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Eftertryk med kildeangi- 

velse er tilladt.   

Fuld beskæftigelse 
En ting kan vi alle - 

medarbejdere og ledelse 
på NORDEN - være enige om 

og være tilfredse med: 

Vi har haft og vi har 

fuld beskæftigelse. 

Dette begreb er ikke en 

selvfølgelighed i dag, 
ligesom tilfældet var i 
de glade år i 60'erne. 
Tværtimod ér det desværre 
såre almindeligt, at virk- 
somheder med samme virke- 
felt som vor har store 

vanskeligheder med at fyl- 
de ordrebøgerne ud - og 
resultatet viser sig ubøn- 

hørligt i form af afskedi- 
gelser eller arbejdsforde- 
ling. 

De ca. 250 medarbejdere 
på vor fabrik kan være 
glade for, at det hidtil 
er lykkedes at hølde dam- 
pen oppe - og der gives 

hyppigt udtryk for, at 

medarbejderne er opmerk- 
somme på den særstilling, 

NORDEN er i. 

Stabil beskæftigelse på en 
virksomhed er ikke noget, 

der af sig selv falder ned 
fra himlen som en særlig 
begunstigelse netop til 
os. Det er tværtimod re- 

sultatet af en målrettet 
indsats for stadig at fin- 
de nye områder, hvor vi 
kan gøre os gældende. 

Der er en vældig konkur- 
rence om de forholdsvis få 
ordrer, der udbydes i Dan- 
mark for tiden. Det er de 
spidsede blyanters kamp, 

og mange tilbud baseres på 
rene kostpriser. 

Når græsset er sparsomt, 
må man give koen et længe- 
re tøjrslag. Således er 
det også med at få nye or- 
drer. Når der er ringe ud- 

bud i Danmark, må NORDEN   

også være på tæerne for 
at skaffe beskæftigelse 
fra udlandet eller fra 
områder, vi ikke tidlige- 
re har været i berøring 
med. 

Vi har i den sidste tid 
fået vor første ordre frå 
Tyskland - nemlig en "bro- 
kratzer" - og har delta- 
get i et par indbudte li- 
citationer samt i forbin- 

delse med vor nye partner 
Pars Dan udarbejdet til- 
bud. 

Det er klart, at når der 

er længere mellem ordrer=- 
ne, ja så må man løbe hur- 
tigere og længere for at 
få dem i hus, og det er 
da også tilfældet, at 
salgsindsatsen og tilbuds- 
beregningerne i den sidste 
tid har taget et betyde- 
ligt omfang. ' 

Spørgsmålet, om vi stadig 
kan holde beskæftigelsens 
hjul på fulde omdrejnin=- 
ger, lader sig vanskeligt 
besvare, Dette beror ikke 
mindst på, at vi kan hol- 
de en position blandt de 
firmaer, som er i stand 
til at tilbyde topkvali- 
tet, overholdelse af le- 
veringstid og konkurrence- 
dygtige priser. 

At holde en så god beskæf- 
tigelse som muligt priori- 
teres meget højt i NORDENS 

ledelse - men fuld beskæf- 
tigelse er ikke noget, vi 
får blot for blå øjnes 
skyld - det kræver, at vi 
arbejder - og samarbejder - 

på det hver dag - og det 
er et område, hvor alle 
må være med.



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 23. juni 1977 
kl. 15.40 afholdtes ordi- 
nært møde i samarbejds- 
udvalget, 

Som suppleant for Hans 
Pedersen var mødt Tage 
Hansen. 

I mødet deltog Knud V. 

Jensen som gæst. 

Der blev til med lemmerne 
udleveret indstillinger 
fra de forskellige udvalg, 
der blev nedsat i forbin- 
delse med SU-konferencen 
den 15. marts 1977. Med- 
lemmerne vil til næste 
SU-møde komme med kommen- 
tarer til indstillingerne, 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER. 

Kondensatorbatteri til 

el-anlægget kommer efter 
ferien. 

Vedrørende miniværksted 

fremlagde det nedsatte ud- 
valg en rapport, der udle- 

veredes til SU-medlemmer- 
ne, som kommer med kommen- 
tarer hertil på næste SU- 
møde. 
Automater med håndrense- 
middel er sat op i kanti- 
nen. 

Der er endnu ikke taget 
stilling til opsætning af 
et højttaleranlæg i kan- 
tinen. 

Spørgsmålet om den ny vej- 
føring skal drøftes med 
kommunen måndag den 27. 

juni. 

Der arbejdes stadig med at 
søge Nordens havn legali- 
seret for Maskinfabrikken 
Norden. 

  

PUNKT 2: BERETNINGER FRA 
FORSKELLIGE UDVALG. 

Beretninger fra sikkerheds- 
udvalget og kantineudval- 
Bet var før mødet udleve- 
ret til SU-med lemmerne.   

Henry Nielsen oplyste, at 
der ved valg til sikker- 

hedsorganisationen kun 

var foretaget mindre æn- 

dringer. 

Man drøftede de uanmeldte 

inspektioner og mente, at 

det var en god hjælp i 

sikkerhedsarbejdet, åt 
disse blev foretaget. 
Der vil i ferien blive 
foretaget undersøgelser 
for at komme lugten fra 
kloakkerne i omklædnings- 
rummét til livs. 
W. Kok gennemgik refera- 

terne fra møder i afde- 

lingsudvalgene, der alle 
har afholdt møde siden 
sidste SU-møde. Henry Ni- 
elsen ønskede, at afde- 

lingsudvalgene afholdt 
deres møder 14 dage før 
SU-mødet . 
Henry Nielsen nævnte, at 
der var udarbejdet et ud- 
kast til en turnusplan for 
lærlinge, og dette udkast 

var udleveret til samtlige 
afdelingsudvalg, men kun 
et enkelt af udvalgene 
havde behandlet det, 
Dagpengeudvalget oplyste, 
at der i forhold til sid- 
ste år er en stigning i 
sygedage på 25 %, 
Udvalget, der er nedsat 

for at se på personalepo- 
litik, arbejder for øje- 
blikket med spørgsmålet 
om overflytning fra ude- 

arbejde til fabrikken og 
omvendt. 

  

  

- Professionel boksning? 
Næh - må jeg så be' om 
ét regulært slagsmål.   

PUNKT 3: ØRDRE- OG PRØDUK- 
TIONSFORHOLD. 

En beretning vedrørende 
beskæftigelse og Gevil- 

linger var før mødet ud- 
leveret til SU-medlemmer- 
ne. 
Der er med kendte og re- 

serverede ordrer før re- 

sten af året beskæftigel- 
se i pladeværkstederne 
til ca. 70 mand (ca.70 %), 
i maskinværkstedet til 

ca. 12 mand (75 %) og i 

montageværkstedet til 

ca. J mand (60 %). 
Udearbejde. På Rørdal er 
der beskæftigelse til 
15 mand i ca. 5 uger og 

på DEF foreløbig til 3 
månd i ca. 20 uger. På 
Dania ebber beskæftigel- 
sen ud, På Sønderjyllands 

Maskinfabrik er der be- 
skæftigelse til 10 mand 
i ca. 4 uger og på Nord- 
kraft til 4 mand i et par 

uger. 

Der er givet følgende be- 
villinger: En Airless ma- 
lesprøjte, en sveéjsetrans- 
former til hal N, en el- 

løftevogn til maskinværk- 

stedet, et automatisk hus- 

telefonanlæg, reparation 
af parkeringspladsen, et 
svejseanlæg med benzin- 
motor, en boreslibemaski- 
ne til pladeværkstedet, 
en boremaskine til hal P, 
udvidelse af indkøbsafde- 
lingen samt istandsættel- 
se af toiletterne i kæl- 
deren. 
Vi har fået en ordre fra 

et tysk firma; der stil- 
les store krav til kvali- 
tet, leveringstid og ma- 

ling. 

Endvidere har vi deltaget 
i indbudt licitation fra 
Frederikshavn Værft og 
Danalith, og senere skal 

vi deltage i en licita- 
tion over et klokketårn 

til Hadsund kirke. 
Norden er med i arbejdet 
på tre af FLS' udviklings- 
projekter.



W. Kok har deltaget i en 

rejse til Texas for at se 
på off-shore industrien, 

som vi håber at få del i, 
og der ser ud til at være 

en del maskiner i dette 
område, som Norden er vel- 

egnet til at fremstille. 
P. Sand har deltaget i et 
møde i Skive vedrørende 
jordvarme. 
P. Sand og Erling Lyngby 

Jensen er tilmeldt et 
kursus (Schweiss-Fachmann), 
der uddanner svejseledere 
op til et meget anerkendt 

niveau. 

Man undersøger stadig for- 

skellige metoder til ma- 
ling. Det vil bl.a, være 
en fordel at bruge prime- 
de plader. 

PUNKT 4: REGNSKABET FOR 

1976. 

Knud V. Jensen gennemgik 

og kommenterede det udle- 
verede regnskabsmateriale. 
Under gennemgangen drøf- 

tede man endvidere afgi- 

velsen af tilbud, pris- 
niveauet og den skarpe 

konkurrence. Med hensyn 
til den større konkurren- 

ce nævnte W. Kok, at der 
også stilles større krav 

til kvaliteten, hvilket 
man må være opmærksom på. 

PUNKT 5: LTP. 

LTP-gruppen har nu udar- 

bejdet en slutrapport, Ved 

hjælp af det arbejde, der 

er udført, og de EDB-sy- 

stemer, der er kørt, er 

der udarbejdet forskelli- 
ge strategier for fabrik- 
ken, og den valgte stra- 

tegi viser hen på en fa- 
brik, der ikke er meget 
forskellig fra fabrikken, 

som den er i dag, men med 

en opdeling af de forskel- 
lige aktiviteter i store 
grupper: maskiner, stål- 

konstruktioner og udear- 
bejde. 

Efter godkendelse af rap-   

porten vil den blive 

drøftet på et møde for 
alle ædarbejderne. 

PUNKT &: EVENTUELT. 

N. Aa. Nørgaard meddelte, 
åt der vil komme opslag 
op med oplysning om løn- 
overførsler og udlevering 

af lønsedler i ferien. 
Henry Nielsen ønskede un- 

dersøgt muligheden for 
kursus for SU-med lemmer. 
Der er planer om at sende 

2 mand på kursus. 
Henry Nielsen efterlyste 

en forbedring af toilet- 
forholdene på fabrikken, 
Henry Nielsen forespurgte, 

om der var planer om fami- 

lieaftener på fabrikken i 
lighed med tidligere år, 
idet han mente, at der var 

stor interesse fra medar- 

bejdernes side. Man vil 
se. på spørgsmålet og even- 
tuelt finde frem til et 
program, f.eks. med fore- 
visning af den nye FLS- 

film. 

  

Mødet hævet kl. 17.30. 

Nordens 
regnskab 1976 
På samarbejdsudvalgsmødet 
blev foretaget en grundig 
gennemgang af regnskabet 

for 1976. 

Omsætningen blev 44,6 
mill, kr. mod 43,3 mill. 

kr. året før, og der blev 
præsteret 280.000 produk- 
tive arbejdstimer mod 
237.000 i 1975. Der er i 
1976 foretaget investe- 
ringer i bygninger og ma- 

skiner for 2,4 mill. kr. 

mod 0,7 mill. kr. i 1975.   

Årets regnskabsmæssige 

resultat blev på grund af 
skærpet priskonkurrence 
en del lavere end i 1975, 

men alligevel må resulta- 
tet betegnes som til- 
fredsstillende. Det kan 
således nævnes, at mens 
omsætningen er steget med 

3 %, er regnskabsresulta- 
tet faldet med 24 %, når 
der drages sammenligning 
med det tidligere år. 

Den skærpede konkurrence 
giver sig også udslag i, 
at "nulpunktet" - det an- 
tal arbejdstimer der skal 
til, for at der fremkom- 
mer et regnskabsresultat 

på 0 - lige balancerer - 
er steget fra 111.000 
produktive arbejdstimer 
til 151.000. 

På nuværende tidspunkt 
kan forudses, at en for- 
ventet stabilisering af 
sålgsprisniveauet ude- 
bliver, og at der må fo- 
retages ændring i budget- 
tet for 1977. Vi håber 
dog, åt noget af nedgan- 
gen, som stammer fra la- 

vere salgspriser, kan 

kompenseres ved, at vi 
kan præstere en højere 
beskæftigelse end forud- 
set. 

Nordens regnskab indgår 

som en del af FLS' regn- 
skab og offentliggøres 
derfor ikke. 

 



  
EFTER FYRAFTEN 

   
DEN DER SOVER, SYNDER IKKE 

- Nå, frøken Lone, nu kommer De 
igen for serit. Hvad er så Deres 
undskyldning denne gang? 

- Jeg sov over mig, hr. kontor- 

chef. 

- Hvad, sover De også hjemme? 

  

SÆLGER-UDDANNELSE STUDIER I MARKEN 

Chefen til yngste lærling: Lone: - Er chefens søn mon 
- Jeg er højlig overrasket gift? 
over dig. Ved du hvad vi Trine: - Nej, bestemt ikke! 
plejer at gøre ved drenge, Lone: - Hvordan kan du være 
som lyver? så sikker på det? 
- Ja, når de er gamle nok, Trine: - Han kommer til kon- 
sender firmaet dem ud som toret fra forskellige retnin- 
sælgere. ger hver morgen. 

Store forhold - og moderat løn 
Indtryk fra off-shore rejse til Texas. Texas er som bekendt udgangspunktet for 

alt, der har med olie at gøre, så det 
Som det tidligere har været meddelt, var naturligt, at den meget store ud- 
har FLS for nylig indledt et nært samar- stilling var placeret her. Gennem de 
bejde med firmaet Pars Dan, bl.a. med 4 dage, udstillingen var åben, gennem- 
det formål, at vi på NORDEN eventuelt sik vi systematisk materiel til off- 
kan komme til at fremstille komponenter shore, og en konklusion heraf er, at en 
til off-shore området. betydelig del af udstyret er i en klas- 

Det er jo helt 
ny brånche, og 
for nærmere 

studium af de 

maskiner og 

det udstyr, 

der benyttes 

i forbindelse 
med oliejagt 
og oliepro- 
duktion, blev 

der i begyndel- 

sen af maj Så 

arrangeret en 

rejse med del- 
tagere fra FLS 
og Pars Dan 
til en konfe- 
rence og mes-= 

se i Houston nm mn pr 3 

i Texas. Skyline øf Cora" Largest City Tlouston Hm men 

   



se, vi på NORDEN nok skulle være i 
stand til at lære at fremstille - hvis 
vi kan være prisbillige nok. 

En vigtig opgave var i øvrigt, at 
FLS/Pars Dan fik udvidet kontakterne 
med de store firmaer, som forestår 

olieeftersøgning m.v. 

Off-shøore er jo et nyt område for os - 
og vi er nye set med olieøjne. Det for- 
nemmede man straks - når man talte om 
et - for os - så kendt begreb som FLS - 
ja så var det helt ukendt i de kredse - 
så det er forståeligt, at det tager lidt 
længere tid at få sig præsenteret som 
de vederhæftige folk, vi mener, vi er. 

Selv vort land - Danmark - var betydelig 

mindre kendt "over there", end vi på 
forhånd ville tro. De fleste havde dog 
en fornemmelse af, at det var "noget" 
mellem London og Paris. Toppunktet af 
ukendskab vår dog, at man på en stand 
havde anbragt et verdenskort - med et 
spejlvendt Jylland på - det så helt 
forkert ud. 

På hele rejsen var jeg forfulgt af en 
dårlig samvittighed på grund af et be- 
stemt krav fra redaktøren af OBS om at 
skrive "noget" om Amerika. Jeg må med 
det samme tilstå, at jeg ikke har ført 
dagbog, men kun kan give nogle spredte 
glimt fra nogle travle dage. 

  

  

Rejsen foregår i Jumbofly - en stor 
luftbåret biograf, hvor 400 mennesker 
sidder med øretelefoner og ser den sid- 

ste nye amerikanske kærlighedsfilm. Som 
Vsild i en tønde" er et mildt udtryk - 
der sidder 10 i hver række - og der er 
en masen frem og tilbage - ud og ind - 
i en uendelighed. 

Alt i Amerika er stort - husene, vejene, 
bilerne. F.eks. boede vi på et skyskra- 
berhotel. I forhallen var der så højt 
til loftet, åt der uden besvær kunne 

stå 2 Aalborg-tårne oven på hinanden - 
og på toppen af det hele var der en ro- 
terende restaurant, hvor man uden at be- 
svære sig kunne se hele Houston på en 
times tid. 

Houston er en by på ca. 2 mill. indbyg- 
gere. Tilsyneladende er op mod halvdelen 
af befolkningen farvede, og der er et 
utal af flødechokoladefarvede søde ne- 
gerpiger. Det er en hastigt voksende 
by - på grund af olie og rumfart flyt- 
ter der 50,000 mennesker til Houston 
om året. 

På en søndagsudflugt aflagde vi besøg på 
rumfartscentret, Her var udstilling af 
alle de hjemvendte rumkapsler og proto- 

typen til månebilen. Det er på en vis 
måde fascinerende at være på så nært 
hold af vor tids mest avancerede tekni- 

ske udvikling. 

En del af ud- 
stillingen fore- 
gik i Astrodome - 
en kæmpestor cir- 
kulær hal uden 
søjler. Hallen 
benævnes Verdens 
8. vidunder og 
kunne til sports- 
begivenheder rum- 
me 66.000 menne- 
sker.



Man har indtryk af, at amerikanerne er 

ét flittigt og arbejdsomt folk - der er 
orden i tingene hele vejen igennem - og 

ikke mindst må vi have respekt for, at 
det er lykkedes at bremse inflationen, 
hvad vi herhjemme endnu ikke har formå- 
et, En kvalificeret svejser får en løn 
på 35 kr. i timen - et niveau, der jo 
nok er vanskeligt at konkurrere med for 
danske virksomheder, der tænker på at 

sende svejsere til Texas. 

Der er en særlig ting ved at rejse til 
Amerika - man skal slås med en tidsfør- 
skydning på 6 timer to gange - og dette 
bringer de første dage efter rejsen lidt 
ud af "focus" - men det generelle ind- 
tryk fra denne tur er tro på, at der og- 
så på en bredere international front er 
brug for en indsats fra NORDENS side. 

WK 

  

Det er ligegodt første gang, 

jeg har set jeres hund klatre 

op i et træ!      
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Råmølleriet 
Råmølleriet er sammen 
med de fire "tykke" skor- 
stene samt cementsiloer- 
ne, de højeste punkter på 
fabrikken og med til at 
danne Kufa-anlæggets pro- 

fil, 
Over selve møllebygnin- 

gen er først de fire kalk- 
stenssiloer placeret, så     
  

et mellemdæk for trans- 
portbånd og øverst oppe 
de fire vandtanke, hvis 
forbindelsesgangbro på 
toppen ligger 46,5 meter 

over jorden. 
Til to af tankene pumpes 

råvand op fra vandværket 
nede ved Eufrat (omtalt i 
OBS, nr. 4, april 1977). 

RåÅmølleriet med trans- 
portbroen og i baggrun- 

den de fire skorstene. 

Bb 

Den mindste af tankene er 
for fabrikken og Camp'ens 
drikkevandsforsyning; in- 
den vandet pumpes til tan- 
ken tilsættes yderligere 
en omgang klor. 

Mølleriet består af fire 
Unidan møller på hver 140 
t/h, drevet af 2500 HP 
motorer og Symetro gear. 
Kalkstenen tilføres møllen 
fra en silo placeret på ve- 
jecelle og doseres via en 
Dosimat. Slammen fra 
møllen føres med elevato- 
rer op til slamrenderne, 

som fordeler slammen til 
de to første ovnbassiner 

hver på 8300 m 
Den første linie vil være 

klar til prøvekørsel i slut- 
ningen af maj måned, der- 
efter følger de øvrige 
møller med ca. 3 måne- 
ders interval, 
Slamforberedningen, som 

sker over fire slemmer 

på hver 100 t/h med tilhø- 
rende bassiner og pumpe- 
hus er, med undtagelse af 

2 af slemmerne, klar til 
prøvekørsel i løbet af 
april måned, I knuseriet 
arbejdes der på at færdig- 
gøre den første halvdel af 
installationen, bestående 
af lamelbånd og hammer - 
møllen, DUI 200 x 150 på 
450 t/h, 

Det 23 km lange trans- 
portbånd til lager er for 
tiden under indjustering 
og de første 7 af de 9 
hånd er klar, Efter ind- 
justering skal det elektri- 
ske sammenkobles til en 
enhed, der kan startes 
fra råmøllens kontrolrum. 

4 
Råmølle R 1, som hører 
til produktionslinie nr. 1. 

 



  

  

Lageret, der ligger for 
enden at det lange trans- 
portbånd fra knuseren, 
kan rumme 2 x 75000 ts 
kalksten, er udstyret med 
en udlægger og portalskra- 

ber, hver på 1000 t/h. 
Her er montagen også af- 
sluttet og elektrikerne ved 
at gøre klar for prøvekør- 

sel, 
Omkring medio juni er 

den første ovnstart plan- 
lagt og til den tid skal he- 
le slamforberedningen væ- 

re sat i drift. 

PFa/Kufa 

Ildtøs ; Kufa-lefren 
For tiden må Kufa-lejren 
melde alt optaget. Det 

vr E     

var derfor på det mest 
uheldige tidspunkt, at der 
udbrød ild i en af familie- 
boligerne, Der blev slået 
alarm over radio-anlæg- 
get fra lejr-kontoret til 
byggepladsen, På mindre 
end ti minutter, efter at 
alarmen var afgivet, var 

brandvagterne mobiliseret 

og slukningsarbejdet godt 

i gang. 
På trods af den hurtige 

indsats brændte Kuwait- 
familie kabinen så meget, 
at den aldrig vil blive til 
bolig mere. Det var kun 
takket været en vindstille 
dag og en hurtig indsats 
af vort eget brandvæsen, 
at ilden ikke fik større 

omfang. 

  

Sikkerhedsorganisation 
I forbindelse med Kufa 
projektet, er der i fælles- 
skab mellem Monberg & 
Thorsen og FLS etableret 
en sikkerhedsorganisation 
med en sikkerhedschef. 
I tilknytning til den almin- 
delige sikkerhedstjeneste 
på byggepladsen, er der 
udarbejdet en beredskabs- 
plan for, hvorledes man 
skal forholde sig ved ulyk- 
ker i og udenfor arbejds- 
tiden, ved sygdom og ved 
brand på byggepladsen og 
ilejren, Der har været 
afholdt brandøvelse, og 
det er frugten heraf, man 
høstede ved at branden ik- 
ke bredte sig til flere af 

lejrens boliger. 
En brandforsikring dæk- 

ker normalt kun de maie- 
rielle skader og ikke de 
vanskeligheder, en reduk- 
tion i boligmassen ville 
have givet os nu, hvor al- 
le værelser i lejren er op- 

taget, 
Thomas på 5 år, hvis 

hus brændte, siger "Det 
er verdens sødeste brand- 
mænd", 

HPH/Kufa 

REDAKTIONEN ØNSKER LÆSERNE 
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Redaktionen har bedt en af "Norden"s tidligere medarbejdere (Jens Thomsen) om at 
fortælle vore læsere lidt om, hvorledes hverdagen formede sig før en arbejder for 
ca. 50 år siden. Nedenfor følger det første bidrag, og vi håber i et senere num- 
mer af OBS at kunne bringe mere om Jens Thomsens oplevelser fra 

de ”gode” gamle dage 
Da jeg for 50 år siden startede på den 
daværende cementfabrik NORDEN, var der 
som i dag stor arbejdsløshed, men den- 
gang fandtes der ingen arbejdsformid- 

ling. Princippet var det, åt man måtte 
henvende sig på fabrikken, hvis man 
ville have noget arbejde. 

Jeg husker tydeligt den store skare af 

arbejdsløse, som stod uden for porten. 

De mødte troligt 3 gange om dagen, 

kl. 7, 9 og 13.30. Nogle enkelte kom i 
arbejde f.eks. kl. 9 og blev så igen 
fyret den samme dags aften. 

Blandt det faste mandskab var der mange 

sjove typer; en af dem var en gemytlig 

og tørstig mand, Lars Lerkusk. Takket 

være hans lommelærke blev det til en 
fløjten og rungende sang, efterhånden 

som dagen skred frem, Heldigvis havde 
han en pålidelig fælle i hesten Lise; 
den kendte selv turen til lergraven og 

tilbage igen, I det hele taget var det 
et slående træk, åt der var mange heste 
på NORDEN dengang. 

En af de episøder, som jeg tydeligt hu> 
sker, var den daværende maskinmester 

(som i parentes bemærket havde et dår- 

ligt syn), der kom uheldigt af sted en 
dag, han gik igennem slemmeriet. Plud- 
selig stødte han på noget, og høflig 
som han var tog han hatten af og sagde 
undskyld; først da opdagede han, at det 
var slemmerhesten Lotte, han var stødt 

ind i. 

  
  

Forholdet på NORDEN var dengang af en 
hel anden karakter mellem manden på 
gulvet og ledelsen, for når den davæ- 
rende direktør, som havde sit kontor in- 

de i midtbyen, var på besøg, foregik det 
altid i middagspausen. sagen hertil 
var, at han undgik at lette på hatten, 
hvilket var kutyme, når en fra ledelsen 
viste sig. 

På et område er der i hvert fald sket en 
omfattende forandring på NORDEN, siden 
jeg startede i 1925. Jeg: tænker her på 
det område, som man kalder arbejdsmiljø. 
Tit har jeg tænkt på de mennesker, som 
arbejdede i pakhuset, og som udførte et 
ubehageligt og hårdt arbejde med at stå 
der den ene dag efter den anden og skov- 
le cement i sække eller tønder, så sve- 
den haglede ned ad dem, men de var alli- 
gevel ikke uden humør. En af deres såar- 
kastiske bemærkninger var: Vi kan ikke 

blive syge, for vi er cementeret indven- 

dig. Heldigvis kom der senere maskiner 
til at overtage dette hårde arbejde. 

På havnen var lastning af cementbåde og- 
så et hårdt job, især for nybegyndere, 
for det var ikke alle i det faste sjak, 
som var flinke til at vise dem til rette. 

I marketenderiet, også kaldet "Tutten”, 
gik det til tider hårdt til, og engang 
var slemmeri-Henrik så uheldig at få et 
stykke af sin næse bidt af, men heldig- 
vis fandt de det afbidte stykke, og så 

var det en tur på hospitalet og få det 
syet på. Senere hen sagde den daværende 
fabriksleder til Henrik, åt hans næse 
var blevet meget pænere. 

På daværende tidspunkt var der en inge- 

niør, som var meget påholdende; han 
spurgte mig en dag, om jeg i middags- 

pausen ville pudse hans cykel, så skul- 
le jeg få en "husmandskrone". En krone 
var jo mange penge dengang, så jeg ud- 

førte arbejdet, men da betalingen skul- 
le erlægges, viste det sig, at "hus- 
mandskronen" var 50 øre,



  

I middagspausen, der vår på 1 1/2 time, 

skulle et par stykker have deres mid- 

dagssøvn i klinkerdyngen inde i ovnhu- 

sét; de lavede en lille fordybning i 
klinkerne og så en presenning deri, men 

så snart ovnhusfolkene så, at de var 
faldet i søvn, lagde de en vandslange 
på presenningen, så de fik et ufrivil- 
ligt bad. 

Pensionisten 

forhenværende 6031 Jens Thomsen 

På rejse 

FINLAND 

Per Christensen er den 23. maj rejst 
til Finland for at bistå ved repara- 
tion af en mølle en uge, hvorefter 

PC er overgået til FLS som funktionær. 

POLEN 

Jacob Rohde Palm er den 10. juni rejst 
til OZAROW for at hjælpe ved igangsæt- 

ning af spandekædegravemaskine. Varig- 

hed ca. 2 måneder. 

SPANIEN 

Henning Andersen er den 13. juni rejst 
til Spanien for at bistå ved repara- 
tion af en mølle. Varighed ca. 2 måne- 
der. 

SUMATRA 

Aage Clemensen rejser ca. l. juli til 
PADANG for at varetage lagerstyring i 

ca. 2 år. 

brede 

EVIGT RENDERI 

Chefen så vredt på Jensen, der rødmende 
flyttede fødderne, 

- Det er en hel mani hos Dem, Jensen. 

De kommer rendende her hvert tiende år 

og forlanger mere i løn!   

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 13. juni 
1977 (Helmuth Hansen var forhindret i 
at deltage på grund af arbejde). 

1. Gennemskylningen af kloakledningerne 

til baderummet har hjulpet på lugten 

dér, men der er nu konstateret lugt 

fra kloakkerne i omklædningsrummet , 
og Helmuth Hansen har talt med speci- 

alisten herom. Det bliver nok nødven- 

digt at bryde gulvet op for at komme 
miseren til livs, idet vandlåsene er 

slået i stykker. 

2. Som sædvanlig foretages hovedrengø- 
ring i omklædningsrummet i fabriks- 
ferien. Arne Christensen sørger for 

opslag om tømning af garderobeskabe- 
ne inden feriens påbegyndelse. 

wa
 

Udvidelsen af cykelskuret har fundet 
sted. Stativerne vil nu blive sat op, 

ligesom der vil blive opsat plader, 

som mere vil adskille rummet fra 

pakhuset. 

EF På foranledning af sikkerhedsudval- 

get er der i baderummene opsat 2 
dispensere indeholdende håndrense- 

middel. 

5. Ristene i mellemrummet (automattele- 
fonen) foreslås fjernet og erstattet 
med et støbt gulv. På den udvendige 
afsats kan der så i stedet anbringes 

en rist. 

6. På foranledning af Henry Nielsen min- 
dede Elmer Andersson om, at HN på et 

SU-møde har fremsat et ønske om an- 
bringelse af et højttaleranlæg i spi- 
sesalen, 

Aa
 

Kantineregnskabet for 1. kvartal blev 

omtalt; dette viser en mindre stig=- 
ning i bruttoavanceprocenten. 

bædendbte 

Turistføreren (til et selskab af tra- 

velliug ladies): 
- Og nu, hvis damerne kunne standse 

deres interessante samtale et øjeblik, 

vil De have mulighed for at høre det 
tordnende bulder af Niagåaravandfaldet. 
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Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget afholdt 
møde torsdag den 2. juni 

1977. 

Sikkerhedsorganisationen. 

I indeværende måned skal 
der være valg til organi- 
sationen. Fortegnelse o- 

ver den nye organisation 

vil blive opslået på tav- 
lerne. 

Kursus for truckførere. 
Peter Højslet har den 

25/4 deltaget i truckfø- 
rerkursus på Specialar- 

bejderskolen. 

Certifikat, kranfører. 
Fra 31/3 1979 skal alle 
have certifikat for at 
kunne betjene kraner over 

5 t. Udvalget arbejder 
med sagen. 

Støv fra slibemaskiner. 
Alle slibemaskiner er ble- 
vet forsynet med støvaf- 
sugning. 

Rundsav, hal S. 

Saven er sendt til repara- 

tion, og der laves faste 

fundamenter for rullebuk- 
ke. 

Bure- og skæreolier, 
Sikkerhedsgruppen i værk- 

sted D arbejder stadig med 

sagen og håber snart at 

kommé med en indstilling. 

Lungéundersøgelse. 
Lungeklinikken anbefaler, 

at følgende grupper af   

medarbejdere undersøges: 

1) Svejsere. 

2) Alle som indånder svej- 

serøg, fordi de arbej- 

der i nærheden af de 

steder, hvor svejsnin- 

gen foregår. 
3) Alle som har gener fra 

lungerne i form af ho- 
ste og opspyt, evt. 
blod i slimet, smerter 

i brystkassen og kort - 
åndethed. 

De af medarbejderne, der 
ønsker at blive undersøgt, 
skal inden den 30/6 hen- 
vende sig til værkføreren 

og vil så senere få nøjag- 
tigt tidspunkt for under- 

søgelsen. 

Udsugning af svejserøg. 

Problemet blev diskuteret, 
og udvalget besluttede at 

søge om hurtigst at få be- 
vilget udsugning i hal R 

for derefter at benytte 
den érfaring, man opnåede 
herved, til en ansøgning 
om installation af udsug- 
ning i de resterende værk- 

steder. 

Sikkerhedsinspektion. 
Sikkerhedsgruppen i hal R 

har foretaget uanmeldt in- 
spektion, Rapporten vil 
kunne ses på tavlerne, 

Forslag fra sikkerheds- 

repræsentant. 
Sikkerhedsudvalget har 
modtaget følgende skrivel- 
se fra Jørgen Kristensen,     

maskinværkstedet : 

"Undertegnede anmoder o- 
vennævnte udvalg om at 
overveje, om ikke de sik- 

kerhedsmæssige forhold i 

området U, V, K, E er for 
dårlige. 
Jeg finder det betænke- 
ligt, at dette store om- 

råde kun er dækket af 3 
sikkerhedsrepræsentanter, 

når man tænker på arbej- 
dets art. 

Endvidere opfordrer jeg 
ovennævnte udvalg til at 
udarbejde regler for be- 
månding af trucks i sam- 

me område, da alle tilsy=- 
neladende er truckførere, 

som det nu passer bedst, 
både nyansatte og ældre 
i tjenesten. 

De kan umuligt være egne- 
de til at varetage dette 
ansvarsfulde job allesam- 
men eller have kendskab 
til belastninger, færd- 
selsveje, opstabling 
0.8 sv. for slet ikke åt 
tale om, at de skal være 

oplært i at køre truck 
(se side 29 i sikkerheds- 

lommebogen)." 

Sikkerhedsgruppen i afde- 

lingen vil se på sagen med 
gaffeltrucks, og sikker- 

hedsgruppen i området vil 

blive udvidet. 

El-svejsning. 
Fra 1/1 1979 træder nye 
regler i kraft for el- 
svejsning under særlige 
arbejdsforhold, Udvalget  



  

har fået en orientering 

fra Arbejdstilsynet og un- 

dersøger sagen. 

El-værktøjer. 

Udvalget henstiller endnu 

én gang til samtlige med- 
arbejdere at aflevere el- 
værktøjer til reparation. 

Håndrensemiddel. 

Udvalget var enige om at 
opsætte 2 stk. dispensere 

med håndrensemiddel i ba- 

derummet . 

Stø jmåler. 

Fabrikken har indkøbt en 
støjmåler, og i de afde- 
linger, hvor der evt, øn- 

skes foretaget støjmåling, 
skal der rettes henvendel- 
se til sikkerhedsgruppen i 

afdelingen. 

Rekvirering af ambulance. 
Der vil blive udarbejdet 

nye regler for rekvirering 

af ambulance. 

Sikkerhedsbriller. 
Udvalget vil nøje følge kø- 
bene af briller for at se, 

om der evt. skal foretages 

en ændring af tilskuddet. 

Løfteværktøj og stiger. 
Der ér stadig ikke udarbej- 

det skemaer for ovennævnte. 
Samtlige afdelinger skal 
inden 25/7 aflevere for- 
tegnelser til Frede Jensen. 

Indtrufne ulykker. 

8/2 1977, hal R: 
På grund af sne og is på 
en plan snublede tilskade- 
komne og forvred foden. 
Fravær: 13 dage. 

Hændelsen skyldes: mang- 

lende rengøring. 

9/2 1977, hal P: 
En pladeklo smuttede af en 
plade, og pladen ramte til- 
skadekomne over foden. 

Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: is på 
stålpladen. 

4/3 1977, udearbejde: 

Ved udbrænding af kæder 

faldt en glød ned i til- 

skadekomnes sko. 

'Fravær: ll dage. 

8/3 1977, hal P: 
Tilskadekomne fik en fin- 

ger i klemme, da han flyt- 
tede en træsvelle. 
Fravær: 7 dage. 
Hændelsen skyldes; ar- 

bejdsiver. 

15/3 1977, værksted D: 

En genstand greb fat i en 
polerskive og råmte til- 
skadekomne på fingeren. 
Fravær: 33 dage. 
Hændelsen skyldes: arbej- 

de uden tilladelse og til- 
sidesættelse af instruk- 

tion. 

25/3 1977, udearbejde: 
Tilskadekomne snublede på 

en trappe og forvred fo- 

den. 

Fravær: 11 dage. 

27/4 1977, udearbejde: 
Ved løftning af plader 
kom tilskadekomnes finger 

i klemme. 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: mang- 
lende agtpågivenhed. 

  

  

  

  

  

  
              

Personalia 

FØDSELSDAGE 

Henry Pedersen fylder 
50 år den 2. juli 1977 

Jens Poulsen fylder 

50 år den 4. august 1977 

  

1/7 1977: Jan Andreasen 

udlært som 

pladesmed 

Udnævnelse 
  

   
Ole Nielsen, der har væ- 
ret ansat på indkøbskon- 
boret i knap 13 år, hvor- 
af de sidste 5 år som 
daglig leder, er med virk- 

ning fra 1. juli udnævnt 
til fuldmægtig. 
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Lærlingespalten 

Efter aftale med ledelsen for plådeværkstederne har vi fået udarbejdet følgende 
forslag til en turnusplan for pladesmedelærlinge: 

  

  

  

  

  

Sted Tid Beskæftigelse 

1 dr 

Værktøjsbur 3 mdr. Oplæring i værktøjskundskab 

Forskole 3. 

Hal M gm Opmærkning, boring, lokning 

Hal R 3 …- Skæring, hæftning 

2,—RE 

Hal S å mdr. Skæring, hæftning, svejsning 

Hal N 3 & Opmerkning, klipning, valsning, bukning 

Hal R 3 1/2 - Svejsning, mindre konstruktionsarbejder 

Skole 2 1/2 - 

3. år 

Hal N 3 mdr. Valsning, bukning, større konstruktionsarbejder 

MV + Mtv 3 - Drejning, fræsning, montage 

Hal M 3 1/2 - Selvstændigt arbejde 

Skole 2 1/2 - 

4. år 

Hal M 3 1/2 mdr. Selvstændigt arbejde + svendeprøve 

Udearbejde 2 1/2 - 

  

Jeg hører gerne, om der er nøgen af jer, der har indvendinger eller andre forslag. 
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Orientering fra 

bestyrelsesmødet 

17.6.1977 

Årsregnskåbet for 1976, der 
blev fremlagt på bestyrel- 
sesmødet i februar måned, 

blev underskrevet af be- 
styrelsesmed lemmerne. 

Der blev herefter aflagt 
beretning for fabrikkens 
øjeblikkelige situation 
med hensyn til ordrebe- 

holdning, beskæftigelse, 
nyanlæg m.v. P.t. beskæf- 
tiger NORDEN 248 mand. 
1. halvårs aktivitet har 
været større, end der var 

forudset i budgettet, men 
en virkelig mærkbar stram- 
ning i konkurrencen har 
samtidig bevirket, at der 
ikke i halvåret er opnået 
den dækningsgrad, der var 
regnet med i budgettet. 
Det forventes dog, åt dis- 
se 2 forhold vil komme til 
at ophæve hinanden, så 
halvårets resultat så no- 
genlunde vil blive som 
budgetteret. De indeværen- 

de ordrer vil for værkste- 
dernes vedkommende betyde 
god beskæftigelse året 
ud, medens ordrehorisonten 
for udearbejderne stadig 
er noget svingende, 

Under drøftelsen af inve- 
steringsprogrammet oply- 
stes det, at man undersø- 
ger mulighederne for bed- 

ring af maleproceduren. 

HN mente, at der må skaf- 
fes klarhed over den kva- 
litet, FLS vil forlange i 
fremtiden, som grundlag 

for beslutning om den 

mest egnede metode. 

Endelig blev det oplyst, 

at slutrapporten for LTP- 
arbejdet nu foreligger i 
et endeligt udkast, der   

snarest vil blive frem- 
lagt til godkendelse hos 
projektgruppen, hvorefter 

Tapporten vil blive sendt 
til FLS. 

Sport 

NORDENS fodboldhold for- 
svarede FLS-pokalen Kri- 

sti Himmelfartsdag mod 
FLS-M på Maskinfabrikens 
bane, mén uden held. 
FLS-M vandt 2-1 efter en 
god og jævnbyrdig kamp, 
men med det bedst kæmpen- 

de hold som vinder, NOR- 

DENS hold havde især be- 

svær med at følge det 
hurtige Valby-hold. 

Turen til København for- 
løb planmæssigt med af- 
gang fra Aalborg lufthavn 
kl. 7.15, og efter an- 

komst til Københavns 
lufthavn kl. 8.00 blev 
NORDENS hold afhentet og 
kørt til Valby Maskinfa- 

brik, hvor der blev ser- 
veret morgenmad. 

Efter en kort rundvisning 
på Maskinfabriken, blev 
dér gjort klar til den 
omtalte fodboldkamp. 

Kl. 12,15 var der afgang 

i bus til Malmø-båden, 
hvor der ombord blev ser- 
veret det store kolde 
bord. 

Kl. ca, 17,00 var vi at- 
ter i land, og turen gik 
herefter til Tivoli, hvor 
der var et par timers op- 
hold. 

Kl. 20.15 var der afgang 
med fly til Aalborg, og 
det var trætte spillere, 
der vendte hjem uden po- 
kalen.   

Konkurrence 
Redaktionén må med bekla- 

gelse konstatere, at der 
til den konkurrence, som 

vi udskrev i sidste num- 

mer af OBS, ikke er ind- 
kommet én eneste løsning. 

Om det er fordi opgaven 

har været for let eller 
for svær, har vi ikke no= 

gen mulighéd for at kunne 
udtale os om, da vi ikke 

har modtaget nøgen reak- 
tion på dette. Endelig 

kunne det jo også tænkes, 
at der slet ikke er inte- 

résse for sådanne konkur- 
rencer. 

Redaktionen har derfor 
vedtaget indtil videre at 

stoppe med opgaverne på 
dette område, 

NB. Til orientering vil 
redaktionen lige meddele, 
at man endvidere har ved- 
taget, at den udsatte 

præmie på 1/2 flaske 
snaps skal gå til et godt 
formål, nemlig til at læ- 
ske gaånerne på redaktions- 
udvalget og sekretæren, 

SKÅL 

Parkering 

i uge 30 
Parkeringspladsen skal 

rTepåreres og asfalteres, 

Derfor vil det være nød- 
vendigt at lukke af for 
pladsen i uge 30, . 

Der vil være parkerings- 
muligheder foran kontor- 
bygningen, på den lille 
parkeringsplads ved por- 

ten, Johannesmindevej og 
evt. Mølholmsvej. 

Arbejdet er beregnet at 
vare ca, 5 dage (25.-29, 

juli incl.). 
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Man kan undvære en finger, og man kan få 

en kunstig arm eller ben, men man kan ikke 

få synet igen, uanset om man får det køn= 

neste og mest velsiddende glasøje, så der= 

for: brug hellere beskyttelses= 

brillerne en gang for meget 

end en gang for lidt. 
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