m.h.t. monte- 

ring af cementfabrikker 
over hele verden. Uhel- 

digvis er det sådan, at 
de kun hyrer folk, når de 
har en ordre "i hånden", 
d.v.s. det kan risikere 
at være folk, der aldrig 

har set en cementfabrik 
før. Således har vi her 
mænd lige fra svømmélære- 
re til U-bådsmekanikere, 
og det afstedkommer selv- 

følgelig en del problemer. 
Mange ting er monteret 

mærkeligt, f.eks. vender 
lejer og lejehuse forkert, 

og man hår måske også 
"glemt" at spænde det hele 
sammen. Et andet problem 
er også, at størstedelen 
af montagefolkene kun ta- 
ler fransk, og det dur 
vi jo ikke til, vi er 
trøds alt bedre gående 
med engelsk. 

Bortset fra det er monta- 

gen nu så langt fremme, at 
den første ovn er planlagt 

åt starte ca. midt i juli, 
Man er i øjeblikket ved at 
lægge den sidste af de fi- 
re ovne op, og den sidste 

skal være afleveret om- 

kring l. juli 1978 med 
fuld produktion. 

I cementmølleriet er den 
første mølle helt færdig, 
den ånden ca. halvt fær- 
dig og den tredie lige 
påbegyndt . 
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John startede hernede med 

nogle stempelpumper og 

sik. derefter over i fa- 

brikkens maskinværksted , 

el-værksted og tømrer- 

værksted for at montere 
maskiner og den yderlige- 

re indretning. Når disse 
ting er færdige, skal 
han over i et stort me- 

kanikerværksted for ind- 

retning og montering af 

maskiner dér. 

Jens har været på klinker 

transport fra ovn til 
mølleri og lager - og han 
skal senere fortsætte i 
pakkeriet, hvor montagen 
i øjeblikket er ca. halvt 
færdig. 

Dette var "forklaringen", 
og vi slutter med - i 
ordets bogstaveligste 
forstand - varmeste hil- 
sener. 
  

  

- Fuldmægtig Olsen må 
være lidt til en side - 
han tror at sex er et 

halvt dusin!         Medarbejderaktier 
Som omtalt i maj-nummeret 
af OBS ville tegnings- 
tidspunktet senere blive 

meddelt. Dette er nu fast- 

sat til perioden 3, - 21. 

oktober 1977. Betalingen 
skal være indgået inden 
udgangen af januar 1978.   

På rejse 
NORGE 

Montør Poul Erik Højer 
rejste den 1. august til 
MISS i Norge for at bistå 
ved reparation af kædesy- 

stem i ovn. Varighed 8 da- 

ge. 

  

SVERIGE 

Montør Mogens Sall er den 
8. august rejst til ORE- 
BRØ i Sverige for at hjæl- 
pe ved montage af elevato- 
rer, Varighed ca. 3 uger. 

POLEN 

Montørerne Aage Nørgaard 
og Henning Kragbæk Peder- 
sen rejser den 1. septem- 
ber til OZAROW for at as- 
sistere ved den mekaniske 
montage. Opholdet vil 
strække sig over ca. 1 år. 

HUMOR 

Nogle kan sprede glæde 
ved at komme ind i en 
stue ... andre ved at 
gå ud af den. 

HK æ 
x 

En kvinde er altid parat 
til at kikke i et spejl - 
undtagen når hun skal 
bakke vognen ud. 

Nogle af de offentlige 
skikkelser er mend af få 
ord - men de bruger dem 
ofte.
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Fødselsdage 

Knud V. Jensen 

fylder 60 år den 
24. september 1977. 

(Fødselaren afholder 

reception på Svale- 
gaarden kl. 10-12). 

  

Børge Christensen 

fejrer dén ll. no- 
vember 1977 50 års 
jubilæum. 

  

Ansættelse 

Til den opslåede 
stilling som leder 
af pladeværksteder- 

ne er antaget in- 

geniør 5, Krogh. Sø- 

rensen, der tiltræ=- 

der stillingen den 
1/10 1977. Ingeniør 
S. Krogh Sørensen 
har tidligere været 

ansat på NORDEN og 

har siden 1972 væ- 
ret beskæftiget på 
Aalborg Værft A/S. 

        

Willy Kok fylder 

50 år den 31. okto- 
ber 1977. 

Udlært 

17/8 1977: Jens Jør- 
gen Nielsen udlært 

som pladesmed. 

Til 

lykke 

  

MS ag åg 

UTYDELIG SKRIFT 

- Jeg kan ikke læse dette brev hr, di- 
rektør, det er skrevet meget utydeligt 

og dårligt! 
- Sludder, enhver idiot kan læse det. 

Giv mig det!



Fra 

Sikkerhedsfronten 

  

UDDRAG AF EL-SIKKERHED VED LYSBUESVEJS- 

NING I HENHOLD TIL PUBLIKATION NR. 7703, 

som kan lånes til gennemlæsning. 
E. Lyngby Jensen 

Punkt 1. 

Vi anvender alle elektricitet hver dag, men forskellige former for isolation sik- 
rer, at vi ikke direkte berører de elektriske ledere. Derfor er der normalt ikke 
nogen fare ved denne daglige omgang med elektriciteten. Først når der opstår iso=- 
lationsfejl, eller når elektriciteten anvendes på anden måde end tilsigtet, er der 
risiko for at få den elektriske strøm igennem sig: 

  

Punkt 2. 

Det er i stærkstrømsreglementet nævnt, at elektriske maskiner og apparater skal 
holdes i god stand og renses med passende mellemrum. Men der er ikke foreskrevet 
eftersyn med bestemte intervaller. Det er en god ide at efterse svejsemaskiner 
mindst en gang om året. 
NB. 
Husk at vi her på NORDEN har den ordning, at svejseværkerne skal til eftersyn halv- 
årligt. Det er derfor op til den enkelte medarbejder samt sikkerhedsgrupperne i af- 
delingerne at hjælpe med til, at denne turnus overholdes. 

Punkt 3. 

I fig. 20 er vist en svejser, der er 

ved at udføre et svejsearbejde i en 

kedel. Han læner sig op ad kedelvæggen, 
mens han sætter ny elektrode i svejse- 
tangen. Ved fastspændingen smutter 

sve jsetangen, og elektrøden rammer 

svejseren på halsen. Efter ulykken 
fandtes der strømmærker på halsen, 
ryggen og, noget mere usikkert, på 

fodsålerne. Strømgennemgangen har alt- 
så været som vist fra halsen igennem 

overkroppen til ryggen og fødderne. 

Ved arbejde i det lukkede rum var svej- 
serens arbejdstøj blevet gennemvædet 
af sved på ryggen, således at der var 
særdeles god elektrisk forbindelse til 
kedelvæggen. 
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Punkt 4. 

Ved den ulykke, der er vist i fig. 22, 

arbejdede svejseren i en kedel. I en 

pause lænede han sig med ryggen op ad 
kedelvæggen, samtidig med at han havde 
stukket svejsetangen ind under armen. 
Den stærkt svedige ryg og armhule, i 

forbindelse med et uisoleret svejse- 
håndtag, gav anledning til strømgen- 
nemgang fra armhule til ryg. 

Pudkt 5. 

I fig. 25 er vist en svejser, der trak 
et kabel frem til svejsestedet ved at 
lægge det over skulderen. På grund af 

en defekt kabelisolation og dårligt 
isolerende fodtøj fik svejseren et 
elektrisk stød, som forårsagede, at 
han faldt. Dermed dannedes der, gennem 

hånd øg bryst, kontakt til kablet på 
skulderen. 

Punkt 6. 

Der må kun anvendes helisolerede svej- 

setænger, se fig. 27. 

Punkt 7. 

Ved isætning af ny elektrode i svejse- 
tangen må elektroden kun berøres med en 

isolerende handske (hel og tør), se 
fig. 28. Man må være opmærksom på, at 

enhver direkte berøring med elektrøden 
kan være farlig. 

  

  

Fig. 25 

    15



Fig. 29 

Punkt 8. 

Fåstspænding ved at holde elektroden 

i armhulen må under ingen omstændig- 
heder finde sted, se fig. 29. Svejse- 
tangen må aldrig fastholdes i armhulen. 

Punkt 9. 

Alle kabler og samlinger skal være isolerede. Er kablets isolation blevet ødelagt, 
skal det repareres. Det er vigtigt at sørge for tilstrækkelig stort kabeltværsnit 
i hele kredsløbet. Kabler med overrevne kor kan resultere i ustabil svejsestrøm. 

Punkt 10. 

Ved fremføring af svejsekabler må kab- 

let ikke lægges op om skulderen. Så- Fig. 31 

Éremt der er en, måske skjult, isola- 

tionsfejl, kån ledere blive trykket 

ind mød huden, se fig. 31. Afbryd des- 

uden strømmen til svejsemaskinen, hvis 
det er muligt. Ved træk i svejsekabler- 
ne må det sikres, at forbindelserne 
mellem kabler og svejsemaskinen ikke 

udsættes for belastning. En svejse- 

maskine må aldrig flyttes ved træk i 

sve jsekabler eller tilslutningskabler. 

Punkt 11. 

Manglende kendskab til farerne og de almindelige sikkerhedsforskrifter og skødes- 
løs omgang med svejseudstyret medfører ofte, at defekter opstår og/eller ikke op- 
dages. 

Punkt 12. 

Mens svejseren normalt sørger for at holde kablet fra svejsemaskinen til svejse- 
tangen i nogenlunde god stand, ofrer han ikke altid forbindelsen fra svejsemaski- 
nen til emnet samme opmærksomhed. 

Punkt 13. 

Hvis returforbindelsen mangler eller er mangelfuldt udført, vil strømmen søge andre 
veje (vagabondere), ofte med katastrofale følger. 

Punkt 14. 
  

I fig. 36 er der vist et eksempel på 
svejsning på en konstruktionsdel op- 

hængt i en kran, Returledning er for- 
bundet til underlaget. Da der er dår- 

lig eller manglende kontakt mellem 
emnet, hvorpå der svejses, og undér- 

laget, vil strømmen i stedet gå igen- 

nem kranens wire, de faste konstruk- 

tionsdele og retur til svejsemaskinen.     

  

  
" Dårlig forbindelse 

lé



  

Punkt 15. 

Jordklemmen (returkablet) bør fastgøres med mindst mulig kontaktmodstand, direkte 

på det emne, hvorpå der svejses. 

Punkt 16. 

Husk altid, at dine svejsekabler er i orden, Se efter dé er velisolerede. 
Husk af have en god forbindelse til emnet. 

Husk jævnlig at se dit returkabel efter og påse, at din jordklemme kan løsnes og 

spændes. 

  
  

SYNET ER UERSTATTELIGT 

BESKYT ØJNENE ! 

     



Idrætsforeningens jubilæum 

Lørdag den 27. august 

kunne Idrætsforeningen 

Norden fejre 25 års ju- 
bilæum. 

Om formiddagen blev fla- 
get hejst som start på 

en festlig dag. Kl. 10-12 

afholdtes en reception i 

selskabslokalerne, hvor 

der serveredes en for- 

friskning samt sandwich, 

Der var mødt repræsentan- 

ter fra mange foreninger 

og klubber op for at lyk- 
ønske idrætsforeningen 

med jubilæet, og der blev 

overrakt mange gåver. 

Efter receptionen kørte 

bestyrelsen hjem for at 

Idrætsforeningens bestyrelse; 
Carl Johan Jensen, Leif Hansen, 

Kurt Nielsen, Viktor Pedersen, 
Henning Andersen, Henrik Stef- 

fensen. 

  

hvile ud til festen om 

aftenen. Denne blev holdt 
i kantinen, som var pyn- 

tet festligt op. 

Kl. 18.15 kunne 80 glade 
mennesker sætte sig til 

bords for at spise en 
lækker anretning samt en 

"lille en" til halsen. 

Der blev holdt mange ta- 

ler af de forskellige 
indbudte gæster, Knud V. 

Jensen, Gerhard Olsen, 

Jørgen Nielsen fra Firma- 

sport m.fl. 

Efter quiz og salg af 

lotteri med fine gaver, 

der blev fint fordelt   

mellem alle deltagere, 

forlod de sidste gæster 

festen kl. ca. 3.30. 

Til festen var der udde- 
ling af pokaler til de 

forskellige mestre, der 
var blevet kåret i for- 
skellige idrætsgrene: 

Badminton (damer): 

Birthe Jensen 

Badminton (herrer): 
Henrik Steffensen 

Bordtennis (herrer): 
Henrik Steffensen 

Billard: 
Frank Jensen 

  

Kurt Nielsen overrækker mester- 
skabspokalen i badminton til 
Birthe Jensen, som flankeres af 
de øvrige badmintonpiger. 

  

Fabrikkens lédelse overrækker gave- 

check til den jubilerende forenings 

formand . 
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Sport 
FODBOLD 

I "cementturneringen" har vi spillet 
2 kampe. Resultaterne blev: 

Eternitten-Norden 0-3 
Pedershaab-Norden 1-2 

lutstillingen i 11 mands fodbold 1977   

Mesterrækken : 

FE: ANG 11-19-31-10 
2. XX. MD: 11-18-25- 9 
IJ KMEE. EN 11-16-18- 9 
fu LSE, 11-14-24-10 

5. Sundby 11-13-18-12 
65. HERR 11-11-18-22 
22 AK 11l- 9-16-17 

8. Posten 11- 9-22-30 
9. Bilka 11- 8- 9-16 

10. "B.DP 1l- 7-25-18 
11. Norden 11- 5- 8-30 
12 DB. 11- 3- 9-40   
  

Når jeg blir stor … 
  ise Maison. rev rer 

Når jeg blir stor, sagde den lille i 

vuggen, så vil jeg først gå i børnehave 

og så i skole, og jeg vil selv bestemme, 

hvad jeg skal lære, og jeg vil også be- 

stemme, hvem der skal undervise. 

Og så vil jeg i gymnasiet, og jeg vil 

være student, for det er nemlig mig, der 

er intelligensreserven, og jeg vil selv be- 

stemme mit pensum, og jeg vil også selv 

bestemme, hvem der skal være rektor og 

lektor øg adjunkr, for jeg cer nemlig de- 
mokrat. 

Og når jøg så er blevet student, så vil 

jeg styrte ind på universiteter og begynde 

at larme op, for de har ikke begreb skabt 

om noget, alle de oldsager, og så vil jeg 

studere psykologi, og jeg vil selv be- 

stemme, hvad jeg skal læse, og hvem der 

skal døcere og cksaminere, og jeg vil ha' 

studiehjælp og legater og kollegieværelser 

og tilskud og skæg og langt hår og hash, 

og når jeg så går fra og blæser på eks- 

amen, så vil jeg demonstrere og lave op- 

NB 
De medlemmer, der ønsker at dyrke bad- 

minton, bordtennis og skydning, bedes 

henvende sig til følgende udvalgsfor- 
mænd: 

Badminton: Carl Jensen Hal N 
Billard: Henning Nielsen Hal U 
Bordtennis: Henrik Steffensen Hal M 

Skydning: Leif Hansen Hal N 

eller et andet bestyrelsesmedlem, 

Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen 

tøjer og skælde ud på de fjolser, der 
tager deres eksamen og fylder op i de 
fede stillinger og vil dirigere os andre. 

Alt det og meget andet sagde den lille 
i vuggen, og hvem turde tage til gen- 

mæle, for det er da klart, at det cr den, 

der har bleen på, der ved, hvor den 

trykker. 

l( 

  

   


