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NORDENs kaj (se side 6). 

 



Personalebladet 

NORDEN-OBS 

udgives af 

Maskinfabrikken NORDEN 

<<» 

Ansvarh. redaktør 

Frede Jensen 

Redaktionsudvalg 

Frede Jensen 

Peder Christensen 
Tage Hansen 
Mogens Sall 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

NORDEN netop nu 
Den øjeblikkelige si- 
tuation kan karakte- 
riseres ved 

- kort og faldende 
ordrehorisont. 

- væsentlige ændrin- 
ger i traditionel 
produktionssammen- 
sætning. 

- generel stramning i 
markedsprisniveau 
for underleverandør- 
arbejde. 

NORDEN må for åt holde 
beskæftigelsen stadig 
søge at finde nye pro- 
duktionsmuligheder - 
til FLS og andre kun- 
der. Dette må ske i 
et marked, hvor der er 
stort udbud af samme 
kapacitet som den 
NORDEN kan tilbyde. 

SAMARBEJDE 

Som udpræget underle- 
verandørvirksomhed er 
NORDEN i stand til at 
tilbyde en assistance, 
som baserer sig på 

- alsidig uddannet 
medarbejderstab. 

- generelt udrustede 
værksteder. 

Disse ingredienser er 
ikke noget særsyn. Dem 
har mange konkurreren- 
de virksomheder også - 
nogle har måske endda 
særdeles moderne pro- 
duktionsfaciliteter. 
Men det er et særpræg 
og en styrke for NOR- 
DEN, at de nævnte 
grundelementer bindes 
sammen af godt samar- 
bejde og sammenhold 
mellem medarbejderne 
bag virksomheden i 
fælles vilje til at 
løse problemerne. 

KØBERS. MARKED 

Det marked, NORDEN   

henvender sig til, kan 
eksempelvis beskrives 
som virksomheder, der 

- er uden eget pro- 
duktionsapparat 
(ingeniørvirksomhe- 
der o.lign.). 

- ønsker assistance 
ved enkeltopgaver 
(montager o.lign.). 

- producerer selv, 
men har opfyldt 
egen kapacitet i 
kortere eller læn= 
gere perioder. 

Betjening af dette 
marked indebærer, at 
NORDEN befinder sig i 
et produktionsområde, 
hvor konkurrencen er 
stor, og hvor konkur- 
renceevnen daglig la- 
der sig konstatere. 

På grund af det ringe 
udbud af ordrer i for- 
hold til den kapaci- 
tet, der er til rå- 
dighed på markedet 
(købers marked), be- 
taler det sig for kø- 
berne at spørge mange 
steder om pristilbud, 

- derved kan opnås 
specielt lave pri- 
ser, 

- men en betydelig del 
af den samlede le- 
veringstid anvendes 
samtidig i fore- 
spørgselsfasen - 
således at der bli- 
ver kortere tid til 
selve fremstillin= 
gen. 

INDSATS 

Det er klart, at virk- 
somheden under vilkår 
med stramme konkur- 
renceforhold og sta- 
dig tilpasning til ny 
produktionssammensæt- 
ning kan have vanske- 

lighed med vedbliven-



de at fremvise gøde 
resultater. 

Og det er ligeledes 
klart, at dersom NOR- 
DEN ikke kan imødegå 
det stramme prisni- 
veau på produkterne i 
form af en større ef- 
fektivitet på selve 
fabrikken - ja, så 
kommer der ikke til- 
strækkelig med ordrer 
i hus, og så kan det 
gå ud over den fulde 
beskæftigelse, som vi 
indtil nu har kunnet 
opretholde. 

Samarbejdsudvalget har 
drøftet disse ting, og 
der er enighed om at 
samarbejde om at øge 
konkurrenceevnen ved 
metodeforbedring - 
ved bedre planlægning - 
og ved målrettet ar- 
bejdspræstation. 

Den nødvendige ind- 
sats - som i øvrigt 
allerede er iværksat - 
kan indgrupperes i 
følgende 3 punkter: 

1) øgning af salgsind- 
sats mød produkter, 
som er egnede og 
givtige for NORDEN. 

2) øgning af effekti- 
viteten i værkste- 
derne gennem meto- 
deforbedring, plan- 
lægning og bedre 
udnyttelse af de 
produktive timer. 

3) nedbringelse af fa- 
ste og indirekte 
omkostninger på 
virksomheden som 
helhed. 

For at opfylde disse 
mål er det nødvendigt 
i højere grad end nu 
at lære at benytte 
regnskabsafdelingens 
oplysninger som et 
kontinuerligt værktøj - 
f.eks. ved at økonomi- 
en i større ordrer kan 
følges under selve   

fremstillingsproces- 
sen - således at der - 
hvis det er nødven- 
digt - skabes mulighed 
for i tide at kunne 
skride ind med en ek- 
stra indsats. 

Ferielotteri 
Følgende er udtrukket 
som vindere i ferie- 
lotteriet 1979: 

Christian Larsen 
Henning Pedersen 
Svend Pedersen 
Brian Christensen 
Jørgen Frost 
Harding Nielsen 
Flemming Nehls 
Vagn Olesen 
Per Madsen 
Arne Christensen 
Bent Pedersen 
Chr. Mejlsted 
Niels Chr. Nielsen 
Bruno Christensen 
Poul Christensen 
Per Rasmussen 
Leif Pedersen 
Hans Jørgen Larsen 
Jørgen Pedersen 
Jens Skavenborg 
Peter Jørgensen 
Jens Chr. Møldrup 
Poul Keldsen 
Svend Pedersen 
Preben Jervil 
Niels Jeppesen 
Kaj Jensen 
Peter Nielsen 
Peter Højslet 
Thomas Clausen   

Redaktør- 

skifte 
Fra næste nummer af 
OBS vil der være ny 
redaktør af bladet, 
idet Frede Jensen ef- 
ter næsten 3 år i re- 
daktørstolen har øn- 
sket at trække sig 
tilbage. Der skal i 
den anledning rettes 
en hjertelig tak til 
FJ før hans gode re- 
daktionelle ledelse. 

Det er ikke altid et 
taknemmeligt job at 
være redaktør af et 
firmablad, idet ar- 
bejdet hermed sjæl- 
dent påskønnes i sær- 
lig høj grad og ofte 
giver anledning til 
kritik, men FJ har 
altid forstået både 
at imødegå en sådan 

kritik og at få nye 
ideer ind i bladets 
spalter. 

  

Ole Nielsen - p.t. 
uden skæg - har ind- 
vilget i at påtage 
sig redåktørjobbet 
før en periode, og 
foruden en tak for 
tilsagnet skal lyde 
en velkomst =- forhå- 
bentlig med masser af 

nye ideer. 

KyJ



odmarbejdsudvalg 
Torsdag den 21. juni 
1979 kl. 15.40 afhold- 
tes ordinært møde i 
samarbejdsudvalget. 

I mødet deltog maskin- 
arbejder Henning Ni- 
elsen som gæst. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRÅ. TIDLIGERE 
MØDER. 

Udvalget vedrørende 
forslagskasser vil af- 
olde møde i nær frem- 

tid, 
Telefonen i emballage- 
værkstedet er instal- 
Teret. 
Der er ikke taget 
stilling til forsla- 
get om et ur på kan- 
tinebygningens gavl. 

PUNKT 2: BERETNINGER 
FRA FORSKELLIGE UD- 
VALG. 

Sikkerhedsudvalget af- 
oldt møde den 6. ju- 

ni 197%, 
Man afventer stadig 
svar fra Arbejdstil- 
synet på ansøgningen 
om udsættelse af tids- 
punktet for anskaffel- 
se af spændingsbegræn- 
sende udstyr til svej- 
seværker. Det undersø- 
ges, om der kan sælges 
nogle af de ældre 
svejsetransformatorer 
og i stedet anskaffes 
jævnstrøms-ensrettere. 
Man drøftede den fore- 
tagne uanmeldte sik- 
kerhedsinspektion, 
herunder bl.a. mang- 
lende kontrol af værk- 
tøjer lånt fra buret 
eller andre afdelin- 
ger. 
Der var ønske om, at 
den inspicerende sik- 
kerhedsgruppe efter en 
inspektion henvender 
sig til sikkerheds- 
gruppen i den enkelte 
afdeling og drøfter 
eventuelle sikkerheds - 
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mæssige mangler. 
Kantineudvalget af- 

0 møde den 31. 
1979. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde siden 
sidste SU-møde. 
Bjarne Maylann fore- 
spurgte, om der var 
mulighed for at ændre 
i afdelingens investe- 
ringsbudget, f.eks. 
hvis der var opstået 
større behov for C0>- 
svejseanlæg end den op- 
rindelig budgetterede 
svejsetransformator, 
W. Kok svarede bekræf- 
tende. 
Mogens Sall ønskede 
muligheder på udear- 
bejde for opbevarelse 
af klubbestyrelsens 
forskellige brochurer, 
pjecer, mapper o.lign. 
N. Aa. Nørgaard nævn- 
te vanskeligheder med 
at finde folk til rej- 
searbejde før FLS.7T 
Princippet må det være 
således, åt hvis man 
har meldt sig som in- 
teresseret i at tage 
arbejde i udlandet, så 
må det påregnes, at 
folk er villige til at 
træde til, når opgaven 
foreligger. 
NORDEN-OBS vil fra næ- 
ste nummer af bladet 
få ny redaktør, idet 
Frede Jensen ønsker at 
blive fritaget for job- 
bet, som 0le Nielsen 
herefter overtager. 
W. Kok takkede Frede 
Jensen for den gode 
ledelse af bladet. På 
forespørgsel, om der 
stadig var interesse 
for at få bladet, blev 
der enigt givet udtryk 
for, at det var et 
uundværligt informa- 
tionsorgan. 

maj 

PUNKT 3: ORDRE= OG 
PRØDUKTIONSFORHOLD, 

Med kendte og reser-   

verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse ti 0 
mand indtil uge 940 
(90 %), i maskinværk- 
stedet til man 
Tndtil uge 936 (80 %) 
og i montageværkstedet 
til 4 mand in uge 
934 (75 %). 
Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
TIT T4 mand i 6 uger, 
på Dania til 12 mand 
i 3 uger, på DEF til 
2 mand i 3 uger, på 
Lindholm til 3 mand i 
2 uger, på Sønderjyl- 
lands Maskinfabrik 
tiT 5 mand i 3 uger og 
på rejsearbejde til 
5 man uger. 
Søren Tousgaard nævn- 
te, at der lige er af- 
givet tilbud på det 

  

" nye gummibånd i kridt- 
graven, Det drejer sig 
om 1300 timers arbej- 
de. 
Frede Jensen nævnte 
det ønskelige i, at 
man på udearbejde lige- 
som på fabrikken ved 
afgivelse af ordrer 
taler sammen om time- 
forbruget. 
W. Kok omtalte den 
hårde konkurrence, 
stadig øges, og som 
nødvendiggør et godt 
samarbejde for at kun- 
ne holde en jævn og 
støt beskæftigelse. 
Ordrehorisonten bli- 
ver kortere, og pro- 
duktionssammensætnin- 
gen ændres. F.eks, er 
skibssektioner faldet 
ud og søges erstattet 
af andre produkter. 
Det søges i samarbej- 
de med. FLS at drøfte 
mulighederne for at 
komme ind på andre 
felter med andre ma- 
skiner. 
Der var i SU enighed 
om, at der straks må 
gøres en stor indsats 
for at få ordrer hjem, 
og vi må blive dygti- 
gere til f.eks. at 

sælge og tilstræbe 

der



øget effektivitet, 
bedre planlægning, me- 
todeforbedring og bed- 
re udnyttelse af de 
produktive timer, li- 
gesom det vil være en 
fordel i endnu højere 
grad at gøre brug af 
regnskabsafdelingens 
tal, således at man 
hele tiden kan følge, 
hvor man økonomisk er 
i arbejdsprocessen. 
Der var også enighed 
om åt drøfte akkord- 
priser i tilbudsfasen, 
når der er tale om 
presset konkurrence- 
situation, 
På grund af travlhed 
høs FLS-M har Norden 
fået en del drejear- 
bejde derfra. 
Rørdal ønsker en saåam- 
arbejdsaftale for ude- 
arbejdsafdeTingen. Der 
skal være nærmere for- 
handlinger i kommende 
uge. 
Fabrikken har engage- 
ret en konsulent, som 
har foretaget under- 
søgelser vedrørende 
kørsel med trucks, 
lagring m.v., og man 
afventer nu kønsulen- 
tens rapport og for- 
slag til eventuel æn- 
dring af fabrikkens 
lay-out. Undersøgelsen 
foretages på basis af, 
at vi med de spredt 
beliggende bygninger 
og de store arealer, 
der kan anvendes til 
oplagring, har meget 
store udgifter til 
bl.a. transport. 
Det er vigtigt, at vi 
bliver klar over be- 
sparelsesmulighederne 
i den forbindelse, så- 
ledes at vi kan ændre 
forholdene på kortere 
eller længere sigt. 
Henning Nielsen nævn- 
te, at der er brug 
for en tryuck'mere i 
pladeværkstedet. 
Bjarne Maylann oply- 
ste, at arbejde, på 
hvilket der blev kon- 
stateret fejl, blev   

sendt tilbage til 

værkstederne for at 
blive rettet. Det kræ- 
vede ekstra transport. 
Hans Nielsen svarede, 
at det er nødvendigt, 
at manden, der har 1a- 
vet fejl, også selv 
retter dem. 
På forespørgsel fra 
Henning Nielsen ved- 
rørende en eventuel 
afvikling af hal S 
svarede W. Kok, at 
det er der endnu ikke 
taget stilling til, 
men der vil ikke blive 
tale om afskedigelser 
i afdelingen. 
Det oplystes, at hal 
S då olieforbrug: i 1. 
kvartal har kostet 
44 t, og at bedring 
af isolationsforholde- 
ne vil være urimeligt 
kostbart, specielt i 
relation til at hal- 
len som værksted sta- 
dig vil være forsynet 
med søjler, dårlig 
kranbetjening og en 
beliggenhed, som i 
sig selv er meget 
transportkrævende. 
Bevillinger: Der er 
foretaget følgende 
investeringer siden 
sidste møde: Sikker- 
hedsrelæer for svej- 
seværker, konsulent- 
bistand vedr. lay-out, 
boremaskine til ude- 
arbejde, inventar i 
ny frokoststue og hy- 
draulisk nittepistol 
til hal M. 

  

- Hvis jeg havde tid 
nok, vidste jeq nok, 
hvad jeg skulle - jeg 
ville kede mig -   

PUNKT 4: SAMARBEJDE. 

Peder Christensen ef- 
terlyste et bedre sam- 
arbejde og en bedre 
information til med- 
arbejderne, ligesom 
de nyansatte må infor- 
meres om forholdene 
på fabrikken og præ- 
senteres for tillids- 
manden. Man var enige 
om, at personalepoli- 
tikken skal efterleves 
Der blev også under 
dette punkt drøftet 
de forhandlinger, der 
ved flere ordrer har 
været ført mellem fa- 
brikken og tillidsmænd 
m.f1. med hensyn til 
nedsættelse af akkord- 
priser. Det er vig- 
tigt, at forståelsen 
for betydningen af 
disse forhandlinger 
understreges ved, at 
der fra begge sider 
gives en god informa- 
tion ud i afdelinger- 
ne, så den enkelte 
medarbejder forstår 
betydningen af, at 
det er nødvendigt, at 
alle medvirker til, 
at vi kan få ordrer 
hjem, så beskæftigel- 
sen kan holdes på det 
nuværende niveau. 
Peder Christensen om- 
talte, at nogle med- 
arbejdere var desori- 
enterede, når de i et 
FLS-blad kunne læse, 
at der på fabrikken 
var beskæftigelse lang 
tid fremover, og man 
i NORDEN-OBS altid 
kun kunne se få måne- 
der frem. 
Willy Kok svarede her- 
til, at der på maskin- 
fabrikkerne i Valby og 
Lubeck er meget lang 
horisont for tiden 
på grund af 37 kine- 
siske gear og mange 
cementmøller. Norden 
har ikke den samme 
horisont, bl.a. fordi 
en stor del af "vor 
normale produktion" 

udføres i udlandet,



fordi kunderne kræ- 
ver det. I øjeblikket 
udføres således en 
meget stor mængde ele- 
vatorer, gummibånd 
m.m. i Svejts af denne 
årsag - og disse ting 
"mangler" naturligvis 
i vor ordrebeholdning. 
Vi arbejder ihærdigt 
med at få andre or- 
drer hjem i stedet 
for - og har tiltro 
til, at disse bestræ- 
belser giver god be- 
skæftigelse. Men de 
oplysninger, der gi- 
ves på SU-møderne, er 
baseret på de helt 
faktiske ordrer, vi 
har "hjemme", hvilket 
også kan konstateres 
ved betragtning af 
ordretavlen på 
driftskontoret. 
Vi giver en mængde 
tilbud, men en stor 
del af disse fører ik- 
ke til ordre. I maj 
måned blev der givet 
15 tilbud til en værdi 
af 3,3 mill. til kun- 
der uden for FLS. 

PUNKT 5: EVENTUELT. 

Peder Christensen nævn- 
te, at man havde op- 
sagt de 2 indgåede af- 
taler til 1… septem- 
ber om flextid og fæl- 
les hvilepause. 
Spørgsmålet vil blive 
taget op og forhandlet 
inden for de rammer, 
der er fastsat i afta- 
len. 
Mogens Sall efterlyste 
en bedre information 
til de medarbejdere, 
der arbejder i udlan- 
det. 

Peder Christensen nævn- 
te, at der i hal M sta- 
dig er problemer med 
trucks, når der skal 
køres materialer ud. 

Mødet hævet kl. 18.50. 

Saga 
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Havneanlægget 
Så vidt vides, er det- 
te tyske skib (m/s 
"Conti Belgica" på 
ca. 7.000 t) det stør- 
ste, der nogensinde 
har ankret op ved NOR- 
DENs kajanlæg, og det 
er i hvert tilfælde 
det mest møderne skib, 
der har ligget her. 
Forinden rederiet tur- 
de binde sig for tu- 
ren hertil, var den 
hollandske kaptajn 
fløjet herop for at 
godkende bl.a, fortøj- 
ningsmulighederne. 
Efter godkendelsen 
ankrede skibet så op 
tirsdag 19,6. for igen 
at sejle videre om 
onsdagen. Godset fra 
NORDEN skal videre til 
Tyrkiet. 

NORDENs kajstrækning 
på 128 m blev så godt 
som fyldt ud af kolos- 
sen. 

Som bekendt er den nye 
overenskomst med Aal- 
borg Havnevæsen nu 
trådt i kraft, og ef- 
ter denne har havnen 
status som et "privat 
bolværk", hvorefter 
havnen er ansvarlig 
for anlægget, medens 
ejendomsretten og 
landarealerne fortsat 
tilhører NORDEN, og 
vi har også eneret 
til benyttelsen. 

Bolværkskonstruktio- 
nerne er underkastet 
havnens tekniske til- 
syn og påtaleret, men 
vedligehaldelsen sker 
ved fabrikkens foran- 
staltning, bekostning 
og ansvar. 

Da der kun er foreta- 
get udbedringer af de 
seneste års tiltagen- 
de lækager på anlæg- 
get, må det forudses, 

at der i de kommende 
år må ofres mange 
penge på vedligehol- 

  

delsen, og vi har 
bedt DANALITH om at 
fremkomme med et re- 
parationsprogram og 
-projekt. 

KVJ 

Olie 
Vinteren har været 
streng - gamle byg- 
ninger er slet isole- 
rede - olien er ble- 
vet dyr. 

Disse tre ting i for- 
ening har forårsaget 
meget store opvarm- 
ningsudgifter på NOR- 
DEN. I 1. kvartal er 
udgiften til olie 
fordoblet i forhold 
til budgettet, 

Den værste varmeslu- 
ger er vort ældste 
værksted - hal $. Den 
tegner sig for 44 t 
olie i 1. kvartal - 
det er 3 t pr. beskæf- 
tiget medarbejder - 
eller næsten hvad der 
i et kvartal svarer 
til opvarmning af et 
en-familieshus i et 
helt år pr. mand. Man 
skal ikke være natio- 
naløkonom for at reg- 
ne ud, at produktio- 
nen i sådanne facili- 
teter er særdeles dyr - 
ja kan overstige 
salgsfortjenesten på 
arbejdet, der produ- 
ceres i værkstedet. 

Der har været over- 
vejelser om mulighe- 
der for at bedre iso- 
lationen af den gamle 
bygning, men dette vil 
være ganske overor- 
dentlig kostbart - og 
i hvert fald ville det 
ikke bedre det gamle 
værksteds øvrige ulem- 
per: beliggenheden, de 
mange søjler og de 
dårlige muligheder 
for krandækning.



FLS-maskinfa 
konference 
Midt i juni afholdtes 
den anden konference 
mellem de 5 FLS-ma- 
skinfabrikker - som 
er beliggende i Bra- 
silien, USA, Vesttysk- 
land, Valby og Aal- 
borg. 

Et gennemgående træk 
på konferencen var de 
stadig hårdere kon- 
kurrencevilkår, som 
er mærkbare for samt- 
lige fabrikker, hvor 
i verden de end be- 
finder sig. 

Der finder effektivi- 
tetsbestræbelser sted 
på fabrikkerne for at 
styrke organisationen, 
for at nedbringe in- 
direkte omkostninger 
og for at øge arbejds- 
effektiviteten i værk- 
stederne. 

Også mulighederne for 
salg til andre kunder 
end FLS blev belyst 
fra alle sider, I 
særlig grad mærkes på 
dette område, at pris- 
konkurrencen tillige 
følges af ultrakorte 
leveringstider. 

Fabrikkerne redegjor-   de for deres     investe- 

brikkers 

ringer, og i denne 
forbindelse vakte 
FLS-M”s anskaffelse 
af en ny vålse stor 
opmærksomhed. Valsen 
bliver den største i 
Skandinavien - men 
den afløser også en 
70-årig forgænger. 

Konferencen afslutte- 
des med et besøg på 
ÅASEA og STAL-LAVAL i 
Sverige, som fremstil- 
ler henholdsvis gene- 

ratorer og turbiner. 
Begge disse fabrik- 
ker råder over en ef- 
ter danske forhold 
imponerende maskin- 
park. Det var dog no- 
get forstemmende, at 
der var meget ringe 
aktivitet på disse 
næsten nye fabrikker 
på grund af den glo- 
bale afmatning. 

Konferencen styrker 
det opvoksende sam- 
arbejde mellem FLS- 
fabrikkerne og bi- 
drager til, at frem- 
stillingsvirksomhe- 
derne —- på basis af 
erfaringsudveksling - 
opnår en værdifuld 
identitet inden for 
FLS som helhed. 

  

Konsulent 
Som nævnt i sidste 
nummer af OBS er det 
vedtaget at lade et 
konsulentfirma se på 
vort lay-out, d.v.s. 
transport, lagring, 
placering af bygnin- 
ger m.m. 

Ingeniør Per 5e1l fra 
IKO har nu besøgt fa- 
brikken i et par om- 
gange og har gennem 
samtaler med medarbej- 
dere og indsamling af 
data for truck-kørsel 
søgt at danne sig et 
billede af virksomhe- 
den. 

Fremmede øjne ser man- 
ge gange noget, vi 
andre kan have stir- 
ret os blinde på, og 
vi afventer spændt 
Per Sell”s rapport 
med forslag til for- 
bedring af effektivi- 
teten på de omtalte 
områder, 

Kj ø 

På rejse 
IRAQ 

Viggo Hedegaard rej- 
ser den 4. juli til 
KUFA for ovnarbejde. 
Varighed ca. 4 måne- 
der. 

  

TUNESIEN 

Kenn Nielsen, Dion 
Pedersen og Erik 
Thomsen rejste den 
4. juni til BIZERTE 
på montagearbejde i 
forbindelse med op- 
start af ovnanlæg. 
Varighed ca. 5 måne- 
dér,  
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FLS-Libeck 
I 1961 fik FLS-Ltbeck 
sin første svejseautomat- 
kran til svejsning af møl- 
le- og ovnrørssektioner, 

Svejseautomatkranen, 
der havde en noget pri- 
mitiv konstruktion, var 
beregnet for en max, 
rørdiameter på 5 m. Den 
var imidlertid ikke egnet 
til indvendig svejsning af 
ovnrørssektionerne. 

Som afløser for denne 

svejseautomatkran fik 
FLS-Liubeck i begyndelsen 
af april en ny svejseauto- 
matkran med en arm på 
6,5 m, som er udstyret 
med et tandem-pulver- 
svejseapparat, der er 
konstrueret til såvel ind- 
vendig som udvendig 
svejsning af ovnsektioner, 
Armen har en løftehøjde 
på 8 m og kan drejes 
360 grader, Svejsekranen 
har en undervogn, der 
kører på skinner, og med 
en skinnelængde på 10 m 
har svejseautomatkranen 
en rækkevide på 2 x 60 

m?, 
Billedet viser svejse- 

automatkranen under 

svejsning af en rundsøm 
på en møllerørssektion 
med 5,6 m indvendig dia- 

meter, 

Pc, 

FLS-France 
I juni 1978 aflagde Poul 
Lund Petersen fra LEAP 
og Rudolf Poulsen fra 
EDB -Afdelingens PORS- 
sektion besøg i Paris for 
at orientere om mulighe- 
derne for indføring af 
PORS hos FLS-France, 
Nu ca, 1 år éfter er vi 
i fuld gang. Fra slutnin- 
gen af juni måned skal 
PORS-data prøvetrans- 

mitteres ved brug af en 
såkaldt datarecorder, 
som består af et tastatur, 
ved hjælp af hvilket de 
enkelte data indkodes på 
et magnetbånd, 
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Dette bånd transmitte- 
res via telefonnet til en 
datarecorder hos FLS-H 
og køres derefter ind på 

” dennes computer til be- 
handling, De behandlede 
dåta opsamles på et mag- 
netbånd, som transmitte- 
res tilbage via telefonnet- 
tet. Ved hjælp af en prin- 
ter kan FLS-France selv 
udskrive de ønskede 
PORS-lister, som de 
kendes hos FLS-H. Når 
den nødvendige program- 
mering for on-line for- 
bindelse til PORS-syste- 
met er færdigt, skal 
FLS-France desuden have 
en terminal, således at 
der kan stilles spørgs- 
mål til computéren med 
omgående svar. 

FLS-France er det før- 
ste udekontor, som ind- 
fører PORS, og vi for- 
venter, at det vil være 
til stor hjælp ved afvik- 
lingen af de indværende 
og kommende kontrakter. 

BS 

Alkaim, Irak 
Tirsdag den 10, april af- 
lagde den nyudnævnte 
danske ambassadør i Irak, 
Bengt Johns, officielt be- 
søg i Alkaim, Ambassa- 
døren blev ledsaget af 
handelsråd Alex Nielsen 
og ambassadesekretær 
Costa Yanco. 

Delegationen blev i Al- 
kaim "airport" modtaget 
af Mr. Alameer, Site 
Manager fra State Orga- 
nization for Minerals, 
Mr. Thuy, Field Man- 
ager for Sybetra og L. 
Frank Hansen, FLS' Pro- 
ject Manger. 

I konferenceværelset i 
administrationsbygningen, 
hvor en model af anlæg- 
get er opstillet, informe- 
rede Mr, Alameer om 
kompleksets betydning for 
udviklingen af denne re- 

 



  

gion af Irak, som bortset 
fra primitivt landbrug 
langs floden Eufrat ude- 
lukkende består af gold 
ørken, 

Da komplekset engang i 
fremtiden vil blive ver- 
dens største kunstgød- 
ningsfabrik, vil det kræ- 
ve moderne vej- og jern- 
baneanlæg, som allerede 
er under udførelse sam- 
men med en elektricitet- 
og vandforsyning. Dagen 
efter besøget blev grund- 
stenen nedlagt til en by 
med alle moderne facili- 
teter, som skal opføres 
af et finsk firma i samar- 
bejde med den irakiske 
statsorganisation, ca, 15 
km fra fabrikskomplekset. 

Mr. Thuy informerede 
derefter om komplekset 
som helhed, og L. Frank 
Hansen fortalte om beri- 
gelsesafsnittet, der tek- 
nisk set minder meget om 
en cementfabrik, og som 
er den del FLS-IED leve- 
rér efter turn-key prin- 
cipper og udfører i egen- 

montage. 
Efter en forfriskning 

blev gæsterne vist rundt 
på byggepladsen, hvor 
montagen af de to store 

  

ovne, som engang vil 
kunne kalcinere 11,200 t 
råfosfat om dagen, er 
startet. Der blev også 
tid til aft vise vandværket 
ved bredden af Eufrat, 
som vores venner fra 
Klockner/Hochtief har 

bygget 
Inden frokost blev staff 

campen's faciliteter be- 
set, og ambassadøren og 
hans følge fik et indtryk 
af lejrens trange bolig- 
forhold ved at besøge en 
ugift FLS'er og en fami- 
lie uden børn, som hen- 
holdsvis har 15 og 30 m 

bolig at udfolde sig i. 

  

L. Frank Hansen forkla- 
rer ambassadør Bengt 
Johns, at montagen af de 
to 6,6 x 145 m ovne ikke 
er noget at tale om for 
FLS, mens ambassadese- 
kretær Mr. Yanco beun- 
drer hvad der allerede 
er monteret. 

ad 

Dog har de fleste FLS'ere 
på eget initiativ og med 
ikke ringe fantasi bygget 
en terrasse, som forår 
og efterår giver et for- 
friskende akkompagnement 

til logi'et, 
Ved frokosten i kanti- 

nen for vore gæster, hvor 
også SOM og Sybetra del- 
tog, blev serveret "da- 
gens ret", som dog på 
grund af besøget ikke be- 
stod af kylling, 

Efter talerne sluttede 
det officielle program, 
og vore gæster fik efter 
en anstrengende formid- 
dag lejlighed til at slappe 
af og tale med de enkel- 
te medlemmer af den 
danske koloni i Alkaim i 
Staff Camp'ens fællesklub- 

lokaler. 
Mr. Alameer fra SOM 

og Mr. Thuy fra Sybetra 
mødte dog op i "lufthav- 
nen” før site-flyets re- 
turnering til Baghdad og 
takkede ambassadøren for 

besøget. 

LFH 

Ambassadør Bengt JShns 
(t.v.) sammen med L. 
Frank Hansen på vej til 
byggepladsen. 

   



  

Så er tiden inde til 
at få skrevet en arti- 
kel til OBS. 

Montagen herude går 
meget fint, der arbej- 
des godt og ihærdigt 
fra de to montagefir- 
maer Barata og Indo- 
marine, som FLS har 
kontrakt med for opfø- 
relsen af cementfa- 
brikken. 

Vi har blandt montage- 
lederne to mand fra 
Aalborg. Fernando Ber- 
sabe, som tidligere 
har arbejdet på NOR- 
DEN, har stået for 
montagen af ovnen, 
nu snart er færdig. 
Det er tanken, at ov- 
nen skal prøvekøres på 
Indonesiens frihedsdag 
den 17. august. Arbej- 
det vil være klar på 
denne dag, men om det 
bliver til noget, er 
endnu et spørgsmål, 
idet jernbanen, som 
skal transportere ce- 
menten fra Indarung 
til havnen i Teluk 
Bayur, antagelig ikke 
bliver færdig. I Teluk 
Bayur, en meget smukt 
beliggende havn, ar- 
bejder Jens Andreasen 
fra NORDENs udearbejds- 
afdeling. Jens er mon- 
tageleder ved opstil- 
ling af den store kran 
leveret af NORDEN og 
Aarhus Maskinfabrik. 
Endvidere skal han 1le- 
de montagen af pakke- 
riet, transportbånde- 
ne, elevatorerne m.m. , 
en meget stor opgave. 

Som 
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Montagekran, leveret af Aarhus 
Maskinfabrik og Maskinfabrikken 

NORDEN, i arbejde. 

Til havnen i Teluk 
Bayur er indtil nu an- 
løbet 46 skibe med 
gods til Indarung, 
deraf flere som har 
lastet gods fra Aal- 
borg. Pudsigt var det 
at høre indoneserne 
fortælle om det glade 
liv i Aalborg. 

Vi har fra disse ski- 
be modtaget 5000 luk- 
kede kasser, 1500 
tremmekasser, 800 tøn- 
der, 5000 bundter 

jern, 100 paletter 
samt 2000 stk. uem- 
balleret gods, som i 
vægt svarer til 
25.000 tons. Af dette 
er indtil nu udleveret 
ca. 90 %. Det har of- 
te været besværligt 
at modtage godset. Som 
følge af heftige 
regnskyl er det meget 
svært at anbringe ma- 
terialerne på lager- 
arealerne, da alt så 
er en stor mudderpøl. 

Det er interessant at 
arbejde med alle de 
forskellige arter 
gods. Naturligvis har 
jeg med særlig inte- 
resse fulgt leverin- 
ger af gods fra NOR-   

DEN, idet jeg jo, in- 
den jeg rejste herud, 
havde forberedt ar- 
bejde med leverancer- 
ne til Indonesien, og 
indtil nu har intet 
manglet. En ros til 
plade- og maskinværk- 
stederne: alle de 
mange dele såsom cyk- 
loner, rør, transport- 
bånd, elevatorer m.m. 
har været af meget fin 
kvalitet, let at sam- 
le, og som følge der- 
af går montagen hur- 
tigere. 

Nu er det snart 2 år 
siden jeg kom herud, 
Det har været en ene- 
stående oplevelse. 
Jeg har ved rejser 
herude i Østen til 

Bangkok, Hongkong, 
Taiwan (Formosa 
Kina) og Singapore 
haft lejlighed til at 
gøre sammenligninger; 
og jeg har konstate- 
ret, åt der er ingen 
steder så smukt som 
i netop det område, 
vi bor i. Om søndagen 
tager vi ofte til en 
god badestrand, som 
ligger ca. 20 km fra 
lejren. Der er også



  

  

lejlighed til at kom- 
me ud til nogle ube- 
boede øer, idet nogle 
danskere og englænde- 
re i fællesskab har 
købt en fiskerbåd, 
som vi for et rime- 
ligt beløb kan komme 
med. På øerne kan man 
ved brug af snorkel 
se de meget smukke 
koralrev, hvorimellem 
der svømmer de mest 
farvestrålende fisk, 
man kan tænke sig. 
Dog er det ikke uden 
risiko at svømme der- 
ude, idet der i havet 
er en del hajer. 

En anden yndet fornø- 
jelse har vi hver ons- 
dag og fredag, hvor 
vi på et hotel i Pa- 
dang spiller det po- 
pulære engelske pile- 
spil kaldet DART, Dis- 
se aftener er helt in- 
ternationale. Der kom- 
mer tyskere, svejtse- 
re, englændere og 
amerikanere, og vi 
danske. Men derudover 
er der ikke megen un- 
derholdning i byen 
Padang. Der er f.eks. 
ingen dans nogen ste- 
der, Skal man til fød- 
bold, teater eller 
biograf, er man helt 
sikker på at blive to- 
talt omringet af folk, 
der stiller os en mas- 
se enslydende spørgs- 
mål. 

Med denne artikel hå- 
ber jeg, De har fået 

et indtryk af opholdet 
her i Indarung, og 
sender mange hilsener 
til alle på NORDEN. 

Aal   

Indonesien 

Indonesien er et dej- 
ligt land, hvor jeg 
er meget glad for at 
være. Vi bor 12 km fra 
byen Padang i en stor 
slugt, der er i bjer- 
gene, ca, 250 m over 
havet. Udsigten fra 
min veranda er lige ud 
øver Det Indiske Ocean. 

Selve huset er på 75 
m2 og af sten,. så vi 
kan ikke klage over 
boligforholdene. Der 
er endvidere både 
koldt og varmt vand 
samt et dejligt køk- 
ken, et skønt badevæ- 
relse, to stuer og to 
soveværelser, så der 
er rigelig plads, når 
man bor alene. 

Fabrikken er ca. halvt 
færdig. Den skal være 
monteret færdig den 
17. august, og så be- 
gynder opstarten, som 
skal være afsluttet   omkring juletid, hvor 

jeg påregner at være 
færdig, men det kan jo 
blive lavet om mange 
gange inden den tid. 

Mit arbejdsområde er 
pakkeriet, knuser + 
transport til fabrik- 
ken, ca. 2,5 km gum- 
mibånd, så jeg har 
nok at få tiden til 
at gå med. 

Alting er meget bil- 
ligt her, f.eks. 

Cigaretter 13,44 
pr. karton 

Spiritus 25,- 
pr. flaske 

Cigarer 4,7 
for 10 store 

Oksefilet 16,- pr. kg 
Svinekød 16,- pr. kg 
1 ananas 84 øre 
30 bananer 84 øre 
Frisk laks 16,- pr. kg 
Friske r2- 
jer, 10 cm 
lange 20,- pr. ka 

Hilsen 
Jens Andreasen 

  
Et billede fra båndet. Man kan lige skimte den nye 
knuser bagest i billedet til højre, Der passerer 
også en rivende flod ca. midt i billedet. 
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Juger i Tunesien 
Cementfabrikken i Tu- 
nesien ligger i Bizer- 
te ved Afrikas nord- 
spids ca. 70 km fra 
Tunis. 

Anlægget består af et 
knuseri,… flere km gum- 
mibånd, en 2000 t tør- 
ovn, en Pfiffer råmøl- 
le, 2 cementmøller og 
pakkeri. 

Da fabrikken endnu ik- 
ke er overtaget af 
kunden, var vor opga- 
ve at køre drift i 
3-skiftet vagt for at 
bistå ved mekaniske 
problemer samt have 
kontrol med større re- 
parationer udført af 
tunesiske reparatører. 
På grund af manglende 
vedligeholdelse, op- 
rydning o.s.v. opstår 
der tit kortvarige 
stop, der er utænke- 
lige på vore bredde- 
grader. 

Anlægget har været i 
drift siden efteråret 
1978 og forventes af- 
leveret sidst på året, 
men hvis fabrikken 
fortsat skal lave ce- 
ment, er det nødven- 
digt at have danske 
ingeniører og montø- 
rer på anlægget i en   

årrække frem. 

Vi blev godt modtaget 
af alle danskerne, ca. 
25,. hvoraf halvdelen 
bor i egen bolig, hvad 
der kom os tilgode, 
bl.a. ved at vi blev 
inviteret ud at spise, 
hvilket var meget 
rart, da man bliver 
godt træt af hotelmad. 

Hotellet, vi boede på, 
lå lige ned til Mid- 
delhavet, og da der 
var virkelig godt vejr 
den sidste måned, nåe- 
de vi jo også at få 

lidt sol på kroppen, 

Vore kostpenge var 
det største problem, 
da de overhovedet ik- 
ke stod i forhold til 
de faktiske udgifter, 
hvilket bevirkede, at 
samtlige på anlægget 
måtte supplere op med 
deres egen beholdning. 

I det store og hele 
er Tunesien et udmær- 
ket land at være i, 
men visse regler gæl- 
der jo i de arabiske 
lande, som gør det 
mindre eftertragtet 
på længere sigt. 

Flemming, Kurt, 
Egon øg Mogens 

  

    

Renseanlæg 

Vest 
Når man kaster blik- 
ket vest for fabriks- 
arealerne, vil det 
straks kunne ses, at 
der nu for alvor er 
ved at ske noget i 
forbindelse med etab- 
leringen af det nye 
renseanlæg, bl.a. vil 
det ses, at søen mel- 
lem fabrikken og ha- 
veselskabet er blevet 
tømt for vand; det er 
dog kun en midlerti- 
dig tømning. 

Vandstanden i søen 
inde på fabriksarea- 
let vil også midler- 
tidigt blive sænket 
et par meter. I den 
anledning har Aalborg 
kommune ladet GEODAN 
foretage en jordbunds- 
undersøgelse dels for 
at vurdere risikoen 
for sætningsskader på 
fabriksbygningerne, 
dels for at udarbejde 
forslag til kontrol- 
foranstaltninger - som 
ekstra sikkerhed har 
kommunen tegnet en 
forsikring, der vil 
kunne dække eventuelle 
skader på bygningerne, 

Den om sommeren ofte 
fælt stinkende grøft 
mod vest vil efterhån- 
den blive ledet ind i 
et rørsystem, men hele 
rensningsanlæg-proøjek- 
tet vil nok strække 
sig over 3-5 år og væ- 
re afhængig af kommu- 
nens økonomiske stil- 
ling. 

KvJ
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Sikkerhedsfronte 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde onsdag den 
6. juni 1979 kl. 15.40, 

Deltagere: 
Frede Jensen (FJ) 
Erling L. Jensen (ELJ) 
Jørgen Kjær Svendsen 

JKS) 
Jørgen Kristensen (JK) 
Egon Olesen (E0) 

Sikkerhedsrepræsentan- 
ten fra udearbejde var 
fraværende. 

Dagsorden: 
1. Behandling af punk- 

ter fra tidligere 
møder. 

2. Uanmeldt inspektion. 

3. Gennemgang af ska- 
desrapporter siden 
sidste SiU-møde. 

4. Eventuelt. 

Bore-skæreolier. 
Sikkerhedsqruppen i 
værksted D afprøver i 
øjeblikket en ny type 
lugtfri olie og arbej- 
der fortsat videre med 
kontrollen af bakterie- 
indholdet i øvrige 
olier. 

Sikkerhedsinspektion. 
Sikkerhedsgruppen i 
hal P har denne gang 
foretaget inspektion 
og havde en del at på- 
tale. Sikkerhedsudval- 
get gør i den forbin- 
delse opmærksom på, at 
ikke alene sikkerheds- 
gruppen har ansvaret 
for, at værktøjerne er   

kontrolleret, men i 
lige så høj grad bru- 
geren af værktøjerne. 

  

Støvmasker ved ovnar- 
ejde. 

Den 22. maj blev der 
på Rørdal holdt møde 
om ovennævnte sag, og 
referatet herfra blev 
oplæst. Heraf fremgik 
det, at man senere 
ville modtage en be- 
skrivelse af rens- 
ningsproceduren af 
ovnene. 

Paller. 
Defekte paller skal 
stadig sendes til re- 
paration, og især 
truckførerne bør være 
opmærksom herpå 

Kørsel med 5 t mobil- 
ran. 

Sikkerhedsudvalget 
fastholder, at kun de 
medarbejdere, der har 
certifikat, må betje- 
ne ovennævnte kran. 

Spændingsbegrænsende 
udstyr. 
Man venter stadig svar 
fra Arbejdstilsynet 
vedrørende dispensa- 
tionsansøgningen af 
25. april. 

Indtrufne ulykker. 

eet 1978, udearbej- 

Ti skadekonne fik hån- 
den i klemme mellem 
et bånd og en rulle.     

Fravær: 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
arbejde på ikke stand- 

stadig syge- 

sede genstande. 
lende rengøring. 

Mang- 

15/1. 1979. ha 1 M: 
Tirskadekomne ville 
rage spånerne væk fra 
jernet under borear- 
bejde og fik herved 
højre hånds pegefin- 
ger trukket med bo- 
ret. 
Fravær: 66 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

20/2 1979, hal M: 
En sTagge sprang op 
i øjet på tilskade- 
komne. 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende beskyttel- 
se. 

2/4 1979, udearbejde: 
øft af donkraft 

fik tilskadekomne 
hold i ryggen. 
Fravær: 8 dage. 
Hændelsen skyldes: 
usikker stilling.
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Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 31. 
maj 1979 (grundet sygdom var Hen- 
ning Nielsen fraværende). 

1. Presset på vandet i baderumme- 
ne og til opvaskemaskine er 
blevet bedre, så man vil se ti- 
den an, før der foretages rør- 

udskiftninger. 

2. Det er konstateret, at rengø- 
ringen i omklædningsrummet er 
blevet bedre, efter at der nu 
foretages spulning noget ofte- 
re. 

3. De nye garderobeskabe er an- 
kommet, men der afventes låse 
hertil, før placeringen vil 
blive foretaget. 

4, I ferien foretages den sædvan- 
lige hovedrengøring. Arne Chri- 
stensen foranlediger opsat op- 
slag om tømning af garderobe- 
skabene inden ferien. 

5. Siden sidste møde har der fun- 
det tyveri sted fra garderobe- 
skabene; foranlediget heraf 
har Arne Christensen opsat op- 
slag med henstilling om ikke 
at lade værdier ligge i uaflå- 
sede skabe. 

6. Helmuth Hansen vil indhente 
tilbud på det isoleringsarbej- 
de, hvortil der er afsat en 
reservation på kr. 15,000 i 
budgettet for 1979. 

ÆnEn 

DERFOR - MASKE 

To bilister kolliderede, og en 
politipatrulje kom straks til 
stede. - Nå, spurgte en af be- 
tjentene, hvem har skylden? 

- Spørg ikke mig, sagde den ene 
af bilisterne, - Jeg så et helt 
andet sted hen!       

  

E PERSONALIA 
    

Fødselsdag 

Johannes Nielsen 
fylder 60 år den 
7. september 1979 

Udlært 

4.7.1979 

[1 Peter Romanius 
"4 Christensen 

udlært som 
i maskinarbejder 
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FODBOLD 

Efter at have tilkæm- 
pet os et uafgjort re- 
sultat mod Chloride 
(vi var bagud 2-0) på 
3-3 afsluttede vi der- 
med forårsturneringen, 

Vort hold har spillet 
godt i foråret, og det 
er blevet til 12 point 
ud af 18 mulige, et 
resultat, vi kan være 
tilfredse med. Det e- 
neste hold, som vi di- 
rekte var nedspillet 
af, var Brugsen, 
a-rækkens suveræne 
hold. 

Resultaterne blev som 
følger: 

Norden  -Posten 3-1 
C.H.L. 1-Norden 3-2 
A.C.E. -Norden 1-1 
F.R.B. -Norden 0-3 
Norden --D.B. 1 0-3 
D.D.B. -Norden Brad 
Posten -Norden 1-3 
V.I.A. Norden 1-2 
Norden -C.H.L. 1 3-3 

Simon har for øvrigt 
igen fået vendt støv- 
lerne rigtigt og er 
vor topscorer med 
11 fuldtraæffere.   

sport 
E,L.54- FINALE 

Nordens fodboldhold 
var som bekendt igen 
repræsenteret i 
F.L.S. finalen, men 
heller ikke i år for- 
måede vi at vinde po- 
kalen over det meget 
velspillende FLS-H 
hold. Det blev til et 
nederlag på 4-1, men 
en dejlig dag var det 
og programmet, som 
FLS-H havde lavet, 
var helt tip-top. 

Efter kampen var der 
frokost på Valby ma- 
skinfabrik, og deref- 
ter gik turen til 
idrætsparken, hvor vi 
overværede den danske 
pokalfinale, en ople- 
velse for os jyder, 
der jo ikke hver an- 
den søndag har mulig- 
hed for at komme i 
"parken", 

Derefter var der spis 
ning kl. 18 på en re- 
staurant nær Tivoli, 
som hed "A Beefstouw" 
og det kan nok være, 
at der blev serveret 
bøf for alle pengene, 
først friturestegte 
hummerhaler, derefter 
en centimeter tyk 
Herefordbøf, så der 

  

  
NORDENS fodboldhold   

var med garanti in- 
gen, der gik sultne 
"fra borde"; 

Der var samling kl. 22 
med afgang til luft- 
havnen, og vi kan ro- 
ligt sige, at alle 
havde fået så hatten 
passede både på kryds 
og på tværs. 

Calle 

DEN SORTE MAND 

"Ud med dommeren". 
"Dommer, hvor har du 
trukket dit dommer- 
kort? Hvad synes du 
om kampen dommer? - 
det var bare en skam, 
at du ikke så den!" 

Ak ja, der er vel ikke 
en af os, der kan sige 
sig fri for i et eller 
flere tilfælde at have 
brugt disse eller an- 
dre smigrende ord om 
eller over for "manden 
i sort". Hånden på 
hjertet. Hvis du tæn- 
ker dig godt om, har 
du så ikke været i 
den situation, at du 
i stunder, hvor du 
ikke er revet med af 
øjeblikkets stemning, 
Synes, at det er ret 
enestående, at menne- 
sker frivilligt brin- 
ger sig i den situa- 
tion; åt de løber ri- 
sikoen for verbalt - 
ja, desværre også kor- 
porligt - at blive 
forulempet i større 
eller mindre grad. 

Dommere er jo også 
mennesker - med menne- 
skers lyder og dyder - 
og det bør vi, spille- 
re og tilskuere - og 
ikke mindst trænere/ 
ledere - tage i be- 
tragtning, når vi 
deltager i eller over- 
værer en sportskamp. 
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