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Før det nye år 
Året 1974 indebar for det danske sam- 
fund et stærkt markeret skel mellem 
gode økonomiske tider og en fremtid så 
usikker, at man skal mange år tilbage 
i historien for at drage paralleller. 

Vi har i Danmark gennem mangfoldige år 
været vænnet til en konstant overbe- 
skæftigelse, æn afmatningen har bevir- 

ket, åt landet pludselig er kastet ud 
i betydelige kriser med virksomhedsluk- 
ninger og arbejdsløshed - en udvikling, 
man ikke har været forberedt på. 

Heller ikke for Maskinfabrikken Norden 
er 1974 passeret, uden at der er mærket 
en snert af dette skred i tingenes til- 
.stand. Den alvorlige indskrænkning i 
céementfabrikkernes aktivitet har på- 
virket beskæftigelsen inden for denne 
sektor - men oprettelse af nye arbejds- 
pladser på fabrikken har mildnet kon- 
sekvenserne. 

Samarbejdsforholdene på virksomheden er 
blevet yderligere udbygget i det forløb- 
ne år - ikke mindst gennem beslutnin- 

gen om oprettelse af en selvstændig be- 

styrelse for firmaet, hvor to medarbej- 
dere nu har sæde - men også i daglig- 
dagen finder der en bred og gavnlig 
dialog sted - bl.a. i de oprettede af- 
delingsudvalg. 

De sidste rester af råjernsfabrikken 
forsvandt i løbet af året, og der er 
udfoldet store bestræbelser for at få 
maskinfabrikkens bygninger forbedret - 

såvel inden- som udendørs. Gode resul- 
tater er opnået - men der vil selvsagt 

være arbejdsstof inden for dette felt 
til en årrække. 

Gennem længere tid har der i FLS-Grup- 
pens ledelse været overvejelser i gang 
vedrørende Maskinfabrikken Nordens 
fremtidige tilhørsforhold. Som bekendt 
har vi hidtil været ejet af APCF og 
FLS med halvdelen af hver. Dette spørgs- 
mål er nu afklaret, således at FLS fra 
2/1 1975 overtager hele ejerskabet til 
vor virksomhed - og køber desuden såvel 
grund som bygninger. 

Selv om der ved denne "interne handel" 
ikke vil mærkes nøgen forskel hverken 
indadtil eller udadtil - vi har jo al- 
tid været en "afdeling af FLS" - er der 
grund for os til at glæde os over afgø-   

relsen. Vi har haft resultaterne af 

vort arbejde til bedømmelse - som et 
svendestykke om man vil - og resulta- 

tet er faldet ud til "bestået"-- eller 
hvem ved måske til et "veludført". 

Ovennævnte beslutning giver stabilitet 

i vort syn på fremtiden. Vi råder over 
særdeles egnede plads- og beliggenheds- 
forhold - så gode som en maskinfabrik 
kan ønske sig - og fremtidens konstruk- 
tioner vil givetvis være karakteriseret 
ved store dimensioner og vægte. 

Det vil være naturligt, at medarbejder- 
ne vil spørge om, hvorledes vor virksom- 
hed - og vor fremtid - tegner sig på 
baggrund af de usikre tider. 

Vi har i øjeblikket en ordrebeholdning 
til fabrikken, som strækker sig langt 
ind i 1975 - men dette må vi ikke be- 
tragte som nogen sovepude. 

Det er klart, at nedgangen i beskæfti- 
gelsen på maskinvirksomheder, som har 

arbejdet på andre områder, vil give 
sig udslag i øget konkurrence på vort 
felt - og det vil igen medføre, at 

kampen om ordrerne fremover bliver 
hård. 

For at bevare vor markedsandel på det 
mere konkurréncebétonéde marked må vi 

  

stå sammen i et stærkt sammenhold - en 

naturlig fortsættelse af dét gode sam- 

arbejde, som er bygget op gennem en 

årrække. Gennem øget effektivitet og 
punktlig overholdelse af leveringskrav 
og kvalitet kan vi alle medvirke til 

at sikre os vor beskæftigelsesmæssige 
  fremtid - hver på sin plads. Det er en 

livsbetingelse, at den hidtidige stig- 

ning i løn- og omkostningsniveau bli- 

ver dæmpet. 

Vi skal ikke lukke øjnene for de trusler 
og kriser, som for tiden sker omkring 

os inden for det danske erhvervsliv. 
Men ud fra det foreliggende er vi ikke 
i tvivl om, at Maskinfabrikken Norden 
er godt rustet til at møde fremtidige 
vanskeligheder og krav - selv om vi 
kører ind i en usikker fremtid. 

Vi takker alle medarbejdere for en god 
indsats og med at ønske godt nytår. 

KVJ - WK



Hal Ps forlængelse 

Danalith har udarbejdet projekt for en 

udvidet hal P. Det påtænkte byggeri 
vil betyde, at mere arbejde vil kunne 

foretages indendørs, og åt der kan be- 
skæftiges 8 mand mere. 

Der er søgt om dispensation eller ud- 

sættelse for myndighedernes krav om 
beskyttelsesrum ved bygningen. På nu- 
værende tidspunkt vil det nemlig være 
vanskeligt at placere et sådant, idet 
der ikke er faste planer over den frem- 

tidige udnyttelse af vore arealer, og 
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beskyttelsesrummet, der delvis skal 

ligge over jorden, vil kunne komme til 
at hindre transport af store emner, 

hvis det bliver fejlplaceret,. 

Civilforsvarsstyrelsen har i første om- 
gang afslået ansøgningen, men sagen er 
nu gået videre til Indenrigsministeriet, 

Det kan synes urimeligt, at der spændes 
ben for bestræbelser, der tilfører nye 
arbejdspladser - i en tid hvor Danmarks 
beskæftigelsessituation er så dårlig 
som nogensinde, 

            
    

        
    

   
  

    

Perspektiv af hal P udvidelse. Den 
4-fløjede gavlport tillader udtag- 

ning af sektioner med 18 m bredde.



Samarbejdsudvalg 

  

Torsdag den 5. december 1974 kl. 15.40 
afholdtes ordinært møde i samarbejds- 

udvalget. 

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

Vejen mellem kantine og kulskur er ble- 

vet udbedret. 

Der er lagt fliser fra pakhus til kan- 

tine. 
Medarbejderhåndbogen vil blive udleveret 
lige efter nytår. 
Formanden og næstformanden har drøftet 
personalepolitik. Der arbejdes videre 
med spørgsmålet, og et diskussionsoplæg 
vil blive fremlagt på næste SU-møde. 

  

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ FORSKELLIGE 

UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste og kommenterede 
referatet fra møde i sikkerhedsudvalget 
den 27. november. 
Sikkerhedsudvalget vil fremover søge at 

fremkomme med kommentarer til nogle af 
de indtrufne ulykker. 
Et internt kursus for sikkerhedsrepræ- 
sentanterne påtænkes afholdt til for- 

året. 

Frede Jensen oplæste og kommenterede 
referaterne fra møder i kantineudvalget 
den 12. november og 4. december. 
Prisstigningerne i kantinen på nogle va- 
rer drøftedes. 
Ferie- og lønsystemudvalget afholdt møde 
den 25. november og indstiller til SU, 
at ferien for 1975 bliver som. følger: 

5/6 : Grundlovsdag (1/2 dag) 
6/6 : Dagen efter grundlovsdag 
7/7 - 27/7: Samlet sommerferielukning 

(ugerne 28, 29 og 30) 

24/12: Juleaftensdag (1/2 dag) 

29/12: å 6 
30/12: Mellem jul og nytår 

31/12: Nytårsaftensdag (1/2 dag) 
2/1 1976 Dagen efter nytårsdag 

hvilket SU-med lemmerne tiltrådte. SU var   

enige om det fordelagtige i at opspare 

yderligere 2 fridage, nemlig dagen ef- 

ter l. maj og dagen efter Kristi Him- 

melfartsdag. 

Benny Møller foreslog, at man forhører 

sig hos andre virksomheder, freks. 

FLS-M, om, hvorledes man der har løst 

dette spørgsmål. 
Udvalget, der også har medvirket ved en 
ændring af lønsystemet, har med løsnin- 

gen af disse opgaver afsluttet sit ar- 

bejde. 
Alle afdelingsudvalg har afholdt møder 
siden sidste SU-møde. Budgetkontrol for 

de respektive afdelinger er drøftet i 
udvalgene, ligesom udvalgene har med- 

virket ved investeringsbudgetter. 

Der har i øvrigt været holdt et fælles- 

møde med alle afdelingsudvalgene vedrø- 
rende arbejdstiden fra 2. december 1974. 

Henry Nielsen og W. Kok arbejder videre 
med arbejdsgrundlag for afdelingsudval- 

genes arbejde. 

PUNKT 3: ORDRE- ØG PRODUKTIONSFORHOLD. 

Pr. 2/1 1975 overtager FLS hele ejer- 
skabet til Norden-fabrikken, hvoraf 
APCF nu ejer halvdelen. Samtidig er 
grund og bygninger købt, Der vil ikke 
ske ændringer i den daglige drift, og 
Nordens bestyrelse vil være uændret, 
Benny Møller foreslog eventuelt at leje 

nogle af de store arealer ud. 
Efter vor optagelse i "Leverandørregister 
for den norske olieindustri" har vi haft 
forbindelse med norske firmaer. Gennem 
FLS-M har vi fået kontakt med nogle 
svenske firmaer, som vi vil holde for- 
bindelsen vedlige med for evt. maskin- 
arbejde. 
Fra Aalborg Værfts kedelafdeling har vi 
for øjeblikket 8 kedler i ordre, og 
der er udsigt til nogle stykker yder- 
ligere. I værkstedet for kedler er der 
kommet en 10 t løbekran og en borema- 
skine. Kedelfremstillingen stiller be- 
tydelige krav til svejsearbejdets kvali- 

tet, 

Man drøftede den fornødne uddannelse, 

som fabrikken er indstillet på at give 
svejserne. 

Aalborg Værft har - forudsat konkurren= 
cedygtighed - givet tilsagn om arbejde 

i det nuværende omfang for hele 1975 og 

1976, og i 1977 har vi lovet at give 
værftet fortrinsret, inden kapacitet 
tilbydes andre. 
Med hensyn til forespørgslen fra Aal-



borg Værft om en forøgelse af kapacite- 

ten i skibsbygningshallen i marts og 
april oplyste P. Rusholt, at man har 
tilbudt værftet merarbejde svarende til 
10 mand. Eventuelt vil der blive tale 
om overflytning af folk fra udearbejde. 
Der vil som omtalt på sidste SU-møde 
blive tale om skiftehoid. 
Selv om FLS nylig har erhvervet sin hid- 
til største ordre, kan vi ikke forvente, 
at større dele heraf går til Norden. 
Ordren fremstilles i Frankrig under de 

franske støtteordninger for eksport. 
Der må forudses skærpet konkurrence om 
ordrerne fremover. 
Frede Jensen oplyste, at der i plade- 
værkstedet er fuld beskæftigelse til 
uge 24 og i maskinværkstedet til uge 21 
(her er montage- og maskinarbejde taget 
under eet). 
De ordrer, vi har fået i den sidste tid, 
er med meget kort leveringstid. Vi nød- 
sages til at benytte overarbejde eller 
tage flere folk hjem fra udearbejde, 

evt. lade dele af arbejdet udføre ude, 
Der er i årets løb afgivet 163 tilbud på 
i alt 25 mill. kr. ud over skibssek- 

tioner. 
Jørgen Madsen redegjorde for udearbejdet. 
På Rørdal og Dania er der ingen ændrin- 
ger fra sidste SU-møde. Arbejdet på DAC 
frå 2. januar bliver dagarbejde for 
8-10 mand i ca. 6 uger og ikke som tid- 

ligere nævnt 3-skiftet-vagt. 
Nyanlæg. Vi har fået afslag fra Civil- 
forsvarsstyrelsen på vor ansøgning om 
dispensation for beskyttelsesrum i for- 
bindelse med udvidelse af hal P. Der er 
appelleret til Indenrigsministeriet. 
Vi har en svejsekran i ordre til hal R 
og en drejebænk til maskinværkstedet. 
Ændringen af belysningen i kantinen er 
tilendebragt. 
Danalith er færdig med nedrivningsarbej- 
det, og der skal nu foretages beplant- 
ning. 

  

  

PUNKT 4: SPØRGSMÅL VEDRØRENDE AREALER, 
VEJE ETC. 
Henry Nielsen påpegede visse steder, hvor 
veje og belysning burde bringes i orden. 
Der ønskes førerhus på gaffeltrucks og 
fjernelse af en væg i pakhuset, ligesom 

værktøjsburet i hal M og N ønskes udvi- 
det. Man mente, at stempelurene er an- 
bragt forkert, eller at der er for få af 
dem. Frede Jensen ser nærmere på disse 
spørgsmål. 
Henry Nielsen efterlyste en mere smidig   

ordning med udstedelse af vejrligskort 
i tilfælde af regnvejr for dem, der ar- 
bejder udendørs. Portene i hallerne øn- 
skes efterset og repareret. W. Kok 10- 

vede at se herpå. 

Henry Nielsen henstiller, at alt over- 

arbejde meldes til tillidsmanden. 

PUNKT 5: INVESTERINGSBUDGETTER. 

W. Køk gennemgik investeringsbudgettet 

for 1975 samt for årene 1976, 1977 og 

1978. 

PUNKT 6: EVENTUELT. 

Benny Møller foreslog, at referaterne 
fra afdelingsudvalgsmøderne blev under- 

skrevet af udvalgenes medlemmer. 

Mødet hævet kl. 17.50. 

HDODEDg 

  

  

      
— De sagde, at jeg havde fået lønforhøjelse 
»… passer det...? 

VED NÆRMERE EFTERTANKE. 
Et ungt par overvejede at lade sig 
skille, men efter at have forhørt sig 
om omkostningerne til advokatsalærer 
besluttede de at male huset i stedét 
for.



Omkring sygefraværsstatistikken 
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Sygefraværsstatistik 1974 

Er der noget galt med helbredet på Nor- 
den? spørger vi dagpengeudvalgsmedlem- 
merne Henry Nielsen og Niels Aage Nør- 

gaard - statistikken ligner jo feber- 
kurven for en patient, som gennemløber 

alvorlige kriser. 

HN: Fraværet toppede i foråret,da der 
var en kraftig influenzaepidemi. 

Dagpengeudvalget gennemgår med jæv- 
ne mellemrum meget nøje situationen. 
Finder man, at der er enkelte medar- 
bejdere, der har forholdsvis mange 
sygdomstilfælde, kan det blive nød- 
vendigt, at disse afkræves lægeat- 

test. 

2 

Fra folkenes side er dér interesse 
for, at der skabes respekt om ord- 
ningen. Misbrug må ikke finde sted. 
Vi håber engang at få fuld dækning 
under sygdom - som andre samfunds- 

grupper. 

Ordningen er ikke billig, I 1974 
har vi indtil uge 46 betalt 1/4 mill. 
kr. - det er 80 øre pr. arbejdstime - 
for dem, der ikke er syge. 

z 
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Fodnote - 

FRÅ SIKKERHEDSTJENESTEN, 

Fra naturens hånd er mennesket ikke en 
særlig egnet opfindelse til nutidens 
liv på arbejdspladsen, 

Se nu engang på fødderne. 

For det første er de gjort af det så 
absolut svageste materiale, der over- 
hovedet findes på vor fabrik - vi laver 
jo som bekendt hverken var eller kar- 
toffelmel, 

Og for det andet er der placeringen. 
Løfter man en byrde i hænderne og af 
en eller anden grund må slippe taget, 
ja, så er fødderne på forhånd dømt 
til at tage straffen for hændernes 
forsømmelighed. 

Måske ville mennesket - hvis det skulle 
konstrueres i dag på basis af de så 
smerteligt indhøstede erfaringer - være 
udstyret med fødder, der vender bagud. 

  

HOMO SECURITAS - sikkerhedsmennesket 
(pat.anm.) 

Det kan formentlig ikke forventes, at en 
sådan konstruktionsændring indføres in- 
den for en overskuelig årrække, og der- 
for er sikkerhedsfodtøj stadig det bed- 
ste middel til at råde bod på naturens 
mangelfuldhed. 

Bevar hovedet koldt og fødderne varme og   

sikre, Køb et par sikkerhedssko på ma- 
gasinet - de er billige - fabrikken gi- 
ver tilskud - og vær med til at ned- 
bringe den største post i ulykkesstati- 
stikken - fodskaderne. 

God - fod - jul, 

DE 

E 

? 

En dansker var på besøg i ZÉrich og 
spurgte sin vært: 

- Sig mig, hvorfor har I et søfartsmi- 
nisterium her i Schweiz? I har jo ikke 

noget hav, 
- Tja, sagde schweizeren, - I har jo 
også et finansministerium i Danmark, 
ikke? 

SR sm BE 

     
      

- Sig mig, tjener, hvad er dette for en 
elendig beværtning. Mens jeg har siddet 
og spist er min paraply blevet stjålet. 
- Der var De heldig hr., det er netop 
holdt op med at regne.



  

Det er vel ikke alle bekendt, at vi har 
fået etableret et samarbejde med Aal- 
borg Værfts kedelafdeling vedrørende 
fremstilling af mindre kedler, 

Det drejer sig om en kategori af arbej- 
de, som er af en meget krævende karak- 
ter - og inden for et område vi ikke 
tidligere har arbejdet på Norden. 

Produktionen er nu ved at komme i gang, 
og det er sket i lyntempo, Alle sejl 
er såt til for at få slået i gang. Ar- 
bejdet finder sted i det nyindrettede 
værksted - R - i pakhuset - ja, for 
2 måneder siden var der intet - kun et 
nøgent lokale - og så ideen! Men ideen 
blev bakket op af FLS' direktion, og 
sagen fik en hurtig afgørelse, og de 
fornødne penge til værkstedsindrettelse 
og maskinindkøb blev bevilget. 

Man gik straks i gang med opgaven. Byg- 
ningen blev repareret, der installeredes 
lys, varme og svejsestrøm - og blev sat 
farver på væggene. På grundlag af en 
10 t talje og diverse stålbjælker fra 
råjernsproduktionen blev der bygget en 
løbekran op. Den fordums lagerbygning 
er blevet til et velindrettet værksted. 

I Hamburg indkøbtes en radialboremaskine, 
specielt bore- og valseudstyr er anskaf- 
fet, og en svejsekran leveres efter 
nytår, 
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Norden går ind 

i ny produktion 

Behandlingen af materialerne kræver me- 
gen omhyggelighed og respekt af medar- 
bejderne. Hver plade er mærket med cer- 
tifikatnummer, og der føres lister over 
pladernes placering i den færdige kedel. 
Det går ikke an at tage en stump plade 
og indsætte den på et andet sted end 
det foreskrevne. 

Over for Norske Veritas har vore folk 
måttet aflægge krævende svejseprøver - 
for svejsninger i tre stillinger: lodret, 
under-op og oven—ned. Uden eftersvejs- 
ning på bagside skal der være fuld gen- 
nemsvejsning, og der kræves mindst ka- 

  

rakter 4. Under svejsning af svøb skal 
der aflægges prøve ved hver langsøm, 
idet der svejses en overlængde på 1 m, 
som så går til røntgenfoto og bøje-træk 
prøver. Alle øvrige svejsninger prøves 
med ultralyd og magnaflux. 

Det indledende arbejde er nu gjort. 
Værkstedet er klar med kran i loftet - 
svejserne har aflagt prøve - og arbej- 
det er i gang. Der er p.t. 7-8 kedler 

i ordre - og vi regner nu med, at pro- 

duktionen forløber plarmæssigt fremover.



Fabrikken betragter arbejdet med frem- 
stilling af kedler som en landvinding 
i forhold til vort hidtidige produkt- 
udvalg. Vi vil herigennem kunne komme 
i kontakt også med andre højt kvalifi- 
cerede svejseopgaver inden for tryk- 
beholdere m.m. Vi forudser, at der 
fremover bliver et øget marked for 
kvalificeret specialsvejsning - det er 
et område i rivende udvikling. 

Vi ser et klart mål i at være med på 
denne front - og dersom alle på fabrik- 
ken hver yder sit bidrag til denne ud- 
vikling, vil vi kunne rykke grænserne 
for vor produktionsmessige formåen op 
i et højere leje. 

PR 
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Lønningskontoret 
Som nævnt i forrige nummer af OBS er 
den nye fordelingsform for akkorderne, 
der er afsluttet efter l. december, 
trådt i kraft. 

Princippet er i hovedtrækkene, at ak- 
kordoverskuddet fordeles lige efter an- 
tal timer i modsætning til før, hvor 
akkorden blev fordelt efter udbetalt 
akkordforskudsbeløb. 

Fra Il, december vil kompensationstillæg 
(kr. 0,75) for nedsat arbejdstid blive 
indlagt i sats III (kompensationstil- 
læg), således at dette herefter vil 
være kr. 2,41 (før kr. 1,66).   

Kantineudvalg 

Kantineudvalget afholdt møde den 12, no- 
vember 1974. 

1. Der vil blive opsat prislister med 
Teviderede priser for ét par af va- 
rerne, pølser og wienerbrød. Arne 
Christensen vil sørge for fremover, 
at disse prislister holdes ajour. 

2. På toilettet ved omklædningsrummet 
ønskes opsat fotocelle eller evt. 
automatisk cisterne, Helmuth Hansen 
tager sig af sagen, 

3. Cykelskuret vil blive flyttet fra 
nuværende plads, og der indrettes 
nyt cykelskur i enden af hal K. 
Elmer Andersson følger sagen op. 

Kantineudvalget afholdt møde den 4. de- 
cember 1974, 

1. Der er anket over forhøjelsen på 
priserne i kantinen. Kantineudval- 
get drøftede sagen, men mener ikke, 
at der kan ændres på de fastsatte 
priser, 

NR Det henstilles til medarbejderne, 
at man lukker for vandet ved hånd- 
vaske og bruser. 

3. Efter at der er sket en ændring i 
arbejdsstyrken, således at der ef 
flyttet medarbejdere fra udearbejde 
til de hjemlige værksteder, vil der 
snart være behov for en udvidelse 
af kapaciteten af skabe i omklæd- 
ningstummet. 

4. NB: Det henstilles til de medarbej- 
"dere, der er trængende, at de nøjes 
med at benytte toilettet og ikke 
tager kæder fra træk og slip samt 

papirholdere med sig, når de forla- 
der toilettet.



  

Kontorbygningen 

  

»Den oprindelige cementfabrik havde i 
1898 ingen flot og ambitiøs kontor- 
bygning. Bortset fra hovedkontoret, 
som lå inde i Aalborg (sidst på Told- 
bodplads - over for toldbygningen), 
var der kun tåle om et såre beskedent 
fabrikskontor . 

Cementfabrikkens første 10 år var en 
meget vanskelig tid præget af hård 
konkurrence og tekniske problemer - 
og flere gange var fabrikkens levedyg- 

tighed i fare, 

Den nuværende kontorbygning blev bygget 
i 1912 - og det var en statelig byg- 

ning med isbjørn i sandsten over ind- 
gangsportalen. Ja, og indhugget i gra- 

nit en målsætning, som har en stadig 
aktuel gyldighed: Land skal vindes for 

dansk industri. 

Vor tidligere medarbejder Frost Søren- 
sen kån fortælle om "de gamle dage" i 
kontoret: 

"Da jeg startede i 1925 som elev, var 
bygningen kun halvt så stor som nu. 
I 1930 blev der bygget en ende på mod 
øst - og i 1956 udvidedes mod vest. 
Der var ellers god plads i bygningen - 
førstesalen var værelser, som var lejet 
ud til køntorfolk og laboranter. Holl&én- 
der har forresten boet der i en periode - 
så havde man ikke så langt til arbejdet. 

Det var driftsingeniøren, som var den 
store mand på fabrikken - direktøren 
sad jo inde på Toldbodplads og inspice- 
rede kun lejlighedsvis produktionsappa- 
ratet, Denne driftsingeniør var en far- 
verig person - aviserne meddelte for- 

årets komme, når han iførte sig sin 
stråhat - det var et lige så sikkert 
forårstegn som stærens ankomst. 
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Det tør antydes, at bemeldte herre var 

i besiddelse af udprægede økonomiske 
egenskaber, som kom såvel produktionen 
som hans privatforhold til gode. Han 
gik naturligvis med knækflip og løse 
manchetter - det var almindeligt blandt 
godtfolk dengang - men manchetterne blev 
hver morgen trukket af og omhyggeligt 
stillet på skrivebordet - det drøjede 
på hvidheden. 

Det var bemerkelsesværdigt, at drifts- 
ingeniøren ikke klattede sine penge 
væk til snørebånd - næh, han brugte 

murersnøre - som han dyppede i blæk 

for farvens skyld - rødt til brune - 
og sort til sorte sko - se det var en 

kemiker, der drog den fulde fordel af 
sin ingeniørmessige viden. 

 



  

Ja, der kunne fortælles om mange op- 
levelser i den gamle bygning - folk 
var nok mere originale førhen - og vi 

var i hvert fald som unge nogle for- 
færdelige spasmagere, Som dengang vi 

sneg os til at putte en flue inden 
for glasset i bogholderens dobbelt- 
kapslede guldur, som lå på bordet for- 
an ham, Han havde været til sølvbryl- 
lup aftenen før og var lidt "træt". 
I hvert fald kunne han ikke begribe, 
at han ikke kunne få jaget den forban- 
dede flue væk fra urskiven ..." 

Kontorbygningen er som nævnt ændret i 
det udvortes - mén også indvendig er 
der foretaget ombygninger gennem tider- 
ne. Vægge er blevet væltet - nye bygget 
op. Det er sagt, at hvis man havde spa- 
ret alle de penge, som er anvendt til 
ændringer, så kunne man have bygget en 
helt ny kontorbygning - men så galt er 
det nu nok ikke, 

Kontorbygningen ligger nu som en lille 
isoleret ø - lidt fjernt fra maskinfa- 
brikkens produktionsværksteder. Det 
vil nok være praktisk, om aktiviteterne 
engang i fremtiden vil kunne samles 
som en fælles enhed. 

BEBZ 

Kantinestatus 

Gennem de sidste par år er der sket en 

hel del fornyelse og forskønnelse både 
ude og inde af vores kantinebygning. 

De medarbejdere, der også var beskæfti- 
get her på fabrikken, da råjernsproduk- 
tionen kørte, vil sikkert kunne give 
enhver ret i, at de dengang triste og 

smudsige lokaler i dag er både lysere 
og mére venlige. Dette gælder indtil 
nu især spiselokalet, som man i første 
omgang har søgt at gøre mere tidssva- 

rende, bl.a. er vægge, loft m.m. ble- 
vet malet, der er ophængt nye gardiner, 

lavet ny ekspeditionsluge, udskiftet 
varmdrikautomat og som sidste nyt lavet 
ny belysning. 

  

Vi mener dog ikke, toppen er nået, så 
skulle du gå rundt med en god ide, der 
kunne medvirke til at gøre lokalet end- 
nu bedre, så hører vi gerne fra dig. 

En af de ting, der i dag er med til at 
præge lokalet, er kunsten, og vi kon- 
staterer med tilfredshed medarbejdernes 
interesse for denne. 

Omklædningsrummet søges, ligesom spise- 
lokalet, hævet til en mere tidssvarende 
standard. I de forløbne par år er der 
således blevet udskiftet 50 skabe pr. 
år, der er kommet ny gulvpålægning, ma- 
let o.s.v., ålt sammen noget, der har 
været med til at gøre rummet mere ven- 

ligt og tiltalende. 

Det er da også magtpåliggende her at 
nævne, åt medarbejdernes egen interesse 
i at holde lokaler og inventar har med- 

virket til, at man fra "højere sted" 
også har udvist stor interesse i det 
arbejde, der indtil nu er foretaget. 

Der skal til slut fra kantineudvalget 
lyde en tak til samtlige medarbejdere 
for udvist interesse og forståelse for 
udvalgets arbejde, 

KANTINEUDVALGET. 
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Sikkerhedsudvalg 
Sikkerhedsudvalget afholdt møde.onsdag 
den 27. november 1974. 

Løftemateriel. 
Ordningen med kontrollen af løfteværk- 
tøjer har vist sig at virke glimrende, 
og” vi håber stadig, at alle vil indle- 
vere værktøjet til eftersyn på rette 
tidspunkt. 

Bårer. 
I værksted R vil der som i de øvrige 
værksteder blive opstillet et båreskab, 
som løbende vil blive holdt under opsyn 
af sikkerhedsrepræsentanten i afdelin- 
gen. 

  

Kabler og slanger. 

Der klages over, at slanger og kabler 
efter endt arbejde ligger og flyder; 
derfor vil Henry Nielsen sørge for, at 
der bliver opsat skilte i de værksteder, 
hvor der er muligheder for at rigge 
sammen. 

Sikkerhedsrepræsentanten. 
Der har været enkelte tilfælde, hvor 
sikkerhedsrepræsentantens råd og vej- 
ledning ikke er blevet fulgt, og hvor 
repræsentanten måske ikke har fået den 
fornødne hjælp i sit arbejde for sikker- 
heden. Vi ser derfor gerne, at alle i 
fremtiden, også i egen interesse, vil 
støtte repræsentanten i hans arbejde. 

Skinner. 
De gamle tipvognsskinner kan flere ste- 
der være til gene; derfor ser vi gerne, 
at sikkerhedsgruppen i sådanne tilfælde 
henvender sig til udvalget, der vil 
tage sig af sagen. 

Støv. 

Henry Nielsen vil se, om det er muligt 

at holde værkstederne renere ved at 
støvsuge fremfor altid at feje, 

Internt kursus. 
Det er vedtaget, at vi til foråret igen 
holder et internt kursus. Hans Nielsen 
og Egon Olesen vil tilrettelægge kurset. 
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Indtrufne ulykker. 

10/9 1974, værksted 3: 

En understøtning, der var sat under en 
gravemaskine, -faldt af, da maskigen blev 
løftet, og ramte tilskadekomne i hove= 
det. 
Hændelsen skyldes: manglende agtpågiven- 

hed. 
Forsømmelse: 13 dage. 

3/10 1974, værksted N: 
Ved nedfiring af en plade fik tilskade- 
komne, der brugte sikkerhedssko, ven- 
stre fod i klemme under pladen. 
Fændelsen skyldes: manglende agtpågiven- 

hed. 

Forsømmelse: 6 dage. 

Næsen på sikkerhedsskoen blev anvendt 
som understøtning; herved gled pladen 
ind på foden. Sådanne ulykker kan und- 
gås ved i stedet at anvende f.eks, en 
træklods. 

9/10 1974, værksted V: 
Ved sammenboltning af nogle rør gled et 
af rørene, hvorved tilskadekomne fik 
en finger i klemme mellem 2 flanger. 
Hændelsen skyldes: arbejdsiver. 
Forsømmelse:; 7 dage. 

En træklods som hjælpemiddel havde 

hindret ulykken. 

9/10 1974, værksted M: 
Ved ophæftning af pladekasse faldt en 
skruetvinger ned over tilskadekomnes 

finger. 
Hændelsen skyldes: indtaget usikker 

stilling. 

Forsømmelse: 9 dage, 
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vi bringer sporten 

Bordtennis. 
Der er blevet stor interesse for bord- 

tennis i år, Det er en glæde at se så 
mange nye medlemmer til træningsafte- 
ner. Vi håber, at de også vil møde op 

i det nye år. 
Vi hår lavet lidt om på klubmesterska- 
bet. I stedet for, at der kun spilles 
en runde, har vi lavet det om, så det 
bliver spillet over to runder. 
Den første runde starter i år torsdag 
den 5. december og tirsdag den 17. de- 

cember. 
Den næste runde bliver spillet i begyn- 
delsen af det nye år. 
Turneringen er afsluttet for vore 2 hold 
i bordtennis-turneringen. De har klaret 

sig godt begge hold. 
Resultaterne blev: 

Hold 1 i C-rækken: 

Norden - KGH 1 6-4 
« ViA2 2-8 

Sundbo 2 Norden 1 0-10 
Norden 1 A.k.i. 1 5-5 
ÅAa,TI Norden 1 5-5 
Fosten 1 Norden 1 9-1 

  

Badminton. 
I firmasports nye hold turnering for 
herrehold, hvor vi deltager i pulje 2 
(der er 4 puljer), har vi til dags dato 
deltaget i 5 kampe, hvoraf 2 er vundet 
og 3 tabt. 

Fodbold. 

Fodbolden ligger lidt stille for øje- 
blikket, men vi har da deltaget i en 
indendørs turnering, men uden større 

held, -ingen af holdene blev puljevin- 

der. Vi regner med at stille op i et 
pår andre stævner i løbet af vinter- 
halvåret for at holde træningen ved 
lige, inden udendørs-turneringen star- 
ter i maj måned. 

På repræsentantskabsmødet i Aalborg 
Firmasport 22. november 1974 deltog 
4 mand fra Norden. Vi havde den glæde 
at få en mand i bestyrelsen for Aalborg 

Firmasport samt en suppleant. 
Henning Nielsen blev som eneste kandi- 
dat valgt ind som billard formand. Hen- 
ning repræsenterer i forvejen billard   

på Norden, så han får nok at se til. 
Foruden Henning blev Erik Christiansen 

genvalgt som suppleant til bestyrelsen, 
Erik sidder i forvejen i bordtennis- 
udvalget. Vi ønsker jer begge til lykke 

med valget. 
Billard er kommet for at blive, det har 

vore billard-spillere bevist med den 

iver, de lægger på billardbordet. 
Efter en lidt svag start er der kommet 
gang i bordtennis med rekorddeltagelse 
til træningen. Der er knivskarp konkur- 
rence for at komme på hold. 
Badminton; Det kniber lidt med at skaf- 
fe spillere til turneringen. Vi har man- 
ge træningstimer til rådighed. Smøg ær- 
merne op og kom ud at svinge ketcheren 

efter nytår. 
Med 4 sportsgrene, fodbold, badminton, 
bordtennis og billard, i Idrætsforenin- 
gen Norden skulle der måske nok være 
en eller flere sportsgrene, der måtte 

have din interesse, 
Kontingent for aktive medlemmer er 6 kr. 
pr. kvartal, kontingent for passive med- 
lemmer er 10 kr. årligt. Det er da en 
rimelig pris. Meld dig ind nu, det er 
måske dig, vi mangler, 

Idrætsforeningen Norden ønsker alle en 
glædelig jul samt et godt nytår. 

Med sportslig hilsen 

BESTYRELSEN.



Fællesmøde - 

MED AFDELINGSUDVALG 

Den 4. november 1974 afholdtes et fæl- 
lesmøde med alle medlemmer af afde- 
lingsudvalg for drøftelse af tilrette- 
læggelsen af arbejdstiden efter 2. de- 
cember, 

Fra fabrikkens side var man indstillet 
på at tilbyde indførelse af en formid- 
dagspause - idet det er konstateret, at 
mange medarbejdere har behov for et 
stykke mad midt på formiddagen. 

Udvalgsmedlemmerne frarådede en sådan 
'pause, som ville forlænge bruttoarbejds- 
tiden. Det erkendtes, at der ikke under 
de nuværende forhold er baggrund for at 
holde uformelle spisepauser - og man 
var enige om, at konstateret misbrug 
alvorligt måtte påtales. 

Ledelsen takkede for den saglige debat 
og for indstillingen til fastlæggelse 
af-den afkortede arbejdstid. 
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Smil lidt mere 

  

En mand vendte hjem fra forretningsrej- 
se og fandt følgende hilsen på instru- 
mentbrættet i sin vogn: "Kære far! Din 
vogn er i fineste orden - vasket udven- 
dig og støvsuget indvendig. Håber du er 
tilfreds. Det er min lille tak, fordi 
jeg måtte låne bilen, mens du var væk. 

Kærlig hilsen, Mia. 
P.S. Det manglende stykke af kofangeren 
ligger i bagagerummet." 

GODT OPPE AT KØRE. 
I et forstadskvarter skete der forleden 
et sammenstød mellem generationerne, da 
en ung månd kom hjem i sin sportsvogn. 
Idet han kørte den ind i garagen, krøl- 
lede han faderens cykel. 

En mand ringede til sin avis og bad om 
at få sit abonnement standset. 
- Drejer det sig om en midlertidig el- 
ler en permanent opsigelse? spurgte 
kontordamen. 

- Permanent, lød svaret, vi har bare 
brugt avisen til vores hundehvalp - 
og nu er den renlig!
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Samlet juleferie 

Vi holder julelukket i tiden 24/12 - 
1/1, begge dage inklusive. 

  

GOD JULEFERIE. 

    

Ferie 1975 

Ferie i 1975 er fastsat som følger; 

5/6 : Grundlovsdag (1/2 dag). 

6/6 Dagen efter grundlovsdag. 
7/7 - 27/7: Samlet sommerferielukning 

(ugerne 28, 29 og 30). 

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

ml: Mellem jul og nytår. 

31/12: Nytårsaftensdag (1/2 dag). 
2/1 1976 : Dagen efter nytårsdag. 
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Fakiren og hans søn var ude at gå tur, 
da sønnen trådte på et rustent søm. 
Det fik faderen til irriteret at udbry- 
de: 
- Du tænker da heller aldrig på andet 

end fornøjelser. 

Julen er den tid, hvor du køber dette 

års gaver for næste års løn. 
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