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…fordelagtigere tilbud 

Maskinfabrikken Norden modtager natur- 

ligvis som alle større virksomheder en 
mængde post hver dag. Vor postboks 
nr, 10 i posthuset på Hasserisvej er 
en vigtig kanal til den store verden, 

Det er ikke alle breve, vi modtager, 
der er lige spændende - vi får en an- 

selig bunke regningér - men vi må ikke 
glemme, at alle vore ordrer og tegnin- 
ger også har været en tur gennem post- 
boksen. 

En særlig kedelig slags breve er des= 
værre i den senere tid blevet mere og 
mere almindelige - nemlig dem, der i 
kold, lakonisk tone meddeler: "Vi tak- 
ker for Deres tilbud, men beklager at 
måtte meddele, at vi har modtaget et 
mere fordelagtigt tilbud fra anden si= 
de". 

Tilbud 

Vor tilbudsafdeling har travlt som al- 
drig før. Der merker man, åt markedet 
bliver mere og mere presset, og at pri- 

serne trykkes stadig længere ned. I 
gamle dage var der kunder, der ikke 
spurgte til prisen, blot de kunne få 
tingene hurtigt - men sådan er det ikke 
længere. Nu spørger alle kunder om pri- 
sen på en maskine før købet - og oftest 
hos flere leverandører på een gang. 
Ydermere skal der gives faste priser i 
mere end et år frem i tiden. 

Dette betyder, at kunderne er blevet 
mere prisbevidste, og at der er større 
kamp for åt få fat i ordrerne. 

I de sidste 3 måneder er der udarbejdet 
tilbud til en værdi af ca. 20 mill. kr., 

og heraf er ca. 9,5 mill. kr. blevet 

til ordrer. I de resterende tilfælde 
har vi været for dyre. 

Mange tilbud må beregnes fra den ene 
dag til den anden - selv om der er tale 
om millionbeløb. Så er det rart at vide, 
at vi har besindige beregnere, der ikke 

forvirres af de store tal. 

Kunderne 

Vi arbejder inden for et felt, hvor man- 
ge andre virksomheder kan være med, Det   

fra anden side… 
er kunderne, der bestemmer, hvem der 
skal udføre arbejdet under hensyn til 
geografiske forhold, pris, kvalitet og 
leveringstid, 

Der er måske nogen, der tror, vi har en 
priviligeret stilling, fordi vi er af- 
deling af FLS, Sådan forholder det sig 
ikke. Vi må på lige fod med andre virk- 
somheder give tilbud på de enkelte op- 
gaver, og er vi billigst - ja, så giver 
det beskæftigelse hos os - mén er vi 
for dyre, går arbejdet andre steder hen. 

På den måde har vi samme vilkår, som 
FLS er stillet overfor i konkurrencen 
på verdensmarkedet ved salg af cement- 
fabrikker. 

Effektiviteten 

Vi har den sidste tid taget ordrer ind 
til lavere priser end tidligere for i 

det hele taget at få andel i arbejdet. 
Fra ledelsens side er vi af den opfat- 
telse, at det er bedre at få opgaver 
til en lavere pris - det giver dog be- 

skæftigelse - og chance for at medar- 

bejderne og virksomheden i fællesskab 
kan finde frem til billigere arbejds- 
metoder og være mere effektive end 
tidligere. Siger vi derimod nej - og 
fastholder, at vi kun kan udføre tinge- 
ne til gåmmel pris, vil resultatet bli- 
ve, åt vi vil stå med en mere og mere 

slunken ordrebog - og det vil enhver 
kunne forstå ikke er holdbart i det 
lange løb, 

Udsigterne 
Den situation, vi nu er inde i, vil 
formentlig ikke ændre sig til det bedre 
inden for en overskuelig fremtid - og 
vi er ikke i tvivl om, at alle Norden- 

medarbejdere er indstillet på i fælles- 
skab at møde den udfordring, der inde- 
bærer, åt vi må smøge ærmerne op og 
yde en ekstra indsats. Vi er alle klar 
over, at fremtiden bliver strammere, og 
at vi kun kan imødegå følgerne af denne 
udvikling ved at stå sammen. Derfor er 
vort mål at holde en så god og stabil 
beskæftigelse på vor virksomhed som mu- 
ligt - og vejen til dette mål er at 

producere bedre og billigere end dem, 

vi skal konkurrere imod. Vi kan jo kun 
leve af de ordrer, der tilflyder vor 
virksomhed .



Nye 
metoder 
Vi har i den sidste tid indført et par 
nye arbejdsprocesser, som det nok er 
værd at fortælle lidt om. 

Hårdmetalpålægning 

PÅ kædeled og sekskant-tænder til gra- 
vemaskiner bliver pålagt hårdt slidma- 
teriale ved hjælp af en speciel brænder 
med pulvermagasin. Emnet opvarmes først 
til svag rødvarme, og brænderen er for- 
synet med en ventil, så pulveret deref- 
ter kan tilledes. Overfladen bliver i 
første omgang ru som groft sandpapir, 
men efter en afsluttende kraftig opvarm- 
ning med en varmebrænder bliver overfla- 
den fuldstændig glat og jævn. 

Det pålagte lag er på 1/2 mm og meget 
hårdt - det kan kun bearbejdes med slib- 
ning. Den nye metode er væsentlig bedre 
end pålægning med hårdelektroder, og 
metoden er absolut kommet for at blive. 

Det er ikke helt billigt at arbejde med 
den nye metode - et kilo pulver koster 

200 kr. - og der medgår 17 kg til hver 
gravemaskine, 

  
Ejner Klitgaard lægger hårdmetal 

på kædeled til gravemaskine.   

Ensidig svejsning 

Vanskeligheden med svejsning af store 
emner ligger dels i, åt man på bagsiden 
må opfuge og efterløbe svejsesømmen, og 
dels i at dette arbejde som regel må 
foregå under trange pladsforhold og i 
ugunstige svejsestillinger,. 

Et stort hollandsk firma inden for svej- 
sebranchen har udviklet en metode, som 
muliggør, at man kan svejse selv tykke 
plader fra den ene side, Metoden er 
gennemprøvet på udenlandske værfter, og 
vi er gennem Aalborg Værft kommet ind 
på at anvende denne moderne svejsepro- 
ces. 

Metoden er skematisk illustreret i ne- 
denstående skitse. Grundelementerne 

kerarmrirk fore 

består af keramikforme med længde på 
150 mm. Keramikformene danner en slags 
"form" for svejsesømmen, som skal dan- 
nes på bagsiden af emet, og de anbrin- 
ges ved hjælp af kiler eller ståltråds- 
splitter på undersiden af de plader, 
som skal sammensvejses. Pladerne skær- 
pes kun fra den ene side og anbringes 
med en spalteåbning på 4 mm. 

Svejsningen foregår på almindelig vis, 
bortset fra at svejsetransformatoren er 
forsynet med en impulsgiver, som kan 
aktiveres gennem et styrekabel fra svej- 

setangen. Ved hjælp af impulsgiveren kan 
svejsestrømmen forstærkes op til 50 %, 
og det benytter man sig af ved elektro- 

deskift. Man bliver herved i stand til 
at smelte strengene fra de enkelte elek- 
troder fuldstændigt sammen. 

Efter svejsningen fjernes keramikforme- 

ne, og man har en anerkendt svejsning - 
som svejst fra begge sider, 

Vi har udstyr til denne svejseproces af 
fabrikat ESAB - og at vi er med i for- 
reste linie inden for denne svejsetek- 
nik understreges af, at vi har anskaf- 
fet ESAB's første anlæg.



Norden-bestyrelsens første år 
Bestyrelsen for Norden har nu fungeret 
i et års tid, og NORDEN-ØBS har spurgt 
medarbejderrepræsentanterne Henry M. 
Nielsen og Knud Debell om deres syn på 
de indvundne erfaringer. 

HN: Som afdeling af FLS var vi i Nor- 
den efter love og regler henvist til 

at konkurrere med FLS Ingeniørforret- 
ningen og Maskinfabriken i Valby om at 
få sæde i bestyrelsen. Da der i disse 
virksomheder er 3.000 medarbejdere mod 

vore 200, ville der i praksis ikke ha- 
ve eksisteret en chance for vor repræ- 
sentation. 

KD: Desuden kan man vel sige, at da 
Norden kun er en lille brik i FLS, 
ville deltagelse i FLS' bestyrelses- 
arbejde ikke have givet os ret meget 
om de forhold, som naturligt først og 
fremmest er af interesse for os som 
Norden-repræsentanter, 

HN: Vi fandt, det var et prisværdigt 
initiativ, da FLS-ledelsen fremsatte 
det forslag, at vi kunne vælge imellem 
at bevare vor ret til at være valgbare 
til FLS-bestyrelsen, eller at der opret- 
tedes en separat bestyrelse for Norden. 
Valget var ikke svært. 

sd 43 

    så: 

  

Bestyrelsen flankeret af de daglige ledere ved mødet 

KD: Nej, og méd de erfaringer, vi har 
opnået efter et års béstyrelsesarbejde, 
er vi helt overbevist om, at vi valgte 
rigtigt ved at gå ind for en Norden- 
bestyrelse. 

HN: At det blev en Norden-bestyrelse, 
skyldes ikke mindst en stor interesse 
for sagen fra medarbejderne - og den 
interesse kan vi naturligvis også mær- 
ke i dag. 

KD: Vi er glade for, at udviklingen på 
Norden har været forholdsvis rolig og 
positiv. Mange medarbejderrepræsentan- 
ter i andre virksomheders bestyrelser 
har måttet tage medansvar ved afgørel- 
ser om indskrænkninger og lukninger. 

HN: Et af de vigtigste emner, vi har 

behandlet, er ejerskiftet - vi betrag- 
ter dette som et meget vigtigt punkt - 
det giver Norden en god udgangsposition 
for fremtiden, 

KD: Vi er blevet vældig godt modtaget 
i bestyrelsen, og der har været god 

vilje til at vise os til rette med 
bestyrelsesarbejdet, 

HN: For mit vedkommende har jeg gennem 

fr 4 hø 

  

21.2.75. Fra venstre ingeniør Willy Kok, maskinarbej- 
der Henry M. Nielsen (medarbejderrepræsentant), løn- 
ningsbogholder Knud Debell (medarbe jderrepræsentant), 
direktør Aage R. Uth (formand), ingeniør Christian 
Larsen, regnskabschef Ove V. Kristensen, kontorchef 
Knud V. Jensen. 

 



fagforeningen gennemgået et pår kursus 
for medarbejderrepræsentanter. I den 
forløbne tid har vi næsten gennemgået 
et helt virksomhedsår: Fra budget til 
godkendelse af regnskab - og regnska- 
berne har været meget åbne og forståe- 
lige. 

KD: Vi giver os ikke ud for at være 

eksperter på noget specielt område - 
men måske snarere en slags repræsen- 
tanter for den sunde fornuft, 

HN: Tavshedspligten har ikke voldt van= 
skeligheder - på møderne har der været 
enighed om, hvilke emer der ikke måtte 
omtales. 

KD: Det er vigtigt, at informationen 

fra bestyrelsen kommer ud til medarbej- 
derne. Her på virksomheden er vi enige 
om, at det må ske gennem SU og NORDEN- 
OBS, Vi er opmærksomme på, at der bør 
gives så god information som muligt. 

HN: Der er nu forløbet halvdelen af 
valgperioden på 2 år. Vi er begge enige 
om, at 2 år er en for kort tid for en 
medarbejderrepræsentant, hvis han skal 
nå at komme grundigt ind i arbejdet og 
gøre den fyldest for virksomheden, som 
kan forventes af ham, 

Bestyrelsesformanden, direktør Aage R. 
Uth: 

På basis af det bestyrelsesarbejde, der 
allerede er gjort i Norden, er der god 
grund til at forvente, at bestyrelsens 
medarbejdervalgte medlemmer fortsat vil 
udgøre et værdifuldt supplement til 
Nordens styring og dens planlægning på 
langt sigt. 

Det er jo velkendt, at FLS har ét særde- 
les positivt syn på dette at have med- 
arbejderne direkte engageret i virksom- 
hedens forhold. I bestyrelsesarbejde 
såvel som i det daglige arbejde via 
samarbejdsudvalget viser værdien sig, 
især ved de friske, jordnære impulser, 
som ofte kan være værdifulde, Jeg vil 
gerne fremhæve, at det er åbenbart, at 
synspunkter, som fremsættes af medar- 
bejderrepræsentanterne, er præget af en 
udmærket forståelse for problemerne og 
af stor ansvarsbevidsthed. 

Bestyrelsesarbejdet på Norden er i sin 
vorden. Virksomheden er ung, og besty-   

relsen er ret ny. I lighed med FLS' 

øvrige fabrikker arbejder vi også i 
Norden med langtidsplaner - også det- 
te vil give arbejdsstof for Nordens 
bestyrelse. 

ÆRE 

Svendestykker 
Alle svendestykker i pladeværkstederne 

udføres efterhånden som dele, der ind- 
går i den normale produktion - eksem- 
pelvis delkompønenter til gummitrans- 
portbånd. 

Der er tilfredshed med denne ændring, 
som har været praktiseret gennem nogen 
fid. De officielle svendeprøver lå 

temmelig langt fra de ting, vi normalt 
beskæftiger os med på Norden - det var 
havelåger, værkstedsreoler o.lign. 

Ganske vist kan lærlingen nu ikke mere 
tage svendestykket med hjem - men be- 
vidstheden om, at der et eller andet 
sted i verden sidder en veludført del 
i en FLS-maskine,er måske også af værdi. 
Og mange flotte svendestykker er blevet 
fil rustne jernklumper, man har fundet 
på pulterkammeret en halv snes år ef- 
ter, 

  
Billedet viser Leif Østergaard 
Nielsen med sit svendestykke - 

en påfyldningstragt til gummi- 
transportbånd.



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 17. april 1975 kl. 15.40 
afholdtes ordinært møde i samarbejds- 
udvalget. 

I mødet deltog maskinarbejder Hans Jør- 
gen Christensen som gæst. 

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

Det på sidste møde fremsatte forslag 
til vejledning for afdelingsudvalgenes 
arbejde godkendtes. 
I forbindelse med personalepolitik .fo- 

reslog Henry Nielsen, at nyansatte så 

vidt muligt inden ansættelsen får mu- 
lighed for at blive orienteret om ar- 
bejdet på fabrikken og vist rundt. 
"Formanden og næstformanden vil arbejde 
videre med punkterne vedrørende perso= 
nalepolitik og fremkomme med nye punk- 
ter til næste møde, 
Spørgsmålet om førerhus på gaffeltrucks 
har resulteret i 2 bevillingsanmødnin- 
ger, der nu vil blive gennemgået. 
Der var enighed om at udsætte afgørelse 
om .eventuel udvidelse af værktøjsbur i 
hal M og N indtil videre, 
Der arbejdes videre på placering af 
stempelure, 

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ FORSKELLIGE 

UDVALG. 

Der har ikke været afholdt møde i sik- 
kerhedsudvalget siden sidste SU-møde, 
Det interne sikkerhedskursus er udsat 
til maj på grund af valg af sikkerheds- 
repræsentanter. 

Der er indhentet tilbud på optagning af 
tipvognsskinner i maskinværkstedet, 
Frede Jensen oplæste referat af mødet i 
kantineudvalget den 2. april. 
Henry Nielsen forespurgte, om firmaet 
vil yde tilskud til kondirummet. Ledel- 
sen vil se på sagen. 
Kantineregnskabet pr. 31/3 1975 viser en 
omsætning på ca. 40.000 kr. og et under- 
skud på 4.530 kr., hvilket på årsbasis 

svarer til sidste år. 
Dagpengeudvalget har konstateret ned- 
gang i sygefravær. Sagsbehandlingen i 
forbindelse med en aktuel sag om fravær 
i forbindelse med trafikuheld, hvor mod- 
partens ansvarsforsikring kunne dække 
betalingen, drøftedes. SU bad dagpenge- 
udvalget orientere medarbejderen yder- 
ligere og overlade afgørelsen af spørgs- 

  

  

målet til Sikringsstyrelsen. 
SU udtrykte tilfredshed med dagpenge- 
udvalgets arbejde. 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUKTIONSFOØRHOLD. 

Nordens bestyrelse afholdt møde den 21. 
februar, hvor man bl,a, drøftede lang- 
tidsplanlægning, overdækning ved hal P, 
sikringsrum, mågistratbesøg, regnskab 
og budget samt konkurrence fra Japan. 
Magistraten besøgte Norden den 9. april, 
og under besøget kom man ind på afslaget 
fra Indenrigsministeriet på ansøgning om 
dispensation for sikringsrum ved hal P, 
og vi fik tilsagn fra magistraten om 
hjælp til en ændring af denne afgørelse. 
Frede Jensen oplyste, at der er kommet 
en hel del ordrer siden sidste SU-møde; 
det er hovedsagelig til pladeværksteder- 
ne, hvor der er fuld beskæftigelse til 
sommerferien, og for 70 mand er der fo- 
reløbig beskæftigelse her resten af året. 
Heri er medregnet FLS-arbejde og arbejde 
for Aalborg Værft. 
I maskinværkstedet kører vi for øjeblik- 
ket med en pukkel. Årsagen til, at der 
er taget så meget ind, er, at det følger 
med arbejde, vi gerne vil have til pla- 
deværkstederne. Til sommerferien falder 
kurven, så der foreløbig er ordrer sva- 
rende til beskæftigelse af 10-12 mand 
resten af året. 
Jørgen Madsen redegjorde for udearbejde. 
På DAC er der arbejde til omkring 1. maj 
for ca. 8 mand og derefter til 2 mand 
ved afdrejning af løberinge. På Rørdal 
er der arbejde til 2 mand til næste fre- 
dag. Ordrehorisonten er stadigvæk util- 
fredsstillende kort, og vi håber, at 
forventet større aktivitet på Rørdal og 
DEF resulterer i mere konstant beskæfti- 
gelse. Der afholdes en række møder om 
situationen med tillidsmand og talsmænd, 
og der er enighed om, at dette har givet 
god information. Der er oprettet et nød- 
værksted på fabrikken med 8 svejsestik 
for at optage eventuelle svingninger i 
beskæftigelsen på udearbejde. 
Man er i gång med kedel nr. 11 for Åal- 
borg Værft. Vi forventer nogenlunde sam- 
me tilgang resten af året. Vi giver til- 
bud på en portion bærejern til kedler. 

Vi har fået godkendelser fra Det Norske 
Veritas og Lloyd som anerkendt fremstil- 
ler af svejste trykbeholdere. 
Vedrørende FLS-arbejde er der stort pres 
på priserne. Vi har givet tilbud på 20 
mill, i år, hvoraf 9,5 mill. er blevet 

til ordre, 

 



Derudover har der været afgivet større 

tilbud til et iransk firma, der agter 
at operere i Aalborg-området - og på 
stålkonstruktioner til betonelement f£a- 
brik i Algeriet. 
Vi har ikke i første kvartal nået det 
budgetterede mandetimeantal, hvilket 
skyldes tilbagegangen på udearbejde og 
noget mindre aktivitet inden for skibs- 
sektoren. 
Nyanlæg. Cazeneuve dre jebænken er kom- 
met. Der er ansøgt om en større dreje- 
bænk til maskinværkstedet. Man har drøf- 
tet, om man kunne begrænse bearbejdning 
udvendig af store båndskiver, og plade- 
værkstedet har her gjort et stort ar- 
bejde. Tag på magasinbygningen er iværk- 
sat. Der er købt en C0,-svejsemaskine 
samt en boremaskine til hal R. Ændring 
af brokranen fra jævn- til vekselstrøm 
bliver færdig i næste uge. 

Kaj Hollnder har været på kursus for 
bedriftsværnsledere og deres stedfortræ- 
dere, idet han er stedfortræder for Hel- 

muth Hansen, der er bedriftsværnsleder, 
Palle- og emballageværkstedet vil bytte 
plads med henblik på en bedre udnyttelse 
af hal K. 

Vi er opmærksomme på vejenes tilstand på 
fabrikken. Det er nødvendigt at foretage 
udbedring for at kunne foretage trans=- 
port med gaffeltrucks. 

PUNKT 4%; LANGTIDSPLANLÆGNING . 

W. Kok redegjorde for den langtidsplan- 
lægning - MÅL 1985 - som FLS er i gång 
med at udarbejde, og som man forventer 
færdig til forelæggelse for bestyrelsen 
i januar måned, Norden indgår som et led 
i denne plan. 

PUNKT 5: HJÆLPEMANDSKAB. 

Henry Nielsen efterlyste mere hjælp til 
at fjerne spånerne fra maskinerne i ma- 
skinværkstedet, hvor der arbejdes i 
skift. 

P. Rusholt redegjorde for forbedring i 
mulighederne for at udnytte pladeret- 
ningsmandskabet - og om kort tid føre-= 
ren af brokranen - til disse opgaver, 
Der var enighed om, at spørgsmålet kun- 
ne løses på denne måde. 

PUNKT 6: EVENTUELT. 

Henry Nielsen ønskede betonen ved den 
store port ved hal M udjævnet, hvilket 
vil blive gjort i forbindelse med repa- 
ration af vejene.   

Henry Nielsen fremsatte ønske fra svej- 
serne om at få genoptaget gennemlysnin= 
en, som fandt sted ved de tidligere 
tb-undersøgelser. W. Kok lovede at un- 

dersøge mulighederne for sådan under- 
søgelse. 
Benny Møller forespurgte, om firmaet 
vil forhøje tilskuddet til feriefonden, 
efter at der er blevet færre pladser på 
Kølkær. Medarbejdernes eget kontingent 
er fordoblet. Ledelsen vil se nærmere 
herpå, 

Mødet hævet kl, 17.15. 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 
2. april 1975. 

1. Kantinekøkkenet trænger til en op- 
friskning (Årne Christensen vil 
sammen med fru Skov se på sagen, 
hvorefter der vil blive søgt om en 
bevilling). 

2, Kantineudvalget vil undersøge, om 
der er interesse for dannelse af en 
kunstforening på "Norden", 

Norden - dagbog: 

  
1/3-75: Det utætte magasintag udbedres 

med ny tagpapbelægning - sam- 
tidig isoleres taget, 

 



Magistratens besøg på NORDEN 

Flaget var på halv stang, da Aalborg 

magistrat med borgmester Marius Ander- 
sen i spidsen besøgte Norden - det var 
den 9. april - " ... men jeg håber", 
sagde borgmesteren, "at man flager på 
hel stang, inden vi tager herfra igen". 

Besøget var kommet i stand efter invi- 
tation fra Nordens bestyrelse - som led 
i de virksomhedsbesøg, Aalborg magistrat 
foretager for at have nært kendskab til 
byens erhvervsliv, 

Bestyrelsesformanden, direktør Aag: R. 
Uth, bød velkommen og udtrykte glæa= 
over Aalborgs erhvervsinteresse. Virk- 
somhederne bør besvare denne positive 
indstilling ved i åbenhed at lægge si- 
ne forhold - og problemer - frem, så 
der kan blive et godt samarbejde mellem 
byen og erhvervslivet. FLS-gruppen vil 
virke for et sådant åbent og tillids- 
fuldt samarbejde, 

Direktør Uth gav et rids af firmaets 
historie - som har bevæget sig fra krise 
til krise, Flere funktionærer har en 
samling af opsigelser liggende derh jem- 
me. Vi erkender, at vi støvede en lille 
smule - men kommunen viste overbærenhed 
på grund af vor vanskelige situation. 
Borgmesteren gik også personligt i 
brechen for en fortsættelse af råjerns- 
produktionen, da lukning blev aktuel, 

Selv med indsættelsen af alle kræfter 
blev det ikke muligt at redde råjernet. 
Men FLS gik med på ideen om at videre- 
føre den maskinproduktion, som var star= 

tet i det små - få år forinden. Dette 
forsøg er lykkedes - det er det vi kan 
fremvise i dag - vi står nu med en ma- 

skinfabrik med 200 medarbejdere - lige 
så mange som var beskæftiget i råjerns- 
fabrikken. 

Samtidig har vi fået nedlagt hele den 
gamle fabrik - Norden er i dag en jern- 

industriel virksomhed, der har gode 

fremtidsmuligheder - i form af store 
pladsforhold og egen havn. Ligeledes 
bør nævnes den positive indstilling fra 

medarbejderne - pionerånden - der gør, 
at man kan finde produktionsmuligheder 

i selv gamle bygninger.   

Fremtiden før Maskinfabrikken Norden hvi- 
ler på et godt grundlag, sluttede direk- 
tør Uth, man kan uden overdrivelse sige, 
at den hører til i den bedre ende af 

dansk maskinindustri. 

En grundig rundgang på fabrikken omfat- 
tede alle værksteder - og efter magistra- 
tens ønske en gåtur til havnen - og af- 
sluttedes med, at borgmesteren indviede 
en netop færdig gravemaskine. Samtidig 
med at borgmesteren trykkede på knappen, 
drev en strid haglbyge hen over pladsen, 

og med sin velkendte improvisationsevne 
højtideliggjorde Marius øjeblikket ved 
at udtale disse gode ønsker: "Ligesom 
det nu hagler ned over os allesammen, 
håber jeg, at ordrerne vil hagle ned 
over Norden i fremtiden", 

Det er formentlig første gang i FLS' hi- 
storie, åt en gravemaskine er indviet af 

en borgmester, 

Under besøget kom man ind på spørgsmålet 
om rimeligheden af oprettelse af beskyt-= 
telsesrum, som det kræves af os ved ud- 

videlse af hal P, Borgmesteren og magi- 
straten var enige i, at den slags måtte 
vige for hensynet til beskæftigelse. Der 
var stor forundring over civilforsvars= 
styrelsens indstilling, der i landets 
vanskelige beskæftigelsessituation hin- 
drede oprettelse af nye arbejdspladser - 
og borgmesteren tilsagde sin hjælp ved 
en fornyet optagelse af sagen. Ydermere 

tilbød han, at fabrikken måtte benytte 
sig af tunnelen i den tidligere kridt- 
grav som beskyttelsesrum indtil videre. 
Denne mulighed vil vi nu arbejde heni- 
mod sammen med initiativsekretariatets 

chef ingeniør Jørgen Skov. 

Gennem samværet med Aalborg magistrat 
fik Nordens bestyrelse bekræftet den 
store interesse, der er i bystyret for 
at varetage også Nordens forhold på bed- 

ste måde. 

Ved afskeden udtrykte borgmesteren glæde 
over, at Norden var blevet en præsenta- 
bel og fremtidssikker virksomhed. Han 
gav tilsagn om at yde en indsats for vor 
virksomhed - f.eks. ved modtagelse af 

udenlandske kunder.



    
 



Moderne skibsbygning 

    

  

  

      

  

  

      

  

  

  

          

  
  

        
  

  

På Norden har vi efterhånden gennem man- 
ge år bygget skibssektioner - sektioner- 
ne har haft tendens til at blive større 
og større - en og anden har nok stillet 
sig selv det spørgsmål: hvorfor bygger 
man skibe på den måde - og hvad er vor 
andel i helheden? 

Fra håndværk til industri 

Indtil 2. verdenskrigs begyndelse var 
skibsbygning stærkt håndværkspræget . 
Man opstillede enkeltdelene på beddin- 
gen en efter en - der arbejdedes i sto- 
re sjak - og man tildannede spanter og 
plader så at sige på pladsen. Der var 
stærke faggrænser dengang - skibsbygger- 
ne var dem der kunne læse linie- og 
spantetegninger og kunne tildanne en- 
keltdelene og anbringe « m - derefter 
gik nittere og stemmere i gang med deres 
andel af arbejdet. 

Efterhånden som nitning blev fortrængt 
af svejsning som den foretrukne sam- 
lingsmetode, viste den hidtidige frem- 
gangsmåde med opbygning af skibet af 
enkeltdele sig at være uhensigtsmæssig, 
fordi meget af svejsearbejdet måtte ud- 
føres i ugunstige arbejdsstillinger. 

Det var derfor naturligt, at man samle- 
de flere af de tidligere enkeltdele i 
enheder og byggede dem op på planer 
under kran, hvorved man blev i stand 
til at vende og dreje delene, så de 
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kunne svejses under de gunstigste vink- 
ler. 

Moderne metoder 

Da denne udvikling startede, havde man 
kun små kraner, og byggeri af sektioner 
måtte ofte finde sted udendørs, hvor 
dårligt vejr kunne hæmme arbejdet og 
påvirke svejsekvaliteten, 

Imidlertid viste erfaringerne, at det 
var hurtigere og langt mere rationelt 
at bygge skibe op ved hjælp af sektio- 
ner end på den gammeldags, håndværks- 
mæssige måde. Byggetiden på beddingen 
kunne reduceres til et minimum, for nu 
kunne en stor del af arbejdet udføres 
andetsteds på værftet, Herved opdagede 
mån, at der blev mangel på faglærte 
skibsbyggere, men den woderne metode 
gav mulighed for korttidsoplæring af 
ufaglærte, som nu i stor udstrækning 
Viser sig at udfylde mange af opbyg- 
nings= og svejsefunktionerne. 

I dag er det blevet en nødvendighed at 
benytte sektionsbyggeri - og det udnyt- 
tes på alle værfter, Arbejdet med sek- 
tioner er sat i system - både planlæg- 
ningen, udførelsen og kontrollen, og 
værfterne er blevet i stand til at byg- 
ge flere og større skibe end nogensinde 
før. Man får udnyttet den kostbareste 
installation - beddingen - fuldt ud, og 
man bliver oven i købet i stand til at



  

lade noget af arbejdet foregå hos un- 
derleverandører - f.eks. her på Norden, 

  

Krav til underleverandører 

På et meget tidligt tidspunkt, når et 
skib er færdigtegnet, bestemmer plan- 

lægningsafdelingen på værftet, hvornår 
og hvor de enkelte sektioner skal byg- 

ges. Der træffes bindende aftaler om 
leveringstider - og aftales fast pris 

for hver sektion. 

Det er af stor vigtighed, at leverings- 
programmet overholdes nøje. Hver sektion 
har sin plads på skibet, og det tåles 
ikke, at der bliver "huller!" i opbyg- 
ningsfasen på beddingen, Det betyder 
forsinkelser for den pågældende nybyg- 

ning - og måske også for de næste. 

Kvaliteten for hver sektion må være 
fuldt i orden inden afsendelsen fra un- 
derleverandøren. Det er klart, at ret- 
telser og udbedringer på selve beddin- 
gen virker forringende på den hjælp, 
værftet havde forventet - og betalt for. 
Også dette vil bevirke forsinkelser i   

det stramme byggeprogram. 

Samarbejdet 

Vor forbindelse med Aalborg Værft støt- 
ter sig på samarbejde med en række af 
værftets medarbejdere, som har deres 
daglige gang på Norden. Man har fra 
værftets side den grundtanke, at man 
gennem snævert samarbejde får rettet 
eventuelle fejl og misforståelser på 
et tidligt tidspunkt, så det ikke vir- 
ker forsinkende på slutresultatet, En 
god opfølgning af opgaverne sikrer et 

godt resultat. 

Når en sektion er færdigbygget, læsses 
den på blokvogn og køres til vort havne- 

anlæg. I visse tilfælde opmagasineres 
den i kortere tid, indtil den hentes 
med værftets pram - for på vore store 
arealer har vi mulighed for at opbevare 
de store stumper. I visse situationer 
har værftet sendt egne sektioner ud 
til os for at "gemme" dem til det rette 
tidspunkt i byggeplanen. 

Fremtiden 

Skibsbygning er blevet en industri - 
der kræves fagkundskab i alle led, Gen- 
nem alle de år, vi på Norden har været 
med til sektionsbyggeri, har vi opar- 
bejdet evner og kundskaber, der har sat 
os i stand til at klare vor del af hel- 
heden. Vi må håbe, at forholdene inden 
for skibsbygning i Danmark fremover må 
give os mulighed for at være med i fel- 

tet. 

Skibsbygning er en traditionel dansk 
nøgleindustri, som Maskinfabrikken Nor= 
den har en god geografisk beliggenhed 
for åt tage del i. 

Udlærte 
3/4 1975: Bent Ole Have udlært som 

maskinarbejder, 
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Nordens 

sækkeskræddere 
En gennemgang af agtværdige Norden-byg- 
ninger kan ikke forbigå kantinebygnin- 
gen. Det der nu er rammen om vel færds- 
foranstaltninger - var oprindelig et 
sekundært bygningsværk opført som lager 
for materialer til jern- og trætønder 
og sække. 

Vor tidligere brændermester Chr. Larsen 
er selvskreven til at fortælle om histo- 
rien bag denne del af fabrikken: 

"Da jeg kom til Norden i 1919, var der 
jerntøndebødkeri i den ene ende af byg- 
ningen, og resten anvendtes til lager 
for sække, Cement til hjemmemarkedet 
blev almindeligvis leveret i jutesække 
med 86 kg indhold, Fabrikken indkøbte 
naturligvis nye sække, men størsteparten 
var tidligere anvendte sække - ja, man 
købte også en masse brugte, australske 
hvedesække til at supplere op med. 

Brugte sække havde det som buksebage - 
de skulle med jævne mellemrum lappes, 
når der var slidt hul i dem. Til det 
formål havde man i bygningen et sække- 
skrædderi med 3-4 sækkeskræddere, De 
sad fra morgen til aften og bødede på 
sækkene, Førstemanden blev kaldt "Skræd- 
der-Theodor"', 

  

  De brugte sække var selvfølgelig fyldt 
med støv og blev derfor renset i et 
timseanlæg - det hed at timse sækkene. 
Maskinen bestod af et tremmehjul - som 
lignede dem, der bruges i musebure. 
Heri blev sækkene hvirvlet rundt og 
støvet slået af. Støvet var cement - 
omend det var blandet med fnug og au- 
stralske hvedekærner - og dette kunne 
arbejderne få billigt. Man kaldte det 

  

 



  

  

skræddercement, og det er benyttet som 

måteriale i mange af husene i Mølholm. 

Jutesækkene forsvandt - sammen med træ= 
tønderne - i løbet af 1930'erne, efter 
at papirposerne holdt deres indtog, og 
dermed mistede bygningen sin oprindeli- 
ge betydning, 

Da råjernet påbegyndtes, blev det nød- 
vendigt at nedrive en tidligere kantine, 
som lå der, hvor nu - altså før den blev 
revet ned - støbehallen lå - ud mød Mél- 
holmsvej. I den gamle kantinebygning var 
der ikke bade- og omklædningsrum - man 
gik hjem til lillemor så sorte, man var. 
Det kunne nok gibbe i en fremmed, der 
mødte en kulmøller på vej hjem fra af- 
tenholdet - man kunne bare se det hvide 
i øjnene. 

  

Men der blev så indrettet kantine i det 
gamle sækkeskrædderi, og det blev gjort 
efter alle kunstens regler og op til ti- 
dens krav. Man skelnede imidlertid meget 
stærkt mellem to kategorier af medårbej- 
dere - selv så sent som omkring 1940 - 
nemlig håndværkere og arbejdere, Derfor 
blev der udført to spisesale - to bade- 
Tum og to omklædningsrum. Denne klasse- 
deling blev heldigvis efterhånden ophæ- 
Vet - og muren mellem spisesalene revet 
ned. Men indtil råjernslukningen havde 
8mede og arbejdsmænd hver sit bade- og 
omklædningsrum. 

Arbejdet var strengt i de dage, der er 
berettet om her - men alligevel udspandt 
der sig et fornøjeligt liv på arbejds- 
pla n = jeg tror, glæden ved arbejdet 

større end nu." 

  

var 

| 
Norden - 

i f        

Norden-symbolet: isbjørnen 
på spisesalens endevæg- 

I 1956 blev kantinebygningen grundigt 
saneret og moderniseret. Arkitekt Bleg- 
vad skabte de helt nye "up to date"-10- 
kaliteter, som vi kender dem i dag. 

Efter råjernaproduktionens lukning er 
pladsforholdene forbedret, og det er 
lykkedes at få planter til at vokse 
både indenfor og udenfor. Et dygtigt 
kantineudvalg har højnet kantinefaci- 
liteterne, og hvad der er vigtigt - 
skabt respekt om dem. Fru Skov er den 
daglige leder i kåntinen - et hverv, 
der varetages med orden og myndighed. 

Velfærdsbygningen er et sted, hvor al- 
le medarbejdere kommer - man går ikke 
uvasket hjem nu om stunder. Det kolle- 
Biale samvær, der finder sted ved spis- 
ning og under omklædning er ét led i 
den daglige kommunikation, der ikke 
skal undervurderes. 

GES 
dagbog: 
aner       

mentsplader for køreskinner. 
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Mål 1985 
FLS har besluttet at udarbejde en lang- 
tidsplanlægning - Mål 1985 - for fir- 
maets udvikling gennem de nærmeste 10 
år. Det er hensigten med en langtids- 
planlægning på så tidligt tidspunkt som 
muligt at blive opmærksom på de mulig- 
heder og problemer, som fremtiden kan 
bringe, og derved blive bedre i stand 
til at kunne gribe ind i tide over for 
kriser, uden at det får katastrofale 
følger for organisationen. 

Naturligvis må langtidsplanlægningens 
beslutninger om, hvordan de fremtidige 
problemer skal løses, på grund af usik- 
kerheden hele tiden skulle revideres. 
De erfaringer, man indhøster i forbin- 
delse med langtidsplanlægningens gen- 
nemførelse, skal hele tiden benyttes 
til en fortsat analyse af beslutnin- 
gernes rigtighed. 

Maskinfabrikken Norden indgår nu, som 
det tidligere har været bekendtgjort, 
som en 100 % afdeling af FLS, og der er 

i FLS-langtidsplanlægningen også sat 
foreløbige mål for maskinfabrikkernes 
virke. 

Der er for maskinfabrikkerne (FLS-M, 
Lubeck og Norden) stillet 4 væsentlige 
punkter op: 

l. De skal være konkurrencedygtige og 
rentable, 

2. Deres maskinpark skal være afpasset 

efter produktion af FLS-maskiner. 

3, De skal sælge en nærmere angivet del 
af kapaciteten til andre kunder end 
FLS. 

De skal forrente den indskudte egen- 
kapital med en vis procent. 

Er
 

For Nordens vedkommende er foreløbige 
fastsatte skitsemål, at der skal afsæt- 
tes ca. halvdelen af kapaciteten til 
andre kunder end FLS, og at der under 
fortsat investering i bygninger og ma- 
skiner skal kunne opretholdes en af- 
kastningsgrad på 30 % årlig. 

Knud V. Jensen deltager i en arbejds- 
gruppe, som nærmere undersøger de for- 
hold, under hvilke man bliver i stand 
til at tilfredsstille forventningerne 

om forrentning af egenkapitalen, 
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Willy Kok er i en gruppe, som for de 
samlede maskinfabrikker skal opstille 
veje og muligheder for at iværksætte 
et salg af de dimensioner, som Mål 1985 
forudsætter: Det kan i den forbindelse 
nævnes, åt Norden i 1974 opfyldte det 
stillede krav til salg af kapacitet til 
andre kunder end FLS. 

Der lægges stor vægt på, at arbejdet 
med langtidsplanlægning forceres mest 
muligt frem, idet de samlede mål skal 
godkendes af FLS' bestyrelse ved års- 
skiftet. 

Feriehjem 
I forbindelse med ejerskiftet pr, 2/i 
1975, som blev omtalt i OBS nr. 6 af 
1974, sker der desværre en ændring i 
NORDEN-medarbejdernes muligheder for 
ferieophold på de af APCF og DEF ejede 
feriehjem (KOLKÆR og ANKERHUS). 

For dem, der var pensionist ved udgan- 
gen af 1974, vil der ingen ændring ske 
i reglerne for belægningen på de to 
feriehjem - man vil deltage på lige 
fod med pensionisterne på APCF og DEF. 

For medarbejderne vil der finde en be- 
grænsning sted; i 1975 vil der således 
kun blive stillet i alt 10 værelser på 
KOLKÆR til disposition i ugerne 28, 29 
og 30 = fabrikslukningen på NORDEN. Kun 
hvis der - efter at medarbejderne på 
APCF og DEF har valgt - endnu er ledige 
værelser tilbage, vil disse blive til- 
budt NORDENS medarbejdere. 

Denne ændring falder desværre sammen 
med, åt FLS-M's feriehjem OLSBÆK - af 
sikkerhedsmæssige grunde - har fået 
inddraget et antal værelser, og man er 
derfor ikke i stand til herfra at kunne 
hjælpe NORDEN. 

Det er med personalechefen hos FLS-M af- 
talt, at han i forbindelse med feriesæ- 
sønen 1976 vil tage NORDENS feriehjem- 
problemer med ind i sine overvejelser,



Klasse 
Alle dele, der indgår i et skibs opbygning, skal inspiceres og godkendes af et 

klassifikationsselskab. Dette sker til dels af forsikringshensyn. 

Udførelse af kedelarbejde er i ganske særlig grad genstand for nøje og kritisk 
kontrol - og det gælder naturligvis også for de kedler, vi fremstiller for 

Aalborg Værft. 

Vi har nylig fået nedenstående godkendelse fra Lloyd og Det Norske Veritas til 
at fremstille klasse I trykbeholdere, 

Lloyd's Register of Shipping ; 
Lille Kongensgade 10, 2000 Aalborg rr sg 

  

i 

Tetsphens (06) 12 91 22 SCatles Engineer, Aalborg ” J 

= 6 $ 
FPleter tddrees furlhar communication to The Survebirh, ST Fe 

Maskinfabrikken Norden 
Postbøks 40, own — MN/sa 
9100 Aalborgs Rg uk/Er 

d Omme 21 marts 1975 

  

Under henvisning til Deres brev af 10. januar 1975 vad 
DET NORSKE VERITAS fremstilling af udstødsgaskedler for Aalborc Værft: A/" 

meddele at vørt hovedkontor i London i brev af 18 mart 1975 

  

Established 1864 meddeler at man har accepteret at klasse I trykbeholdere af 
den nævnte type fremstilles på Deres virksomhed, forudsat 
arbejdet udføres i henhold til gældende regler og godkendes af 

Gødkjennelse av sveiseverksteder vore lokale inspektørs 

    

    

Herved bevitnes at lig hilser 

MASKINFABRIKKEN NORDEN, AALBORG 

øv gødkjent for fremstilling av ENE 

SVEISTE TRYKKBEHOLDERE 

GRU 

  

Godkjenningen er gitt under førutsetning av at Institusjone 
Regler og krav i ethvert henseende oppfylles. 

  

Ud over de kedler, vi har fremstillet under Lloyd's og Det Norske Veritas" kontrol, 

har vi udført kedler, der er inspiceret øg godkendt af Germanischer Lloyd og 
American Bureau of Shipping. 
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På maskinfabrikkens fødselsdag den 
11. april fejredes ved en sammenkomst 
i mødesalen årets to 25-års jubilarer: 

maskinarbejder Arné Hammer Sørensen 
(udearbejde) 

og 

maskinarbejder Leo Petersen 
(pladeværksted) 

Knud V. Jensen fremhævede jubilarernes 
individuelle indsatser i NORDENS tjene- 
ste og overrakte firmaets traditionel le 

jubilæumsgave (1 armbåndsur) samt ku- 
verten med jubilæumsgratialet samtidig 
med at han på ledelsens vegne takkede 

for de 25 år. 

Henry Nielsen lykønskede jubilarerne 
ved at overrække dem kollegåernes gå- 
ver, en porcelænsisbjørn samt den tra- 
ditionelle milepæl.   

Sport 
Torsdag den 10. april 1975 afholdtes 
der generalforsamling i Idrætsforenin- 

gen Norden. 

Dagsorden var følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 
4. Valg af kasserer. 

5. Valg af sekretær. 
6. Valg af revisor. 
7. Valg af udvalg (badminton-, bordten= 

nis-, billard-, fodbold- og festud- 

valg)- 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 

Pkt. l: Benny Møller blev valgt som 
dirigent. 

Formand Kurt Nielsen aflagde 
beretning, hvor han bl.a. tak- 
kede medlemmerne for året, der 
er gået, og for de gøde resul- 
tater, de forskellige idræts- 

grene opnåede. 

Pkt. 2: 

Pkt. 3: Kasserer Erik Christiansen gen- 
nemgik regnskabet, som viste et 
lille overskud, 

: Valg af kasserer: Erik Christi- 

ansen blev genvalgt. 

Pkt. 5; Valg af sekretær; Keld Andersen 
blev genvalgt. 

Pkt. 6: Valg af revisor: Palle Nielsen 
blev genvalgt. 

Pkt. 7: Valg af udvalg: 
Badminton: Ole Caspersen blev 
genvalgt. 
Bordtennis: Henrik Steffensen 
blev genvalgt, Erik Nielsen gik 
af, han ønskede ikke genvalg. 
Billard: Henning Nielsen blev 
genvalgt. 
Fodbold: Henning Andersen og 
Keld Andersen blev genvalgt. 
Festudvalg: Bestyrelsen skulle 
finde ud af at nedsætte et ud- 

valg. 

Under eventuelt blev det vedtaget at hæ- 
ve kontingentet for de aktive fra kr. 6, 
til kr. 10,- pr. kvartal. 

  

Ansvarh. redaktør Kaj Holltnder + 

  
Redaktionssekretær Edel Frederiksen 

 


