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okulderklap 
"OBS skal ikke kun bringe 
dårlige nyheder, men bør 
også indimellem "give et 
skulderklap"" - således 
står der i referatet fra 
SU-konferencen i foråret. 

Et sådant skulderklap - 
eller rettere adskillige - 
er på sin plads her ved 
årsafslutningen. Vi kan se 
tilbage på et år, hvor der 
fra medarbejdernes side 
er gjort en solid indsats 
for at holde hjulene i 
gang. Resultatet af disse 

anstrengelser har været 

fuld beskæftigelse året 
igennem - hvilket desvær- 
re ikke er en selvfølgelig- 
hed for mange virksomheder 
i dagens Danmark, 

Årets regnebræt er långt 
fra gjort op endnu, men 
det forventes, at det bud- 
getterede resultat for å- 
ret nås på trods af stadig 
mere trykket prisniveau. 
Der har heldigvis været 
mulighed for at præstere 
flere produktive arbejds- 
timer end oprindeligt bud- 
getteret. Der regnes med, 

at dækningsbidraget på 
denne merproduktion vil 

komme til at opveje de 
opnåede lavere salgspri- 
ser. 

Selv om der i årets løb er 

sket store forskydninger i 

produktsammensætningen - 
på grund af ændringer i 
skibssektionsarbejde og 
udearbejde - er det dog 
lykkedes åt holde hele med- 
arbejderstyrken beskæfti- 

get ved tilgang af ordre 
fra FLS og andre kunder. 

De omlægninger, der har 
været nødvendige, har med- 
ført betydeligt merpres på 
en del af vore afdelinger. 
Medarbejderstyrken har to- 
talt ligget på 255 mand 
året igennem,   

Konkurrenceforholdene ude 

omkring har været hårde, 
Der skal hurtige og spidse 
blyanter til, når der reg- 
nes tilbud ud, og også på 

dette område har aktivite- 
ten været tiltagende i 

årets løb. 

1977 blev året, hvor vi 

hentede vor første ordre 

hjem fra udlandet - "hy- 
benkradseren", som folke- 
viddet straks døbte den. 
Der måtte lægges ekstra 

kræfter i denne opgave, 

som måtte løses ud fra 
franske tegninger og ty- 
ske styklister - men ud- 

fordringen blev klaret til 
kundens tilfredshed, Sidst 
på året er til tysk firma 
givet tilbud på stålkon- 
struktioner til stor dyb- 
degravemaskine. 

Den svigtende ordretil- 

gang på udefronten bevir- 
kede, at vi måtte gøre 

brug af "nødværkstedet" - 
som derved har virket 
som sikkerhedsregulator 

på beskæftigelsen. Det 
ér lykkedes åt efter- 
komme ønsker fra FLS om 

montageassistance i udlan- 

det - og der er ved års- 
skiftet 10 Norden-medar- 

bejdere, der virker i det 
fremmede. 

En stor del af Nordens 
medarbejdere har på en el- 
ler anden måde været in- 
volveret i arbejdet med 

langtidsplanen, som blev 
færdiggjort midt på året. 
De mange positive tanker, 
der er nedlagt i denne 
plan, betragter vi som et 
godt fundament for frem- 
tiden. 

Fremtiden - ja, på tærsk= 
len til det nye år er det 
nåturligt at spørge til



udsigterne, Der er ingen 

tvivl om, at den stærke 

konkurrence om opgaverne 

også vil bestå i det nye 

år, men med de gode samar- 

bejdsrelationer, som fin- 

des på Norden, må vi føle 
os godt rustede til at i- 
mødegå vanskelighederne. 
Vi må i stigende grad tale 
sammen om opgaverne og i 

fællesskab finde nye meto- 

der - og ikke mindst må vi 
sætte os høje mål for kva- 

litet og leveringsoverhol- 
delse. 

Med de ordrer og reserva-= 
tioner, som kendes, skulle 

den nuværende beskæftigel- 

se være sikret i de første 
3 måneder - øg en horisont 

af den længde må vi beteg- 

ne som normal. 

Fra ledelsens side skal 

lyde en tak - og et skul- 
derklap - til alle medar- 
bejdere før god indsats i 

det forløbne år med ønsket 
om et godt nytår 1978. 

FLS-Orientering 
Vi har nu foretaget en 
optælling af, hvor mange 
der var interesseret i 
at modtage bladet; tallet 
nåede kun op på 115, Hvis 
der blandt medarbejderne 
skulle være nogen, som 

evt. har glemt at afle- 
vere den talon, der var 
i sidste nummer af OBS, 
så kan det nås endnu, 
hvis man henvender sig 

på lønningskontoret se- 
nest 10. januar 1978,   

Parkerings- 

plads 
Den beslutning, som fa- 
brikkens ledelse vedtog 
om en ny asfaltbelægning 
på parkeringspladsen ved 
kantinen, var jo en ting, 

som vi alle kunne til- 

slutte os. 

Derfor er det dobbelt ke- 
deligt, at der nu, efter 
at arbejdet er færdigt, 
har rejst sig kritiske 

røster mød kørslen ved og 

på P-pladsen. 

Der klages over, at der 
køres for stærkt og for 
hasarderet. 

En investering af det om- 

fang og som har været øn- 
sket så længe skulle jo 
nødigt ende i, at der fo- 
rekom ulykker, fordi nog- 
le enkelte uansvarlige 

bilister blandt medarbej- 

derne tilsidesætter de 
almindelige færdselsreg- 
ler, herunder bl.a. at 
der er fartbegrænsning 
på max. 30 km på hele 
fabrikkens område og 
selvfølgelig også på den 
omtalte P-plads. 

SU henstiller derfor til 
samtlige medarbejdere, at 
der vises hensyn. 

BGE 

duleferie 
Fabrikken og kontoret ér 

lukket på grund af jule- 
ferie i tiden 27. decem- 

ber - 30. december, begge 
dage inclusive,   

Dødsfald 

Det var med dyb sorg, at 
vi den 16. november 1977 
modtog den sørgelige med- 

delelse, at vor trofaste 

medarbejder Finn Algodt 

Larsen var afgået ved 
døden efter kort tids 
sygdom. 

Finn, der kom til Norden 
i 1972, begyndte på ude- 
arbejde, men kom tilbage 

til Norden og fik arbejde 
i hal V som sprøjtemaler, 

et arbejde han varetog 
med omhu. 

Tage Hansen 

Smedene 
klub II og 62 
På et fællesmøde den 9. 

december 1977 har klubbe- 
styrelserne drøftet over- 
flytningsregler. 

Der var enighed om, åt den 
foreløbige aftale havde 
virket efter hensigten, og 

der vil nu blive arbejdet 
videre på aftaler, således 
at den bliver gensidig og 

kån gå ind i personalepo- 
litikken. 

Bestyrelserne drøftede 
endvidere oprettelse af 
en fællesklub. Da der var 
enighed om, at en sådan 
ville gavne alle ansatte, 
vil der blive arbejdet vi- 
dere med sagen. 

På rejse 
IRAK 
Montør Aage Nørgaard rej- 
ste den 15, december til 

KUFÅ som reparatør i 1 år.



odlmarbejdsudvalg 
Torsdag den $&. december 

1977 kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i samar- 

be jdsudvalget . 

Bjarne Maylann er indtrådt 
i SU i stedet for Egon 
Olesen. 

I mødet deltog værkfører 

Erling Jensen og måskinar- 

bejder Villy Jacobsen som 
gæster. 

W. Kok oplyste, at Jørgen 
Kjær Svendsen fra 1, janu- 

ar 1978 er ansat som værk- 

fører i maskinværkstedet. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER. 

Der foreligger ikke noget 

nyt om den tidligere om- 

talte ny vejføring. 
Reparation af havnen er 

med i forslaget til inve- 
steringer og vil blive fo- 

retaget i flere etaper. 

Familieaftener blev på 

grund af FLS-filmens frem- 
visning udsåt til efter 
jul. 

Den ny tilskudsordning for 

sikkerhedsfodtøj vil også 
være gældende på Norden og 

vil blive lagt i faste 
rammer af sikkerhedsudval- 
get. 
I forbindelse med instal- 
lation af den automatiske 

Flux-påkker på Lindholm er 
der truffet aftale med in- 
geniør Purup Knudsen om 

ledelse af arbejdet, mens 

det står på. 

Tilskud til kursusudgifter 
i forbindelse med tekni- 

keruddannelse har været 

drøftet, De pågældende må 
i hvert enkelt tilfælde 

kenvende sig til ledelsen, 

der vil tage stilling i 
det enkelte konkrete til- 
fælde. 

Udvalget for medarbejder- 
håndbogen ønsker forslag   

til ændringer og tilføjel- 
ser i bogen inden 18. de- 

cember. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRA 

FORSKELLIGE UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste og 
kommenterede referatet 
fra mødet i sikkerheds- 

udvalget den 30. november 
1977. 
Frede Jensen nævnte, at 

der er kommet påbud fra 
Arbejdstilsynet om, at 

der i malehallen skal 
bruges masker. SU var e- 
nige i, at dette skal o- 

verholdes, og er der no- 

gen, der ikke kan bruge 
masker, må de søges over- 

ført til andet arbejde, 
hvis sådant findes, 
Vedrørende lungeundersø- 
gelse vil der nu atter 

blive rettet henvendelse 
til klinikken for at få 
disse undersøgelser af- 
viklet. 

Der er indført den ordning, 

at hvis en medarbejder Får 

noget i øjet, skal der 

kontaktes en øjenlæge i 
stedet for at køre på 
skadestuen. Der vil blive 

udarbejdet retningslinier 

herfor. 
N. Aa, Nørgaard nævnte, at 

briller kan erstattes gen= 

nem ulykkesforsikringen; 
der skal så straks efter 
uheldet skrives en rap- 
port. 
Udsugningsanlægget for 

svejserøg i hal R funge- 
rer nu tilfredsstillende, 

Der vil nu blive installe- 
ret anlæg i hal S. 

Der var ingen kommentarer 

til det før mødet udleve- 
rede referat fra mødet i 

kant ineudvalget den 22. 
november 1977 ud over, at 

man ønskede udarbejdet et 

reglement for brugen af 

kantine og vaskerum, bl.a, 

for at præcisere, hvornår   

der må ryges i spisesalen. 

W. Kok gennemgik refera- 

terne fra møder i afde- 

lingsudvalgene, der alle 
har afholdt møde siden 

sidste SU-møde. Der var 

enighed i SU om at under- 

strege, at møder i afde- 
lingsudvalgene må afhol- 

des senest 14 dage før SU- 
mødet, og at den udlevere- 

de dagsorden for møderne 

bør følges. 

  

Turismen har lært fol- 

kene hinanden bedre at 
kende, og alligevel 

fortsætter turismen! 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 

TIONSFORHOLD. 

For 1. kvartal 1978 er der 
med kendte øg reserverede 

ordrer beskæftigelse i 

pladeværkstederne til ca. 
80 mand (= 85 %), i maskin- 

værkstedet til ca. 15 mand 

(= 90 %) og i montageværk- 
stedet til ca. 6 månd 

(= 95 %). 
Frede Jensen nævnte, at 

det kan være nødvendigt at 
foretage omplaceringer, så 

arbejde bliver udført i 

andre værksteder, end der 

oprindelig var regnet med, 
og i nøgle tilfælde må der 
arbejdes i 2 skiftehold, 
Udearbejde: På Rørdal er 

der beskæftigelse til 8 
mand i ca. 12 uger. Det 
drejer sig om cementmølle 

4, der skal repareres, 

hvorefter et gammelt anlæg 

skal demonteres i det nye 

år, På DEF er der beskæfti-



gelse til 10 mand i ca. 10 
uger, på Lindholm til 6 
mand i ca. 5 uger, på Søn- 
derjyllands Maskinfabrik 
til 6 mand i ca. 12 uger 
og på rejsearbejde i ud- 
landet er der i øjeblikket 

ca. 10 mand. 
Der bliver gjort et meget 
stort arbejde for at skaf- 
fe ordrer, og vi må holde 
os orienteret om, hvad der 

fremover kan blive tale om 

inden for de forskellige 
kategorier af arbejde. 
Vi har meddelt kommunen, 

at vi er interesseret i 

at medvirke ved det rens- 

ningsanlæg, der skal byg=- 
ges vest for Norden. 
Der er udarbejdet tilbud 
til tyske firmaer på un- 

derleverandørarbejde til 
en gravemaskine til Rørdal, 
og man har bedt om faste 

priser frem til 1. kvartal 
1979; 

Vort tilbud på karrosser 
til militæret førte ikke 
til ordre. 
Der er i år afgivet 150 
tilbud af et omfang på 
ca, 29 mill, kr. - ud over 
ovennævnte tyske tilbud. 
Den strukturændring, der 
er sket efter nedgangen i 

skibsarbejde, har lagt et 

stort pres på de forskel- 
lige afdelinger som f.eks. 
magasin, afkortning og ik- 
ke mindst male- og pakke- 
afdelingen. 

  

PUNKT 4: FERIE - FLEXTID. 

Ferieudvalget har afgiver 
en indstilling til SU, men 

der er ikke enighed i ud- 
valget om feriens afvik- 
ling. Der er flertal for 

3 ugers samlet sommerferie- 
lukning og 5 dage til egen 
rådighed. Vedrørende den 
5. juni om formiddagen 
fremkom der forslag om at 
holde fri denne halve dag 
(uden for ferien), og man 
vil nu undersøge mulighe- 
derne herfor. 
Henry Nielsen foreslog ind- 
førsel af flextid på Nor- 
den. På basis af erfarin-   

gerne fra maskinværkstedet 

og gennem samtaler med 
medarbejdere fra andre 
virksomheder mente han, 

at der også på vor virk- 
somhed kunne skabes mu- 
lighed for én mére indivi- 

duel præget arbejdstid. 
Der var enighed om at la- 
de et udvalg se på spørgs- 

målet for at klarlægge 
forslagets muligheder på 
en fabrik af Nordens stør- 

relse og struktur, idet 
en eventuel gennemførelse 
naturligvis må være i 

overensstemmelse med hen- 
synet til fabrikkens tarv. 

PUNKT 5: EFTERUDDANNELSE - 

SVEJSEKURSUS . 

Man efterlyste oplysning 

om fremgangsmåden i for- 
bindelse med kurser, da 
det ikke klart fremgår, 
om det er den kursussøgen- 

de selv, der skal sørge 
for det hele, eller om han 
skal henvende sig til 

værkføreren eller uddan- 

nelsesudvalget; evt. om 
det er udvalget, der skal 
spørge arbejdslederne, om 
de har nogen, der ønsker 
at komme på kursus på et 
nærmere angivet tidspunkt. 
Der var enighed om, at 

hvis en medarbejder ønsker 
at komme på kursus, skal 
han henvende sig til ar- 
bejdslederen eller udval- 
get herom. 

Mogens Sall foreslog, at 
der, hvis virksomheden kan 
se et hul i produktionen, 
da afholdes et kursus på 
fabrikken, hvorved der kan 
komme flere med. 

SU mente, &t det var et 

spørgsmål, man bør snakke 
sammen om, bl.a, gennem 

afdelingsudvalgene for at 
få det til at passe ind i 
produktionen. 
Frede Jensen nævnte, at 

ifølge LTP skal man satse 

på svejsning på et højt 

niveau, og de, der skal 

svejse, skal på svejsekur- 
sus,   

PUNKT 6; PUNKTER FRA 

SU-KONFERENCEN. 

Man gennemgik det nedsat- 

te udvalgs indstilling til 
SU. En del af forslagene 

er allerede gennemført. 

Der var i SU drøftelser 
om følgende forslag: Op- 

slag i forbindelse med 

gæstebesøg. Orden på op- 
slagstavlerne. Referater 

fra afdelingsudvalgsmø- 

derne i opslag og i ring- 

bind i hver afdeling. Gæ- 
ster til sikkerhedsud- 

valgsmøderne. Ringbind med 
personalepolitikken skal 
stå i hver enkelt afde- 

ling. Overvejelser om ind- 
førelse af forslagskasser. 
Løsning af problemet med 

de 2 flaskehalse aåfkorter= 
stationen og kopiskære- 

værkstedet. Rettelse af 

fejl på tegningerne. Med- 
lemmer af afdelingsudvalg 

bør få mulighed for at 

komme méd på udstillinger 
og messer. Tilbagemelding 

om investeringsbudgetter- 

nes godkendelse. Specielt 

vår der i SU enighed om, 

at arbejdstiden skal væ= 
re éffektiv, og at ufor- 
melle spisepauser skal 
påtales, samt at der ved 

fortsat misbrug kan blive 

tale om afskedigelse. 

Der udtryktes tilfredshed 

med den systematiske og 
grundige måde, udvalget 
har grebet spørgsmålene 
an på, og de tilbagestå- 
ende spørgsmål vil blive 
behandlet af SU ved kom- 
mende møder. 

PUNKT 7: EVENTUELT. 

Intet, 

Mødet hævet kl. 18.35.



Kufa-lejren 
- en lille dansk landsby 
midt i den iragesiske ørken 

Uden mad og drikke - og noget at bo i, bliver der 

ikke bygget en cementfabrik, New Cement Plant 

Kufa ligger i et område, hvor man selv har måttet 

sørge for alt. Kufa-lejren kan bedst beskrives som 

en dansk landsby midt i den iragesiske ørken. 

Der er en "brugs-fore- 
ning", et par spisesteder, 
et forsamlingshus, en 
badmintonhal, en skole 
m.m, Udover alle de 
danske dialekter kommu- 
nikerer man fortrinsvis 
på følgende fire sprog: 
engelsk, fransk, jugosla- 
visk og arabisk, 

Lejrens beliggenhed 
indgik som et punkt i 
forhandlingerne med kun- 
den. Vi er mange, som 
i dag værdsætter, at man 
valgte et område i en da- 

    
Kufa-lejrens parkeringsplads med "Forsamlingshuset 

6 

del-palmelund fremfor et 
bart sted uden grønt midt 
i ørkenen ved siden af 
byggepladsen, Med van- 
dingskanalernes tilførsel 
af flodvand, er det mu- 
ligt at skabe en frodig 
vegetation, 

Typer af huse 
Det viste sig hurtigt, at 
lejrens kapacitet var for 
lille, og lejren er siden 
udvidet i flere trin efter - 
som projektet skred 

frem, Dette afspejler sig 
i dag i de forskellige ty- 
per af boliger, Der er 
60 familiéehuse og 3332 
enkeltrum fordelt på 3- 
og 4-rums stenhuse, 
transportable træhuse 
købt i Kuwait og trans- 
portable stråhytter med 
bliktag købt i Iraq, Alle 

boligformerne er forsy- 
net med air-konditionan- 
læg eller vandkølet luft- 
anlæg, I alt huser lej- 
ren ca. 500 mennesker, 
fordelt på ca. 20 natio- 
naliteter, 

Faciliteter 
Der er indrettet et lejr- 
kontor ved indkørslen, 
Her ligger også butikken 
og ekspeditionen af rent 
sengelinned og håndklæ- 
der, Man kan købe alt 
lige fra snørebånd og 
tennisbolde til kaffe, øl 
og vin, - når lager ha- 
ves! Ellers er der "Mar- 
Cho", hvilket på irågesisk 
betyder ”ikke noget", 

Der serveres dansk 
mad i kantine nr, 1, som 
drives af M& T, og fransk 
mad i kantine nr..2, som 
drives af FLS. Oprinde- 
ligt skulle der kun have 

Sae 

  

i baggrunden



  

men været een kantine, 
i forbindelse med udvi- 
delsen af lejren blev det 
også nødvendigt at udvide 
kantine -kapaciteten, Man 
valgte at bygge en ekstra 
kantine. Dette muliggør, 
at vi i dag kan vælge 
mellem det danske eller 
franske køkken i et om- 
råde, hvor der ikke fin- 
des restauranter med 
for os kendt mad i en 
omkreds af 150 km, 

Midt i lejren ligger 
"forsamlingshuset", der 
er rammen om de socia- 
le aktiviteter, Her er der 
indrettet læsesal med 
danske aviser, TV-stue 
og bibliotek, Desuden er 
en del af lokalerne stil- 

bp 
Stenhusene ligger i ræk- 
ker mellem dadelpalmer, 

Lejrchef Sven Aage Han- 
sen i spidsen for sine 
ca. 70 medarbejdere, 

dl 

let til rådighed for en 
dansk og en fransk bør- 
nehave og ditto skoler, 
som alle drives af for- 
ældrene. Ved siden af 
forsamlingshuset ligger 
et stort svømmebassin, 

to tennisbaner, udendørs- 
biograf, badmintonhal og 
vasketeriaet, 

Drift af lejren 
Svend Åge Hansen, med 
tidligere erfaring som 

cafeteria-bestyrer fra 
forsvaret, varetager den 
daglige drift af lejren, 
Dette sker fra lejrkonto- 
ret, hvor beboerne dagen 
igennem kan henvende 
sig med store og små 
problemer lige fra spræng- 
te vandrør til en tabt 
nøgle, 

De daglige rutiner om- 
fatter "værelse-udlejning", 
rengøring, skift af sen- 
gelinned, reparationer, 
renovation, butiksindkøb 

og pasning af haverne, 
For at holde disse mange 
aktiviteter i gang, er der 
beskæftiget en stab af 
lokale og europæiske 
medarbejdere omfattende 

elektrikere, reparatører, 
butiksbestyrer og -ekspe- 
dienter, indkøbere, kokke, 
køkkenpersonale, lager- 
forvalter, kontorpersona- 
le, formænd, rengørings- 
personale, gartnere og 
vagimænd. 

I begyndelsen brugte 
vi megen tid på at lære 
de iragqesiske hjælpere at 
rede en seng på dansk 
vis med dyne. Siden da 

bl.a. belgierne flyttede 
ind, skulle de også lære 
at rede senge med tæpper, 
hvorefter de spurgte om 
vi nu igen havde fundet 
på noget nyt, de skulle 
lære. 

Husprognøserne er gang 
på gang blevet gjort til 
skamme. Oprindeligt skul- 
le det store pres på bo- 
ligerne have strakt sig 
over 3-4 måneder, men 
nu har det varet over et 
år, hvor vi har måttet 
melde alt optaget - enhver 
hotelejers drøm, vor 
lejrchefs mareridt! 

HPH/Kufa 
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Padang, Indarung 2 
Til trods for regntiden at- 
ter er over os, begynder 
vores fabriksterræn nu at 
ligne en arbejdsplads. Tin- 
gene går ikke så hurtigt 
som vi kunne ønske, men 
enkelte lyspunkter er der 
dog ind i mellem. 

Et af de store proble- 
mer ved opførelsen af ce- 
mentfabrikker rundt om i 
verden er transporten af 
de store dele pr. landevej. 
For vores vedkommende 
drejer det sig om en 16 
km strækning, bestående 
af 6 km bivej og 10 km 
hovedvej med i alt 24 
broer, De 13 broer på ho- 
vedvejsstrækningen er ble- 
vet ombygget af myndighe- 

derne i forbindelse med 
et af Verdensbanken finan- 
cieret vejproject, The 
Transsumateran Highway, 
hvor vores del af hoved- 
vejen udgør en tilkørsels- 

vej. 
Før bivejens vedkom- 

mende har vi selv forstær- 
ket de 10 broer, men for 
den sidste bros vedkom- 
mende, som er part af et 

slusesystem til overris- 
lingsanlæg, kunne myndig- 
hederne ikke give tilladel- 
se til overførsel af vores 
tunge laster, selv ikke ef- 

ter forstærkninger, idet 
tegninger og alle tekniske 
oplysninger vedrørende 
funderingerne af den eksi- 

sterende bro var forsvun- 
det under krigen. 

Efter nogen overvejelse 
besluttede vi at bygge vo- 
res egen bro ned gennem 
flodsengen, således at for- 
stå at brodækket ligger 
over flodens normale dag- 

lige vandstand, men ved 
heftige regnskyl løber 
vandet bare over broen, 
og vi må vente med vores 
sværtransporter i de ti- 
mer det varer, inden van- 
det falder igen. For ikke 
at trætte læserne med en 
længere beskrivelse med- 
sender vi et par billeder, 
Det kan oplyses, at omeg- 
nens børn har meget for- 

nøjelse af at bade fra 
broen, og lade sig rive 

Broen, som FLS-folkene 

har bygget i Indonesien, 

v 

   



  

      
(Ad elle SSR: 
Å Regntid i Indonesien. 

med af strømmen i det 
indsnævrede areal mellem 
bropillerne, 

JvB 

Industria Pesada 
Efter at de naturlige ind- 
køringsproblemer er over- 
stået, er fabrikkens med- 
arbejderstab nu oppe på 
160, som efter planen vil 
blive udvidet til 200 med- 
arbejdere inden udgangen 
af 1977. 

Ordresituationen må 
betegnes som tilfredsstil- 
lende, idet man med FL.S- 
ordrer alene regner med 
at have fuld beskæftigelse 
til udgangen af 1978, om- 
fattende leverancer til 
Cearense, St, Helena, 
Viacha, Olinkraft og Mat- 
sulfur. Det er stadig pla- 
nen at tage underleveran- 
dørarbejde i begrænset 

omfang, når der herigen- 
nem kan opnås en højere 
belægning, specielt af fa- 

brikkens store pladevalse, 
Den konkrete ordreind- 

gang har imidlertid vist 
sig at have et ret forskel- 
ligt indhold fra det forud- 
sete, idet man i dag bl, a. 
producerer en række me- 
get voluminøse maskiner, 

såsom cyklonforvarmere, 
køletårne og elektrofiltre, 
der oprindelig ikke var 
forudset for fabrikken. 
Dette har bevirket, at fa- 
brikken har lidt under 
pladsmangel såvel til sel- 
ve produktionen som til 
oplagring af færdigt gods. 

  
I disse dage startes den 
første ovn på Ozarow op, 
og dermed har man nået 
det første store skridt på 
vejen til fuldførelsen af 
den anden gigantfabrik i 
Polen. 

Det er derfor blevet be- 
sluttet at udvide fabrikkens 
produktjonsareal med 
2800 m”, hvilket sker ved 
at overbygge en af de uden- 
dørs kranbanér, som er 
forudset hertil, samt at 
etablere et større uden- 
dørs areal til oplagring. 

Som det så ofte er til- 
fældet under den sidste 
forcerede montage, arbej- 
der vore nu snart 50 mon- 
tage- og igangsætningsfolk 
næsten i døgndrift for at 
få de sidste ting klaret, 

 



  

før ovnen startes op og i 
løbet af få dage vil produ- 
cere 3500 t klinker /dag. 

Der er dog et godt styk- 
ke vej igen, før vore med- 
arbejdere kan begynde at 
tænke på afrejsen - først 
skal cementmølleriet 
igang og derefter pakke- 
riet, for ikke at tale om 
produktionslinie nr. 2, 
hvor arbejdet af hensyn 
til linie 1 har ligget noget 
stille i nogle måneder, 

Der er imidlertid ingen 
tvivl om, at man, så snart 
ovn 1 kører, vil kaste sig 
med fornyet energi over 
færdiggørelsen af de øvri- 
ge afdelinger. 

Kufa 
Mandag den 17. oktober 
1877 var der folketælling 
i Irag. Det berørte også 
FLS-staben, idet der på 
denne dag var udgangsfor- 
bud i Iraq. Vi fik særlig 
tilladelse af borgmesteren 
i Kufa, til at betragte lej- 
ren og byggepladsen som 
eet samlet område. 

Herved kunne vi holde 
byggepladsen og garanti- 
produktionen på cement- 
møllen igang. 

Udfyldelsen af de om- 
fattende spørgeskemaer 
skete i dagene forud med 
assistance af autorisere- 
de tolke, På selve dagen 
skulle hver medarbejder 
aflevere det udfyldte ske- 
ma ved deres hus eller 
lejrens port, inden de tog 
på arbejde, 

Resultatet af folketæl- 
lingen viste, at befolk- 
ningstallet siden sidste 
folketælling - i 1957 - var 

øget til 12,171, 480. 

HPH/Kufa 

  

  

Padang 
FRA AAGE CLEMENSEN HÅR VI 

MODTAGET FØLGENDE INDLÆG: 

SÅ er vi midt i regntiden; 
den startede i oktober, og 
regnen styrter ned ca. 2 
timer daglig fra kl. 16.00 
til kl. 18.00. Der faldt 
f.eks. på een dag 105 mm- 
Det var således, at alle 
veje nærmest lignede flo- 
der, døg er det ikke så 
ubehageligt, som vi troe- 
de. Før regnen er der hver 
dag strålende sol og 28? 
varme. Det mest generende 

ved regnen er vel nok, at 

hele arealet, hvor der 
skal arbejdes, bliver eet 
stort ælte. 

Der er nu ved at komme gang 
i leverancerne fra Danmark. 
Jeg har genkendt. en hel 
del fra Norden, brænder- 
stand, køletårn, brænder- 
rør m.m. Noget af det har 
fået nogle svære knubs un- 
der transporten. Det er 
dog ikke værre, end det 
kan rettes på pladsen. End- 
videre har jeg bemærket, 
at kvaliteten af mønjema- 
ling måske kunne være bed- 
re, idet flere af konstruk- 
tionerne allerede er gen- 
nemrustede. 

Vi har det stadig fint her- 
nede; lejren bliver stadig 

større. Vi er nu 34 perso- 
ner i husene. Familierne 
indbyrdes kommer meget sam- 
men; der er en hel del sel- 
skabelighed, middage og 
dans. Vi har lige holdt 

vort house warming party; 
ved samme lejlighed blev 
der afsløret et vejnavne- 
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skilt, som jeg havde med- 
bragt i min kasse. Vejen 
kom til at hedde Vigerslev 
Alle. Vor chef Johan von 
Bulow afslørede skiltet. 
Efter middagen gik alle 
over i Blilows hus, hvor 
der blev danset til langt 
ud på natten. 

I fritiden kommer vi meget 
ud i naturen. Jeg tror, 
det er rigtigt, som man 
siger, at netop det område 

på West Sumatra, som vi 

bor i, er det smukkeste i 
Indonesien. I bjergene om- 
kring os kan man se store 

rismarker, bygget i etager 

på bjergskråningerne, bli- 

ve naturligt overrislet af 
det meget vand, som findes. 
Der kan efter en regnbyge 
dannes meget store vand- 
fald. Vegetationen er me- 
get imponerende, f.eks. 
vokser der overalt i bjer- 
gene meget sjældne orkide- 
er og mange andre sjældne 

planter. Jeg har taget nog- 

le orkideer med hjem til 
min have; de vokser meget 
hurtigt, alt gror meget 

hastigt hernede. Det siges, 
at hvis man stikker en fin- 
ger i jorden, kan den begyn- 
de at vokse. 

Nu er det snart jul, men 

det er svært at komme i 
stemning i det dejlige 

sommervejr. Desuden har 
man heller ikke al den ud- 
smykning som hjemme i Dan- 
mark. 

Med ønsket om en glædelig 
jul samt et godt nyt ar- 
be jdsår for Norden er jeg 
Deres udsendte medarbejder 
i Østen    Aage Clemensen 

 



    otter, 
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Fødselsdage 

Gunnar Skovsgaard 

Pedersen fylder 
50 år den 12. fe- 

| bruar 1978. 

Jens Borup Weeds- 

gaard fylder 50 år 
den 22. februar 
1978. 

  

  

     
  

Einer Klitgaard 
i fylder 60 år den 
| 24. februar 1978. 

    

Ansættelse 

[ru den opslåede 
i stilling som værk- 

i i fører i maskinværk- 
stedet er antaget 
værkfører Jørgen 

Kjær Svendsen, der 
tiltræder stillin- 

| gen den 2/1 1978. 
J. Kjær Svendsen 

har hidtil været 
ansat på A/S De 
Smithske,. 

90 års jubilæum 
Fredag den 11. november 1977 fejrede 
Børge Christensen 50 års jubilæum på 
Maskinfabrikken Norden. 

Ud over hyldest og gaver fra virksom- 
heden og medarbejderne fik Børge Chri- 
Stensen overrakt den kongelige beløn- 
ningsmedalje for lang og tro tjeneste. 

Billedet viser overrækkelsen af beløn- 
ningsmedaljen, som blev foretaget af 
fabrikschef Willy Kok og kontorchef 
Knud V. Jensen. 
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Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget afholdt 
møde onsdag den 30. novem-= 
ber 1977. 

Som suppleant for Henry 
Nielsen var mødt Sv. Aa. 
Thomsen. 

Fraværende: Hans Nielsen 

og Ole Nielsen. 

Udsugning af svejserøg. 
Udsugningsanlæg i hal S er 
sat i ordre, og montagen 

påbegyndes snarest muligt. 

Bore- og skærgolier. 

Angående undersøgelse af 
skæreolie kommer udvalget, 

der arbejder med dette, 
med en indstilling til næ- 
ste ST-møde, 

Afskærming i mekaniker- 

værksted. 

Det blev vedtaget at af- 
skærme omkring smøregraven 

i mekanikerværkstedet. SI- 

gruppen i hal U tager sig 
af sagen. 

Sygetransport. 

Det udvalg, der arbejder 
med sygetransport-proble- 

met, kommer med en af- 
sluttende rapport til næ- 
ste SI-møde, 

Sikkerhedsområde. 
Hans Nielsen har udarbej- 
det nye planer over sik- 
kerhedsområderne for de en- 
kelte sikkerhedsgrupper. 

Åndedrætsværn. 
Sikkerhedsudvalget vedtog, 
at der skal bruges masker   

   
i forbindelse med male- 

arbejde. Endelig konfir- 
mering af ordningen vil 

ske på førstkommende SU- 
møde. 

Krancertifikat. 

Der er reserveret 5 plad- 
ser på kranførerkursus i 

foråret 1978 (Erling Jen- 
sen giver deltagerne nær- 

mere besked). 

Varme i hal V. 
Med hensyn til varme i 

maålehallen henviser SI- 
udvalget til den ordning, 
der blev vedtaget i sam- 
råd med fabrikstilsynet. 

SI-møderne. 

Det blev vedtaget, at den 
nuværende ordning med, at 
der inviteres en af sik- 
kerhedsrepræsentanterne 

fra udearbejde med som 

gæst til SI-møderne, fort- 
sætter, 

Indtrufue ulykker. 
I forbindelse med diskus- 
sionen angående indtrufne 

ulykker blev det vedtaget, 

åt den nuværende ordning, 
der går ud på, at disse 
først offentliggøres, når 
der foreligger en rask- 

melding eller antal syge- 

dage, fortsætter. 

Indlæg fra SI-repræsentant. 

Fra sikkerhedsrepræsentant 

Jørgen Kristensen var der 

indkommet et indlæg med 

følgende punkter: 

a) at palleordningen kom   

til at virke efter hen- 

sigten, nemlig dette at 
man ikke kører med defekte 
paller, og åt der også er 

paller nok. 

b) en jernreol i afkorter- 
værkstedet ser ud, som om 

den kan falde sammen. Sik- 
kerhedsgruppen i hal Å ser 

på sagen. 

c) det bør undersøges, om 
el-truck hører under de 
sikkerhedsbestemmelser, 

hvori det forlanges, at 
føreren af denne skal have 

certifikat, Udvalget har 
undersøgt sagen, og År- 
bejdstilsynet meddeler, at 
certifikat ikke er påkræ- 
vet. 

d) er brugen af (FUJI) 
håndslibere uden skærm 
lovlig, når de bliver 
brugt med fiberskiver? 

Ole Nielsen undersøger 

sagen. 

Sikkerhedsinspektion. 

Sikkerhedsgruppen i hal S 

har foretaget uanmeldt in- 

spektion. Rapporten vil 

kunne ses på opslagstav- 

lerne. 

Indtrufne ulykker. 

29/8 1977, nødværksted : 
Tilskadekome slog ven- 
stre hånd ved opmærkning 
a£ flanger. 
Fravær: 29 dage. 
Hændelsen skyldes: ar- 
bejdsiver,  



  

30/8 1977, nødværksted: 

Ved vending af elevator- 

skakter forvred tilskade- 
komne venstre skulder. 

Fravær: 20 dage. 
Hændelsen skyldes: mangel 

af kran, 

22/9 1977, udearbejde: 
Tilskadekomne gled i no- 
get slam og brækkede ven- 

stre håndled. 
Fravær: 22 dage. 

Hændelsen skyldes: mang- 
lende rengøring. 

3/10 1977, hal S: 
Ved sammenspænding af 

hjulkasser sprang en 

skruetvinge af og ramte 

tilskadekomne i ansigtet, 

Fravær: 6 dage. 

Hændelsen skyldes: uhel- 
digt arrangement . 

18/11 1977, hal P: 
Tilskadekomne faldt og 

slog højre skulder. 
Fråvær: 3 dage, 

Hændelsen skyldes: dårlig 
belysning. 

FRA JULEFROKØSTEN 

- Ved du, hvad vi fik til 

frokosten? 

- Nej? 
- Ministersild. Du ved - 

de røgede uden hoved og 
med de månge ben, 

Ekstraordinært 

SU-møde 
Samarbejdsudvalget afholdt 
ekstraordinært møde tøors- 

dag den 15. december 1977 

kl. 14.00. 

Formanden gav en redegø- 

relse vedrørende firmaet   

Pars Dan: 

Som et led i bestræbelser- 
ne for at sikre den størst 

mulige beskæftigelse på de 
danske fabrikker engagere- 

de F. L. Smidth sig i be- 

gyndelsen af 1977 i den 
såkaldte offshore-industri, 
der omfatter levering af 

udstyr samt vedligehøldel- 
se af boreplatforme, 

Via FLS-maskinfabrikken 
Norden, Aalborg, blev der 
etableret et snævert sam- 

arbejde med firmaet Pars 
Dan Denmark A/S, der lige- 
lédes er beliggende i Aal- 
borg, og som har specijali- 
seret sig i leverancer til 

olieplatforme. Det var 
tanken, at de to fabrik- 

ker i fællesskab skulle 
kunne påtage sig både kon- 
struktions- og prøduk- 

tionsmessige maskinleve- 

rancer til offshore-indu- 

strien. 

Forventningerne om at ska- 

be et større marked for 
danske leverancer af denne 

karakter er imidlertid ik- 
ke blevet indfriet. De 
forløbne måneder har vist 
en meget lille investe- 

ringsinteresse på det in- 
ternationale offshore-mar= 

ked, og der er foreløbigt 
ingen udsigt til bedring 
af dette forhold. 

Under disse omstændighe— 
der har Pars Dans besty- 

relse, hvis formand er 
direktør Mogens Halbye, 
F. L. Smidth, besluttet at 

samle hele selskabets ak- 
tivitet hos Maskinfabrik- 

ken Norden, som både har 

tilstrækkelig værksteds- 
kapacitet og plads til 

Pars Dans administrative 

Funktioner. 

Man håber på denne måde at 

kunne videreføre virksom- 

heden under de ugunstige 
konjunkturer, og det for- 

ventes, ar alle Pars Dans 

medarbe jdere kan tilbydes 
beskæftigelse hos Norden. 

Belægningen med offshore- 

ordrer har været meget dår-   

lig for Pars Dan i 1977. 
For åt sikre såvel virk- 
somhedens fortsættelse som 
beskæftigelsen måtte F. L. 
Smidth i sommer yde et be- 
tydeligt likviditetstil- 

skud og desuden be lægge 
værkstedskapaciteten med 
ordrer til cementindustri- 
en. Alligevel er Pars Dans 

økonomiske situation fort= 
sat så anstrengt, at en u- 

ændret fortsættelse &f 
virksomheden ikke er mulig. 

For at sikre Pars Dåns 

fortsatte tilstedeværelse 
på markedet og for ligele- 
des fortsat at sikre flest 

mulige arhejdspladser for 

Pars. Dan-ordrer i Aalborg=- 
området er det hlevet be- 
sluttet at ændre virksom- 

hedsstrukturen. Ændringen 

vil medføre, at Pars Dan 

videreføres som et han- 

delsselskab, medens fabri- 

kationen overføres til Ma- 
skinfabrikken Norden, Aual- 
borg. 

På forespørgsel oplyste 
formanden, at alle FLS- 

gruppeselskaber i området 
naturligvis ville bidrage 

til løsning af medarbe jder- 
spørgsmålet. På Norden vil- 
le tillidsmændene blive 
draget ind i problemerne. 

Selv om der ikke endnu er 

fremkommet offshore-ordrer, 

må det vurderes som posi- 
tivt, at Norden får en 
slags "første ret", når 
markedet forhåbentlig ven- 

der. 

I forbindelse med ned læg- 

gelse af produktionsappara- 

tet vil der være mulighed 
for overtagelse af for- 

skellige værktøjsmaskiner. 

SU gav sin tilslutning til, 

at de omtalte ændringer i 
forbindelse med Pars Dans 
struktur ville ske så gnid- 
ningsfrit som mligt, bl.a. 

ved at man sammen drøfter 

problemerne, efterhånden 
som de opstår. 

Mødet sluttede kl. 15.00. 
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Ris, 

  

ros og positive forslag 

til forbedringer m.m. hører 

hjemme i denne rubrik. 
Vi hører meget gerne fra DIG- 
SEER ES REESE 

Nødværksted 
Efter at have arbejdet godt et par må- 
neder på det såkaldte "nødværksted" har 

jeg gjort mig nogle tanker. Hvorfor 
skal det kaldes "nødværksted"? Øg hvor- 
for kan det ikke være mere permanent? 

Når arbejdssituationen er dårlig, og 
det bliver aktuelt, at der skal folk på 
"nødværkstedet", bliver der næsten en 
pånikagtig stemning, hvilket jeg synes 

er forkert, for det er desværre en na- 
turlig ting, at der på udearbejde er 
behov for en varierende arbejdsstyrke, 
og hvad er så mere nærliggende, end at 
der er et værksted som stødpude? Især 
efter at arbejdsmængden på flere af vore 
arbejdspladser er blevet så ustabil, 
for intet er mere nedbrydende for et 

godt arbejdsmiljø, end at folk føler 
sig utrygge og er bange for fyresedlen. 

En ting, som kan glæde mig, er, at det 
ser ud til, at firmaet erkender, at man 

bør beholde folk i stedet for at fyre 
dem, når arbejdssituationen bliver dår- 
lig, og hertil kan "nødværkstedet" være 
til stor hjælp. 

Dette er noget af baggrunden for, att 
jeg mener, der er meget godt i tanken 
om et "nødværksted", men rammerne bør 
ændres noget, bl.a. er det nuværende 

"nødværksted" alt for lille. Hvad med 
at få et helt nyt? Eller hvis det er 
for meget, kan det også lade sig gøre 
at indrette et andet "nødværksted" ved 
at inddrage lokalet, som lageret (maga- 
sinet) har ved siden af "nødværkstedet", 
og lægge det sammen med lokalet, som 
malerne har bag ved "nødværkstedet". 
Her må der kunne indrettes et værksted 
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SES Esser 

af passende størrelse, og der er mulig- 
hed for indretning af gode kranforhold. 

En anden ting, som skal være i orden, er 

en effektiv lydisolering, da der er en 
frygtelig akustik fra betonvæggene. 

Ved indretning af dette værksted kunne 
det gamle spånknuseri blive fri og 
eventuelt overtages af magasinet til 
erstatning for det andet lokale, og ved 
hjælp af reoler til frasætning af paller 
må pladsen i færdiglageret kunne udnyt- 
tes bedre. 

Der har også været tanker fremme om et 
miniværksted (forsøg), som skulle køre 
selvstændigt. Kan man ikke slå to fluer 
med et smæk og lave mini- og nødværk- 
sted til det samme? For selv om begge 
værkstedsformer har specielle krav og 
formål, kan der vel findes en måde, så 
de kan køres sammen. Derved måtte meget 
være nået, bl.a. at værkstedet næsten 
hele tiden vil køre med en lille fast 
stab, så det vil være nemmere i en nød- 
situation at sætte styrken op, for så 
er der nogle folk, som kender arbejds- 

gangen og arbejdet på fabrikken, 

1842 Peder Holst 

 



  

Efterlysning 
Da redaktionen mener, det vil være sundt 

med nogle flere indlæg ris-ros og kom- 
mentarer fra vore læsere, henvender vi 

os nu direkte til d ig og beder dig 
om at vride hjernekisten for nogle af 
de ting, ideer, forslag til forbedrin- 
ger m.m., der kan være af fælles inte- 
resse for såvel medarbejdere som fabrik 
og til gavn for det daglige samarbejde. 

Redaktionen forlanger ikke, at du afleve- 
rer et fint opsat og maskinskrevet ind- 
læg, men eventuelt kun nogle spredte 
bemærkninger, som du så, hvis du ønsker 

det, er velkommen til at henvende dig 
til et af redaktionsudvalgets med lem- 
mer med, som så vil være dig behjælpe- 
lig med udformningen. 

For at det ikke skal blive alt for tørt 
for dig, vil vi imellem de forhåbentlig 
mange indlæg, der vil komme til hvert 
nummer af OBS, udsætte en halv flaske 
af et kendt Aalborg produkt som beløn- 
ning til det indlæg, som redaktionen 
finder bedst, 

Fat pennen og kom i gang! 

Med venlig hilsen 

Redaktionsudvalget 

Sport 
Badminton: 

Træningstider: 

Mandag kl. 17.00 - kl. 20.00 (Vester- 

kæret skole) 

Fredag kl. 20.00 - kl. 21.00 (Filsted- 
vejens skole) 

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

p.b.v. 

Kurt M. Nielsen 
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Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 22. novem= 
ber 1977 (Henning Nielsen var på grund 
af sygdom forhindret i at deltage). 

1. Da der stadig sker forureninger og 

forstoppelser på toiletterne, vil 
der nu blive sat opslag op, i hvilke 

man henstiller, at sådanne forure- 

ninger omgående bliver standset. 

2, Der opstår periodisk generende lugt 
i baderummet; det undersøges, hvor- 

fra denne kan komme. 

Kantineudvalget kan anbefale et frem- 

sart ønske om, åt det kun bliver til- 
ladt at ryge i spisesalen i den sid- 
ste halvdel af spisepausen. Det hen- 

stilles til tillidsmanden, at han 
over højttaleranlægget giver besked 

herom; der vil så efter denne med- 

delelse hlive opsat skilte om ryge- 
forbudet i den første halvdel af 

pausen. 

Det har været nødvendigt at udskif- 
te kasseapparatet i køkkenet, da det 
gamle ikke kunne repareres mere. 

5. Der stiles efter en bedre kontrol med 

nøglerne til garderobeskabene. 

6. Der udtaltes ønske om opsætning af 
flere spejle i omklædningsrummet, 

7. Kantineregnskabet pr. 30/9 1977 blev 
udleveret og drøftet. Regnskabet vi- 
ser en væsentlig nedgang i brutto- 
avancen. Det har ikke været muligt 

at finde årsågen hertil (den kan 

ligge i en forskydning i salget, og 
der kan også være sket en fejl i for- 
bindelse med optællingen af lageret; 
der regnés derfor foreløbig med, at 
nedgangen vil vise sig at være mid- 
lertidig). 

NB Med hensyn til punkt 5 kan henven- 
delse ske til Arne Christensen, hal M. 

REDAKTIONEN ØNSKER ALLE SINE LÆSERE 
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