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MASKINFABRIKKEN. NORDEN - AALBORG Nr. 1 - marts 
1979 - 9. årg. 

   Siden 1974 har der væ- 
ret tiltagende proble- 
mer med at skaffe or- 
drer til belægning af 
Norden”s kapacitet, I 
kraft af positivt en- 
gagement, effektivitet 
og dygtighed hos le- 
derne og medarbejderne 
er Norden sluppet gen- 
nem de vanskelige år 
uden alvorlige skår. 
Dette i modsætning til 
flertallet af virksom- 
heder i jernindustri- 
en: Det har til tider 
set problematisk ud 
med en meget kort be- 
lægningshorisont, men 
det er lykkedes at be- 
vare beskæftigelsen 
på et højt niveau. Man 
har skaffet nye kun- 
der og er i løbet af 
de vanskelige år kom- 
met i gang med egen 
eksport. Trods en 
voldsom priskonkurren- 
ce på markedet har en 
dygtig og energisk 
salgsindsats gjort, at 
der i de kontraktlige 

  

Til 

NORDEN's 
medarbejdere 

Direktør 
Aage R. Uth 

priser hele tiden har 
været til fuld dækning 
af faste omkostninger 
og endda en smule til- 
overs som overskud til 
FLS. Selv skibssek- 
tionsarbejde er det 
lykkedes at skaffe 
midt i en værftskrise, 
omend i faldende om- 
fang. Der er nu noget, 
der kan tyde på, at en 
vending til det bedre 
i situationen vedrø- 
rende FLS-arbejde er 
ved at indtræffe; den 

kan klart ses fra fa- 
briken i Valby og vil 
formentlig med den 
sædvanlige forsinkel- 
se for hjælpemaskiner 
i 1979. vise sig for 
Norden. 

Jeg valgte ved års- 
skiftet at trække 
mig tilbage, og når 
dette læses, vil min 
nye tilværelse være 
begyndt. Jeg er glåd 
for at kunne forlade 
min stilling på et 

    

tidspunkt, hvor det 
ved resultaterne er 
bevist, at Norden ik- 
ke alene har kunnet 
gennemføre den store 
forandring fra jern- 
værk til møderne ma- 
skinfabrik og opnå go- 
de resultater gennem 
opbygningsperioden, 
men åt virksomheden 
også har bevist, at 
den ved sine meédarbej- 
dere og ledere besid- 
der så stort et over- 
skud af dynamik og 
faglig dygtighed, at 
man ikke kom i vanske- 
ligheder, da markedet 
i 1974 svingede fra at 
være sælgers marked 
til et købers marked 
med den voldsomme 
priskonkurrence, som 
har bragt. mange ellers 
veletablerede virksom- 
heder i alvorlige van- 
skeligheder, 

Jeg vil gerne benytte 
denne lejlighed til at 
takke Norden”s ledere 

og medarbejdere for 
godt samårbejde gen- 
nem de år, jeg har 
aflagt mine nogenlun- 
de regelmæssige besøg 
i virksomheden, og jeg 
ønsker alle held og 
lykke til en succes- 
rig fortsættelse i 
Norden”s fremtid. 

Aage Uth
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Tage Hansen 
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Stof kan offentliggø- 
res under mærke, men 
redaktøren skal kende 
indsenderens navn og 
afdeling. 

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt,   

UNG 

(nn ung fyr er en person, som 
fortsætter med det, du har påbe- 
gyndt. Han vilkomme tilatsidde, 
hvor du sidder, når du er væk og 
beskæftige sig med de ting, du 
synes er vigtige. 

u kan iværksætte alle de for- 
mer for politik, du ønsker, men 
hvordan de vil blive udført, af- 
hænger af ham. 

Ålle dine handlinger og resul- 
tater vil blive vurderet — rost og 
nedgjort af ham. 

Tjan vil bevæge sig ind på og 
overtage kirker, skoler, univer- 
siteter og firmaer. 

Tjan vil opnå kontrol med dine 
pligter, din kommune, dit land. 

åtlenneskehedens skæbne er i 
hans hænder — så måske var det 
en idé at vie ham nogen opmærk- 
somhed.



Klub 11 
Henry M. Nielsen meddelte på be- 
styrelsesmøde den 12,2.1979, at 
han havde fået den ansøgte stil- 
ling som faglig sekretær i for- 
bundet pr... 1. mårts 1979, Der blev 
derefter indkaldt til en ekstra- 
ordinær generalforsamling torsdag 
den 22.2,1979 kl. 15.45 i kanti- 
nen med følgende dagsorden: 

I Beretning 
II Kantinespørgsmål 
II Valg af formand 

(afg.: Henry M. Nielsen) 
I 

Forslag til punkt III skal være 
bestyrelsen i hænde senest fre- 
dag den 16,2,1979:, 

Der var pr. 16.2.1979 indkommet 
1 forslag til punkt III. 

Peder H. Christensen var foreslå- 
et som tillidsmand. 

På den ekstraordinære generalfor- 
samling den 22,2,1979 var der 
fremmødt 60 medlemmer. 

Efter godkendelse af formandens 
beretning og drøftelse af kanti- 
nespørgsmål gik man over til 
skriftlig afstemning af valg til 
tillidsmand. 

Resultatet blev: 

49 ja 
3 nej 
6 blanke 
2 ved ikke 

Peder H. Christensen kunne deref- 
ter ikke blive valgt, da der 
mindst skal være 1 over halvde- 
len af klubbens medlemmer, der 
stemmer på den opstillede. 

Den. 23.2.1979 var valg af til- 
lidsmand før samtlige af klub- 
bens medlemmer. 

Opstillet: Peder H. Christensen 

Stemmetal: 66 ja 
20 nej 
11 blanke 

1 ugyldig 

Peder H. Christensen var derefter 

valgt til tillidsmand. 

Bestyrelsen takker Henry M. Niel- 
sen for sit virke som tillidsmand 
igennem de mange år og ønsker 
samtidig til lykke med det nye job 
som afdelingens faglige sekretær. 

BESTYRELSEN 

. Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 12. 
februar 1979, 

1. Den på sidste møde foretagne 
indstilling til SU om åbnings- 
tider m.m. blev gennemdrøftet, 
og udvalgsmedlemmerne var eni- 
ge om at fastholde indstil) in- 
gen. 
På det efterfølgende SU-møde 
havde man vedtaget at udskyde 
spørgsmålet om opstilling af 
kolddriksautomater på værkste- 
derne, idet man måske i stedet 
ville foretrække opstilling af 
køleskabe. 
Der har været klaget over for 
langsom ekspedition i morgen- 
åbningstiden, men dette skyl- 
des visse begyndervanskelighe- 
der, der nu skulle være over- 
vundet. Henning Nielsen vil dog 
følge ekspeditionen i resten 
af indeværende uge. 

2. Knud V. Jensen gav lovning på, 
at prisen for oste- og spege- 
pølsefranskbrødsmadderne vil- 
le blive nedsat til kr. 1,50 
pr. stk, fra dags dato. 

3. Det stadig voksende flasketab 
blev drøftet. Groft anslået 
drejer det sig nu om 10 øre 
pr. flaske. 

4, Arbejdet med indretningen af 
funktionærspisestuen vil nu 
blive påbegyndt. 

Bor   
DER STÅR SMEDE BAGVED ALT 

Smeden kan mere end sit fadervor, 
siges det i utallige eventyr, I 
middelalderens folkelige fortæl- 
linger er det altid smeden, der 
må hentes, når Fanden er på fær- 
de; smeden kan klare Den Onde, 
når præsten må gi” op, for sme- 
den kan de sorte kunster, Smeden 
kender jernets hemmeligheder.  



odmarbejdsudvalg 
Onsdag den 28. febru- 
ar 1.979 kl… 15.40 af- 
holdtes ordinært møde 
i samarbejdsudvalget. 

Som suppleant for Jør- 
gen Madsen var mødt 
Hardy Nielsen. 

I mødet deltog Henry 
Nielsen og Erik Thom- 
sen som gæster. 

Peder Christensen er 
indtrådt som næstfor- 
mand i SU i stedet 
for Henry Nielsen, der 
forlader firmaet 1. 
marts. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER, 

Efter at bevillings- 
anmodningen vedrøren- 
de vedligeholdelse af 
havnen er godkendt, 
er der nu igangsat en 
undersøgelse af, hvil- 
ke udbedringer der 
skal foretages, hvor- 
efter der fremkommer 
forslag hertil. 
Der fremkom i denne 
forbindelse forslag 
om, at Norden får ind- 
tægter til dækning af 
plads- og havneleje 
også i forbindelse med 
oplagring og afskib- 
ning af gods for FLS. 
Medarbejderhåndbogen 
er udsendt. Der var i 
SU enighed om, at de 
nyansatte på ansættel- 
sesformularen skal 
kvittere for, at de 
er indforstået med de 
regler, der står i 
medarbejderhåndbogen. 
Udvalget, der ser på 
spørgsmålet om for- 
slagskasser, fremkom 
med et udkast til reg- 
ler herfor og bad SU- 
medlemmerne komme med 
kommentarer til udka- 
stet på næste SU-møde, 
hvorefter de endelige 
regler med angivelse 
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af præmiens størrelse 
efter godkendelse af 
ledelsen vil blive 
nedfældet og bekendt- 
gjort i OBS. Udvalget 
blev suppleret med 
W. Kok som ledelsens 
repræsentant. Der er 
indtil nu indkommet 
3 forslag, der vil 
blive bedømt af det 
nedsatte udvalg. 

PUNKT 2: BERETNINGER 
FRA FORSKELLIGE UD- 
VALG. 

Henry Nielsen oplæste 
og kommenterede refe- 
ratet fra mødet i sik- 
kerhedsudvalget den 
5. februar 379. 
Tage Hansen bad 
få opstillet en 
fon i emballageværk- 
stedet, så der er mu- 
lighed for at ringe i 
ulykkestilfælde og for 
at kunne tilkalde en 
truck, når det er nød- 
vendigt. 
Der afholdtes møde i 
kantineudvalget den 
2. februar 1979, 

Der afventes et 
svar fra kantineudval- 
get på spørgsmålet om 
varmdriksautomater i 
værkstederne. 
Som medlem af Dagpen- 
Hende det indtræder 
eder ristensen i 

stedet for Henry Ni- 
elsen. 
Der har været afholdt 
møde i alle afdelings- 
udvalgene. ir? 

PUNKT 3: ORDRE- OG 
PRODUKTIONSFORHOLD. 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
2. kvartal 1979 be- 
skæftigelse til 45 
mand (50 %) i plade- 
værkstederne, TIT 6 
man &) i maskin- 
værkstedet og TIT 3 
mand (60 %) i montage- 

  

  

værkstedet. 
Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
til 30 mand i 4 uger 
og på DEF til 5 mand 
TB UGER 
På udearbejde har man 
måttet indskrænke ar- 
bejdsstyrken med nog- 
le mand, men såfremt 
der kommer mére ar- 
bejde, vil de pågæl- 
dende blive antaget 
igen. Der arbejdes 
stadig på at komme med 
i montagen af grave- 
maskinen til Rørdal, 
men vi er ikke i stand 
til at påtage os hele 
arbejdet af hensyn 
til montagens omfang 
og pasning af de sæd- 
vanlige arbejdsopga- 
ver. 
Det er aftalt, at de 
dele, Nørden skal le- 
vere til gravemaski- 
nen, bliver leveret i 
større komponenter 
pr. skib, 
Der er afgivet tilbud 
på stålkonstruktioner 
til gummitransport- 
bånd til Asnæsværket. 
Bevillinger: Der er 
foretaget følgende in- 
vesteringer siden sid- 
ste møde: Morris Mas- 
cot varevogn, Dantherm 
varmeovn til hal V, 
afdækning af gavl i 
hal K, prægemaskine 
til forsendelsesafde- 
lingen, CO»-svejsema- 
skine Til hal N; pro- 
jektarbejder vedr. nyt 
afløbssystem, isøole- 
ring af vægge og loft 
i hal K,. Tamelport 
til maling- og forsen- 
delsesafdelingen, en- 
jektorsuger, 1 bræn- 
demaskine til hal P, 
1 brændemaskine til 
buret, viservægt for 
truck til forsendel- 
sesafdelingen, konsol 
med rulle til hal N, 
trykluftledning til 
hal $, pallereo1 for 
FLS-støbegods, kon- 
taktur til hal P og 

pladekløer til hal N.



  

- Utak er verdens løn - 
i den retning kan man 
jo sagtens få lønfor- 
højelse. 

PUNKT 4: UDEARBEJDE. 

Mogens Sall mente ik- 
ke, at samarbejdet på 
udearbejde var til- 
fredsstillende for 
øjeblikket, hverken 
sikkerhedsmæssigt el- 
ler arbejdsmæssigt. 
Mogens Sall henviste 
til samarbejdsaftalen 
af 1970, som han ikke 
mente blev efterlevet 
på udearbejde, bl.a. 
gjaldt det afsnit 1 b 
vedrørende samarbej- 
dets mål og midler. 
Han mente, at der of- 
te var for lang vente- 
tid og manglende sty- 
ring, ligesom der 
manglede motivation 
og inspiration. End- 
videre ønskede man 
nærmere regler for, 
hvornår der kunne sæt- 
tes akkord, og der 
var ikke tilfredshed 
med, at smedene skul- 
le udføre for meget 
medhjælperarbejde og 
evt. skulle have kran- 
førercertifikat. 
Mogens Sall efterly- 
ste en bedre oriente- 
ring om fremtidig ar- 
bejdssituation på ude- 
arbejde. 
SU var enige om, at 
de implicerede i ude- 
arbejde i nær fremtid 
afholder et møde,   

hvor man drøfter for- 
holdene igennem og 
finder frem til en 
løsning af de førskel- 
lige spørgsmål, Resul- 
tatet af dette møde 
bør derefter forelæg- 
ges SU på næste møde. 
Under dette punkt ef- 
terlyste Henry Nie1l- 
sen afholdelse af et 
nyt møde i fortsæt- 
telse af et tidligere 
afholdt møde vedrø- 
rende forskellige 
spørgsmål vedrørende 
effektivitet på fa- 
brikken. 

PUNKT 5: EVENTUELT. 

Henry Nielsen takkede 
for det gode samar- 
bejde, der trods me- 
ningsforskelle havde 
været igennem de man- 
ge år, han havde væ= 
ret medlem af SU. 
W. Kok takkede på SU”s 
vegne Henry Nielsen 
for den tid, han hav- 
de været i SU, d.v.s: 
fra maskinfabrikkens 
samarbejdsudvalg blev 
oprettet i 1970, 

175255 Mødet hævet kl. 

  

En nødløgn er sådan 
en man bruger, når 
man ikke kan finde 
på en, der er bedre!   

HUMOR 

FOR "MEGET: 

På posthuset: - Det 
her brev vejer for 
meget. De må sætte 
flere frimærker på hr. 
- Ja, men så vejer det 
da endnu mere. 

SAFTIG BØF 

- Tjener, hvis De kal- 
der dette en saftig 
bøf, så må jeg virke- 
lig le: 
- Det glæder mig. De 
fleste bliver nemlig 
sure! 

KØSTER INTET 

Fra Skotland: 
- Hr. pastor, koster 
det noget at anmelde, 

at man har fået en 
søn? 
- Næh, sandelig ikke, 
min gode mand. 
- Nå, så kan jeg jo 
lige så godt indrøm- 
me, at vi har fået 
tvillinger. 

s 8 
+ 

VED HVOR HAN ER 

- Jeg forstår ikke 
alt det vrøvl om den 
forfløjne ungdom, 
sagde faderen, jeg 
ved altid, hvor jeg 
har min søn - foran 
fjernsynet, foran 
køleskabet eller i 
badeværelset.  



  

    
  

  

HORNE ROFADRIO DE GEMENTO 

mme 

El Melon 
Fornylig meddelte Cemen- 
to El Melon i Chile, at de 
i forbindelse med deres 
70-års jubilæum havde op- 
stillet mærkepladen fra 
deres ovn 1 fra 1907 sam- 
men med en model af ov- 
nen på en central plads i 
deres kontorer. 

   
BE EDER DA DERE 

    

Denne ovn leverede FLS 
sammen med resten af ud- 
styret på en noget speciel 
måde, Det hele blev pak- 
ket sammen med bygge- 
materialer i et chartret 
skib, som fik kælenavnet 
"Noahs Ark". Det tjente 
nemlig samtidig som 

  

transport for en hel stab 
af ingeniører, mestre og 
håndværkere med deres 
familier og eventuelle hus- 
dyr, som opførte fabrik- 
ken og forestod driften i 
nogle år. 

Heraf udledes, at vore 
traditioner for Turn-key 
leverancer ikke er af helt 

ny dato. 

Klø 

FLS-Mexico 
Den 27. december 1978 
modtog FLS-Mexico et 
Letter of Intent på 2 møl- 
ler med Symetro gear til 
udvidelsen af Lagunas-an- 
lægget, Cementos Cruz 

Azul, S.C:L. Året 1978 
sluttede således med en 
bemærkelsesværdig re- 
kord, idet man havde leve- 
ret hovedmaskiner til hver 
enkelt af de seneste 11 
større cementfabrik-udvi- 
delser i Mexico. Leveran- 
cerne har omfattet 7 ovne, 
ud af i alt 10, og 22 møller 

ud af i alt 25, Denne re- 
kordperiode strækker sig 
tilbage til december 1973, 
hvor vi også solgte møller 
til udvidelsen af en anden 
Cementos Cruz Azul fa- 
brik. 

Rekorden har i vid ud- 
strækning kun været mulig 
takket være vort gode for- 
hold til Cementos Mexica- 
nos, S, A., Dette firmas 
dynamiske ledelse har si- 
den 1974 udvidet 6 af dets 
8 anlæg og har hver gang 
placéret ordren for alle 
hovedmaskinerne hos FLS. 
Med en rekordhøj ørdre- 
beholdning på 12 møller og 

3 forkalcineringsovne, 
som ålle er solgt inden 
for 1978 til 4 forskellige 

cementselskaber;, har FLS 
befæstet sin stilling som 

den førende leverandør af 
cementmaskiner til det 
mexikanske marked. 

Søl/FLS-ME 

  

 



  

FLS-Brazil 
På grund af den brasilian- 
ske regerings ønske og 
krav om, at så meget som 
muligt af det elektriske 
udstyr, der anvendes på 
anlæg leveret af FLS, skul- 
le være af national oprin- 
delse eller med så stor en 
nationaliseringsgrad som 
muligt, besluttede FLS at 
igangsætte oprettelse af 
en teknisk elektrisk afde- 
ling på Sao Paulo-konto- 
re i Brasilien. 

Som et led i denne ud- 
vikling overgik i 1976 en 
elektroingeniør fra mon- 
tage til FLS-Brazil, Den 
derved nyoprettede afde- 
ling skulle først og frem- 
mest undersøge mulighe- 
derne for at købe eludstyr 
som tilfredsstillede FLS, 

I samarbejde med Elek- 
trisk Afdeling, FLS-H, 
lykkedes det at udvælge 
leverandører for kontrol- 
tavler, lavspændingsfor- 
delingsgrupper og filter- 
ensrettere, som var villi- 
ge til at arbejde efter 
FLS-standards. 

Man valgte at begynde 
med relæstyrede kontrol- 
tavler, da det ikke var mu- 
ligt at købe udstyr, der 
svarede til de mere avan- 
cerede logiksystemer som 
525 og 625. 

I foråret 1978 blev der 
opnået enighed med firma- 
et, som fremstiller køn- 
troltavler, om at dette fir- 

ma fremstiller visse typer 
af de af FLS-H udviklede 
printkort, som anvendes i 
signalkredsløbene i alle 
kontroltavler. 

Den nyeste udvikling på 
Elektrisk Afdeling, FLS- 
BR, er foregået indenfor 

elektroniske regulerings- 
kredse. Der er opnået 
principiel godkendelse 
hos FLS-H af en brasili- 
ansk fremstillet Pl-regu- 
lator, 

I 1977 valgte man at fo- 
retage total projektering 
af en kalkovnsinstallation 

på FLS-Brazil og udsend- 
te derfor en dansk elek- 
troingeniør for at klare 
denne opgave. Denne in- 

stallation er nu færdig og 
igangsat. Samtidig er der 
til to cementfabrikker ble- 
vet projekteret eludstyr 
dels hos FLS-H og dels 
hos FLS-BR for begges 
vedkommende. I 1978 ind- 
gik en ordre på eludstyr 
til endnu en cementfabrik 
og til hjælp ved dette pro- 
jekt ankom i september 
måned en anlægsingeniør 

øg en svagstrømsingeniør 

for kortere ophold. 

På trods af ofte støre 
vanskeligheder med at fin- 
de egnede produkter på 
det brasilianske marked 
er det den almindelige op- 
fattelse blandt de udsendte 
danske el-ingeniører, at 
det er en inspirerende og 
interessant opgave at væ- 
re med til opbygningen af 
en selvstændigt arbejdende 
elektrisk afdeling i udlan- 
det. 

SvR/FLS-BR 
  

SAGT I 
LUNCH- 
PAUSEN 

) 

  

deg forstår ikke den 
megen snak om det hen- 
sygnende forlystelses- 
liv og alt det sludder 
om, at folk ikke mere 
forstår at more sig. 
Tag nu eksempelvis den 
firmafest, jeg var til 
i aftes. Der var stem- 
ning fra vi kom til vi 
gik. Men der manglede 
nu heller ikke noget. 
Festkomiteen havde gij- 
vet den hele albuen 
De bedste vine til ma- 
den, den fineste cog- 

nac til kaffen, og da 
vi nåede til sjusser- 
ne, var der ikke no- 
get med at sidde og 
ryste glasset med is- 
terninger støjende for 
at få påfyldt supple- 
ment. Så dansede vi 
et pår timer, og ud 
på natten kom der små, 
lækre snitter og lidt 
smålunt, og chefen 
himself flinker 
fyr, det var i min ko- 
nes firma, det fore- 
gik .….… slæbte persoøn- 
ligt hele snapsesorti- 
mentet frem på borde- 
ne ... der var både 
fattigmands- øg rig- 
mandssnåps, du ... og 
så kan det ellers nok 
være, at der kom blus 
på standerlamperne 
igen? Men det bedste 

af det hele, ja, jeg 
tør godt sige det al- 
lerbedste, det var 
alligevel, da jeg hen 
under morgen kom hjem 
og opdagede, at festen 
overhovedet ikke var 
forbi endnu. Jeg hav- 
de fået forkert kone 
med hjem du! 

  

  
 



  

Svejselys kan ÅArbejdsgiverer 

ZIVve fj] enskader! skal sørge for: 

      Beskyttelse mod svejselys starter på 
planiægningsstadiet, 

di z at der ør tlstrækk ig? of Herisigtsm sslat 

S: i en skal i i eligtog hensigtsmæ 
ikkerhedsgruppe skal med i afskærm ningsmateriale tl rådigh d. 

panægningen, 
g 

2 
if;    



  

Arbejdslederen 
skal sørge for: 

at den planlagte afskærmning er 
etableret før svejsearbejdet påbegyndes. 

  

at de foreskrevne personiige værnemidler 
udleveres, 

  
at alle instrueresom risikoenved svejselvs 
og korrekt brug af beskyltelsen, 

at kontrollere brugen af udstyret.   

Svejseren 
skal sørge for: 

  

al advare andre, der skal arbejde i 
nærheden af arbejdsstedet. 

  

at aiskærmningen er placeret som 
loreskrevet. 

at benytte de udleverede personlige 
værnemidler, i 

 



Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde torsdag den 
8. februar 1979 
kl. 15.40. 

Som suppleanter for 
Jørgen Svendsen og Hen- 
ry Nielsen var mødt 
Flemming Jensen og Vil- 
ly Berggreen. Fra ude- 
arbejde deltog Peder 
Holst Larsen som gæst. 

Sikkerhedsinspektion. 
Sikkerhedsgruppen i 
værksted D har foreta- 
get uanmeldt inspek- 
tion, og som ved tid- 
ligere inspektioner 
blev der fundet en del 
mangler, som sikker- 
hedsudvalget opfordrer 
afdelingerne til at få 
rettet omgående. 

Malerværkstedet. 
VITTy Berggreen mente, 
at man ved køb af varm- 
luftsovn og lamelport 
havde fundet”en Tøs- 
ning, der gør, at for- 
holdene i malerværk- 
stedet nu er tilfreds- 
stillende. 

  

Udearbejde. 
Peder Holst Larsen og 
Jørgen Madsen har holdt 
et møde om sikkerheds- 
arbejdet på udearbej- 
de, og PHL mente, at 
de "huller", der har 
været, nu vil blive 
Fettet; 

jelme, hal P. 
juni 1976 blev man i 
1 P enige om, at der 
u 

H 
ip 
h 
skulle hænge en hjelm 

a 
k 
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til hver medarbejder, 
som så kunne bruges 
efter behov i forhold 
til arbejdets karak- 
rer 
Ved arbejder i forskel- 
lige niveau kan der 
være en stor risiko 
for at blive ramt af 
faldende værktøjer 
m.v. Sikkerhedsudval- 
get. håber derfor, at 
medarbejdere, der ar- 
bejder hvor der er ri- 
siko for faldende gen- 
stande, vil bruge 
hjelme. 

Åndedrætsværn ved 
malerarbejde. 
Som meddelt i november 
1977 blev det vedta- 
get, at alle skulle 
bruge masker i for- 
bindelse med malerar- 
bejde. 
Sikkerhedsudvalget har 
desværre erfaret, at 
dette ikke bliver over- 
holdt, og vil derfor 
endnu en gang gøre op- 
mærksom på den risiko, 
der kan være forbundet 
hermed. 

Bore- og skæreolier. 
Nødvendigt måTeudstyr 
og suger er Købt, og 
sikkerhedsqruppen i 
værksted D vil snarest 
gå i gang med at fore- 
tage prøver og rengø- 
ring af maskiner. 

Indtrufne ulykker. 

29/11 1978, værksted D: 
Tilskadekomne ville 
slå en spån væk fra     

fræseren uden at 
Stoppe denne og fik 
derved neglen revet 
af pegefingeren. 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

30/11 1978, værksted D: 
skadekomne gik på 

den forkerte side af 
en selvkørende gaffel- 
stabler og kørte der- 
ved op i hælene på 
sig selv, 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed og tilsidesættel- 
se af instruktion. 

9/1 1979, udearbejde: 
iTskadekomne mistede 

taget i en bjælke, 
hvorved den ramte 
højre fod. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes 
indtaget usikker stil- 
ling. 

12/1 1979. "hal uk: 
Ved flytning af en 
plan sprang pladeklo- 
en af og ramte tilska- 
dekomne over venstre 
ben. 
Fravær: 6 dage. 
Hændelsen skyldes: 
anvendt udstyr forkert. 

SEE
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Fødselsdag 

Hardy Nielsen 
fylder 50 år 
den 8. marts 

1979 

  

Bred: 
Torben Asp ud- 
lært som plade- 
smed 

315379: 
Kim Svane Niel- 
sen udlært som 
maskinarbejder   

Se lykke 

  

Ved en højtidelig- 
hed i København 
fredag den 19. ja- 
nuar fik Edel Fre- 
deriksen overrakt 
en legatportian af 
Poul Larsens Fond 

MEE som en anerkende1l- 
Æ se af den dygtig- 

hed og loyalitet, 
hun har udvist som 
sekretær for fa- 
brikkens: ledelse. 

   
Redaktionsudvalget vil gerne benytte 
lejligheden ti] at gratulere bladets 
redaktionssekretær med den fortjenst- 
fulde belønning. 

Fuds 

Tak 

Jeq vil gerne herigennem takke 
for den opmærksomhed, der blev 

vist mig ved min fratræden som 
tillidsmand og medarbejder på 
NORDEN. 

Henry M. Nielsen 

BAGLÆNS 

Niels den naive 
pestedet og var 
ken retning han 
ville ikke røbe 

stød ved busstop- 
i tvivl om, hvil- 
skulle. Men han 
sin uvidenhed ved 

at spørge, så han tog chancen, da 
den første bus kom, Da den havde 
såt i gang, så han et ur i en 
forretning. Det viste kl. 9.05. 
Lidt senere kom et nyt ur frem på 
en anden facade. Det viste k1.9.03. 
- Tænkte jeg det ikke nok, sagde 
Niels - jeg kører den gale vej! 

1



Ja, så er vintersæso- 
nens indendørssysler 
ved åt være forbi. Vo- 
re fodboldspillere var 
med 1 Aalborg Firma- 
sports indendørs fod- 
boldturnering uden den 
helt store gevinst. 
Begge hold blev slået 
ud i første runde, men 
præmie blev det dog 
til, nemlig seks pils- 
nere udsat som spurt- 
præmie for det bedste 
bagmandsspil. 

BADMINTON 

Badmintonholdet klarer 
sig over al forvent- 
ning i år, så slut- 
stillingen efter før- 
ste runde er (pulje 4): 

AAD 1 3 p. 
NORDEN 3 
SB 1 gå = 
PBA 1 
MEKO 1 0 

FODBOLD 
Vi er igen i år til- 
meldt fodboldturnerin- 
gen, og alle interes- 
serede ud over den fa- 
ste garde bedes melde 
sig til Viktor Peder- 
sen (hal M) eller på 
telefon 28 64 07. 

Forventet start medio 
april. 

Venlig hilsen 

FODBOLDUDVALGET 

Saa 

ØLFORBRUG 

-" Altså doktoren har 
sagt, du skal sætte 
dit ølførbrug ned. 
Hvor meget må du så 
drikke? 
- Det ligger ikke helt 
fast endnu - der er 
stadig et par uafkla- 
rede flasker imellem 
os. 

  

sport 
Sportsjournalisten 
John Idorn har påta- 
get sig at genoplive 
den stærkt savnede 
"Fodboldårbog", der 
udkom sidste gang i 
1969, 

Fodbold Hvem Hvad Hvor 
1978/79 sammenfatter 
ikke alene året 1978, 
den trækker også li- 
nier bagud og ser 
fremad. Den rummer 
slutstillingerne i 
Danmarksturneringen 
og Danmarksserien, i 
de europæiske lande 
med tilskuertal og 
topscorerlister. Her 
er omtale af danske 
landskampe i 1978, VM 
dag for dag samt alle 
finaler i EM- og 
Europacupturneringer- 
ne. 

Fodbold Hvem Hvad Hvor 
1978/79 har et por- 
træt af årets europæ- 
iske spiller, Allan 
Simonsen, og af 33 an- 
dre udenlandske og 
danske topspillere 

    
  

samt adresser på alle 
europæiske fodbolduni- 
oner og engelske og 
tyske klubber. 

Selv om ikke alt er 
med, giver Fodbold 
Hvem Hvad Hvor svar på 
hundreder af spørgsmål 
som for eksempel "Hvem 
blev dansk mester i 
1956?", "Hvem har sco- 
ret flest landskamp- 
mål?", "Hvornår be- 
gyndte landspokaltur- 
neringen?", "Hvem skød 
mål nr. 100, 500 og 
1000 i VM-turneringen?" 
og "Hvornår spilles om 
Europapokalerne op til 
1985?". 

Bogen er gennemillustre- 
ret, krydret med John 
Idorn-kuriositeter 
samt forsynet med et 
omfattende personnav- 
neregister. 

Fodbold Hvem Hvad Hvor 
1978, 168 sider, indb. 
22,50 kr. Politikens 
Forlag. 
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