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Værkfører Knud Ørvad står og funderer over, om det dæk til et 

skib nu også kan komme ud af porten.



  

L-som lopper 
En og anden af Nordens medarbejdere sy- 
nes nok, at fabrikkens bygninger er 
gamle og utidssvarende og ikke særlig 
hensigtsmæssige til de nuværende for- 
mål. 

Det skal der ikke tages stilling til 
her - mén gamle bygninger har en for- 
del fremfor nye: De har historie. 

Vi vil over nøgle numre af OBS fortæl- 
le lidt om den historie, der knytter 

sig til en række af vore bygninger. 

HAL L = L SOM LOPPER 

I hal L er der kun to beskæftiget, Jens 
Thomsen og Jens Poulsen, de retter stål- 
plader til Eternitten, dels ved hjælp 
af rettevalsen og dels ved at opvarme 
bulerne med svejsebrænder med en efter- 
følgende hurtig afkøling med vand. Ar- 

-bejdet foregår i støt tempo og med sik- 
ker hånd. Der er orden og system i sa- 
gerne - og man fornemmer ingen forbin- 
delse med lopper, Ingen lopper den af. 

"Men netop lopper er, hvad jeg tænker 
på, hver gang jeg ser bygningen", siger 
David Nielsen fra Danalith, "jeg har 
aldrig før eller siden truffet denne 
dyreart, så netop jeres hal L har gjort 
et helt uudsletteligt indtryk på mig. 

I 1948 bad min daværende chef mig om at 
tage med på en biltur til Silkeborg for 
at se på en tyskerbarak. 

Men som han sagde: Las os vente til søn- 
dag, så vi kan få en tur ud af det - 
husk at tage madpakke og sodavand med. 
(Sådan var tiderne for en ung ingeniør 
dengang). 

Den omhandlede barak viste sig at være 

en tidligere værnemagtsbiograf, som 

dengang senest havde været benyttet til 
flygtninge. Vi gennemgik den nøje, målte 

op og skrev ned, den var langtfra vel- 
holdt, hygiejnisk set, selv om den var 

blevet gasset for utøj og derfør sober 
nok, troede vi, men i teknisk henseende 
var den fortrinlig til det påtænkte for- 

mål: Fabriksbygning for Danydea, et FLS- 

selskab, som fremstillede sødetabletter 
og gelatine. Fabrikken blev opført lige 
vest for Norden. 

Efter en travl dag kom vi ved fyraftens= 
tid forbi Gudenå, og min chef foreslog, 

at vi skulle tage et forfriskende bad 
i åen, Da jeg selv følte mig snavset 
oven på anstrengelserne og oplagt til 
et sådant, blev vi hurtigt enige om den   

ting, vi smed tøjet og hoppede i vandet. 
Da vi tog tøjet på efter badet, fandt 
jeg den første loppe. Og da jeg efter 
en lang og travl dag gik i seng om af- 
tenen for at nyde en velfortjent hvile, 
måtte jeg døje alverdens kvaler med bid 
og kløen over hele kroppen. 

Efter den søvnløse nat spurgte jeg næ- 
ste morgen min chef, om han havde haft 
tilsvarende oplevelse - men han var fra 
en anden tidsalder, hvor den slags ikke 
var noget, man talte om - så han undgik 
behændigt mit spørgsmål. 

"Men jeg kan forsikre", slutter David 
Nielsen, "at der ikke i de bygninger, 
vi hos Danalith udfører af stål og 
beton, er trivselsmulighed for utøj - 
og det gælder både for hal P og den 
forlængelse, vi for nylig har givet 
tilbud på", 

Danydea-fabrikken, der skulle producere 
gelatine af tang,kom aldrig rigtig i 
gang, den blev nedlagt i 1952. Træbyg- 
ningen blev flyttet ind på Nordens fa- 
briksareal, hvor den gennem en lang år- 
række gjorde tjeneste som garage for 
mobilkraner og læssemaskiner. I 1968 
blev den overtaget af værkstedsproduk- 
tionen til sit mværende formål. 

 



N.F besøger NORDEN 
Fredag den 16. august om eftermiddagen 
aflagde direktør Nils Foss besøg på Ma- 
skinfabrikken Norden. 
Besøget fandt sted præcis på dagen for 
den frist Nils Foss gav løfte om i for- 
året: at besøge Norden indenfor 3 måne- 

der. 
Besøget indledtes med en grundig - men 
hurtig - gennemgang af fabrikken, men 
hovedpunktet var et improviseret møde 

med .SU-med lemmerne, hvor Nils Foss hav- 

de lejlighed til at træffe et udsnit af 
meédarbejderstaben og omvendt. 
Lejligheden til at få besvaret spørgs- 

mål fra "højeste sted" blev flittigt be- 

nyttet i den time, mødet varede. 
Størst interesse var der for Maskinfa- 
brikken Nordens egne førhold. Hvorledes 

så man fra ledelsens side på fremtids- 
udsigterne. 

Nils Foss mener, at Maskinfabrikken Nor- 
den hviler på et levedygtigt grundlag - 
der arbejdes sundt med problemerne. 
Selv om Norden er et lille led indenfor 
FLS-gruppen har man behov for en leve- 
randør, der kan klare hastearbejde. Men 
der bør sikkert ikke stiles efter at fa- 
brikken bliver større. På det nuværende 

niveau kan administrationen holdes på et 
fornuftigt plan uden alt for meget pa- 

pir. 

Med udgangspunkt i den ansøgte udvidelse 
af hal P drøftedes investeringer på Nor- 
den. Nils Foss var indstillet på, at der 
naturligvis måtte investeres for at be- 
vare og udbygge sine muligheder. Inve- 
steringerne skal kunne forrente sig. 
Hidtil er de fleste investeringer gået 
til nødvendige foranstaltninger for at 
få Maskinfabrikken Norden på benene. 

Nils Foss redegjorde for sit syn på 
strejker. Man må kunne tale sig gennem 
problemerne. Ved at strejke forlænges 
leveringstider, der i forvejen knapt kan 
holde. Det betyder, at FLS må betale bø- 
der - og at arbejde på længere sigt går 
til andre leverandører, 

Efter at mødedeltagerne havde fået svar 

på spørgsmål om salg af cementfabrikker 
i 1 mia.klassen, rentesikringsordninger, 

presseetik, dagpengeordning, FLS-lang- 
tidsplanlægning, udviklingsarbejde på 
Dania, rettede tillidsmand Henry Nielsen 
en spontan tak til Nils Foss for besøget 

og for den åbne måde alle spørgsmål var 
blevet besvaret på, men man mente nu nok 
åt gennemgangen af fabrikken var gået 

vel stærkt.   

Nils Foss tilbød en ekstra rundtur, og 
samarbejdsudvalgets medlemmer var 
straks med herpå - og en fornyet gen- 
nemgang sikrede, at ingen detailler 

blev overset. 

   
lærling-inspektør 
FLS har nylig fået ny rejseinspektør - 
nemlig vor tidligere lærling - nu inge- 
niør Ove Bjerg Jensen. 
Ove Bjerg stod i lære i tiden 1962 - 66 
og har i den mellemliggende tid gennem- 
gået sine ingeniørstudier- og derefter 
søgt ansættelse hos FLS. 
Fra vore arkiver har vi fundet et bille- 
de frem, som viser Ove's dimensioner i 
sammenligning med det hidtil største ven- 
tilatorhus, vi har bygget. 
Nu er billedet vendt - i dag er det Ove 
Bjerg, der skal godkende kvaliteten af 
rbejdet, der præsteres på hans gamle læ- 

ceplads. 

 



  

Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 29. august 1974 afholdtes 
ordinært møde i samarbejdsudvalget. 

PUNKT l: BEHANDLING AF PUNKTER FRÅ TID- 
LIGERE MØDER. 

Der var enighed om, at der er sket en 
væsentlig bedring af rengøringen i om- 

klædningsrummene . 
Familieaftnerne, som omfatter rundvis- 

ning på fabrikken, fremvisning af FLS- 

filmen "Know-how" samt samvær, afholdes 
den 6. og 20. september. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRA FORSKELLIGE 
UDVALG. 

Der har været afholdt møde om ancienni- 

tets-bonusordningen. Der er ønske om, 

at bibeholde samme retningslinier i for- 
delingen som hidtil. Anciennitet skal 

kun kunne erhverves på Norden. 
Dagpengeudvalget oplyser, at fravær for 
sygdom er 4,2 % for den forløbne del af 
året. For sidste lå-dages periode 3,5 %. 
Kantineudvalget oplyser, at regnskabet 
for første halvår viser underskud, som 
er steget med 50 %. Der er opsat sæbe- 
kopper på toiletter ved omklædningsrum, 
Det undersøges, om der kan installeres 
bedre belysning i kantinen. 
Henry Nielsen anbefalede, at der reser- 
veres et særligt rum til motorcykler og 
knallerter, så de ikke som nu skal stå 
i cykelskuret. aj 
Benny Møller mente, der var interesse 

for ophængning af kunst i kantinen. Ud- 

skiftning med faste mellemrum. 
Bogholder Erik Olsen har gennemgået af- 
delingsregnskaber med afdelingsudvalge- 
ne. 

Bevillingsanmodning vedrørende hal P's 
udvidelse er fremsendt og er forinden 
gennemgået i afdelingsudvalget i hal P. 
Afdelingsudvalget i maskinværkstedet 
har i forbindelse med ansøgning om be- 
villing om ny drejebænk udført en rap- 
port over værktøjsmaskinernes nuværende 
tilstand. 

PUNKT 3: ØRDRE- OG PRODUKTIONSFORHOLD. 

Frede Jensen oplyste, at der er fuld be- 
skæftigelse i pladeværkstedet resten af 
året. I 1975 er 75 % af kapaciteten be- 
lagt i 1. halvår, og 40 % for resten af 
året. 
Maskinværkstedet har nøgen ledig kapaci- 

tet sidst på året, og der søges passende   

ordrer, 

Jørgen Madsen oplyste, at der” må forud- 
ses betydeligt fald i arbejdsmængden på 
Rørdal, hvor man kører méd nedsat pro- 
duktion. Såvel reparationsarbejde som 
nyanlæg udsættes eller udføres med eget 

mandskab, 
Der søges oprettet arbejdspladser på 
Norden-fabrikken i muligt omfang, lige- 
som åndre kundekontakter søges oprettet. 
STI var enig i, at man holder tillids- 

mændene og afdelingsudvalg hurtigt og 
nøje underrettet om situationen, og om 

de foranstaltninger som må træffes. 

PUNKT 4: VELFÆRDSFORANSTALTNINGER. 

Henry Nielsen fremkom med ønske fra 1I- 
drætsklubben om udbygning af de eksi- 
sterende bordtennisloøkaler med motions- 
rum. Der fremlagdes en skitse over pro- 

jektet. 

PUNKT 5: DRØFTELSE AF PJECEN "SAMAR- 
BEJDSUDVALGETS OPGAVER." 

Der var enighed om, at man ville tage 
punkterne vedrørende "personalepolitik" 
op til drøftelse på næste møde. 

PUNKT 6: ARBEJDSTID. 

SU drøftede den tendens, der finder 
sted med at holde en uformel pause om 
formiddagen. 
Der var enighed om, at arbejdstiden 
skal være effektiv, og at samlede pauser 

ikke kan tolereres. 
Et tidligere fremsat forslag om, i for- 
bindelse med arbejdstidsnedsættelsen i 
december, at indskyde en legal spise- 
pause, havde været drøftet på klubmøde, 
men uden at der kunne skabes enighed 
herom, 

Spørgsmålet vil blive drøftet med med- 
lemmer af afdelingsudvalgene. 

  

PUNKT 7: EVENTUELT. 

Benny Møller og Henry Nielsen gentog 
tidligere forslag om tidligere afhol- 
delse af SU-møder. 

se 

Jeg er sikker på at jeg kunne blive en 
dygtig sales promotion- og marketing- 

mand hvis jeg bare vidste hvad det var 
for noget.



Sikkerhedsudvalg 

Sikkerhedsudvalget afholdt møde torsdag 

den 5. september 1974. 

Externe sikkerhedskurser. 
Der er i tiden 15, - 20. september re- 
serveret plads i Herning til grundkur- 

sus i sikkerhed. Deltageren i dette kur- 
sus bliver overværkfører J. Madsen. 

Interne kurser. 

På kurserne i selskabslokalerne august 
1973 blev der fra mange af deltagernes 
side ytret ønske om lignende møder på 
et senere tidspunkt. Udvalget vil der- 
for i den kommende tid se på muligheder- 
ne for sådanne møder. 

Intern transport. 

TI februar er der på specialarbejdersko- 
lens kursus i kørsel med gaffeltruck re- 
serveret en plads. Hvem der skal delta- 
ge og det nøjagtige tidspunkt, vil blive 
oplyst senere. 

Løftemateriel,. 
Gruppen, der har haft til opgave at gen- 
nemgå løftemateriellet, har udarbejdet 
nye retningslinier for kontrol af disse 
værktøjer, derfor vil der inden længe 
komme opslag med en nærmere redegørelse 

for fremgangsmåden fremover. 

Efterlysning. 
Udvalget efterlyser forslag fra medar- 
bejderne, der kan være med til at skabe 
endnu bedre sikkerhed på arbejdspladsen. 
Har man et forslag, kan man henvende sig 
til udvalget eller til sikkerhedsrepræ- 
sentanten. 

Indtrufne ulykker. 

15/7 1974, Rørdal: 
Ved opsætning af taljeblok i en ovn 
gled tilskadekomne på en stige og faldt 
ned på nogle skovleblade, hvorved han 
pådrog sig indre kvæstelser. 
Hændelsen skyldes: manglende agtpågiven- 
hed og arbejdsiver. 
Forsømmelse: stadig sygemeldt. 

- Hvad er meningen? I går købte jeg et 
stykke elfenben af Dem, og nu viser det 
sig, at det er en imitation, 
- Beklager hr., men så har elefanten 
nok haft forlorne tænder. 

  

6/8 1974, værksted U: 
Ved montering af styreskinner gled reb- 
stroppen, og skinnen ramte tilskadekom- 

nes venstre hånd. 
Hændelsen skyldes: anvendt udstyr for- 

kert, 
Forsømmelse: stadig sygemeldt. 

SEDRDEn 
Der kan stadigvæk gøres mere før vores 
sikkerhed. Så længe det går godt, er 
der ingen problemer. Derfor har vi in- 

denfør sikkerhedsgruppen udarbejdet en 

plan, der går ud på at vi indkalder alt 

løftegrej, stropper, taljer og sjækler, 

henholdsvis hvert kvartal og halvårligt. 

Det skal måles og efterses og når en 
sjækkel eller en kædestrop kommer under 
minimumsmål, skal den kasseres, Det er 
den eneste måde vi kan overholde de sik- 
kerhedsmæssige krav på. 

Vi vil lave et opslag for samtlige værk- 
steder og udearbejde - med en. detaille- 
ret beskrivelse af, hvordan det skal 
fungere. 

Kvartalsvis vil vi bruge fire forskelli- 
ge farver, halvårlig to farver og dette 
vil få virkning fra 1/10. 
Jeg savner stadigvæk indlæg til sikker- 
hed fra andre sikkerhedsrepræsentanter - 
en lille notits kan også have stor virk- 
ning så derfor skal I ikke holde jer 
tilbage. 

Samtidig efterlyser jeg også gode ideer 
fra anden side, som vil blive modtaget 
med tåk og blive behandlet i udvalget. 

Erling L. Jensen 

 



Sand og co. 

   

Ed br le 
me SR pre kk. 5 

Kent Pedersen, P. E. Sand og S. Aa. 
Madsen kontrollerer om alt er i orden 
på gravemaskinen til Libanais. 

Vi havde den 8/7 1974 besøg af ingeni- 
ører fra FLS, som skulle prøvekøre en 
af'de meget store spandekædegravemaski- 
ner. Inspektionen indledtes med at 

trykke på startknappen for hovedmaskine- 
riet, som driver spandekæden, der fun- 
gerede tilfredsstillende uden mislyde 
og med de enkelte kædeled liggende meget 
fint mod drivakslens sekskantflader, FLS 
ingeniørerne udtrykte i rosende vendin- 
ger arbejdet, der er udført, Maskinfa- 
brikken Norden har efter besøget modta- 
get en skrivelse, hvori man bl.a. skri- 

ver: 

Citat. Det er først ved afleveringen af 
denne maskine nr. 2 fra NORDEN, at vi 

kan tillade os at sige, at vore styk- 
lister og tegninger er i orden. At det 
overhovedet er lykkedes, skyldes for en 
stør del NORDENS vilje og evne til sam- 
arbejde og kommunikation, uden hvilken 
det ikke ville være muligt at udføre 
ajourføringen af dokumentation for ma= 
skinernes fremstilling. Det kan nævnes, 
at der er udført rettelser, ændringer 
og forbedringer på 183 tegninger til 
denne gravemaskine. 
Vi er tilfredse med afklaringen af NOR- 
DENs konkurrenceevne i forhold til andre 
firmaer, således at NORDEN nu kan få 
lov til at stå for levering af komplet- 
te SK-gravemaskiner som f.eks. til 
Gorazde, og vi håber på fortsat godt 
samarbejde med NORDEN i vore bestræbel- 
ser på at fastholde og forbedre kvali- 
teten af vore SK-gravemaskiner, Citat 

slut. 

Ud fra dette ser man klart betydningen 
af godt samarbejde. Ingeniør P.E. Sand, 
som har stået for ændringer af tegnin- 
ger og styklister, har i nær kontakt 
med værkfører Sv. Aa. Madsen og smede- 
ne, som udfører arbejdet, haft" mange 
samtaler angående ændringer, idet sme- 
dene, når de har fundet en fejl, har 
refereret disse til Sand, som så har 
sørget for ændringer på tegningerne. 

FI 

Tegninger! 
Tegninger og mærkelige tegn. 

Der har i et tidligere nr. af OBS været 

skrevet om FLS-tegninger, der bliver 
fremsendt uden tekst og angivelse af 
vægt. I artiklen skrev vi hvilke gener 
dette medførte f. eks. ved udregning af 
tilbud, hvortil den tegnede del skulle 
anvendes m.m. 

Vi har nu fra redaktionens medarbejder i 
København fået oplyst, at grunden til at 
tegningerne sér sådan ud, skyldes at man 
på papirlageret er stødt på noget papir, 
som har ligget på lager i mange år. 
Når dette lager er brugt, vil tegninger- 
ne se normale ud igen. 

    
I skibsbyggerhallen er der travlhed, 
hver en tomme plads er optaget af skibs- 
sektioner.



gammeltog nyt 

Det er blevet moderne at restaurere 
gamle bygninger. 

Her på fabrikken følger vi gerne moden- 
det ses tydeligt på billederne. Den gam- 
le bygning, som tidligere lå indeklemt 
ved de gamle ovnbygninger, er blevet i- 
standgjort med nyt tag og vinduer. Det 
pynter i landskabet. 

    

BEBE 

Mange piger drømmer om den store kærlig- 

ved og får en lille, 

Så si'r vido 
På samarbejdsmødet i juli var der enig- 
hed om fremover at sige "du" til hinan- 

den - medlemmerne imellem. Samtidig var 
man enige om at anbefale alle Nordens 
medarbejdere at følge eksemplet. 

Norden vil hermed træde ind i den større 
kreds af virksomheder, hvor man "kaster 

titlerne bort". 
Det er naturligvis en helt frivillig sag 
for den enkelte, om hun eller han vil 
være med i "dusseriet" - men SU mener, 
at medarbejderne selv finder disse græn- 
ser. Der vil ikke - som på en herværende 
virksomhed - blive fremlagt lister, hvor- 
på personer, der ville tituleres med 
"De", kunne tegne sig. 

Men Norden er en jysk virksomhed, og i 
Jylland er det naturligt at sige du - 
"selvom der naturligvis kan være folk, 
der er så ringe, at man siger De", som 

bonden sagde. Og den type personer har 
man endnu ikke truffet på i den gamle 
Norden-Fabrik. 

W.Kok 

Ulykkesstatistikken. 

Der er stådig for mange fodskader. Halv- 

delen af ulykkerne sidste år og halvde- 

len åf de tabte arbejdsdage kunne føres 

tilbage til fodskader,. 

Pas på dine fødder. 

I alle tilfælde - BRUG SIKKERHEDSFODTØJ. 

 



  

vi bringer sporten 

Idrætsklubben 

    

Fodbold: 

Firmaturneringen er nu afsluttet, vi 

blev nr. 8 i mesterrækken. - 

A£ cup-kampe blev det til følgende: 

ÅTI - Norden 0-5 
HB - Norden 5-6 
KDA - Norden 2-1 

Ved finalefesten i FLS-turneringen i 

dette år, blev det vedtaget at spille 

de indledende kampe i FLS-turneringen 

om efteråret. Leo Thell, Rørdal, skul- 

le udarbejde en turneringsplan, og vi 

har modtaget følgende: 

Mandåg 16.9.1974 Rørdal - Dania 

i Norden - DEF 

Mandag 23.9.1974 Pedershaab - Dania 
Norden - Rørdal 

Mandag 30.9.1974 Rørdal - DEF 
Pedershaab - Norden 

Mandag 7.10.1974 Rørdal - Pedershaab 

Dania - DEF 

Mandag 14,10.1974 Dania - Norden 
DEF - Pedershaab 

Nu begynder træningen for de indendørs 

aktiviteter, 

Badminton: Mandage kl. 17.00 - 18.00 - 

Stadionhallen 
Fredage kl. 17.00 - 18.00 - 
Alléskolen 

Bordtennis: Tirsdage og torsdage 

kl. 19.00 i bordtennislo- 

kalerne på Norden. 

Billard: Træningsaften ikke plan- 

lagt endnu. 

Idrætsklubbens fest. 

Stor fest afholdes i selskabsløkalerne 
på Norden, lørdag den 28.9.1974 kl. 
18.00 
Madkurv medbringes. 
Pris pr. deltager: kr. 10,-. 
Tilmelding til festen kan ske til be- 
styrelsen senest fredag, den 20.9.1974. 
Bestyrelsen. 

Ansvarh. redaktør Aage Clemensen + 

Smil lidt mere 

  

-Kan du huske, hvor latterlig bange du var, 

for at vi ikke skulle komme helskindet ned 

igen? 

Hørt en mandag: 

N-Å.Nørgaard til en køllega:-"I går skød 

jeg med gevær en hare på 100 meter", 

"Det var vel nok en stor hare". 

-"Yrøvl mand, jeg skød i går på loo me- 

ter en hare med gevær", 

-"gå var det da godt, at haren ikke skød 

først". 
-"Hold da op mand. Jeg skød i går en ha- 

re med gevær på loo meter". 

-" Jamen, - så ku'du da li'så godt have 
slået den øven i hovedet", 

Hvis: alle toldere var kvinder fik man 

ikke indført så meget som et ord. 

  Redaktionssekretær Edel Frederiksen


