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Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

Mod firserne 
For NORDEN blev halv- 
fjerdserne de år, hvor 
en selvstændig maskin- 
fabrik skabtes. Ældre 
bygninger blev fikset 
op, isoleret og ma- 
let - og alle syntes, 
at det blev til "en 
helt ny fabrik", da 
det tidligere ovnan- 
læg "forsvandt" midt 
i tiåret. Fabrikken 
kvalificerede sig til 
stadig mere krævende 
opgaver, og trods va- 
rierende prøduktions- 
sammensætning fast- 
holdtes god og stabil 
beskæftigelse. 

Men i samme periode - 
og navnlig gennem de 
seneste år - skærpedes 
kampen om ordrerne på 
markedet, og det blev 
gradvis sværere at op- 
nå salgspriser, der 
tilfredsstillende op- 
vejede et stigende om- 
kostningsniveau. Gan- 
ske vist opnåede vi 
en løbende effektivi- 
sering af produktions- 
apparatet - f.eks. ved 
hal P"s udvidelse - 
men for vore mange æ1- 
dre værksteder var der 
kun begrænsede mulig- 
heder for forbedrin- 
ger. Spredt beliggen- 
hed af værksteder og 
lagre vil altid betyde 
store transportudgif- 
ter, som tynger stærkt 
i tilbudsberegningerne. 

Gennem arbejdet med 
budgetter og planlæg- 
ning har ledelsen i 
lang tid beskæftiget 
sig med det kommende 
år, hvor dér desværre 

forudses nedgang i or- 
dretilgangen inden for 
cementmaskiner. FLS-H”s 
salg af cementanlæg 
med dansk fremstilling 
viser aftagende ten- 
dens, idet kunderne i   

stigende grad fordrer 
lokal BEUlER ELO; 
hvilket ikke kan und- 
gå at påvirke beskæf- 
tigelsen på NORDEN - 
også selv om alle sejl 
sættes til for at 
fremskaffe ordrer fra 
andre kunder. 

Med udsigterne til, at 
vilkårene bliver hårde 
i årene, der ligger 
for, er det nødvendigt 
at se kritisk på pro- 
duktionsapparatet og 
fremstillingsmetoder- 
ne. Gennem samarbejde 
må vi ruste os til at 
udføre arbejdsopgaver- 
ne mere effektivt ved 
brug af den mest hen- 
sigtsmæssige arbejds- 
ganq og de bedst muli- 
ge hjælpemidler. 

Med udgangspunkt i det 
forarbejde, konsulent- 
firmaet IKO udførte 
vedrørende NORDENS 
layout, er indledt 
gruppearbejder, som 
gerne skulle resultere 
i forslag til løsning 
af transport- og ud- 
viklingsproblemer på 
kortere og længere 
sigt. 

Målet for disse tiltag 
er at. forbedre NORDENs 
konkurrenceevne og 
fremtidige levedygtig- 
hed. Drivkraften til 
planernes gennemførel- 
se baseres på det sam- 
arbejde, som eksiste- 
rer i virksomheden, 

Der er gjort en solid 
indsats på NORDEN i 
det afvigte år - og 
det vil ledelsen på 
denne plads takke for. 
Samtidig ønskes alle 
medarbejdere med fa- 
milie en glædelig jul 
og et godt nytår.



Ekstraordinært 

Onsdag den 14. novem- 
ber 1979 afholdtes 
ekstråordinært møde i 
samarbejdsudvalget 
med eneste punkt på 
dagsordenen: 

IKO-rapport om Nor- 
dens hovedlayout og 
handlingsplaner i 
forbindelse dermed. 

Efter at det på be- 
styrelsesmødet i april 
blev vedtaget at lade 
en konsulent se på 
Nordens hoøvedlayout - 
som jo er karakteri- 
stisk ved spredte 
værksteder og lagre 
samt lange transport- 
veje - har konsulent- 
firmaet IKO nu udar- 
bejdet en rapport. 

Der var indkaldt til 
SU-mødet for at drøf- 
te IKO-rapporten, som 
SU-medlemmerne forin- 
den havde haft lej- 
lighed til at læse. 

W. Kok indledte mødet 
med at give en orien- 
tering om rapportens 
indhold og de under- 
søgelser, Norden selv 
står for at foretage. 
Han fremhævede det 
vigtige i, at SU øri- 
enteres åbent om det- 
te arbejde, ligesom 
de berørte afdelings- 
udvalg tages med på 
råd og informeres. De 
to tillidsmænd i områ 
det på fabrikken vil 
løbende blive orien- 
teret om arbejdet. 

Efter at rapporten 
havde været forelagt 
bestyrelsen på et mø- 
de sidst i oktober, 
vedtog man at udar- 
bejde en handlings- 
og tidsplan for føl-   

gende punkter: 

1. Centralisering af 
materialeudskriv- 
inge 
Formålet er at 
flytte materiale- | 
udskrivningen fra | 
de enkelte værkfø- | 
rere til en cen- 
tralenhed. Herved 
opnås større sam- 
let køb, længere 
tidsfrister for 
indkøb og frigørel- 
se af tid til værk- 
førerne, som kan 
anvendes til bedre 
ledelse og opfølg- 
ning af produktio- 
nen. 

2. Centraliseret pla- 
deudskæringe 
Formålet er at ef- 
fektivisere plade- 
udskæringsfunktio- 
nen dels ved at 
centralisere funk- 
tionen og dels ved 
at investere i ny 
brændemaskine. 

3. Transportudstyr. 
Formålet er at un- 
dersøge, om Norden 
kan opnå en gevinst 
ved åt investere i 
andre transportsy- 
stemer. 

4. Bygninger. 
Formålet er at få 

i 

| 
| 
I 

fastlagt en frem- i 

| 

| 
I 

  
tidig layout-plan 
for Norden. 

5. Male- og pakkeaf- 
delinger. 
Formålet er at fin- 
de den optimale, 
langsigtede Tøsning | 
for Nordens sand- | 
blæsnings- og male- 
funktion. 

  

6. Produkter. 
Formålet er at få 
fastlagt et pro- 
duktprogram, som 
vil være velegnet 
for Nordens pro- 
duktionsanlæg og 
-systemer. 

Behandlingen af disse 
punkter er overgivet 
til arbejdsledergrup- 
per, der i første om- 
gang fremskaffer ma- 
teriale (tilbud og 
brochurer). På basis 
af dette forarbejde 
vil behandlingen af 
de enkelte punkter - 
f.eks. i forbindelse 
med forslag til ma- 
skinudstyr o.lign. - 
blive foretaget i 

samarbejde med afde- 
lingsudvalg eller an- 
dre implicerede med- 
arbejdergrupper. 

Der kan formentlig 
på næste SU-møde frem- 
lægges en situations- 
rapport. 

De fremkomne forslag 
bliver forelagt be- 
styrelsen til godken- 
delse. 

Mødet hævet kl. 15.35. 

 



samarbejdsudvalg 
Torsdaq den 6. decem- 
ber 1979 kl. 15.40 af-= 
holdtes ordinært møde 
i såmarbejdsudvalget. 

Som suppleant for Mo- 
gens Sall var mødt 
Erik Thomsen. 

W. Kok oplyste, at der 
fra 1.1.1980 er ansat 
2 nye værkførere, Jør- 
gen Lårsen på udear- 
bejde og Gunnar Nymark 
Jensen i pladeværkste- 
det. 

Punkter fra 
tidligere møder 

Udvalget for forslags- 
kasser afholdt møde 
4. december, hvor man 
behandlede tidligere 
indkomne forslag, Et 
af forslagene, der ved- 
rører afmærkning af 
paller, er præmieret 
med 400 kr. Et andet 
forslag, der vedrører 
rullearrangement til 
anbringelse på ovne 
ved kædereparation, 
vurderes af værdi både 
sikkerheds- og arbejds- 
mæssigt efter foreta- 
gelse af nogle ændrin- 
ger. Dette forslag er 
præmieret med 500 kr. 
Der er ikke indkommet 
nye forslag. 
Det spændingsbegrænsen- 
de udstyr er i orden, 
og apparater, der ikke 
skal ændres, vil blive 
malet, så de er let 
kendelige 
Afdelingsudvalgene er 
anmodet om at optage 
et punkt vedrørende 
"lærlingenes turnusord- 

"dagsordenen 
2 FÅ 

ning 
for dend. møder. 
Der vil i nærmeste 
fremtid søgt arrange- 
ret besøg på Rørdal 
før de medarbejdere, 
der ønsker at se gra= 
vemaskinen, 

4 
  

I ha] S er rytteren 
blevet isoleret, og 
der vil nu blive ma- 
let på toiletterne. 
N. Aa. Nørgaard vil 
undersøge muligheden 
for at få opsat et ur 
i omklædningsrummet. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde den 22. 
november. 
Der vil blive foreta- 
get rutinemæssige ef- 
tersyn på sikkerheds- 
selerne, der anvendes 
ved diverse arbejder 
på udearbejde. 
Det blev påpeget, at 
selerne kun må benyt- 
tes til sikkerheds- 
formål og ikke til 
ophejsning af materi- 
aler, fordi man mang- 
ler en strop. 
Der var tilfredshed 
med den afholdte sik- 
kerhedskonference. 
Kantineudvalget af- 

t møde den 22. no- 
vember. 
Alle afdelingsudval 
har afholdt møde si 
sidste SU-møde. 
De udsendte forslag 
til dagsorden for af- 
delingsudvalgenes mø- 
der er påtænkt som en 
information til nye 
afdelingsudvalgsmed- 
lemmer og behøver ik- 
ke at følges slavisk, 
Frede Jensen vil se 
på spørgsmålet om op- 
sætning af en hånd- 
vask i hal R. 
Der arbejdes på aftale 
vedrørende rejsearbej- 
de i udlandet, og af- 
tale vedrørende arbej- 
de på Dania ønskes re- 
videret. 
Medarbejderhåndbogen 
er ved SE vere TET 0,     

I mit næste foredrag 
vil jeg forsøge at 
bibringe mine til- 
hørere en forståelse 
af det allerede af- 
holdte. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigerse til 65 
mand i 1. kvartal 1980 
(70 %), i maskinværk- 
er t11 man 

og i montage- 
værkstedet til 3 mand 

Udearbejde: Der er på 
ørda eskæftigelse 

Til 40 mand i 6 uger 
og på rejsearbejde 
til 8 man uger. 
Der er et fald i be- 
skæftigelsen efter 
nytår, men der vil 
blive gjort bestræ- 
belser for at få or- 
drer hjem, og FLS 
forsøger at hjælpe, 
bl.a. ved at fremme 
fremsendelse af teg- 
ningsgrundlag. 
Udearbejdsafdelingen 
regner med en travl 
periode, så der vil 
være mulighed for at 
blive overflyttet til 
denne afdeling, når 
arbejdsmængden i værk- 

stederne svigter. 
Der er tilbudt ar- 
bejde for svejsere 

T USA, men ingen har 
TETTE sig.



Vi håber at få en 
broskraber i ordre. 
Ordren på det tidli- 
gere nævnte flamme- 
tårn er gået TIT et 
engelsk firma, der 
var billigere, men 
Norden var det billig- 
ste af de danske fir- 
maåer, der afgav til- 
bud. 
Der er indgået ordre 
på opbygning af en 
kedel til skibsformål, 
og der vil være chan- 
ce for at få flere 
kedler i ordre, dersom 
vi prismæssigt kan 
være med. 
Der er også indgået 
ordre på eternitmaski- 
ner, og man vi orsø- 
ge også at komme med 
i montagen af disse 
maskiner. Endvidere 
har vi, som tidligere 
oplyst, fået ordre på 
3 Akva-Purifiere. 
Frede Jensen nævnte, 
at der er kommet en 
henvendelse om at få 
15-20 mand i april og 
maj måned til udear- 
bejde på kraftværk i 
Åbenrå, og kunden ven- 
ter nu på besked her- 

  

tion af spunsvæg, 
hydr. pladesaks til 
pladeværkstedet, dre- 
jebænk til maskinværk- 
stedet, søjlesvingkran 
til hal M, COz-anlæg 
til hal R, pladeplan 
til hal N, skillevæg 
i hal $ (prøverum) og 
spændemaskine til ude- 
arbejde. 

Ferie 1980 

Et forslag fra ferie- 
udvalget til ferie på 
fabrikken for 1980 
blev fremlagt. Der fo- 
reslås fast fabriks- 
lukning i ugerne 28 og 
29, og ønskes den 3. 
uge i forbindelse her- 
med, skal besked herom 
gives til værkføreren 

i 

|   

senest 25. april. | 
Derudover er der føl- 
gende "indeklemte da- | 

ge" dækkende den 4. i 
16. maj (dagen i 

efter Kristi Himmel- i 
fartsdag), 5. juni | 
(grundlovsdag), 6. ju=| 
ni (dagen efter grund- | 
lovsdag), 24. decem- 
ber (juleaftensdag), 
29. og 30. december 
(mellem jul og nytår), | 
31. december (nyt- | 
årsaftensdag). 
SU var enige i det 
fremkomne forslag. 

uge: 

Gruppearbejder 

vedr. IKO-rapport 

W. Kok oplyste om 
gruppearbejdernes 
fremdrift. i 
Centraliseret materi- 
areudskrivning: Ud 
skrivningsarbejdet er 

påbegyndt. 
Centraliseret plade- 
udskæring: Der ind- 
hentes oplysninger 
om pladeskæremaskine. 
Transportudstyr: 
Gruppen indsamler 
brochurer og oplys- 
ning om priser. 
Bygninger: Man har 
haft en samtale med | 
stadsingeniøren for i 
at høre om de fremti- | 
dige planer med hen- i 
syn til anlæggelse af i 
ny vej. Der vil blive | 

I i 
i 

| 
! 

| 

| 
I 

  
udarbejdet en lokal 
plan for området om- 
kring fabrikken, og 
der arbejdes med 
forslag til fremtidig 
tilkørselsvej til fa- 
brikken. Dette vil 
være af betydning for 
placering af ny kon- | 
torbygning. i 
Male- og pakkeafde- 
Tingen: Der vil frem- 
Komme et oplæg til 
undersøgelser i denne 
afdeling. 
Produkter: Der er et ;(; 
samarbejde i gang med 
FLS med hensyn til i 
ting, som det vil væ- | 

re fordelagtigt, at 
Norden producerer på 
længere sigt. 

Sygemelding 

Peder Christensen 
fremførte et spørgs- 
mål i forbindelse med 
sygemelding. Det vi- 
ste sig dog, åt sagen 
beroede på en misfor- 
ståelse. 

Stempelure 

Peder Christensen på- 
pegede, at der er en 
fejl ved stempelure- 
ne, som gør, at de 
kan vise et minut 
forkert. 
Der vil blive fore- 
taget et ekstra ef- 
tersyn af urene. 
Endvidere ønskede man 
en alarmklokke sat 
op. da man ikke al- 
tid kan høre i værk- 
stederne, når der 
fløjtes. N. Aa. Nør- 
gaard ser på spørgs- 

målet. 

Eventuelt 

Intet. 

W. Kok sluttede mø- 
det med at takke for 
samarbejdet i året, 
der var gået. Året 
1979 havde ikke været 
et økonomisk tilfreds- 
stillende år, men det 
havde dog været mu- 
ligt at opretholde 
fuld beskæftigelse 
på fabrikken. 

Mødet hævet kl. 17.05. 

 



Flammen, der svandt 
I maj forespurgte et 
engelsk firma, om 
Norden var interesse- 
ret i at give tilbud 
på fremstilling af et 
flammetårn til det 
danske oliefelt på 
Nordsøen, Gorm-feltet. 
Tårnet skulle bygges 

i Danmark - for så 
vidt danske virksom- 
heder var konkurren- 
cedygtige. 

Tårnet var 60 m højt 
med en trekantet 
grundflade med side- 
længde 9 m og skulle 
udføres som rørkon- 
struktion. Det skulle 
leveres fastgjort til 
en pram - og i den 
henseende lignede det 
en ønskeopgave for 
Norden - egen havn 
taget i betragtning. 

Med udgangspunkt i 
positiv interesse blev 
udarbejdet særdeles 
grundigt tilbud på 
engelsk med beskri- 
velse af fremstil- 
lingsmetoden, vi vil- 
le anvende, og pro- 
jektorganisation, som 
ville blive nedsat   

for opfyldelse af de 
strenge krav til kva- 
litet og leverings- 
overholdelse. 

Salgsarbejdet omfat- 
tede besøg i Aalborg 
og i Birmingham - 
foruden talløse ud- 
landstelefonsamtaler 
og interne møder, Der 
er totalt anvendt ca. 
500 timer på opgaven - 
og herunder udført 
skalåamodel af tårnet. 

Imidlertid lykkedes 
det ikke at bringe 
opgaven hjem, idet 
det media november 
meddeltes, at ordren 
er overgivet til et 
engelsk firma til en 
pris, der ligger 18 % 
under Nordens. 

Norden-prisen var la- 

veste danske tilbud. 
De to andre lå hen- 
holdsvis l2 og 18 % 
over Norden. 

Fremstilling af flam- 
metårnet svarede til 
7-8 mands beskæfti- 
gelse i et halvt år. 

      

På rejse 

SPANIEN 

Leif Grynnerup har 
i november måned væ- 
ret i Spanien for op- 
retning af møllemo- 
tor: 

SVERIGE 

Jørgen Frost er kom- 
met hjem fra OBBOLA 
i Nordsverige. 

  

Klub Il 
RETTELSE TIL SIDSTE 
NUMMER AF OBS: 

Klub 1175 bestyrel- 
se: 

Peder H. Christensen 
(formand) 
Egon Olesen 
(kasserer) 
Bjarne M. Pedersen 

(næstformand) 
Kurt Nielsen 
(sekretær) 
Svend Aage Thomsen 
Jens Skavenborg 
Niels Peter Olesen 
(lærlingerepræsen- 
tant)



Fra NORDEN's arkiver 
For 10 år siden 
I 1969 var knap 100 
medarbejdere beskæf- 
tiget inden for "værk- 
stedsproduktionen" - 
den opvoksende afde- 
ling for fremstilling 
af maskinkonstruktio- 
ner. Betegnelsen hen- 
tød til, at afdelin- 
gen var "vokset ud" 
fra Cement-Jern Kon- 
sortiets (råjernsfa- 
brikkens) reparations- 
værksted. 

På basis af en større 
ordre på tankskibs- 
sektioner til B & W 
blev givet bevilling 
til bygning af en 
1000 m£ svejsehal. 

Hal P var af uvurder- 
lig betydning for ma- 
skinfabrikkens mulig- 
heder for overlevelse 
efter råjernsproduk- 
tionens ophør i 1972 - 
og i dag er hal P7s 
tilstedeværelse en 
vigtig forudsætning 
for at få ordrer 
hjem - såvel fra FLS 
som fra andre kunder. 

For 25 år siden 
I 1954 indkøbtes fra 
Aarhus Maskinfabrik 
en ny brokørekran, 
der ved hjælp af en 
stor Demag-elektro- 
magnet skulle foreta- 
ge mekanisk dosering 
af skrot og spåner til 
roterovnene - et ar- 
bejde, der hidtil var 
udført med håndkraft. 

Brokranen er stadig - 
til trods for sin al- 
der og en særdeles 
slidsom skifteholds- 
tilværelse - en nyttig 
maskine for Norden. 

Tager man hensyn til, 
at den i hovedparten 

af sin tilværelse har 
arbejdet dag og nat   

påske, ja, så skulle 
den faktisk være 80 
år gammel. Brokranen 
kostede ved anskaffel- 
sen kr. 60.000. I dåg 
vil maling af kranen 
koste det dobbelte. 

For 50 år siden 
Ingeniør Axel V. Jen- 
sen fra FLS udnævntes 
i 1930 til direktør 
for Cementfabrikken 
Norden efter den tid- 
ligere direktør K. 
Christensens død. 
Sidstnævnte havde væ- 
ret leder af Norden 
siden starten i 1898. 

Direktør Axel V. Jen- 
sens søn er FLS” nu- 
værende adm. direktør 
J. Jerl Jensen. 

For 7å år siden 
I 1904 indtraf en be- 
givenhed, som havde 
den allerstørste be- 
tydning for Nordens 
hele fremtidige udvik- 
ling. 

Aalborg Portland-Ce- 
ment-Fabrik tilbød 
Norden kollegialt sam- 
arbejde - i stedet for 
den stadige - for beg- 
ge parter opslidende - 
priskamp. 

Samarbejdet blev arran- 
geret efter fuldt ven- 
skabelig overenskomst. 

såmt søndag, jul og | 
i 

| 
i 

Ingeniør Poul Larsen, 
FLS, overtog straks 
fra begyndelsen for- 
mandshvervet i den nye 
bestyrelse, som blev 
dannet i henhold til 
samarbejdsaftalen. 
Et godt kollegialt 
samarbejde med store- 

broderen Aalborg Port- 
land er fortsat af 
fundamental betydning 
far Norden. 

  

Forslagskasse 
Udvalget afholdt mø- 
de den 4. december 
1979, hvor følgende 
forslag blev behand- 
let: 

nr. 7927: Afmærkning 
af paller. kun 
orsTaget blev anta- 

get som værende posi- 
tivt for såvel afkor- 
terværkstedet som 
værkstederne (bruger- 
ne). 

Forslaget, der var 
indsendt af nr. 3393 
Carl Johan Jensen, 
blev præmieret med 
kr. 400,-. 

nr. 7944: Rullearran- 
gement til anbringel- 
se på ovne ved kæde- 
reparation. 
Et forslag, der efter 
udvalgets mening ikke 
direkte kunne anven- 
des, men det skønne- 
des, at det med visse 
ændringer kunne være 
af såvel sikkerheds- 
mæssig som arbejds- 
besparende værdi. 

Forslaget, der var 
indsendt af nr. 1842 
Peder Holst Larsen, 
blev præmieret med 
ke. 500,5. 

   



sikkerhedskonferenee 
Til konferencen den 
29. og 30. oktober 
1979, som blev ledet 
af sikkerhedschefen på 
Aalborg Værft A/S Ib 
Kjeldsten, var indbudt 
den samlede sikker- 
hedsorganisation i 
firmaet samt de 3 til- 
lidsmænd. 

Der var 3 punkter på 
programmet: 

Sikkerhedsorganisation. 
Svejseudsugning. 
Malervarer,. 

Den første dag påbe- 
gyndtes i nævnte ræk- 
kefølge, men det blev 
konstateret, ved denne 
lejlighed, at interes- 
sen gik på malervarer 
og svejseudsugning. 
2,dagen vendte man så 
om på punkterne oq be- 
gyndte med malervarer 
og sluttede med sik- 
kerhedsorganisation. 

Deltagerne blev af IK 
stillet dette spørys- 
mål: 

Sikkerhedsarbejdet 
er det: 
at fremme virksomhe- 
dens effektivitet og 
konkurrencedygtighed 
og dermed økonomiske 
vækst i et miljø, 
der såvel socialt 
som fysisk giver mu- 
lighed for trivsel, 
selvstændig udfol- 
delse og stilling- 
tagen, og som bærer 
præg af gensidig re- 
spekt og tillid samt 
tolerance? 

Man diskuterede spørgs- 
målet og blev enige 
om, at man vel lige så 
godt kunne have vendt 
det om, således at 
miljø og trivsel kom 
først. 
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IK fortalte om sikker- 
hedsorganisationen og 
den megen tid, som 
bruges i denne for- 
bindelse, men hellere 
det og så undgå ulyk- 
ker og nedslidning, 
da det er god økonomi, 
når folk kan møde på 
arbejde hver dag, 
hvilket for alle par- 
ter er en fornuftig 
løsning. 
Man kom endvidere ind 
på spørgsmålet om be- 
driftssundhedstjene- 
ste, som er obligato- 
risk for bl.a. skibs- 
værfter, men ikke for 
maskinfabrikker endnu. 

Endvidere taltes der 
om at køre den hårde 
linie med hensyn til 
brugen af beskyttel- 
sesmidler. Såfremt 
der er påbud om brug 
af beskyttelse, og 
dette påbud ikke bli- 
ver efterkommet, så 
får medarbejderen en 
fyreseddel, idet man 
heller ikke kan accep- 
tere ligegyldighed på 
det sikkerhedsmæssige 
område. Denne linie 
kan kun køres med 
fuld opbakning fra 
såvel tillidsmænd som 
ledelse på virksomhe- 
den og vil være stærkt 
medvirkende til, at 
sikkerhedsmaterialet 
bliver benyttet, hvor 
og når det skal. 

Svejserøgudsugning. 
Ved fuge- og skarer 
brænding frigøres i 
visse situationer op- 
løsningsmidlerne i 
malingen, og det kan 
være generende, men 
den egentlige fare 
opstår omkring skære- 
brænderen i en slags 
varmepude; det er de 
nitrøse gasser, som   

i større mængder er 
direkte farlige at 
indånde. Man skal der- 
for, såfremt der ikke 
findes udsugningsan- 
læg, benytte frisk- 
luftsmaske under hele 
arbejdsprocessen. Ved 
svejsning, uden udsug- 
ning, skal der benyt- 
tes åndedrætsværn, I 
begge ovenstående til- 
fælde gælder for ud- 
sugning, at udsug- 
ningstragtens afstand 
fra svejse- eller 
skærepunktet nøje 
skal overholdes, max. 
40-50 mm, idet den 
ved for stor afstand 
er komplet virknings- 
løs og kun en falsk 
sikkerhedsforanstalt- 
ning. 

Ved svejsning af rust- 
frit stål, aluminium 
m.v. virker magnet 
til udsugningstragten 
ikke. Såfremt sugekop 
ikke kan anvendes til 
tragten, skal der be- 
nyttes personlige be- 
skyttelsesmidler. 

Spændingsbegrænsende RE SE DES TEN BEN EE 

spæn=- 
dingsbegrænsende ud- 
styr har det været en 
noget langstrakt fase 
med hensyn til, hvad 
der skulle benyttes 
og hvordan, Dette 
skyldes nok i første 
række lovens ikraft- 
træden, før man fra 
kompetent side vidste 
nok om problemets 
løsning. Årsagen til 
de mange dispensatio- 
ner skal ses på bag- 
grund af dette. 

Driger-apparatur blev 
også omtalt. Det er 
et måleinstrument til 
brug for måling af



diverse gasser. Car- 
sten Jul og Hans Ni- 
elsen får instruktion 
i brugen af dette ap- 
paåratur. 

Malervarer blev også 
meget nøje gennemgået, 
og her er det uartige 
ørd jo nok Epoxy. 

Selve pigmenteringen i 
epoxy såvel som i zink, 
vinyl og alkydmaling 
er farlig for huden, 
idet den kan give al- 
lergi. Med hensyn til 
hudkræft er det ikke 
bevist, at malingen 
også kan forårsage 
dette. Der skal fore- 
tages flere analyser, 
før der kan siges no- 
get endeligt. Dog kan 
det siges, at huden 
skal være dækket ved 
brugen af disse malin- 
ger, og den personli- 
ge hygiejne skal være 
i orden. 

Så tales der også en 
del om hjerneskader i 
forbindelse med bru- 
gen af epoxy. Her blev 
det nævnt, at evt. 
hjerneskader også kan 
opstå i forbindelse 
med brugen af mange 
andre typer maling, 
idet det ikke er sel-   ve malingen, men op- 

løsningsmidlerne i 
malingen der er far- 
lige, hvis man ikke 
benytter åndedræts- 
værn! 

Maling består af fle- 
re komponenter og kan 
være generende på for- 
skellige måder, bl.a. 
giver terpentin ho- 
vedpine. Der blev i 
denne forbindelse 
talt om at anmode le- 
verandøren af maler- 
varer om informations- 
blade på de pågælden- 
de produkter, så man 
på forhånd ved, hvad 
der arbejdes med, og 

hvilke forholdsregler 
der skal tages. 

Flammepunkt. 
Man berørte også em- 
net om flammepunkt, 
hvilket vil sige lave- 
ste temperatur for an- i! 
tændelse, Det har jo 
stør interesse af hen- 
syn til eksplosions- 
faren. 

Konferencen afslutte- 
des af Frede Jensen, 
som takkede Ib Kjeld- 
sten for et par gode 
og lærerige eftermid- 
dage og de fremmødte 
medarbejdere for del- 
tagelsen. 

      

Det var med en vis 
stolthed, vi modtog 
invitationen fra Aal- 
borg Firmasport til 
at deltage i deres 
årlige hædersaften, 
hvor samtlige klubber, 
der havde gjort sig 
bemærket med en tur- 
neringssejr i 1978, 
blev hædret. Aftenen 
blev holdt på Park, 
og det blev den ikke 
mindre festlig af. 

NORDEN fik ved denne 
lejlighed overrakt et 
diplom for pokalfina- 
lesejren samt en mes- 
sing-dirigentklokke 
som erindring for den 
vundne turnering. 

NORDEN har tilmeldt 
to hold til Aalborg 
Firmasports indendørs 
fodboldturnering med 
start først i decem- 
ber. 

 



Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde torsdag den 
22. november 1979 
kr: 15,404 

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

tær) 

Gæst: 
Peder Holst Larsen 
(sikkerhedsgruppen, 
udearbejde) 

Dagsorden: 
1. Behandling af punk- 

ter fra tidligere 
møder. 

2. Uanmeldt inspektion. 

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

4. Eventuelt. 

Støvgener, udearbejde. 
Problemet er nu Tøst 
tilfredsstillende. 

Defekte paller. 
ProbTemet er delvis 
løst, dog er der plud- 
selig kommet halve 
paller i cirkuTation, 
de skal væk!! Der må 
kun benyttes intakte 
paller til intern 
transport, og det er 
op til de enkelte bru- 
gere at påse, det bli- 
ver overholdt. 

Spændingsbegrænsende 
udstyr. 
Problemet er løst. 
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Sikkerhedskonferencen. 
Der efterlystes ideer 
til næste gang, og det 
aftaltes at holde ud- 
valgsmøde i god tid 
før næste konference 
om, hvilke emner der 
evt. skal tages op. 

Uanmeldt inspektion. 
Sikkerhedsgruppen fra 
hal V-K-E foretog in- 
spektionen, der denne 
gang fandt sted på 
udearbejde. Der var 
forskellige småting 
at påpege, og man var 
enige om, det var en 
god ide, åt afdelin- 
gen nu er med i tur- 
nusordningen. 

Indtrufne ulykker. 

12.09.1979, udearb., 
Rørdal: 

Fjerne stopklodser 
fra skinner. Højre 
hånds langfinger kom 
i klemme. 
Fravær: 12 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

12.09.1979, hal. |: 
Sammensvejsning af 
colli ude på pladsen 
til forsendelse. En 
slagge brændte sig 
fast i øjet. 
Fravær: 4 dage. 

Hændelsen skyldes: 
ikke benyttet person- 
ligt sikkerhedsudstyr. 

(hal U), 
Lindholm: 

Ændring af pakkemaski- 
ne. Ved opstigning på 

13.09.1979,     

maskinen mistede til- 
skadekomne fodfæstet 
og faldt bagover, ned 
på betongulvet. 
Fravær: 6 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

27.09.1979, udearb., 
Rørdal: 

Tilskadekomne tørrer 
en meget varm brænder- 
spids af med handsken, 
hvorved der brændes 
hul i handsken. Gas- 
tilførslen er ikke 
ordentligt afbrudt, 
og handsken fyldes 
med gas, der antændes 
af den varme brænder, 
hvorved tilskadekomne 
får forbrændinger på 
hånden. 
Fravær: 11 dage. 
Hændelsen skyldes: 
anvendt udstyr for- 
kert, evt. defekt ud- 
styr. 

04.10.1979, udearb., 
> Rørdal: 

Tilskadekomne fik ven- 
stre ben i wiren, da 
de netop stroppede 
ovnkæder skal hejses 
ned i ovnen. 

Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 

ling. 

Man er i færd med at 
udarbejde ny frem- 
gangsmåde ved dette 
arbejde. 

24,10;1979, hal E -= 
palleværksted: 

Tilskadekomne hjalp 
med at gennemskære 

 



nogle nylonplader med 
en lille transportabel 
rundsav. Pladen var 
spændt fast på høvle- 
bænken, og tilskade- 
komne holdt fast på 
pladehjørnet for at 
undgå, at den svirpe- 
de op. 3. og 4. finger 
på venstre hånd kom 
for tæt på savbladet, 
og der opstod et kød- 
sår på hver finger. 
Fravær: 13 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 

hed, 

31.10.1979, udearb., 
77 Rørdal: 

Montage af stålbro. 
Ved arbejde med stål- 
bjælker får tilskade- 
komne en af dem ned 
over sit venstre ben. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

Eventuelt. 
Udearbejdsafdelingen 
ønsker de 2 bind: 
"Sikkerhedsbestemmel- 
ser ved arbejde" udle- 
veret. Man ser på sa- 
gen. 
Der må ikke arbejdes 
alene ved maskinerne 
i værkstederne efter 
fyraften. 
Man er i malerværkste- 
det begyndt at bruge 
beskyttelsesmasker ef- 
ter et møde med sik- 
kerhedsgruppen i 
Der har været foreta- 
get kontrolmåling af 
nitrøse gasser i bræn- 

derværkstedet uden at 
finde farlige koncen- 
trationer. 

Mødet hævet kl. 16.45. 

hal V. 

  

Akva-Purifier 
NORDEN har modtaget | 
ordre på tre mobil- i 
vandværker, Akva- | 
Purifier, i forlæn- | 
gelse af leveringen 
af den prototype, der 
for et års tid siden 
blev leveret til Ak- 
vadan-Harvey. 

Disse tre vandværker 
skal på langfart, da 
de er solgt til Saudi- 
Arabien, og for det 
ene anlægs vedkommen- 
de drejer det sig om 
en særlig hasteopgave - 
et veritabelt kapløb 
med produktions- og 
leveringsmulighederne. 
Det skal nemlig demon- 
streres på en udstil- 
ling i havnebyen 
Jiddah ved Det Røde   Hav i januar måned 
1980. 

Forhåbentlig lykkes 
det stramme tidspro- 
gram - alle gode 
kræfter er sat ind 
derpå - og når Norden- 
folket drager hjem 
fredag før jul med 
forventning om jule- 
ferie, risengrød og 
gåsesteg, så skulle 
demonstraåationsmodellen 
være på vej til Mel- 
lemøsten med speciel 
lastbiltransport. 

Arbejdet med tilrette- 
læggelse, koordine- 
ring, styring og kon- 
trol af fremstillin- 
gen af disse tre - og 
forhåbentlig efter- 
følgende - Akva-Puri- 
fiere er lagt i hæn- 
derne på ingeniør 
Jørgen Mølbak. 

   Fan er 

Forsøgsmodellen opstillet ved 

  

Søndersø ved København  
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Fødselsdage 
  

Aage Clemensen 
fylder 60 år 
den 21. jånuar 

| 1980 

  

    
  

Sv. Kr. Andersen fylder 60 år den 

24. februar 1980 

Aksel Skov fylder 60 år den 

| 19. februar 1980 

"I Tage 5. Søren- 
Å sen fylder 60 

år den 6. marts 
1980 

  

  
Ansatte 

   

      

Gunnar Nymark 
Jensen er fra 
1. januar 1980 
ansat som værk- 
fører i plade- 
værkstedet. 

      

  

       
Jørgen Larsen 

ker fra 1: janu- 
Jar 1980 ansat 

som værkfører 
på udearbejde. 

 



  

Dybdegravemaskinen 

Vort montagearbejde 
er afsluttet, og ind- 
køringen af maskinen 
er i fuld gang. 

Energien til at holde 
den 1000 tons tunge 
maskine i gang over- 
føres via store elek- 
tromotorer. Den tota- 
le installerede ef- 
fekt er på 835 kilo- 
watt, hvoraf de to 
hovedmotorer tegner 
sigq for de 610 kilo- 
watt. De såkaldte 
boggier, der kører 
maskinen på det 500 
meter lange skinne- 
legeme, er forsynet 
med 80 hjul og en 
speciel sporflytter, 
som automatisk flyt- 
ter skinnerne ca. 
10 cm ad gangen, ef- 
terhånden som grav- 
ningen foregår. End- 
videre er der bremse- 
udstyr og elektronisk 
stop-udstyr ved skin- 
nelegemets ophør. I 
princippet minder 
dette udstyr en del 
om det, vi allesam- 
men kender fra de 
automatiske bil- 
vaskehaller. 

A propos spandekæden, 
så består den af 50 
spande, som hver rum- 
mer 1700 liter. En- 
hver, der har prøvet 
at fylde en contai- 
ner med haveaffald, 
ved hvad det vil si- 
ge. Ved normal drift 
kører spandekæden med 
en hastighed af 60 cm 
i sekundet. 

Den nærmere drifts- 
plan er ikke endelig 
fastlagt, men man har 
på Rørdal store for- 

under indkøring 

  

  

  

Den kæmpestore udliggerarm på 
57 m med de 50 spande, der 
samlet har en vægt på 240 t. 

Arm og spande er monteret af 
NORDEN. 

håbninger om, at kør- 
sel i week-ender kan 
undgås. Aalborg Port- 

fuld produktion, for- 
mentlig "nøjes" med 
at hente 1000 tons 

  

lands og verdens kridt i timen fra 
største gravemaskine 40 meters dybde på 
af denne type kan, alle hverdage. 
når den kommer op på     13



Ferie 1980 
| Ferie i 1980 er fastsat som føl- 

| ger: 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 

22. november 1979. 

1. Det aftaltes - som prøve - åt BE are sne uge FE: og 

opsætte en halv snes vandspa- a 

rere i baderummet. | Hvis den tredie uge, som er til 

$ fri disposition, ønskes i for- 

2, Kantineregnskåbet pr. 30/9-79 | DSL TER med uge 28 og 29, skal 

blev kommenteret. I besked herom gives til værkfø- 

3. Salget af smørrebrød er stedet reren senest den 25. april 1980. 

en del, hvorimod pølsesalget Følgende "indeklemte dage" dæk- 

er gået ned. | kende den ene uges ferie: 

fredaq den 16. maj (dagen ef- 
ter Kristi Himmelfarts- 

dag) 
torsdag den 5. juni (grundlovs- 

dag) 

fredag den 6. juni (dagen ef- 

ter grundlovsdag) 

onsdag den 24, december (jule- 
aftensdag) 

mandag den 29. december (mel- 
lem jul og nytår) 

tirsdag den 30. december (mel- 
lem jul og nytår) 

BE É 
Su) onsdag den 31. december (nyt- 

- Direktøren er desværre årsaftensdag) 

ikke til stede i øjeblik- 
ket, men jeg er overbe- 
vist om, at vi nemt kan 
klare 3 Akva-Purifiere 
i år ... hvilken farve 
ønsker De? 

     
dage til fri disposition ved 

ugers sommerferie. 

dage til fri disposition ved 
ugers sommerferie. P

a
m
 

gø
 
pa

 

  

  
RISTORANTE 

        
  

duleferig 
Fabrikken og kontoret er lukket 

på grund af juleferie i tiden 

24. december - 1. januar, begge 

dage incl.   
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Prøvemontage af FÅB-filter 
på FLS-Maskinfabriken i Valby 

Det er efterhånden 
1 1/2 måned siden, at 
Jørn Jensen og under- 
tegnede drog en tur 
til Sjælland for at 
lave en prøveopstil- 
ling af det nyudvik- 
lede FAB-filter. 

Vi startede med at få 
lavet en værktøjskas-= 
se, vistnøk NORDENs 
største til dato; da 
den var pakket, veje- 
de den 410 kg. 

Hele filteret plus 
værktøjet blev sendt 
med banen til Valby. 

Vi ankom mandag mor- 
gen, og efter lidt 
morgenmad fik vi an- 
vist omklædningsska- 
be, baderum m.v. Vi 
henvendte os derefter 
til herr Svend Hansen, 
som ville være behjæl- 
pelig med at fremskaf- 
fe, hvad vi havde 
brug for. 

Selve opstillingen 
gik lidt trægt den 
første dag, men der- 
efter forløb det hele 
uden større problemer. 
Vi var heldige med, 
at vejret var roligt 
de dage, vi samlede 
filteret… Dette be- 
står af nogle store 
plader, der i samlet 
tilstand bliver ca. 
9,5 m i højden. Det 
hele var noget "ding- 
leværk", indtil huset 
var samlet. 

Vi var færdige 3 uger 
senere, hvorefter der 
blev foretaget "prø- 
vekørsel", som varede 
ca. 4 uger. Herefter 
skulle der demonte-   

res, hvilket så selv- 
følgelig var hurtigt 
klaret. Det tog nem- 
lig Fritz L. Pedersen, 
Tage Hansen og under- 
tegnede en uge, så var 
det pakket i kasser 
og klar til afsendel- 
se; 

Det var en lærerig 

  

tur, hvor der samti- 
dig var tid til at 
kigge lidt på Køben- 
havn. Vi boede under 
hele turen på Scandis 
Hotel ude på Amager, 
som vi kan anbefale 
andre at benytte. 

Frede H. Jensen 

  
Det færdige, opstil- 
lede filterkammer 
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Peter Fabers gamle julesang bliver også benyttet 
af olielandene, men dog med en lidt omskrevet 
tekst. Vi gengiver her et pår af de sidste linier 

i et af versene: 

  

Oliekrisen 
varer længe 

koster 
mange penge… 

en og det betyder, at vi på 
NORDEN i det nve år må være 
endnu mere energibevidste. 

bodt nytår 
Gratisk Aekleme/08-136500


