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Fiskeri forbudt på Nordsøen 
(se side 2).
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Redaktionsudvalg 
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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. 
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Besøg på olieplatform 
FISKERI FORBUDT 

Det første forbuds- 
skilt, man møder midt 
ude på Nordsøen, når 
man sætter fødderne 
på en olieplatform, 
forkynder, at fiskeri 
er forbudt. Det synes 
som et paradoks, da 
der er vand i miles 
omkreds - men forbu- 
det er ikke iværksat 
for bevarelse af de 
sidste fisk i Nordsø- 
en, men af frygt for 
at sprængte nylonliner 
og kroge kan skade 
dykkere, der inspice- 
rer borerør og plat- 
formsstruktur. 

NORDEN har arbejdet 
med undersøgelse af 
ordremuligheder inden 
for off-shore marke- 
det i den danske del 
af Nordsøen (GORM- 

  
  

feltet), og 1 den for- 
bindelse blev der af- 
lagt et søndagsvisit 
på en britisk olie- 
platform (BP"s Forties 
felt): 

HELIKOPTER 

Transporten ud til 
felterne sker med he- 
likopter fra Aberdeen, 
verdens største heli- 
port. Påklædningen er 
et kapital for sig. 
Man skal iføres "over- 
levelsesdragter" med 
tætsluttende snøringer 
ved ankler, håndled og 
hals samt specielle 
sikkerhedsstøvler,. Når 
man efter at have set 
en instruktionsfilm 
om, hvordan man skal 
klare sig, hvis man 
ender "i baljen", næ- 
sten ikke kan røre en 
finger for båre sikker- 

  
Landing på olieplatform



hedsudstyr, så.trøstes 

man alligevel, når man 

konstaterer, at pilo- 

terne kun er iført 
sweaters. 

Der kan være 20 passa- 
gerer i helikopteren, 
men en del af kapaci- 
teten kan optages af 
gods og maskindele, 
som fastspændes alle- 
vegne, så man knap 
kan få plads til fød- 
derne på gulvet. 

Flyveturen ud til fel- 
terne tager ca. 2 ti- 
mer, og man flyver 
faktisk lige ud over 
det meget omtalte 
vandområde "Sperling- 
kassen". 

OLIEFELTET 

Forties feltet består 
af 4 store platforme, 
som ligger inden for 
et område på 7 x 7 km. 
Vanddybden er ca. 130 
m, og underste dæk 
ligger 30 m over vand- 
overfladen - når den- 
ne er i ro. De stør- 
ste bølger kan godt 
blive 30 m høje. Hver 
platform karakterise- 
res af en iøjnefalden- 
de gasflamme, som kan 
ses på lang afstand, 
og landingen med heli- 
kopteren sker med pro- 
fessionel præstation 
på et frimærke af et 
helikopterdæk, som er 
placeret midt mellem 
flammetårn, boretårn 
og store kraner. 

PLATFORMEN 

En olieplatform er et 
kompliceret anlæg - en 
komplet fabrik på 4 e- 
tager, der er stillet 
på stylter midt i ha- 
vet. Man er selvforsy- 
net med strøm, men el- 
lers må alle andre 
fornødenheder tilfø- 
res fra land med sær- 

lige forsyningsskibe. 

Der er knap med plads   

alle vegne - hver 
kvadratmeter er udnyt- 
tet til maskinudstyr 
o.lign. 

Der arbejder ca. 100 
mand på hver platform, 
og det sker på mange 
forskellige fronter. 
Der bores nye produk- 
tionshuller ud over de 
20, der allerede fin- 
des, og foruden drif- 
ten af de daglige pro- 
cesser foretages der 
vedligeholdelse på det 
maskinelle udstyr. Man 
var for tiden ved at 
udvide mandskabsloka- 
liteterne ved udbyg- 
ning af en karnap på 
platformen - ude over 
vandoverfladen. En ud- 
videlse af helikopter- 
dækket var netop ble- 
vet udført på rekord- 
tid - og vanskelighe- 
der lå bla: i, at 
dækket skulle kunne 
benyttes, mens arbej- 
det stod på. 

Det store antal beskæf - 
tigede stiller betyde- 
lige krav til beboel- 
ses- og kantinefacili- 
teter. Det kan nævnes, 
at der er biograf med 
film hver dag - og det 
tilsyneladende ensidi-   

ge repertoire indike- 
rede, at der var tale 
om en verden af mand- 
folk, som var langt 
fra landlivets glæder. 

Fra olieplatformen går 
en 160 km ølieledning 
ind til kysten - og 
produktionen fra For- 
ties feltet udgør en 
meget betydelig del af 
det britiske oøliefor- 
brug. 

Gassen, der er et bi- 
produkt, sendes efter 
nedkøling og kompres- 
sion ind i olielednin- 
ger til land. 

ARBEJDSFORHOLD 

De specielle arbejds- 
betingelser på en 
platform fordrer, at 
arbejdstiden er 12 ti- 
mers arbejdsdag i 2 
uger efterfulgt af en 
uges frihed i land. 

Nøgle af folkene, vi 
talte med, satte stor 
pris på denne arbejds- 
form, som på grund af 
den koncentrerede ar- 
bejdstid gav lang og 
samlet frihed på 
landjorden. 

WK 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag den 25. okto- 
ber 1979 kl. 15.40 af- 
holdtes ordinært møde 
i samarbejdsudvalget. 

Peder Christensen øn- 
skede referaterne af 
SU-møderne gjort mere 
fyldestgørende. 

W. Kok oplyste, at 
Knud Ørvad Jensen har 
ønsket at fratræde 
sin stilling pr. 30.11: 
79. Denne stilling og 
en stilling som værk- 
fører på udearbejde 
er opslået ledig. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Udvalget for forslags- 
kasser har afholdt mø-= 
de og gennemgået de 
først indkomne for- 
slag. Senere indkom- 
ne forslag vil blive 
gennemgået på næste 
møde. 
Spændingsbegrænsende 
ads Er tir svejsevær- 
ker er anskaffet og 
er ved at blive monte- 
ret. Endvidere er der 
indkøbt 5 ensrettere. 
Kklubfaciliteterne for 

u er ved at væ- 
re i orden. 
Spørgsmålet om centra- 
liseret materiaTeud- 
skrivning viT blive 
taget op, når P. Rus- 
holt er færdig med ar- 
bejdet i forbindelse 
med montagen af grave- 
maskinen. 
Sikkerhedskonference 
vi ive af ho 
og 30. oktober. 
Afdelingsudvalgene er 
anmodet om at sætte 
tidsterminer i refe- 
raterne. 
Det er hensigten at 
afholde en SU-konfe- 
rence i februar måned. 
Spørgsmålet om komme- 

ider er færdig- 
behandlet. 
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Det er hensigten at 
sætte ny port til hal 
Y på budgettet ti 
fæste år og så fore- 
tage en midlertidig 
reparation af den nu- 
værende port. 
Pasningen af de grøn- 
ne områder på fabrik- 
ken foregår nu mere 
regelmæssigt. 
Nordens medarbejdere 
kan få lejlighed til 
at se den store gra- 
vemaskine på Rørdel 
Der vil b re arran- 
geret besøg en lørdag 
formiddag. Gravema- 
skinen regnes med at 
være i drift inden 
nytår. 
Bjarne Maylann ønske- 
de en afklaring på 
spørgsmålet om porten 
i hal R. 
Peder Christensen ef- 
terlyste fremtidige 
planer for hal S. VW. 
Kok svarede, at ryt- 
teren bliver isoleret, 
og der vil blive set 
på toiletforholdene 
dernede. 

  

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget af- 
oTdt møde den - au- 

gust. 
Vedrørende bore-skære- 
olier har sikkerheds- 
gruppen i værksted D 
kontaktet ingeniør 
Lene Mikkelsen på 
Rørdal for at få at 
vide, om vore analy- 
ser var rigtige. 
Endvidere har Jydsk 
Teknologisk Institut 
bedt om at måtte in- 
terviewe nogle af vo- 
re medarbejdere, der 
arbejder med bore- 
skæreolier, for at få 
oplyst, hvilke gener 
olierne afstedkommer, 
og hvad der gøres for 
at forhindre eventu- 
elle gener.   

På udearbejde har der 
været afholdt et sik- 
kerhedsmøde, hvori 
deltog ingeniør Lene 
Mikkelsen, og hvor 
man drøftede støvge- 
nerne. 
De uanmeldte inspek- 
tioner viser, at det 
er de samme fejl og 
mangler, der går igen 
fra gang til gang. Der 
var ønske om, at der 
ved næste inspektion, 
der foregår på udear- 
bejde, er en sikker- 
hedsrepræsentant med 
fra udearbejde for at 
vise rundt. 
kantineudvalget af- 

0 møde den 1. ok- 
tober. 
Man syntes, at man 
skulle beholde højt- 
taleranlægget til spi- 
sesalen, da der evt. 
kunne blive brug for 
det igen. 
Der har været afholdt 
møde i alle afdelings- 
udvalgene. 

OS 
Hvad vil din søn gøre, 
når eksamenen er over- 
stået? 
Ja, jeg tror, han vil 
forsøge en gang til. 

56 

  

        

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigelse ti 0 
mand i 4. kvartal 
(90 %), i maskinværk- 

til man 
(95 %) og i montage- 
værkstedet ti mand 
(95 37:



Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
TIT 30 mand i 6 uger 
og på rejsearbejde til 
7 mand 7 12 uger. 
Frede Jensen nævnte, 
at man nu regner med, 
at der vil være fuld 
beskæftigelse resten 
af året, men så vil 
der komme et betyde- 
ligt fald efter jul. 
FLS prøver at hjælpe 
ved at fremrykke se- 
nere leverancer. Såle- 
des har vi fået ordre 
på nogle kølerrør, 
der først skal leve- 
res næste år. 
W. Kok nævnte, at ef- 
ter at Norden har fået 
samme status som de 
øvrige maskinfabrik- 
ker, skulle der fore- 
ligge bedre grundlag 
for udarbejdelse af 
budgetter. Der har i- 
midlertid været en 
nedgang i FLS” ordre- 
beholdning til næste 
år, men man forventer 
muligvis en stigning 
sidst på året. FLS” 
planlægnings- og ind- 
købsafdeling har gjort 
og gør stadig et stort 
arbejde for at skaffe 
produktion til Norden, 
men det vil langtfra 
dække vort behov. 
Der er afgivet tilbud 
på en broskraber, men 
at konkurrencen er me- 
get hård fremgår af, 
at der foreligger et 
finsk tilbud på 2/3 af 
vort. 
Vi havde håbet at få 
nogle rundlagre i or- 
dre, men disse er gå- 
et til en dansk fa- 
brik, der samtidig 
skal foretage konstruk- 
tionen. 
Søren Tousgaard nævnte 
fordelen ved at have 
en tegnestue på ude- 
bene. hvilket ville 

skabe mulighed for 
flere ordrer. 
Der er gjort store be- 
stræbelser for at 
skaffe ordrer fra an-   

den side, hvilket og- 
så har resulteret i 
ca... 1.200 t værftsår- 
bejde (svarende til 
25-30 mands beskaæfti- 
gelse i 1/2 år), men 
til lave priser. Det 
er glædeligt, at der 
har kunnet træffes 
faste aftaler med med- 
arbejderne om time- 
forbruget. 
Der er foretaget un- 
dersøgelser med hen- 
syn til leverancer 
inden for offshore- 
markedet. Vi har så- 
edes afgivet tilbud 

på nogle opdriftstan- 
ke, men ordren gik 
til anden side. En 
engelsk henvendelse 
om samarbejde i for- 
bindelse med montage- 
arbejde på de danske 
platforme har man måt- 
tet opgive på grund 
af projektets stør- 
relse og karakter. 
Det tidligere nævnte 
flammetårn, hvorpå vi 
har afgivet tilbud, 
håber vi kan føre til 
ordre. Kravene her er 
meget høje, og der er 
i denne forbindelse 
bl.a. nedsat en pro- 
jektgruppe (S. Krogh 
Sørensen, Frede Jen- 
sen og Jørgen Mølbak) 
til at lede arbejdet, 
hvis det kommer i or- 
dre. 
Vi har fået ordre på 
3 stk. Akva-Purifier, 
og ingeniør Jørgen 
Mølbak vil hjælpe på 
dette område. 
Vi er i gang med 2 
skorstene til Dana- 
th. 

Trods den store ind- 
sats, der gøres, er 
udsigterne for næste 
år dårlige. Vi må se 
i øjnene, at det ikke 
bliver muligt at und- 
gå en reduktion af 
styrken i det kommende 
år, 
Mogens Sall nævnte, 
at i tilfælde af af- 
skedigelser kunne der   

måske på udearbejde 
blive arbejde til nog- 
le af folkene, hvis 
der her viser sig mere 
arbejde. 
Peder Christensen fore- 
slog, at afdelingsud- 
valgene og tillidsmæn- 
dene holdes løbende 
orienteret om situa- 
tionen, hvilket W. Kok 
var enig i. 
Bevillinger: Svejseplan 
T hal F, isolering af 
ydervægge i omklæd- 
ningsrummene, gevind-= 
skæremaskine i hal U, 
svejsegenerator på 
udearbejde, C0»-svej- 
seværk i hal P, brugt 
CO, i hal M, isole-= 
ring af rytter i hal 
5, sømpistol i hal V, 
C0s-svejseværk i hal 
M, indretning af skur- 
vogn til klublokale 
på udearbejde, bore- 
maskine på udearbej- 
de, el-udstyr i prø- 
verum i hal S og iso- 
lering af loftrum i 
magasin. Herudover er 
der bevilget repara- 
tion af havnens jern- 
spuns. 2/3 af den nu- 
værende kaj vil blive 
fornyet. Arbejdet re- 
præsenterer ca. 2,5 
miT1… kr. 

Ferie 1980 

Man drøftede en af 
ferieudvalget frem- 
lagt ferieplan for 
ferien 1980. De inde- 
klemte dage var der 
enighed om, men derud- 
over forelå 2 forslag 
til resten af ferien. 
Der er fra fabrikkens 
side ønske om en fast 
sommerferielukning, 
ider der sidste år i 
den valgfrie uge før 
og efter den faste 
ferielukning opstod 
betydelige problemer 
for fabrikkens drift, 
hvilket man ønsker 

at undgå. 
SU var enige om, at



ferieudvalget arbej- 
der videre med spørgs- 
målet ud fra disse 
synspunkter og frem- 
kommer med et endeligt 
forslag til næste SU- 
møde, 

Afdelingsudvalg 

Peder Christensen 
fremsatte ønske om, at 
afdelingsudvalgene op- 
tager et fast punkt 
vedrørende lærlingenes 
turnusordning på dags- 
ordenen for deres mø- 
der. Der var enighed 
om, at formand og 
næstformand giver med- 
delelse til afdelings- 

udvalgene herom. 

Udearbejde 

Mogens Sall gjorde op- 
mærksom på, at der ik- 
ke i år havde været 
deltagere fra udear- 
bejde på studieturene 
til Herning-messen og 
til København. 
W. Kok svarede, at det 
inden for de mulige 
rammer tilstræbes, at 
deltagerne i turene 
til Herning-messen ud- 
vælges blandt medar- 
bejdere, der arbejder 
med indkøb og aktuelle 
maskinanskaffelser. 
Det blev foreslået, at 
der tages hensyn til 
repræsentanter fra 
sikkerhedsgrupperne og 
afdelingsudvalgene ved 
ture til Herning-mes- 
sen. 
Med hensyn til studie- 
turen til København 
svarede N. Aa. Nør- 
gaard, at udvælgelsen 
udelukkende foretages 
efter anciennitet, så 
det er rent tilfældigt, 
at der ikke har været 
deltagere fra udear- 
bejde. 
Mogens Sall frembragte 
et spørgsmål om rejse- 
penge i indland, men 
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dette falder uden for 
SU”s behandling. 
Frede Jensen foreslog, 
at spørgsmål som de, 
der blev frembragt 
under dette punkt, 
fremover blev behand- 
let i det lokale af- 
delingsudvalg. 
SU var enige om, at de 
fremførte sager typisk 
var ting, der egnede 
sig for behandling i 
afdelingsudvalget. 

Bevillinger 

Dette punkt var bort- 
faldet. 

Eventuelt 

Der var enighed om, 
at der fremtidig ikke 
ryges på møderne. 
Derimod indføres en 
fast rygepause midt 
i mødet. 

Mødet hævet kl. 17.35. 

  
- Man får da ikke me- 
re varme, fordi poli- 
tikerne er i ilden.   

Orientering fra 
bestyrelsesmødet 

29.10.1979 
Såvel et foreløbigt 
skøn over regnskabs- 
resultatet for 1979 
som budgettet for 1980 
blev drøftet på mødet, 
og man omtalte årsa- 
gerne til den nedad- 
gående tendens, der i 
nogen tid har været i 
resultaterne, og hvåd 
der kan gøres for at 
standse denne uheldi- 
ge udvikling. Besty- 
relsen godkendte bud- 
getmaterialet for 
1980. 

Den af den lokale 1e- 
delse skriftligt ud- 
arbejdede beretning 
blev grundigt gennem- 
gået og mundtligt 
suppleret med hændel- 
ser, der har fundet 
sted efter udarbejdel- 
sen. Bestyrelsen god- 
kendte et af ledelsen 
udarbejdet udkast til 
organisation, og en- 
delig blev konsulent- 
firmaet IK0”s rapport 
vedr. "Hovedlayout" 
gennemgået og drøftet. 

or 

MELLEM VENNER 

- Har du nogensinde 
været med i et seks- 
dagesløb? 
- Ja, jeg lånte en- 
gang Hansen 100 kro- 
ner, og da løb jeq 
ham på dørene en hel 
uge for at få dem 
igen.



Budgettering 
Storm P,”s berømte ord 
om, at det er svært at 
spå - især om fremti- 
den, kan mange regn- 
skabsfolk i disse dage 
nikke anerkendende 
fl. 

Der udarbejdes nemlig 
budgetter for det kom- 
mende år - også på 
NORDEN, idet vore bud- 
gettal skal indgå i 
hovedkontorets samlede 
budget. 

Vi har en medarbejder- 
stab og et fabriksan- 
læg, som jo meget ger- 
ne - også i 1980 - 
skulle vise fuld be- 
lægning, men hvordan 
får vi så det? 

Det er her, budgette- 
ringsfantasien må i 
sving, og fantasien 
skal selvfølgelig un- 
derbygges med så rea- 
listiske facts, som 
det er muligt at få, 
men når vi ikke har en 
ordrebeholdning, der 
tilnærmelsesvis stræk- 
ker sig så langt som 
til udgangen af 1980, 
må hullerne udfyldes. 

Som underleverandør er 
det jo heller ikke 
nemt at forudsige, 
hvilke produkter der 
vil komme til at fylde 
hullerne ud, og da ik- 
ke alle produkter er 
lige egnede for os, er 
der også her en vis 
usikkerhed ved budget- 
teringen, men dels ud 
fra tidligere års er- 
faringer og dels ud 
fra de prognoser, vi 
kan få fra hovedkonto=- 
ret og andre kunder, 
opbygger vi så budget- 
tet. Det skal i den 
forbindelse nævnes, 
at vi selvfølgelig og- 
så over for FLS må væ- 
re fuldt ud konkurren-   

cedygtige. 

Indtægtsbudgetterin- 
gen er udgangspunktet 
i budgettet, og om- 
kostningerne til sel- 
ve fremstillingen 
(de såkaldte stykom- 
kostninger) sættes så 
i relation hertil, 
hvorimod de faste om- 
køstningers beløb må 
fremskaffes på for- 
skellig måde. 

Budgetteringen er ik- 
ke noget one-man show, 
og regnskabsafdelin- 
gen indhenter de til 
budgetteringen nød- 
vendige oplysninger 
mange steder fra, 
bl.a. er afdelingsud- 
valgene her til megen 
hjælp. 

HVAD LAVER DUT 

  

rationer (delvis ud- 
skiftning af spuns- 
væg); hertil kommer 

4 mill. kr. 4 /1979, 
Den store udgift må 
dog ses i forbindelse 
med, at der ikke i 35 
år har været ofret ret 
store beløb på vedli- 
geholdelsen af havne- 
anlægget, Også miljø- 
lovgivningen har bety- 
det stigende investe- 
ringsudgifter. 

Efter færdiggørelsen 
af driftsbudgettet, 
der - som det fremgår 

af ovenstående - vel 
nok ér mere tidkræ- 
vende, end de fleste 
tror, skal der så ud- 
arbejdes et finansie- 
ringsbudget, for pen- 
gene til driften og 
investeringerne skal 

     
    

Til driftsbudgettet 
hører også investe- 
ringsbudgettet, og til 
dette har der i de se- 
neste år måttet reser- 
veres meget store be- 
løb til udgifter, der 
ikke har direkte til- 
knytning til produk- 
tionen. Det vil såle- 
des i 1980-budgettet 
være nødvendigt at 
reservere 2,2 mill. 
kroner til havnerepa- 

JEG ER. VED AT FINTE 
TALLENE TIL NÆSTE 

ÅRS 

jo også fremskaffes. 

Efter at budgetbilage- 
ne er udfærdiget, skal 
de så godkendes dels 
af NORDENs: interne be- 
styrelse og dels af 
FLS” direktion, men 
inden vi når så langt, 
er det, at vi hvert 
år sender Storm P. en 
venlig tanke for hans 
kloge ord. 

KVJ



Venezuela 
Lige et par ord her 
ovre fra Venezuela, 
hvor solen står højt 
på himlen. 

Jeg startede fra Aal- 
børg den 27/7 om mor- 
genen kl. 10.00. Så 
næste dag kl. 14.00 
gik turen til New York, 
hvor jeg landede kl. 
19.00 New York tid, og 
der er 5 timers for- 
skel,d-v.s5. når kl. er 
12,00 i Venezuela (det 
er den samme tidsfor- 
skel), så er kl. 17.00 
i Danmark, så det er 
jo lidt af en hård om- 
væltning. 

Næste morgen skulle 
jeg videre til Venezu- 
ela kl. 10.00, hvor 
jeg så var kl. 15.00. 

Næste morgen kom der 
en taxi efter mig, og 
da han hverken kunne 
dansk eller engelsk, 
og jeg ikke kunne 
spansk, satte jeg mig 
ind i taxien og tænk- 
te, hvor mon han fører 
mig hen, men vi lande- 
de da ude på fabrik- 
ken, som hedder Fabri- 
ca Nacional De Cemen- 
tos. 

Caracas, som er hoved- 
staden i Venezuela, 
har ca. 4 mill. ind- 
byggere, så det er en 
vanskelig by at finde 
rundt i. Der går en 
auto pista (motorvej) 
igennem Caracas, og 
hvis man kommer af 
auto pistaen det for- 
kerte sted, så kan man 
godt være så uheldig 
at komme til at køre 
rundt i et par timer, 
fordi det er så svært 
på grund af, at næsten 
alle veje er ensret- 
tet; 

Der er 11 medarbejdere 
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fra F, L. Smidth på 
anlægget. Vi regner 
med at starte op om- 
kring den 1/10, så 
det bliver noget med 
at bo ude på kontoret 
en gang imellem, da vi 
er 3 mand, der bor på 
hotel i Caracas, og 
der er jo 70 km hver 
vej, så det er jo ik- 
ke sikkert, at man 
får lyst til at fore- 
tage den lange rejse 
hver dag under opstar- 
ten, fordi det jo er 
sjældent, at det kun 
bliver en arbejdsdag 
på 8 timer. 

Mit arbejde her på 
fabrikken består i at 
reparere homogenise=- 
ringen. Der er nok at 
se til herovre. 

Nu får I ikke mere 
for denne gang. 

Hilsen til alle med- 
arbejderne på NORDEN. 

John 

England 
PA MONTAGEARBEJDE OG 
TIL LANDSKAMP PÅ 
HEMBLEY 

Den 30/6 k1. 7.15 
startede jeg med fly 
fra Aalborg til Kø- 
benhavn for at modta- 
ge instruktion fra 
FLS angående en mon- 
tage af cementmølle 
og et symetrogear. 

På den fabrik, hvor 
jeg skulle arbejde, 
havde man endvidere 
fået et problem med 
en tallerkenseparator, 

og jeg skulle også   

stå for denne montage 
og eventuelle omfor- 
andring. 

Efter ankomsten til 
London kunne jeg hen- 
vende mig til Avis og 
leje en bil, som jeg 
skulle have i den tid, 
jeg var i England. Da 
jeg havde modtaget bi- 
len, kunne jeg begive 
mig ud på turen til 
fabrikken, hvor jeg 
skulle arbejde, og 
som lå ca. 100 km fra 
London. I London er 
det rent ud sagt for- 
færdeligt første gang 
at skulle køre i ven- 
stre side af vejen og 
så samtidig den stær- 
ke trafik, der altid 
er i London, men det 
lykkedes dog langt om 
længe at komme på den 
rette vej og komme ud 
af byen. Derefter var 
der ingen problemer 
resten af vejen til 
fabrikken. 

Det lykkedes at få 
Sseparatoren til at 
fungere efter det for- 
mål, den var konstru- 
eret til. Her vil jeg 
gerne sige, at man al- 
tid som montør for FLS 
kan få de oplysninger, 
man søger, ved at rin- 
ge til FLS København, 
og de er også altid 
mere end villige til 
at hjælpe i en sådan 
situation. 

Næste morgen hilste 
jeg på de montører, 
som skulle hjælpe med 
montagen af gear og 
mølle. Det var et fir- 
ma fra London, som fa- 
brikken havde lejet 
folk hos, og de arbej- 
dede på nogenlunde 
samme måde som vor 
montageafdeling der- 
hjemme, så det gav 
ingen problemer. 

Angående montagen er 
der for så vidt intet



at fortælle. Den gik 
fint og uden proble- 
mer og varede ikke 
længere end den tid, 
der var beregnet til 
den, så efter 8 uger 
kunne jeg kontakte 
FLS og melde montagen 
færdig, hvorefter jeg 
fik tilladelse til at 
tage hjem. 

Jeg vil dog lige for- 
tælle om min største 
oplevelse i England, 
og det var da England 
og Danmark skulle 
spille fodboldlands- 
kamp på Wembley. Den- 
ne kamp var jeg nem- 
lig så heldig at kun- 
ne overvære sammen 
med nøgle af montører- 
ne ude fra fabrikken, 
og det var en af de 
helt store oplevelser, 
som jeg meget nødigt 
ville have undværet. 
Resultatet kender I 
jo, men selve kampen 
var meget velspillet, 
og Danmark var abso- 
lut lige så tæt på 
sejren som England. 

Alt i alt var det en 
meget lærerig tur, 
hvor der også var me- 
re erfaring at hente, 
og den kan man jo al- 
drig få nok af. 

Til sidst vil jeg ger- 
ne opfordre alle, der 
har lyst og lidt er- 
faring med det pågæl- 
dende stykke arbejde, 
til at tage mod til 
sig og melde sig til 
rejsearbejde, da det 
giver en masse erfa- 
ring, både med hensyn 
til arbejdet og med 
andre mennesker, men 
gør det ikke, hvis 
man er i tvivl om, 
om man kan klare ar- 
bejdet, for så bliver 
det for surt i det 
fremmede. 

Henning Andersen 
Montageafd. Rørdal   

svejsning 
SVEJSNING UNDER SÆRLI- 
GE ARBEJDSFORHOLD. 

(SPÆNDINGSBEGRÆNSENDE 
UDSTYR). 

Som meddelt i referat 
fra sikkerhedsudvalgs- 
mødet den 30.08.1979 
vår der fra Arbejds- 
tilsynet givet dispen- 
sation indtil den 1. 
november 1979 med ind- 
køb og installation af 
spændingsbegrænsende 
udstyr. 

Dispensationen har mu- 
liggjort, at der har 
været lejlighed til at 
prøve at finde frem 
til det bedst egnede 
udstyr. 

Efter forsøg og under- 
søgelse af de fabrika- 
ter, der var med i 
slutspurten, er det nu 
besluttet at indkøbe 
sikkerhedsudstyr til 
i alt $0 transformato- 

"Nielsen 
A/S". 

rer af mærket 
& Rønnes Eftf. 

  

  

Årsagen hertil er, at 
det i den vejledning, 
der er udsendt af Ar- 
bejdstilsynet, bl.a. 
hedder: 

"Ved arbejde i svej- 
seværksteder, hvor 
svejseren hele tiden 
står på et tørt gulv 
(også betongulv), vil 
man indtil videre ik- 
ke kræve spændingsbe- 
grænsende udstyr an- 
vendt." 

Transformatorerne i 
hal M vil for at und- 
gå forvekslinger bli- 
ve forsynet med en af- 
mærkning med rød far- 
ve, 

Dette skulle muliggø- 
re, åt man straks vil 
kunne se, hvis sådanne 
apparater tilsluttes 
på steder, hvor der 
skal anvendes spæn- 
dingsbegrænsende ud- 
styr på svejsetrans- 
formatorerne. 

2 
æ ea 

Svejseværk monteret med spændings- 
begrænsende udstyr. 

Det er endvidere ved- 
taget ikke at anskaf- 
fe spændingsbegræn- 
sende udstyr til de 
svejsetransformatorer, 
der er anbragt i hal 
M. 

Til orientering kan 
oplyses, at det spæn- 
dingsbegrænsende ud- 
styr vil koste firma- 
et ca. 300.000 kr.



Uforudsete 

Blandt mange opgaver, 
som denne afdeling har 
været involveret i si- 
den sidste OBS, er der 
en, som fortjener lidt 
omtale. 

I forbindelse med byg- 
ning af et nyt slemme- 
ri på Rørdal skulle 
kridttransportbånd 51 
understøttes på tre 
nye broer. Broerne er 
fremstillet på NORDEN, 
og udearbejdsafdelin- 
gen har forestået mon- 
tagen af såvel broer 
som bånd. Hele projek- 
tet var udformet af - 
og blev styret af - 
Danalith. 

Udearbejde 
problemer løst ved fælles hjælp 

betød, at i forbindel- 
se med projektets af- 
vikling måtte kridt- 
båndet kun standses i 
kortest mulig tid. 

Medens bånd S1 var i 
drift, monteredes den 
store pladedragerbro, 
spændvidde ca. 26 m, 
og profiljernsbroen, 
som forbinder plade- 

Til montagen af den 
sidste bro ind til ek- 
sisterende slemmeri 
var afsat 48 timer, 
som afvikledes i 
3-skiftet vagt.   disse 48 Arbejdet i 

  

  

  
Rørdal. Kridtbånd S1 monteret på 

nye understøtningsbroer. 

Idet kridt udgør langt 
den største del af rå- 
materialerne ved ce- 
mentfremstilling, og 
da bånd S$1 er eneste 
tilførselsbånd for 
kridt til cementfabrik- 
ken, kan dette bånd 
vel kaldes en af Rør- 
dals livsnerver,. Dette 

10 

timer var nøje plan- 
lagt, og hele procedu- 
ren var gennemgået på 
flere byggemøder, så 
alle var nøje klar 

over, hvad der skulle 
ske. Følgende er nog- 
le af hovedaktivite- 
terne, som skulle af- 
vikles i løbet af den 

draåagerbroen med terræn. 

  

fastsatte tid: 

1) Overskæring og til- 
bagetrækning af 
bånd. 

2) Demontage af bånd- 
stativer på eksi- 
sterende betonbro. 

3) Nedtagning af be- 
tonbro samt fjer- 
nelse af understøt- 
ning. 

4) Montage og opret- 
ning af stålbro. 

5) Montage og vulka- 
nisering af bånd. 

6) Prøvekørsel og ju- 
stering af bånd- 
vægte. 

For overskæring samt 
vulkanisering af bånd 
stod Rørdal, som også 
havde fremskaffet bå- 
de mandskab og materi- 
el til demontage og 
montage af gummibån- 
det. For de øvrige 
aktiviteter stod Da- 
nalith og NORDEN. 

Projektet blev gennem- 
ført til tiden, hvil- 
ket skyldtes en god 
plan- og tilrette- 
lægning - samt en god 
indsats fra alle in- 
volverede parter, og 
i den forbindelse 
skal mandskabet fra 
Kranløft ikke glem- 
mes. 

Afviklingen af et så- 
dant stykke arbejde 
byder næsten altid på 
uforudsete problemer, 
men såvel her som i 
andre tilfælde blev 
de løst ved fælles 
hjælp. ST



  

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 1. ok- 
tober 1979. 

1. Til budgettet for 1980 aftaltes 
at fremsætte følgende ønsker: 

Maling i omklædnings- 
rummet kr, 75,000 

Rumtermostatregula- 
tor i omklædnings- 
rummet kr. 5,000 

T sart: kr. 20.000 

2. Sidste vinter blev der fremsat 
klage over træk i forbindelse 
med medarbejdernes gåen ind og 
ud af de to døre til omklæd- 
ningsrummet. Hvis genen bliver 
lige så slem til vinter, fore- 
slår udvalget aflåsning af den 
ene dør. 

3. Det for et par år siden anskaf- 
fede højttaleranlæg til spise- 
salen bliver aldrig brugt, og 
det er derfor under overvejel- 
se at afhænde det, medmindre 
der igen findes anvendelse her- 
for. 

4. Det er igen konstateret, at 
flere og flere undlader at af- 
levere nøglen til deres garde- 
robeskab ved fratræden; der 
skal i den forbindelse erindres 
om, at man i så fald vil blive 
afkrævet beløbet for købet af 
en ny nøgle (= ca. 15 kr.). 

  

HE ERSONALIA 
    

Fødselsdage 

Helmuth Hansen fylder 50 år den 
13. november 1979 

Egon Pedersen fylder 50 år den 
22. november 1979     

Dødsfald 

Det er med dyb sørg, vi modtog 
meddelelsen om, at den tidligere 
daglige leder på NORDEN, ingeniør 
Poul Giersing, er død knap 75 år 

gammel . 
Ingeniør Giersing 
der kom til NORDEN 
i 1950, var altid 
den, der gik i 
forreste række, 
når der skulle 
kæmpes for firma- 
ets fortsatte ek- 
sistens, og i PG7s 
NORDEN-tid var der 
virkelig mange 
hurdler, der skul- 
le overvindes, og 

PG var ukuelig i dette arbejde. 
At der i dag eksisterer en maskin- 
fabrik har PG således en stor del 
af æren for, og at råjernsproduk- 
tionen kunne fortsætte, indtil 
maskinfabrikken kunne etableres, 
hører også til hans fortjenester 
(skønt det beror på en tilfældiq- 
hed, er det bemærkelsesværdigt, 
at råjernsproduktionen kun fort- 
satte et år efter, at PG i 1971 
var blevet pensioneret). 
PG var meget afholdt af medarbej- 
derne på NORDEN for sin rølige og 
forstående måde at tackle proble- 
merne på, og vi vil altid mindes 
ham som en god og vellidt chef. 
Før ingeniør P. Giersing i 1950 
kom til NORDEN, havde han været 
i 17 år i London på Tunnel Port- 
land Cement Co. - og efter ansæt- 
telsen i 1929 i 4 år hos møder- 
firmaet F. L. Smidth & Co. A/S. 
Ingeniør Giersings store fritids- 
interesse var frimærker og rej- 
ser, men i hans Aalborg-tid blev 
det også i nogle år til en for- 
mandspost i DANSK ARBEJDE”s Aal- 
borg-Nørresundby afdeling. 
Medarbejderne udtrykker et æret 
være Poul Giersings minde,



Klub 62 
KLUBMØDE 

Fredag den 19. okto- 
ber 1979 afholdt klub 
62 ordinært klubmøde. 

I sin beretning kom 
Mogens Sall ind på 
beskæftigelsessitua- 
tionen, som tegner 
god, bl.a. på grund 
af meget ovnarbejde 
frem til uge 24/1980. 

Der var enighed om, 
at skifteholdsarbej=- 
det skal fordeles 
jævnt, og at alle 
skal deltage i det på 
lige fod. 

Et forslag fra ledel- 
sen angående konse- 
kvenserne ved at mel- 
de siq til rejsear- 
bejde udenlands blev 
forkastet. Bestyrel- 
sen vil udarbejde et 
nyt udkast. 

På mødet var der e- 
nighed om, at akkord- 
forskuddet skal hæves. 
Endvidere diskutere- 
des en fast timebeta- 
ling på ovnarbejdet. 

Peder Hølst kom ind 
på sikkerhedsproble- 
merne i ovnene angå- 
ende EPOXY LIM og an- 
den luftforurening. 

Henning Andersen ny- 
valgtes til bestyrel- 
sen i stedet for Erik 
Mikkelsen, der er på 
rejsearbejde i Ango- 
Ta. 

Til festudvalget ny- 
valgtes Flemming Ja- 
cobsen øg Henning An- 
dersen. 

ES   

Klub 11 
GENERALFORSAMLING 
12.10.1979 

Der blev under beret- 
ningen diskuteret ak- 
kordsystem og mulig- 
hederne for at få la- 
vet et nyt, hvor man 
kun skal aftale timer- 
ne på akkorden, og 
KTubben forhandler 
udregningssatsen, evt. 
hvert kvartal. Besty- 
relsen arbejder med 
sagen. 

Der kom forslag om at 
få forskudsudbetalin- 
gen hævet. Bestyrel- 
sen vil forhandle 
dette. 

Ferie 1980 blev drøf- 
tet, og der fremkom 
ønsker om samme ord- 
ning som i 1979, da 
man mener, den tilgo- 
deser flest muligt. 

Valg til bestyrelse 
er alle genvalg, og 
bestyrelsen er: 

Peder H. Christensen 
(formand) 
Egon Olesen 
(kasserer) 
Bjarne M. Pedersen 
(næstformand) 
Kurt Nielsen 
Jens Skavenborg 
Niels Peter Olesen 

Bestyrelsen takker al- 
le dem, som mødte op 
og var medvirkende til 
et godt møde, og si- 

ger på gensyn til for- 
året. 

p.bv., 

Peder H. Christensen   

Klub NORDEN 

GENERALFORSAMLING 
09.10.1979 

Til bestyrelsen gen- 
valgtes: 

Tage Hansen 
(formand) 
Knud Nielsen 
(næstformand) 
Erling Graversen 
(kasserer) 
Tage Sørensen 
Villy Berggren 

Nyvalg af sikkerheds- 
repræsentant: 

Reinh. Christensen 
i stedet for 
Villy Berggren 

Afdelings- 
udvalg 
Jeg vil gerne heri- 
gennem opfordre samt- 
lige ansatte på fa- 
brikken til at delta- 
ge aktivt i afdelings- 
udvalgenes arbejde, 
således at mest mu- 
ligt bliver løst i 
udvalgene. Dette gi- 
ver mere tid til SU- 
møderne til at plan- 
lægge fremtidige op- 
gaver og målsætning 
på længere sigt. 

Peder H. Christensen



  

Nyt fra havnen 
I begyndelsen af sep- 
tember foretog Aalborg 
Havns teknikere en un- 
dersøgelse af den 78 m 
lange betonspunsvægs- 
kaj mod vest. 

Ved undersøgelsen, der 
blev foretaget flere 
steder på kajsiden, 
anvendte man en så- 
kaldt "dykkerkasse". 
"Kassen" hejses ned i 
vandet, hvorefter kraf- 
tige pumper tømmer den 
for vand. Vandtrykket 
udefra presser "kas- 
sen" fast mod spuns- 
væggen. 

I en rapport fra hav- 
nevæsenet er tekniker- 
ne af den opfattelse, 
at den undersøgte kaj- 
strækning på visse be- 
tingelser kan bevares 
nogle år endnu. 

Herefter skulle vi i 
de næste par år - så- 
fremt det måtte øn- 
skes - kunne nøjes 
med at koncentrere os 
om udbedringen af den 
ældste del af beton- 
spunsvæggen (31 m) 

  

  
i 

  

Frømand 

"dykkerkassen". 

samt jernspunsvæggen 
(48 m), som jo er den 
kajstrækning, vi næ- 
sten udelukkende an- 
vender ved vore af- 
skibninger. 

  
Hol1l. 

  

Forslagskasse 

Udvalget. mødtes tirs- 
dag den 23.10.79, hvor 
følgende forslag blev 
behandlet: 

nr. 7901 A 
omhandTende afspær- 
ringsventil ved luft- 
værktøjer. 
Forslaget skønnedes 
ikke at indeholde no- 
get nyt. 

nr. 7901 B 
omhandTende mærkning 
af bolte ved låsning 
af kæder i ovne, 
Forslaget blev forka- 
stet som uanvendeligt. 

nr. 7900 
omhandTende stillads 
ved kædearbejde i 
ovne. 
Forslaget skønnedes 
anvendeligt med visse 
modifikationer afhæn- 
gig af det pågældende 
stykke kædearbejde. 

Indkomne forslag: 

nr: 7927 
Afmærkning af paller. 

nr. 7944 
RuTTearrangement til 
anbringelse på ovne 
ved kædereparation,. 

SOS 

REPLIKKEN: 
Amerikanske opfindere 
har det hårdt. Hver 
gang de finder på no- 
get virkelig godt, 
opfinder russerne det 
en måned senere, og 
to måneder senere 
fremstiller japaner- 
ne det billigere. 
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Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde torsdag den 
30. auqust 1979 
kl. 15,40, 

Deltagere: 
Frede Jensen 
Erling L. Jensen 
Jørgen Kjær Svendsen 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Erik Pedersen (sekre- 

tær) 

Gæst: 
Søren Tousgaard (sik- 
kerhedsgruppen, ude- 
arbejde) 

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. 
Sikkerhedsgruppen i 
værksted D kontrolle- 
rer bakterieindholdet 
i olien og konstate- 
rer for stort indhold, 
men er ikke sikker på, 
om målemetoden er rig- 
tig. Man vil derfor 
kontakte et laborato- 
rium og anmøde om råd 
og vejledning ved må- 
lingen. 

Støvgener, udearbejde. 
Ovnene vil 1 fremti- 

den, før reparation 
påbegyndes, blive kørt 
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tomme, og nede i kø- 
lerenden vil der end- 
videre blive støvsu- 
get. 

Defekte paller. 
Der er blevet færre 
defekte paller, men 
der mangler stadig no- 
get i, at det er i or- 
den. Defekte paller 
skal ud af cirkula- 
Tion, enten repareres 
eller kasseres. De en- 
kelte brugere og sik- 
kerhedsgruppen skal 
påse, at det sker. 

Spændingsbegrænsende 
udstyr. 
Her er der en di- 
spensationsordning, så 
man har mulighed for 
at finde frem til det 
rigtige udstyr, men 
problemet skal være 
løst inden 01.11.1979. 

Uanmeldt inspektion. 
Sikkerhedsgruppen fra 
hal R foretog inspek- 
tionen denne gang, og 
der var stadig en del 
at påtale. Man enedes 
om at give sikkerheds- 
gruppen i de enkelte 
afdelinger besked om, 
på stedet, hvilke fejl 
og mangler der bemær- 
kes. Hvad kan der gø- 
res for at få fejl og 
mangler kontrolleret 
og udbedret? Det må, 
endnu en gang, henstil- 
les til samtlige med- 
arbejdere, at de også 
selv kontrollerer, om 

det grej, de anvender,     

er sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt; det har 
man både ret og pligt 

ETT: 
Næste uanmeldte in- 
spektion vil blive 
foretaget på udear- 
bejde. 

Indtrufne ulykker. 
sg g » ha z 

En sTibesplint sprang 
op og brændte sig fast 
på øjenhinden. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

Kraner. 
Der findes en dispen- 
sationsordning, hvor 
en fører uden certi- 
fikat, som har kørt 
tidligere, må køre 
indtil 31:82,1978. 

Stavsugntng 
æggene 1 alle haller 

skal støvsuges. 

Sikkerhedskonference. 
es ti er- 

året, og Frede Jensen 
vil forsøge at finde 
en foredragsholder 
(Ib Kjeldsten, Aalborg 
Værft A/S). 

Mødet hævet kl. 17.15.



  

Stålskorstene til fosfatfabrik 

Som mange sikkert har 
bemærket, er vi i øje- 
blikket ved at frem- 
stille nogle skorste- 
ne. 

Denne ordre, som om- 
fatter to stk. skor- 
stene med tilhørende 
røggasrør, har vi 
modtaget fra Danalith, 
København, efter en 
forudgående licita- 
tion. 

Ud af ordren udgør 
skorstenene den stør- 
ste del, og de har 
målene: højde 75 m, 
diameter 5,00/2,8 m 
og vægt ca. 105 t pr.   

stk. Til sammenlig- 
ning kan oplyses, at 
Aalborg-tårnet har en 
højde på 55 m. 

Skorstenene fremstil- 
les i sektioner med 
længder på 7,5 m, så- 
ledes at hver skor- 
sten består af 10 sek- 
tioner. 

Da nogle af disse sek- 
tioner har en størrel- 
se, som gør, at de 
ikke kan transporte- 
res på landevejen, er 
det planlagt, at af- 
skibningen skal ske 
fra NORDENS egen havn. 

  

En af de mindre skorstenssektioner, 
diameter 2,8 m, L = 7,5 m 

- Min læge mener, jeg 
bør holde op med at 
spille tennis. 
- Såeh, har han spil- 
let med dig? 

- Mor, her er æggene. 
Skal jeg slå dem i 
panden? 
- Nej, giv mig dem 
bare i skallen!   

      

   

    
   

   

                

   

  

   
   

   

  
Fritz Jacobsen, Hans 
Jørgen Larsen og Kenn 
Nielsen rejste i ok- 
tober til ALKAIM for 
længere tids montage- 
assistance. 

SVERIGE 

Jørgen Frost rejste 
1. november til OBBOLA 
i Nordsverige for kor- 
tere tids montage af 
kæder i mesaovn, 
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Sport og fest 
Der var fest og stem- 
ning, da vi lørdag 
den 20. oktober af- 
holdt vores årlige 
fest i selskabsloøka- 
lerne. Ikke mindre 
end 60 personer var 
mødt op denne gang, 
og med den frie fad- 
øl kunne det nok væ- 
re, der kom fart over 
feltet lige fra star- 
ten og til den lyse 
morgen. 

  

Traditionen tro kåre- 
de vi vore klubmestre   Årets fodboldspiller: Niels Jeppesen 

1979, og de blev som 
følger: 

Badminton (damer): 
Birthe Jensen 

Badminton (herrer): 
Henrik Steffensen 

Bordtennis: 
Henrik Steffensen 

Billard: 
John Nielsen 

Topscorepokalen tog 
Simon sig af, og po- 
kalen for "årets fod- 
boldspiller" blev ud- 
delt til Niels Jeppe- 
sen. 

  

  
  

Dans 

fest 
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