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Redaks j on: Terj e Tve ten~ TS-E
Adresse: Postboks 60~1330~
Os io Lufthavn.
Tanker og meninger i. "INFO" behøver
ikke å være NFO iS offisielle syn.
Ettertrykk og sitat er tillatt ved

oppgivelse av kilde.

N. F i 0 i SEN;RALSTYRET:
Formam'.: J. GIÆVER~

(

. Teief. (02) 133669

Nestformann: J. LANGEBRO
Braathens SAFE ~ Se ia~

Teief. (04) '651586

KJÆRE LESERE ~

Atter en gang er det bråk i vårr \
rekker. Det er tydelig at NFO L
aldri viI få fred til å arbeide
med de saker som de heIst skulle.
SAS har nå satt inn sin storoffensiv mot teknikerne på linjr
nettet og det er vel bare et sp~~smål om tid fØr' vi aIle går rundt
i hangaren på Fornebu.

Sekretæ: E. THRONDSEN ~ SAS

Ifornebu
Kassel'er: D. LANCÆ'L/;ND ~ FOF ~

Fol'nebu
Representant ~aathen SAFE:

T. HJELMRVIK~ Fornebu
Telef. (02) 243819
(

Re~C3sentant Fred. Oisen:

H .~HANSENj Fornebu

Det nye system som skal innfØres

i SAS er en gammel "Kongs tanke II
som nå endelig har kommet på
papiret. SAS skal spare penger ,
det er det som teller, sikkerheten
den skal nå skyves til side.
Nå er dette en sak som gjelder hele
SAS og ikke bare Norge, heldigvis.
At vi viI kjempe imot innføringen
av PF og firma autorisasjon er vel
klart fra fØrste stund.

Denne gang skal vi kjempe samme( ...

Representant SAS:
'K. PAULSEN j Fornebu

Telef. (03) 850575

Representant Sterling:
S. PEDERSEN ~ Gardermoen

Representant Widerøe:
, T. TESSEM~ Bodø
Teief. (081) 21808.

med svensker og dansker og det er
noe nytt, det er derfor et håp om
at våre svenske kolegaer nå

tenker faglig og ikke poli tisk,

noe jeg tror viI være av avgjørl Ie
betydning i denne sak.

En gledelig ting i' al t det tragiske
er at vi nå har fått flere medlemmer fra småfly sektoren, og det er
vårt håp at enda fler av de autoriserte. innen småfly viI sØke medlem-
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- I Graflsk ef vi. sjokkere over de voldsomme lønnsglldnlngen, om jeg kan bruke etiiilid
utrykk. De lokale IlIeggene:representèr en
utvlkllng vi Ikkellker. Men det, er ,v'r .ree,

i motpar I Arbdsglverforenlngen som har an-

i svare det er cte 80m har satt det I system;"
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, Det 'er' formannen I Norsk Graflik FOrbnd,
Arld ' Kalvlk, '10m iler dett tll Dagbladet. VI
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gjennom' 'Iokale lønnsforhandllnger enn'

, fer

uravstemnlng~n over det sentrale oppgjøre er

g;ennomført aksjone sam i for.

nge uke førte til at avisa uteble
to dager. Diss 1ønnsomøye1.

sene Jigger naer det dobbelte av

bva de f1te anre lønnita
ta regne.md A fA,

Dirktør PAl K.ab~' Areids

giverorenigen bek er ,at de
, to avisene bar gilt sA e lob-

Ie lønnstillelg ,

Mitt Sp'öi's'mål er fölgende: (. /
ViI medlemmene' iNFO bli' S;J.o'kkert. til d
om . svaren e tillegg oppnås

i hösLens"'nns:g'
10 I'd
i nings:forhandi:Ïnger.
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Hair Dybwad.

DETTE ER EN DEL AV ET PM, sA NA VET DERE HVOR DERE H0RER
HJEMME, NEMELIG I FRIS0RSALONGEN:

2. Flygmekanikerns arbete, tillsynsarbete, underhåii
över huvudtaget är i princip helt hantverksbetonat
och det finns således mycket små möj ligheter att
rationalisera på traditionellt sätt. 'Jämför hårfripörsyrket sam är på väg att bli ett ~låginkomstyrke
.på qrund av svåriqheterna att rationalisera. VarJe

yrkesgren i framt i den som in te kan e f fek t i v i seras

blir med tiden ett låglöneyrke. Detta faktum ligger
absolut inte i SAS företagsledningens eller i de

anställdas intresse.
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i'NOK ENGANG i : . . I CAO. TYPE, I I / I

VI -i SAS- opplever nok engang at
SAS - LV - NFO ikke snakker samme
språk.I.h.h.t. til LV og NFO er

et ICAO type I,ë.lïler et ICAO type II

licence som følger:
Jeg siterer bl.a. BSL C 7.
"Aircraft Maintenance Technician,
ICAO type II Licence.
(Flytekniker ICAO type II)
Dette sertifikat er knyttet til
klasser av luftfartøy og som gir
innehaveren fØlgende rettigheter
-Utstede luftdyktighetsattest
(Airworthiness Release) etter utfØr-

ffWl
members

of _If.

te mindre reperasjoner, godkjent mi-

ndre modefikasjon eller innstallasjon/montering av komponent, enhet eller system med en tilhØrende luftdyktighetsattest som er gyldig fØr arbeidet settes igang.
-Dessuten utstede vedlikeholdsattest
for komplett luftfartØy (Maintenance
Release) etter utfØrt rutineettersyn
funksjonsprøve og servicing utfØrt i
samsvar med gjeldenede vedlikeholdsprogram og underlag.
ICAO type I er knyttet til et sertifikat som dokumenterer fagkompetanse i
innen spesielle faggrupper og på
spesifisert flyratriell i samsvar

med ICAO-kravene til IIType I Licence II
Dette sertifikatet gir innehaveren
ingen personlige, generelle rettighheter fØr det er knyttet til et fly-

BILL CHAN, THAI

KETIL SCH0LSETH, BSAFE

MAGNE R0DLAND, BSAFE

EINAR LIND, BSAFE
LARS H. R0NN I NGEN, BSAFE
GE I R SOMMERVOLD, T R0NDERFL Y

FINN HEGLE, LYSLID FLYSERVICE
GEORG STENSRUD, L YSL I D FL YSERV I CE i
RAGNAR MONSBAKKEN, L YSL I D FL YSERV .

verksted

/1~-

Et flyradiotelefonisertifikat viI
bli innarbeidet i de to typene flytekniker sertifikater slik at event~.uelle behov på området blir dekket.
Med andre ord LV og NFO har samme

forståel se av hva disse II sertifikat-

ene""er og hva de kommer til,og ers-

tatte.

Jeg håper SAS tar dette til etterretning for fremtiden.
Dessuten må det tas med at revisjon
av ICAO annex I skal fØrst hØsten
-82 behandles i Montreal.
Det viI si at det viI ta ennu noen
tid innen et nytt Annex I forelig-

--

ger.
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GARDEROBEFORHOLD I FOF

I INFO nr.4 -81 skrev jeg at det
fra NFO hold gjentatte ganger over
lengre tid var bli tt klaget på den
ene av våre to garderober i FOF.

Forholdene minnet om al t annet enn

en garderobe.
Garderoben er nå restaurert på en
utmerket og absolutt tilfredsstillen
de må te .
En spesiell tak til selskapets nye
direktØr for den action som ble

vist.

EHØ.

(

FIRMA AUTORISASJON~

Det virker som det blandt flyselskapene er ett utstrakt Ønske
om å ha full styringsrett på aIle
områder. NFO/FOF har merket seg (
noen tendenser gjennom forslag
til nye driftsbestemmelser.

Selskapet Ønsker (med LVI s vel-

signelse?) å bruke personer uten
offentlig sertifikat til signering
for IIMaintenance Release" og andre
arbeider som er knyttet til fly-

sikkerheten.
Ref.: Person godkjent av se lskapet

med minst like gode kunnskaper og
erfaringer som en flytekniker.
Hva slags person er dette?

Kan vanskelig se noen dierekte
Økonomiske fordeler, dersom vi ser
bort fra aspektet IIBUKKEN OG HAV(.,:'-

SEKKEN". Ansvarsforholdet blir utvannet, interessen for jobben
mindre og som resul tat svekket fly-

sikkerhet.

\. /
HAR DU NOEN GODE TI PPS, VI HØRER

Hvem viI få eventuelle problemer å

GJERNE FRA DEG i RI NG 02-596688 i

Er det ikke på tide at de som tar
avgjØrelser i luften (under flight)
også kommer med en uttalelse.
Vi sitter også igjen med en fØlelse
av at LV begynner å "MISTE TENNER".
Er det p.g.a. søtsaker~ eller er de
det en generel innskrenking avLV' s
myndighets og ansvars område?

REDAKSJONEN TRENGER STOFF:

IØse?

Burde ikke de, herrer i 3. e tage også

komme frem i lyset med si tt syn på

saken?

Vi venter tålmodig på nye utspill ~
SIDE 6

HH

Pl~OT SJEKK '::OMLEGGING AV LIGHT
MAINtENANCE i

Under drøftelsene og forhandlingene om TTG' en -fremkom det fr a

Fergestad- tanker om en omlegging av SAS maintenance.
Ârsaken til dette er hans (SAS)
påstand om at SAS erholder noe
av den dyreste light Maintenance
i verden idag.
Vi må ha klar t for oss den rutestruktur SAS har i skandinavia i
så henseende.
I og med at det ,er i Norge SAS

har det største linjenettet,

faller også de største utgiftene

her.

Innenr iks både Sver ige og Danmark

opereres av andre selskaper.

Derfor blir vekten av problemet
-fordi den største delen av utgiftene faller i Norge- en sær-

nor sk sak.

Skulle SAS gå til det skr i tt og
endre Maintenance program
kan følgende spørsmål stilles :
-Idag flyr pilotene -med en daglig arbeidstid på 10.5 timer og
seks "legger"~ nord Norge.
Hvilke kostnader viI det være
forbundet med og senke antall
fløyede legger for disse, for
ikke og øke den daglige arbeidstida -kontra og ha en tekniker
som kan avlaste piloten med

sj ekk ?

-Hva viI denne omleggingen
bety for BussinessMan Airline
og dennes REGULARITET ?
~Hva viI skje dersom det oppstår
snagg ute ?
-Hvilken Service er det teknisk
yter OPERATION dersom ikke
kvalefiserte personer er til
stede der snagg oppstår for
og ta action på disse ?

Etter vår mening kan det umulig
være sunn fornuft og etterape
Amer ikanske selskaper og deres

struktur .på det nuværende tids-

punkt går de med dundrende under skudd aIle sammen.

Til og med DELTA Airlines ligger
ann til et solid underskudd.
Det kan ikke være noen ansvarlig
"ledere" i selskapet som ligger
bak slike tanker.
Etter vår mening har ikke BussinessMan Airline RÂD til Qgdä,.~

være og ha, teknikere ,ute, da'

dette er den eneste fornuftige

invester ing selskapet kan holde

frem med for og skape den sikkerhet som er nødvendig for og
kunne beholde vår posisjon i forhold til andre selskaper.

Dessuten er det en kj ennsgj erning
og en påstand at piloter er ansatt for og fly mens teknikere er
ansatt for og holde flyene ved-

like.

Det er også et faktum at selskapet tj ener flest penger når
flyteknikeren sitter på "ræva"
-for da flyr flyene.
Til slutt skal det sies at til
tross for mange utslitte "ræver"
er det kun det offentlige flytekniker sertifikatet -hos den
som utfører maintenance- som er
på det nuværende tidspunkt- den
eneste gar
anti for dette arbeidet
er utført av personell med et
minimum av kvalefikasjoner.
MIA

-ViI dette utløse en ilIa det

gå til base"mentali tet ?

AIle disse spørsmål og fler til
dukker opp i denne sammenheng.
Svaret på di sse spør smålene

er klare fra vår side :

En omlegging i retning av det
opplæringssystemet TTGén la opp
til viI medføre
-En dårligere BussinessMan Air-

line.

-Et øk t arbeidspress på piloter,
som medfør er kr av om omlegg ing

av nuværende arbeidstidsordning
for disse.

. -

"In the company, we call it 'the Iron Lung' - it's kept us
alive for the last five years, "

-Dår ligere Safety.
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TIL DIREKT0RENlllliIIENE.,1

NFO har igjen hvist at dens
teft og reaksjonsmønster i og
under møter med bedriften hold-

er mål.
Skolesjefenes arbeide -bak vår
rygg- med TTG bare bestyrker
våre tidligere mistanker om
at disse driver ren undergravelses virksomhet for og redu-

sere og minimalisere teknisk
personells kvalefikasjoner.

Arbeide med TTG og oversendelse
til STK for godkjennelse gav
oss grunn til og frykte at vi
hadde blitt "lurt", men vi fikk
-etter kraftig press- en avtale
for det videre arbeide med utdan-

I

nelse av fagpersonell.

Det er viktig her og peke på de
faktiske forhold. Gjennomføring,
av dette nye opplæringssysteme"~
viI -ikke bare for flyteknikere
medfØre forandrede og svekket
utdannelse- men også for fagarbe idere og inspek tører.

Dette har aIle fagforeningene )
i Norden insett og man har greid
og danne en faglig front mot
en slik utvikling.
vårt spørsmål til ansvarl ige
"ledere" i bedriften må bl i som

følger :

"Hvordan kan selskapet -i en
konsolideringsfase med aksjon
regulari tet på programet- akseptere at solesj efene -med sel vbe-

stemt mandat- legger opp til
konflikt mellom selskapet og org-

anisasjonene ? II

Kan virkelig selskapet forvente
at de ansatte -som blir berØrt

av dette- går lojal t inn for

aksjon punktlighet ?
Tror virkelig ledelsen at foreningene vil sitte og se på at slike
forhold til stadighet oppstår uten
at dette må få konsekvenser fOT
samarbeidet ?
Det skulle ikke være nØdvendig
engang og svare...... de respek~
tive medlemmer og den reaksjon

disse har gi tt oss sier si tt.

DE ANSVARLIGE FOR DETTE MÂ GÂ...
Mi ARNESEN i ,.
SEK1 NFO AVD. SAS

S I DE 8
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HVOR GAR SAS, NAR GAR VI ?

Dethar etter hvert gå tt opp
for oss medlemmer av NFO, at vi
ikke lenger er Ønsket i selskapet.
Vi skal nå med ett pennestrØk
raderes bort fra linjestasjoner
og fra tarmac på basene.
Om kort tid blir det våre flygere
som tar turn-around-check på aIle
stasjoner, vi skal trekkes inn i
hangaren og gjemmes i en krok.
Her skal vi sakte , men s ikkert
støve ned og gå over i historien,

forhåpentligvis.

flytekniker, og hvem av våre
flygere forlater setet på en
linjestasjon når det virkelig er
drittvær ???
Her har vi jo et godt eksempel i
BSAFE, checken tas fra cockpi t-

vinduet.

Det er vel og bra at våre fly
går som ei klokke, stort sett,
men og det er ett men, hva gjør
våre flygere den dagen de står

der?? Jo, de fikser snaggen
sjØI !! Tar ut MAl-papirer,

Hva bygger dette på ?, jo det nye
light maintenance systemet til SAS.

bestiller deler og skrur,

Noen få eks. på sitat: -DC 8 och
DC-9: FØrslag till revision att
flytta MPC från MAl kap. 5-lO
Maintenance Requirement till kap.
5-00 Gereral har inlæmnats till
STOME fØr effektuering senast Ol

Nei, mine herrer denne gang er
det alvor og det håpef jeg at
dere forstår. Nå må vi kjempe
for å beholde det vi har, det

"NYA-S AS"!

nytter ikke lenger å si tte i
en krok og folde hender.

jun 82.

?:

Videre kan siteres: Maintenance
Preflight Check (MPC) namnændras
till Preflight Check (PF) fØr att
markera att checken inte ingår i
Maintenance RequiremeniZ.

Disse små si tater er bare en sped
begynnelse til hva som kommer siden
mine herrer, si tat: Vid samtal (MQA/OT-D) framkom att det finnes en
posi ti v installning till att Reduced
Line Check (RLC) skulle kunna utfØras
fallen an vid "diversion"
vid andra till
OT-D gør en j amfØrel se mellan RLC och

\: MPC fØr att utrøna om kommande PF kan
ersætta RLC

At samtlige flyteknikere i dag står
med "IØkka rundt hal sen" er vel ikke
vanskelig å forstå og muligheten til

å fj erne den er nok ikke stor.

Riktig nok er det nedsatt et utvalg på skandinavisk plan som skal
være med på omarbeidelse av den TTG
som plutselig så dagens lys, men TTG
er bare en Ii ten del av det her, og
de Økonomiske fordeler som SAS etter
sigende får av det nye systemet viI

"I can't tighten it MORE....
I've already stripped the threads!"

nok ve ie tungt.

Når det gjelder en flygers check på
turn-around så tviler jeg ikke på at
han skal kunne utfØre den, men hvem
av våre flygere er i stand til å
vurdere snag på lik linje med en

- -
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MAINTENANCE. RElEASEG RUPPEN OG DENS. SAKSDOKLMENTER,", , , , ,. , . . . . . . ,
'.

Den 2. j uli d. å. fikk NFO oversendt If aktuelle" sakspapirer i
overnente sake

for oss. Dessuten har bedrifeten
holdt unna disse opplysninger
for oss for og unngå at vi skulle

påvirke resul tatet.

Dersom det fortsatt er noen ,
rundt i det ganske land som
tror at vi skjØt spØkelser fØr
-på- under og etter medlemsmøtet den 7.juni d.å. kan nu

For meg er dette en
Det er nå viktigere
gang at foreningene
og danner en felles

med sel vsyn konstatere at de
faktiske saksdokumenter bekrefter våre mistanker.
Jeg skal her prØve og gi en
nogenlunde konkretisering av

Dette ser det ut som går iorden.
FØrste møte mellom foreningene er
holdt og neste skal holdes som
formØte fØr møte med SAS den

-Maintenance Preflight Check
endrer navn til Preflight Check.
Dette for og markere at MPC ikke

Det gjennstår og påvirke innholde
i dette makkverket til
den NEDLAGTE MAINTENANCE RELEASE

Jeg si terer :

Det er meg ubegripelig at bedriften i inneværende konsoliderings-

problemene :

er et krav lenger mellom If leggene If

"STOMO gør en berekning Øver de
besparingar som kan tenkas uppnås vid SAS/Scanairs Charter
flygningar innevarande sommerprogram om PILOT eller HYRD
mekaniker på orten utfØr PF
istellet fØr SAS egna mekaniker~
Jeg skulle gjerne sett denne

beregning. . . . .

krigserklæring.
enn noen
står sammen
faglig front

på skandinavisk basis.

7.7.d.å.

GRUPPA til L. RINGQVIST.

fase kan'selv initiere konflikt'..

med fagorganisasjonene på
SKANDINAVISK basis.
Bedriftens representanter har her
lagt ut sel vskudd.

rn

I forslaget til MOM 2.1.2, pkt.

3.1. står det :

Maintenance Release of SAS/Scanair aircraft skal kun gis efter
MSC og A-B-C checker av fØlgende
personell "Certian Supervisory
Technical Personell, Certian
SAS shop Inspectors og SAS
Station Engineer. Disses krav
til kompetanse er at de har,
som det står skrevet "-holding

an appropiate SAS authorization".

al tså inget krav til offentlig
sertifikat.

(

Slik gir hele saksdokumentet inntykk av at SAS nu selv -slik vi

all tid har vært redd for- viI

I (

styre og herske med tekniker

standen.

Dette bare gjør det enda vanskeligere og kunne ha til tro til
bedriftens representanter.
Under hele sakens utvikling har
bedriftens representanter hevdet
det stikk motsatte og bedyret
at hensikten er en annen enn
den som fremgår av saksdokumentene HVORFOR.....??
Er man redd for reaksjonene...?
I skrivende stund er vi nokså
paralyserte fordi konsekvensene
av dette "makkverket" begynner
og gå opP.

SIDE 10

"I think we've got a problem....1 just
saw the BOSS down at the unemployment office."

~ø1gende vedtak b1e enstemmig

Med en inf1asjon for 1982 på' ansent må fagbeslagsvis 11-12 pro

'vedtatt på årsmøtet i Sentra1-

vege1sens krav være en 1ønnsut-,

administrasjonens Tjenestemanns~ag 28.apri1 1982:

vik1ing som minst dekker opp;'
dette. Ska1 vi ta igjen noe av:

He1t siden 1977 har, rea11ønna

det tapte, må krava 1igge høyere'
får vi mindre bet¥r det at kjøpe
krafta synker ogsa i år.

gått ti1bake hvert eneste, år.

Når samtidig 1andets tota1e inntekter (kaka) stadig b1ir større

betyr disse 1ønnsneds1agene at

Regjeringens utspill om å begrense 1ønnsøkningen ti1 6-7

eierinntektene stadig b1ir
høyere.

prosent kan i denne situasjonen

vanskelig oppfattes som noen.

annet enn en apenbar provokas j on'
Det bør være en se1vfø1ge at

For fagbevege1sen må det være
en viktig oppgave, å kjempe imot

denne utvik1ingen. Målet må

fagbevege1sen aktivt motsetter

seg dette.

være å snu denne levestandards-

nedgangen, dvs. å øke 1ønns-

takernes ande1 av de inntektene

Lede1sen i det første forbundet

som skapes.

som var ute i forhand1inger,
Jern og Meta11, anbefa1te et resuI tat for verkstedoverenskoms-

I fø1ge Aukrustutvalgets ,innstilling foran oppgjøret i vår
har 1ønnskostnadenes ande1 av'

ten med bare kr. 2 pr. time i
avta1efestet ti11egg. Dette ut-

bedriftenes tota1e faktorinntekt

gjør bare 3,4 prosent pa arsbas is, og medregnet overhengst ",

(de penga som ska1 de1es me110m
eiere og 1ønnstakere ,før skatt)
sunket fra 77 pro
sent i 1977 ti1
68 prosent i 1981. For indust-

sent 1ønnsøkning fra 1981 ti1 1982. Det betyr at ska1 Jern og Meta11-med1emmene som 1ønnes etter verkstedoverenskomsten sikre kjøpekrafta, kreves det en vesentliq
gir dette 6,6 pro

. rien utenom olje sank 1ønnsande1en i samme periode fra 80
prosent ti1 72 prosent. Resu1tatet er en drastisk økning i

1ønnsglidning.

eierinntektene. Videre har denne svake 1ønnsutvik1ingen med-

ført 1av kjøpekraft og dermed
svekket etterspørse1, noe som
har hemmet hjemmemarkedet og
ført til en stadig økende ar-

.lnkelta .

ganger kan det være godt

å lese' hva, aidre maner.

be ids 1edighet.

Holf Dybwad.
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En kvinne Rå Snarøy.a hii inii~,,', Frà t~i:net på romi~bu,bl.e det

L vertp(,IIUapweldelse ~¡\~'rIysel. .' OPP!Ylt',at det)kke''!lIdd.~yært
skapett' SAS~'::' Kvlnnen' . øIlsi(er, \. plas
"(or flyet I' rusegropen da.¡

med .~melde.l~nå tå'~~'skikle0 det:'sk;lI.e, "~o;i~roii~i:.?!I.lefter en' ~
IIg)i;edegjørelseom hva, Foi1e- '.,reparaajon¡¡Ì'f," :'J \: ~:;:l ,./i ~.'.~

bu ka1'' ti.l~t.e"seg av stø?,over-.. ..';'1 " "..lt:" :, '-:'

skrldelscr,,"",¡,; .,_;#';:1'.' ' . '-"'." ., ,', ,''!h''& "

Kviniien'~ierêrért'aImeldel- Kvinnen "opplyser i anJIeldel.:'~

sen ti et tifelle ved 10-tiden,ir- sen ti Asker og BæruJA, poUU-'
dag 2. juit da et SAS.f1y ble k)rt , Kammer at da hverl(en' Sam",
utav¡rùsegrQpóii 'óg bort Ulien- ..ferdsel~-. ogiMiljøverndeP:irte~~
den av nord/syd-banen ved I,n- mentet; Statens forurensnings-

desund,."ca., 100 meter fri. Id- .tiISy~el.ler. L.. Uftlar. ts. verket kU.I\!:,¡

rett.ânlégg Ög~bOlse8o.rå- .-;;.ne tØ,:,nenne'et sklkkellg svar P.i
d~;,Eíi'l.Inl~~~~.'. ......!rd.skai..y.et ~lìvat.80.:,m... -1t'...lìr(tI.. ii~tf.av støy .~..':I

halståtF'der .og:Sist~moto~ne. , Forne'fu.. .~~er hun at ,pollf~~1
,.Kvlnn. en menerc7.oã..tstøyen va,så '.f'h~~a~..tl~ne.~.'t~....J.n ti tiva, flY.PIa§..7' 1

;. krafUg a1 man,iR~e ~~nne.I?P-. \~e!l)~ ,~I\at~_.~eg a~~~~t.0vg.:,
t..'i
holde
seg uteHiJs:'
..~_~, ~.l _'.,
-"-- -~ ~sk~14,eiseFL'''--'
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HERVED KAN BEKREFTES: DET BOR ALTSÂ
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