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Ved et nyt 

Norden-år 
Ved et årsskifte fristes man ofte til 
at foretage et tilbageblik - en vurde- 
ring - af det svundne år. Udviklede det 
sig i overensstemmelse med forventnin- 

gerne - opfyldte man de stillede mål? 

Kaster vi på Norden-fabrikken en tanke 
tilbage på det sidste nytår, var de da- 
værende fremtidsudsigter karakteriseret 
af en meget behersket optimisme - ja, 
de var slet ikke spor lyse. 

For medarbejderne inden for råjernssek- 
toren stod fremtiden hen i det uvisse 
forårsaget af den netop vedtagne be- 
slutning om råjernsproduktionens fore- 
stående ophør. 

Og Maskinfabrikken Norden måtte forbe- 
rede sig på at gå ind i et år med mindre 
beskæftigelse end de seneste foregåen- 

de to år - den budgetterede omsætning 
måtte nedskæres med 25 % i forhold til 
det tidligere år. 

Midt på året 1972 standsede råjernsro- 
terovnene som planlagt. Der blev fra 
mange sider gjort meget store anstren- 
gelser for at løse de menneskelige pro- 
blemer, der uundgåeligt følger med en 
sådan produktionsstandsning. En afske- 
digelsesgodtgørelsesordning medvirkede 
til mildning af de økonomiske vanske- 
ligheder - og den store indsats, som 
blev gjort fra tillidsmandsside, fra 
Arbejdsformidlingen, fra Staalvalse- 
værket, fra lokale firmaer og fra kon- 
cernens fabrikker for at skaffe beskæf- 
tigelse for de berørte medarbejdere, 
bør erindres. 

Vi har nylig gennem Arbejdsformidlingen 
fået udarbejdet en status over råjerns- 
medarbejdernes beskæftigelsessituation. 
Den viser, at 20 af de oprindelig ca. 

220 arbejdere endnu er uden arbejde. 
Og 8 af de 31 funktionærer. 

Det er vort håb, at der også må findes 
egnede job til disse, og det kan nævnes, 
at Staalvalseværket i Frederiksværk over 
for de endnu ledige har gentaget det 
tidligere tilbud om beskæftigelse. 

Selv om året 1972 ikke var året, hvor 
Maskinfabrikken Norden blev "født" - så   

var der dog tale om det år, hvor maskin- 

fabrikken med et spark blev kastet ud i 
sin egen selvstændige bane. Med sine 
ca. 200 medarbejdere er Norden-fabrikken 
stadig en af Aalborgs betydelige ar- 
bejdspladser. 

Som følge af Norden-fabrikkens to pro- 
duktioners nære driftsform var mange 
funktioner fælles, og betydelige vanske- 
ligheder har i årets løb været forbundet 
med at ændre forholdene, så de oriente- 
res mod effektive maskinfabriksforhold. 

Betydelig viden forsvandt med de medar- 
bejdere, der forlod fabrikken - viden 
der måtte overføres til andre kanaler. 
Varmeforsyning, strømforsyning og repa- 
rationsfaciliteter har måttet ændres, 
og når der er tale om en så alderstegen 
fabrik som Norden, vil den slags udred- 
ninger være en kombination af næsten 
uoversigtlige vanskeligheder og tålmo- 
dighed. 

På kontorsiden har ændringer - som følge 
af forestående overgang til nyt EDB- 
system - krævet betydelig ekstra ind- 
sats, men der bliver herigennem skabt 
mulighed for et på længere sigt mere 
velegnet system, der tager hensyn til 

en maskinfabriks særlige forhold. 

Regnskabet for 1972 er endnu ikke af- 
sluttet - men det kan allerede nu kon- 
stateres, at for maskinfabrikken har 
året udviklet sig i overensstemmelse 
med budgettet. Vi vil nå den fastsatte 
omsætning og indtjene det budgetterede 
positive driftsresultat. 

Tilbageblik på et svundet år kan kun 
blive en konstatering - måske kan det 
give erfaringsstof for fremtidige vur- 
deringer. Men årets dage er svundet hen - 
resultaterne lader sig ikke ændre. Så 
selv om vi på Maskinfabrikken Norden 
stort set synes at have fyldt forvent- 
ningens bæger - og kan glæde os over 
det - så er det af større betydning at 
vurdere udsigterne for det kommende år. 

Beskæftigelsessituationen for 1973 teg- 
ner sig - set her fra årsskiftet - væ- 
sentligt bedre end for 1972. Der er al- 
lerede tale om betydelige ordrereserva- 
tioner på vore planlægningstavler, 

Imidlertid viser der sig også en klar 
tendens til, at konkurrencen inden for 
det område, vi bearbejder - underleve- 
randørområdet - vil blive stadig sti- 
gende - og uden at vi er konkurrence-



dygtige, vil vi ikke kunne bjerge os 

ordrer hverken fra FLS eller andre. 

Vort budget for 1973 viser, at vor ma- 
skinfabrik vil være levedygtig med den 

nuværende medarbejderstab. Denne leve- 

dygtighed hænger naturligvis nøje sam- 

men med vor evne til at holde omkost-= 

ningsniveauet på dets nuværende stade, 
Vort mål er at fastholde dette omkost- 
ningsniveau og med det nuværende antal 

medarbejdere befæste vor karakter af 
en mindre og effektiv fabrik, der hur- 
tigt kan omstille sig til ændrede for- 

hold, som markedet frembyder. 

Fra ledelsens side skal lyde en tak 
for god indsats i det forløbne år med 

ønsket om et godt nytår 1973. 

W.K. 

HÆLE 

Ny drejebænk 
Den nye drejebænk "Storebro", som Benny 

Møller betjener, har desværre vist sig 

ikke at være tilfredsstillende, idet 

vangerne ikke har det Brinell-tal, som 

de skulle have; det bevirker, at vanger- 

ne, som er for bløde, ved fremføring af 
pinoldok let bliver ridsede. 
Det svenske firma, som har leveret dre- 

jebænken, er efter kantrol af denne ind- 

forstået med at levere en helt ny dreje- 

bænk. 

    

Skibssektioner 
Aalborg Værft har fra 1. oktober 1972 

oprettet en kvalitetskontrolafdeling. 

De inspektører, der hidtil har besøgt 

os angående værftsarbejde, er fra sam- 

me dato overgået til denne afdeling. 

Denne kontrol har til opgave at højne 

kvaliteten på værftets arbejde såvel 
internt som fra underleverandører. 
Fejl konstateret af inspektørerne vil 
fremover blive registreret, således at 

det mere bestemt vil blive påtalt. Det- 
te sker ved, at der hver måned tilgår 
os en rapport over de fejl, man har 
fundet på skibssektionerne, der er le- 
veret i den forløbne måned. 
Tanken med denne rapport skulle være, at 

man fremover undgår gentagelse af lig- 

nende fejl, hvilket også er muligt. 
Man kan tænke sig, at en sådan regi- 
strering af eventuelle svejsefejl, så- 

fremt en bedring ikke opnås, kunne med- 
føre, at firmaet bliver udelukket som 

underleverandør. 

Maskinfabrikken Norden er i november 

måned blevet noteret for 159 fejl på 
5 sektioner. Vi må derfor opfordre al- 
le i hal P til at medvirke til, at fejl- 

procenten bliver reduceret. 

Imidlertid skal ikke alting være dadel; 

B & W's inspektør har rost os for de 
bulbstævne, vi har leveret. Især frem- 
hævede inspektøren svejsearbejdet på de 
to sidste, som han kaldre - stående 

veludførte. 

SYGEKASSEN NORDEN. 

På grund af dagpengereformens gennemfø- 
relse fra 1. april 1973 mener fabrik- 
kens ledelse, at denne giver en syge- 
hjælpsdækning, der overflødiggør hjælp 
fra vor lokale sygekasse. Fabrikken har 
derfor meddelt sygekassens formand, at 
os tilskud ophører fra og med 1. april 
973, 

org<> 

Også jeg har arbejdet mig op fra intet 
til den yderste fattigdom, 

  
 



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 7. december 1972 kl. 15.55 
afholdtes ordinært møde i samarbejdsud- 

valget. 

W. Kok bød velkommen, hvorefter man gik 
over til at behandle dagsordenens en- 

kelte punkter. 

PUNKT l: BEHANDLING AF FORSLAG FRA TID- 
LIGERE MØDER. 

Der er nu oprettet afdelingsudvalg i 
alle afdelinger. Der var enighed om, at 
afdelingsudvalgene kort refererer deres 
møder for formanden og næstformanden i 
su. 
Problemet med overarbejde synes at være 
løst, bl.a. fordi der er blevet givet 
bedre orientering om baggrunden herfor. 
Der er anskaffet 2 førerhuse til gaf- 
feltruckene siden sidste møde. 
Med hensyn til rejsearbejde har fabrik- 
ken tilbudt et fast beløb pr. dag til 
opholds- og fortæringsudgifter. Til 
rejseudgifter betales billetprisen for 
offentligt befordringsmiddel. Gruppe b 
vil drøfte spørgsmålet på et klubmøde. 

Efter at der er antaget en mand til 
råjernsekspeditionen, skulle spørgsmå- 
let om hjælpemandskab være løst. 
Opvarmningen i maskinværksted er bedret 
ved afspærring af port og opsætning af 

presenning. 
I forbindelse med ændring af vort med- 
lemskab fra Foreningen af danske Ce- 
mentfabrikker til Provinsernes Fabri- 
kantforening er der foretaget det for- 
nødne vedrørende opsigelse af cement- 

arbejdernes overenskomst. 
Forslaget om at sætte de 12 kr., virk- 
somheden betaler pr. medarbejder i for- 
bindelse med overgang til 14 dages løn 
og udbetaling gennem pengeinstitut, i 
et feriefond henvistes til senere for- 

handlinger. 
Henry Nielsen nævnte, at der for 1973 
er tildelt Norden samme antal værelser 
på Kolkær som hidtil. 

PUNKT 2: SIKKERHEDSUDVALGET. 

Der har ikke været afholdt møde i sik- 
kerhedsudvalget siden sidste SU-møde. 
Der er inden for sikkerhedsudvalget ned- 
sat et udvalg, der skal se på bårer 0. 

lign. på fabrikken. 
Plakatkampagnen vedrørende sikkerhed er 
færdig. Kampagnen for sikkerhedsfodtøj   

har været en succes. Den har resulteret 
i salg af 51 par sikkerhedsfodtøj, 
hvoraf 1/3 har vundet fodtøjet gratis 

ved lodtrækning. 
Der arbejdes videre på at få etableret 
sikkerhedskurser på internt plan. 

PUNKT 3: KANTINEUDVALGET. 

Frede Jensen oplæste referatet af møde 
i kantineudvalget den 5. december. 
W. Kok oplyste, at der er bevilget 40 

nye garderobeskabe. 
Frede Jensen lovede, at opvarmningen 
skal blive bragt i orden, hvis det vi- 
ser sig, at den ikke er tilstrækkelig. 

PUNKT 4: ORDRE- OG PRODUKTIONSFORHOLD 

(GRUPPE A). 

W. Kok oplyste, at budgettet for 1972 
på 14,3 mill. holder. Pr. 30/10 var der 
produceret for 12,3 mill., hvilket sva- 
rer til ca. 15 mill. på årsbasis. Bud- 
gettet, der er udarbejdet for 1973, er 
baseret på samme timeantal som i 1972, 
290.000 timer. Bortset fra en nedgang i 
sommermånederne har vi haft en meget 
jævn beskæftigelse hele året på 170 

mand. 
Man har efter råjernsproduktionens 
standsning forsøgt at sælge effekterne 
herfra. El-ovnen er solgt, og en meget 
stor del af effekterne er solgt som 
skrot. Alle magasindele, som kan hen- 
føres til råjernet, er flyttet væk fra 
magasinet. Man håber at få lov til at 
rive de gamle bygninger ned. Der er al- 
lerede indhentet tilbud på nedrivning 
af slammølleriet, der er bygget af CJK. 
I forbindelse med forhandlingerne, der 
er påbegyndt, har Staalvalseværket gen- 
taget tilbudet om beskæftigelse for 
dem, der stadig er ledige, hvilket dre- 

jer sig om 20 arbejdere og 8 funktio- 

nærer . 
Frede Jensen oplyste, at med de ordrer, 
der er afgivet, er der i pladeværkste- 

det fuld beskæftigelse til uge 11 i 
1973, og tages de ordrer, der er reser- 
veret, med, er der fuld beskæftigelse 

til uge 15. 
Med hensyn til Ørskovs Staalskibsværft 
er der ikke mere arbejde i øjeblikket, 

da værftets leveringstider er blevet 

forlænget. 
I maskinværkstedet regnes der med fuld 
beskæftigelse til uge 9 med de ordrer, 
der er afgivet, og til uge 13, når de 
ordrer, der er reserveret, tages med. 

Der har ingen henvendelser været på



annoncen i "Underleverandørbørsen" om 
drejearbejde. 
Jørgen Madsen redegjorde for udearbej- 
det, hvor man regner med beskæftigelse 
til midt i januar med den nuværende 
.styrke, hvorefter der forventes en ned- 
gang. 
Frede Jensen oplyste, at man i 1973 for- 
venter montagearbejde på "Dania", lige- 

som der er afgivet tilbud til Dansk An- 
dels Cementfabrik. Der forestår også 
arbejde på "Karlstrup" i forbindelse med 
ovnreparationer. 
W. Kok oplyste, at vi fra FLS har fået 
ordre på et af de el-filtre, vi afgav 
tilbud på, ligesom vi har fået ordre på 
en cyklonforvarmer; begge dele i kon- 
kurrence med andre firmaer. Derimod er 
en brænderstand, uden at vi har givet 
tilbud, gået til en anden leverandør. 
Frede Jensen nævnte, at der fra 1/1 - 
1/12 er afgivet 118 tilbud til en værdi 
af ca. Ill mill. kr., hvoraf man regner 
med indtil nu at have fået ordrer for 
4 mill. Heri er ikke medregnet dagligt 
indgåede ordrer, hvor vi skal opgive 

priser på de forskellige dele. Herud- 
over arbejdes der med faste rammeafta- 

ler af længere varighed både over for 

FLS og værfterne, 
W. Kok nævnte, at palleproduktionen 

fortsætter med K. Hollinder som daglig 
leder. 
Man er i gang med at lave et elektrodela- 
ger i forbindelse med buret i hal M. 

PUNKT 5: FERIE 1973 (GRUPPE A). 

De tidligere fremlagte ferieplaner drøf- 
tedes. Henry Nielsen ønskede at kende 
TT, Tekstilfabrikken og Obels ferie, in- 
den man gav tilslutning til de 3 ugers 
placering. W. Kok lovede at fremskaffe 
disse oplysninger. 
I øvrigt var man enige om de resterende 
dages placering. Man ønsker ferien fast- 
sat inden 31. december. 

PUNKT 6: PLANLÆGNING (AF SKIBSARBEJDE) 
(GRUPPE B). 
Benny Møller ankede over planlægningen 
for skibsarbejde, idet materialet ikke 
altid er til rådighed, når det skal bru- 
ges. Det går ud over akkorden, når man 
skal ud at søge efter det. 
P. Rusholt oplyste, at planlægningen var 
afhængig af mange faktorer, bl.a. den 
måde og sikkerhed, med hvilken materia- 
lerne leveres fra værftet. Det påvirker 
også planlægningen, når en del af mand- 
skabet udebliver eller kommer for sent.   

Spørgsmålet drøftedes, og P. Rusholt 
omtalte nogle fejl, der har været i 
svejsning ved skibssektioner. 
Der var enighed om, at spørgsrålet bør 
tages op i afdelingsudvalget. 

PUNKT 7: EVENTUELT. 

Peder Holst Larsen ønskede oplyst, om 
der sker forandring i aflønningsmåden 
på udearbejde ved overgang til nyt 
EDB-system, hvortil K. Debell svarede, 
at der ikke sker nogen ændring heri. 

Peder Holst Larsen ankede over, at det 
ved udearbejde kunne vare for længe, 
inden der udbetales varskotillæg og 

andre tillæg. 
Henry Nielsen foreslog, at der blev af- 
holdt en konference til foråret om sik- 
kerhed og miljø, hvilket W. Kok lovede 

at medvirke til. 

Mødet hævet kl. 17.55. 

BB 

MÅN PLANTER ET TRÆ seseese« 

Et udvalg bestående af Orla Hansen, 
Winther Jensen og S. Frost Sørensen, 
det såkaldte "forplantningsudvalg", er 
fremkommet med forslag til beplantning | 
ved vore hegn o.lign. Der er herefter 

plantet 500 små træer. 

Man planter et træ for den næste genera- 

tion. 

se 

FORHANDLINGER MED STAALVALSEVÆRKET. 

Selv om produktionen af råjern er 
standset, er selve den økonomiske af- 
vikling endnu ikke tilendebragt. 

En delegation fra Staalvalseværket med 
direktør Ebbensgaard i spidsen var på 
besøg på fabrikken den 23. november 
for at indlede disse forhandlinger. 

Der henligger stadig ved nytårsskiftet 
32.000 t råjern på vore lagerpladser 
svarende til 17 mill. kr. for Staal- 

' valseværkets regning. 

   



Nordens havn 
I denne havn, som om kort tid har 75 års 

jubilæum, har adskillige sejlskibe og 

oceangående dampere lastet uhyre mængder 

af cement. 

Ved råjernsfabrikkens lukning troede man, 

at nu var denne havn uden betydning. 

Men interessen for denne centrale havn 

med store arealer i tilknytning til ma- 

skinfabrikken er stor. Selv fra udlan- 

det har man haft blikket rettet mod 

Wordens kaj; i september måned besøgte 

en direktør fra en større engelsk virk- 

somhed Norden for at bese forholdene på 

havnen. Tanken var, at man eventuelt 

skulle bygge nogle meget store tank- 

sektioner for olieplatforme; disse skul- 

le så slidskes i havnen og derefter flå- 
des til Nordsøen for montage. 

På samme måde havde fabrikken i denne 

måned besøg af ingeniør Sparwath fra 

Burmeister & Wain, som havde planer om 

at lade Norden svejse nogle store skibs- 

sektioner på kajpladsen for derefter at 

flåde disse til København. 

Arbejdet med disse sektioner vil betyde 

beskæftigelse for et større antal svej- 

sere i en længere periode. 

Denne havn vil i fremtiden stadig være 

Nordens facade til vandsiden. Redaktøren 

har på forsiden fantaseret om, hvorledes 

skrotdyngen til landsiden kunne komme 

til at se ud. 
Maskinfabrikken Norden kunne så måske 

bruge sloganet: til lands, til vands og 

i luften, idet vor direktør Aage R. Uth 

ved besøg på fabrikken bruger luftvejen. 

EGE 

AFKORTNING AF LÆRETID. 

Efter den ny lærlingelov skal læretiden 

nedsættes til 3 1/2 år. 

Det er vedtaget, at lærlinge under de 

bestående bestemmelser vil få en over- 
gangsordning, således at der også for 

deres vedkommende sker en tilsvarende 

afkortning i læretiden. 

KACXC 

Min svigermor er en engel .....- 
Lykkelige asen. Min lever endnu.   

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 5. de- 
cember 1972. 

Følgende punkter drøftedes: 

1. Det vedtoges at foreslå, at der ind- 
købes 40 skabe til omklædningsrummet 
i fabrikat Smith og med systemlås 

indbygget. 

2. Der klages over varme i omklædnings- 
rummet. Kantineudvalget er dog ind- 
stillet på at vente til efter 1. ja- 
nuar 1973 (når villaerne er koblet 
fra) med at foretage sig videre i 

sagen. 

3. Der er udtrykt ønske om at kunne kø- 

be pølser til frokost. 
Kantineudvalget undersøger, om der 
er mulighed for et sådant arrange- 

ment. 

4. Der er foretaget sprøjtning for 
kakerlakker i spisestue og køkken. 

nm . Kantineudvalget gav udtryk for med- 
arbejdernes gode behandling af om- 
klædningsrum og spisestue, 

bod 

EL-OVNEN ER SOLGT. 

Siden råjernets lukning har vi søgt at 

sælge en del af de maskiner og effek- 

ter, der er blevet ledige. 

Den væsentligste ting er el-ovnen, som 

netop er solgt til Jernstøberiet Dania. 

Den skal opstilles på støberiets afde- 

ling 1 Års. 

Der skal først bygges nye bygninger i 

Års, og el-ovnen vil stå her i endnu 

1/2 år: 

+ 

RÅJERNSBYGNINGERNE. 

Der foreligger endnu ingen tilladelse 

til at påbegynde nedrivning af de gam- 
le bygninger. Fabrikken indhenter for 

øjeblikket tilbud på nedrivning af det 

gamle slammølleri, og det er hensigten - 

hvis vi kan få et fornuftigt tilbud - 
at få dette anlæg nedlagt.



((følser til frokost ? 

Kantinen, den 12.12.1972. 

Kantineudvalget har spurgt fru Skov, om hun var villig 

til at sælge pølser i frokostpausen? Fru Skov svarede 

"Ja", men betinger sig, at interesserede afgiver deres 

bestilling i frokostpausens begyndelse, da der forståe= 

ligt nok ikke vil blive varmet flere pølser end der. 

bestilles. 

Bestillingen foregår således: Du skriver på en bonblok, 

der ligger fremme ved lugen, hvor mange pølser du ønsker, 

samtidig skriver du dit arbejdsnummer nederst på bonnen 

og afriver den ene halvdel som afleveres når pølserne afhentes. 

Ordningen træder i kraft pr. 1/1=-1973.… 

Med venlig hilsen 

Kantineudvalget.     
   



  

fra 
Lønningskontoret 
Hidtil har firmaets lønsystem været EDB- 
behandlet sammen med APCF's lønsystem, 
men da vi nu er en decideret maskinfa- 
brik og som følge deraf ikke kan have 

nogen interesse i aflønningsprincipper- 
ne inden for cementindustrien, overgår 
vi fra 1. januar 1973 til Regnecentra- 
lens lønsystem (kaldet gir-løén). Dette 
lønsystem anvendes på adskillige ma- 
skinfabrikker og er et standardsystem, 

som er opbygget med henblik på Jernets 

lønaftaler. 
Lønningsposerne vil få et lidt andet ud- 
seende, men efter vor opfattelse er spe- 

cifikationen en del tydeligere end på de 

nuværende lønningsposer. 

Samtidig vil der blive kørt visse stati- 

stikker, som bl.a. fagforeningen er in- 

teresseret i. 

I forbindelse med ovennævnte overgår vi 
til 14 dages løn, og der vil blive udbe- 

talt et lån til samtlige, der er i ar- 
bejde den første uge i januar. Lånets 
størrelse vil være på 600 kr., for lær- 
linge dog kun 200 kr. Lånet vil blive 

trukket over 10 lønperioder. 

Lånet vil være overført til lønkontoen 
den ll. januar 1973. 

I forbindelse med lukning mellem jul og 

nytår vil lønnen den 28. december 1972 
blive udbetalt fra portvagten fra 

kl. 15.00 - 16.00. 

$ 

UNDERSTØTTELSE TIL GÅMLE ARBEJDERE OG 
ENKER EFTER GAMLE ARBEJDERE. 

Efter råjernsproduktionens ophør er der 
desværre ikke mulighed for at bibeholde 
den understøttelse, der siden 1960 har 
været ydet til gamle arbejdere og siden 
1957 til enker efter på fabrikken i 
mindst 10 år beskæftigede arbejdere. 
Den sidste understøttelses udbetaling 
finder sted her i december måned, og 
der er sket det glædelige, at det har 

været muligt ved denne at tredoble de 

beløb, der hidtil er blevet udbetalt.   

Julelukning 
Maskinfabrikken 
Norden holder julelukket 
"9312—1/1 begge dage inclusive 
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LYS OG VARME ...:. var tidligere, da rå- 
jernet kørte, en slags billig overskuds- 
produktion. Nu må maskinfabrikken beta- 
le - i dyre domme - for både elektrici- 
tet og olie, og vi opfordrer alle med- 
arbejdere til at medvirke til at begræn- 
se forbruget. 

ce 

SIKKERHEDSPLAKATER . 

Den række af sikkerhedsplakater, som 

har været ophængt i maskinfabrikken de 

seneste måneder, er samlet i et hæfte, 

der er sendt som en nytårshilsen til 

sikkerhedst jenester på andre fabrikker 

og til andre sikkerhedsorganisationer. 

Det er sikkerhedsudvalgets hensigt her- 

igennem at opfordre andre til eventuelt 

at udføre lignende kampagner, og vi hå- 

ber at få del i sikkerhedsmateriale, 

som andre virksomheder har udført. 

 



Teknisk side 

Det forekommer ofte, at en svend står med en opgåve, hvor man måske ikke lige 

har de tekniske skemaer og lignende som f.eks. nedenstående opmærkning af flan- 

ger. 

Ofte står en mand i længere tid og indstiller passerbenene, indtil han når den 

nøjagtige afstand for huller i en rund flange. 

Vi bringer et skema for sådanne. Måske en eller anden har en ide, som eventuelt 

kan anvendes i det daglige arbejde, da hører redaktøren gerne om den for indryk- 

ning i bladet. 

Aage Clemensen» 

Opmærkning af Huller i Flanger- 
  

    
   

    

  

Antal Kon- Antal Kon- Antal Kon« 

Huller stant Huller stant Huller stant 

3 0,86003 28 0,12054 49 0,06407 

4 0,70711 27 0,11609 50 0,00279 

5 8 0,11196 51 0,00156 

6 2p 0,10812 62 0,00038 
z 30 0,10453 63 MD 
8 3L 0,10117 54 1,06H 14 

p 32 0,00802 [417 100700 

10 33 bo, [1 nu 

1 34 - 0,00227 m7 DØ 
1a mø B,0800 4 nH BØ 4 
14 ET ud4710 m (LAD 
H 37 ØS IAU AM nu 
mn BH 0,020 mL ML IN 

im 3 0,08047 iz BUN 

1" 40 0,078 id ug Hd ENN 

In 41 0,075 04 0,04007 

Iw 42 0,07473 un 0,01 483 1 

20 43 0,07300 68 DÆATAN 

21 4 10,07134 67 0, 04087 

24 45 0,06976 GR UNDT: 

23 40 0,06824 89 0,046 

24 0,13063 47 10,06679 7 0,04187 

25 0,12533 48 0,06540 71 0,04423               
Skal man opmærke en Flange med et bestemt Antal Huller, 

som har samme indbyrdes Afstand, kan man benytte ovenstaaende 

Tabel. Skal man f.Éks. opmærke 14 Huller i en Flange, og Bolte- 

kredsens Diameter er 224 mm, kan det gøres paa følgende Maade: 

Først tegnes Boltecirklen med Radius 112 mm, og dernæst 

finder man i Rubrikken for Antal Huller i Tabellen (for Opmærk- 

ning af Huller), Tallet 14. Ud for dette staar Konstanten 0,22252. 

Man ganger såa. Boltekredsens Diameter 224 med Konstanten 

0,22252 og faar: 49,84 mm. Vanskeligheden ligger nu i at faa af- 

sat dette Maal med Passeren. Tiendedele af en Millimeter er van- 

skelig nok at faa fat i, man maa derfor tage Maalet, saa. godt man 

kan, og afsætte det paa Arbejdsstykkets Boltekreds. Viser det 

ig, naar man er kommet hele Vejen rundt, at der mangler et 

Stykke, eller at der maaske er blevet et Stykke for meget, har 

Passermaalet ikke været helt nøjagtigt. Man indstiller da Passer- 
maalet paany og prøver igen, om det stemmer. 

Ved Opmærkning anbefales det at have nøjagtige Passere med 

skarpe, fine Spidser. 

RR  



  
  SIKKERHED FOR 510. 

Sikkerhedsudvalgets kampagne for salg 

af sikkerhedsfodtøj var en succes. Der 

- er særlig udsatte legemsdele blev solgt 51 par sikkerhedsfodtøj i 

inden for maskinfabrikken. ugen 20. - 24. november - og en stor 

del af køberne kunne konstatere, at de 

20 % af alle ulykkestilfælde og 
É , 

26 % af fraværet i 1971 skyldtes havde vundet fodtøjet gratis. 

fodskader. 
Vi har stadig for mange fodskader - men 

nu kan i hvert fald 510 tæer se en sik- 

ker fremtid i møde. 

SKRÅN FØDDERNE 
- BRUG SIKKERHEDSFODTØJ 

Købes på magasinet, 

fabri å abrikken yder tilskud 
Sikkarkedssdvelgee 
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MODELLER. 

Vi har haft et lager af modeller for 
FLS, siden Aalborg Jernstøberi gik 
konkurs. 

Det har vist sig vanskeligt at varetage 
dette arbejde med den begrænsede stab, 

maskinfabrikken råder over. 

Nu er et mindre antal modeller flyttet 
til København, og resten af lageret, 
der er meget lidt gangbart, vil blive 

destrueret. 

FORPAGTNINGSFORHOLD. 

Fabrikken ligger som bekendt på lejede 

arealer. Vi har nu frasagt os arealerne 
på den sydlige side af Mølholmsvej fra 
1. januar 1973. Næsten alle tjenestebo- 
ligerne, som ligger på disse arealer, 
er solgt - hovedsagelig til de hidtidi- 

ge beboere. 

AFDELINGSUDVALG . 

Som det er fremgået af opslag, er der 
nu nedsat små udvalg i alle vore afde- 
linger. 

Det er SU's håb, at disse udvalg i høj 
grad vil medvirke til løsning af de 
problemer, der kan være i de enkelte 

afdelinger. 

Derfor opfordres alle medarbejdere til 
åt tale med afdelingsudvalgsrepræsen- 
tanterne, hvis man -mener at støde på 

problemer. 

INDKØBSAFDELINGEN MEDDELER : 

Handsker ar steget meget den sidste tid 
og koster efterhånden 15 kr. pr. par - 
HÅ der opfordres til at passe ekstra på 

(LETTE 

Der kan udtrykkes tilfredshed med, at 
man har været flinke til at aflevere 
Llt- og ganflanker i de sidste måneder, 
Fabrikken har indbetalt lejeafgift.   

Vidste De… 
O at afstanden fra jorden til solen 

er 4000 gange større end turen 

rundt om jorden ved ækvator. 

EJ at solener 109 gange større end 

jorden og har en temperatur på 

6000 grader ved overfladen og 

20 millioner grader dybt i 
dens indre, 

Cat alle himmellegemers 

strålekraft frembringes ved 

atomproc wer 

Dat solen bl. a. består af hellom 
og brint, der her findes i 
1000 gange større mængder 
end alle andre grundstoffer 
tilsammen. 

CO at Galilei som den første bruge 

en stjernekikkert Ul sine 
observationer. Det såkuldie 

»optiske Tør«. 

Cat der i dag findes astronomisk 

apparatur, der med mindre sd 
1 % sikkerhedsmargin kan 

fastslå klarhedsforskellen 

mellem to stjerner. 

C at mange stjernetåger udsender 
radiosignaler, og at man i 
England ved hjælp af en 
radiokikkert har observeret 

stjernetåger 5 milliarder lysår 

borte. 

O at man ved at kende en stjernes 

klarhedsgrad kan måle dens 

temperatur og derved bestemme 
dens tværmål. 

OC at der ialt findes ca, 12.000 

tåge- og mælkevejssystemer. 

O at mennesket allerede nu må 
erkende, at det er begrænset, 

hvor meget af verdensaltet det 
vil blive i stand til at udforske, 

RER 

 



Fratrædelser 

Følgende er fratrådt den 30. november 
1972: 

Forvalter Orla Hansen 
Maskinmester F. Winther Jensen 
Magasinforvalter Sv. Klitgaard 
Fuldmægtig S. Frost Sørensen 

TANKBILER. 

En stor del af APCF's tankbiler vil 
overvintre på Norden-fabrikken. Cement- 
forbruget i vintermånederne er begræn- 
set, så man tager nummerpladerne af 
20-30 tankbiltog indtil foråret og 
hensætter dem i kulskuret på Norden- 
fabrikken. 

v 

Design eller ej ..- 

mælkens emballage er den smukkeste. 

ferie 1973 
Som aftalt i samarbejdsudvalget afvik- 

les ferien i 1973 ved samlet lukning af 

maskinfabrikken efter følgende plan: 

1/6 : Dagen efter Kristi Himmelfartsdag. 

7/7 -29/7 : Samlet sommerferielukning. 

24/12:  Juleaftensdag (1/2 dag). 

27/12-28/12: Mellem jul og nytår. 

31/12: Nytårsaftensdag (1/2 dag)- 

Derudover afholdes 2 dage i arbejderens 

eget valg efter aftale med værk føreren. 

Jeg synes, at moder- | 

  

smil lidt mere 

   
Lille Per har været fraværende fra sko- 
len en dag. Den følgende dag siger læ- 
rerinden: 
= Hvorfor var du ikke i skole i går? 
- Nej da, for vores gård brændte jo. 
- Jamen, det var da først kl. 4% om ef- 
termiddagen. 
- Nåh ja, men vi begyndte at bære møb- 
lerne ud allerede kl. 7 i går morges. 

INGEN KUNST ..… 

- Min far kan barbere sig uden at tage 

cigaren ud af munden. 
- Ha, det er da ingen ting. Min far kan 
klippe tåneglene uden at tage strømper- 
ne af. 

Hvad mon folk jokkede i, før spinaten 
blev opfundet. 

> 

FRÅ REDAKTIONEN. 

Det er med glæde, redaktionen har kon- 

stateret, at interessen for OBS er så 

stor, som tilfældet er, dog kan det væ- 

re vanskeligt at fylde bladet med in- 

ternt stof hver gang. 

Her I noget stof, som er af interesse, 

så kom frem med det. 

Hermed glædelig jul og godt nytår. 

Edel Frederiksen Aage Clemensen 
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