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Den nye spunsvæg ved NORDENS havn er 
klar til ibrugtagning (se side 2).
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Fornyelse af spunsvæg 
efter 46 års drift 

NORDENs havn har ind- 
tegnet sig i lærebog- 
stoffet for uddannel- 
se af havnebygnings- 
ingeniører. 

Det oplyste havnedi- 
rektør Kruhøffer un- 
der et møde på NORDEN- 
fabrikken den 16. sep- 
tember i forbindelse 
med Danaliths færdig- 
gørelse af den omfat- 
tende reparation af 
spunsvæggen. 

Den første jernbeton- 
spunsvæg for saltvand, 
som nogensinde var 
bygget i Danmark, 
udført på NORDEN i 
1906. Der knyttede 
sig meget stor skep- 
sis til denne nye 
fremgangsmåde, og 
gennem mangfoldige år 
er ærværdige havnebyg- 
ningsprofessorer fra 
hele verden kommet 
til NORDEN for at 
iagttage dette fæno- 

blev 

  

men. Det viste sig 
nemlig, at den pågæl- 
dende jernbetonspuns 
havde en fantastisk 
levetid, og en del 
deraf eksisterer sta- 
dig i bedste velgåen- 
de nu 74 år efter. 

Deltagerne i mødet 
var repræsentanter 
for Aalbørg Havn, Da- 
nalith og NORDEN, og 
mødet var arrangeret, 
for at det færdige 
arbejde i fællesskab 
skulle kunne vurde- 
res, for efter den 
gældende aftale skal 
arbejde på NORDENS 
havn godkendes af Aal- 
borg Havn. 

Der var god anledning 
til at komme ind på 
den gamle havns histo-= 
rie, som startede i 

det daværende Aalborg- 

byråd i 1898. Spørgs- 
målet om tilladelse 
til at drive privat- 

  

   
Et kig ud over NORDENS havn. 

    
I forgrunden 

ses kølerør, der er klår til afskibning.



havn var "på tapetet" 
i flere omgange og 
resulterede i, at 
NORDEN fik lov at ud- 
føre en anløbsbro med 
tvende lygter af før- 
ste sort. Broen måtte 
ikkun benyttes til 
selskabets egen tra- 
fik. 

Havnekajen havde en 
beskeden længde på 
50 m og var udført 
med træbolværk og 
forbundet til fastlan- 
det via en dæmning. 

Stigende eksportsalg 
af den gode isbjørne- 
cement til store dele 
af verden gav stort 
pres på havnen, og 
man måtte allerede i 
1906 udvide kajen med 
75 m med den nyudvik- 
lede jernbetonkon- 
struktion kaldet 
Hennebique. Projektet 
blev som nævnt mødt 
med stor skepsis, men 
man udførte arbejdet 
af dadelfri materia- 
ler - nemlig NORDENS 
egen cement - og i en 
omhyggelig udførelse, 
og på dette grundlag 
kunne direktøren ef- 
ter færdiggørelsen 
meddele sin bestyrel- 
se, at "broen var til- 
talende af udseende 
og holdbarheden utvivl- 
somt større end træ- 
bolværket" - et ud- 
sagn, som tiden har 
bekræftet. 

I 1934 var det nødven- 
digt at forstærke træ- 
bolværket med en stål- 
spuns. Den havde des- 
værre ikke så lang 
levetid som betonen, 
idet det stort set er 
denne, der nu efter 

46 års drift er ble- 
vet fornyet. 

Der er gjort alt for 
at sikre, at stål- 
spunsen på den nyre- 

parerede del også får   

en lang levetid, idet 
spunsvæggen er forsy- 
net med zinkanoder 
til imødegåelse af 
korrosion. 

NORDENS havns nuværen- 
de godkendelse hviler 
på en kontrakt med 
Aalborg Havn, der gi- 
ver den en status som 
et privat bolværk i 
Aalborg Havns regi, 
og det er en ordning, 
som NORDEN er tilfreds 
med. 

Vi finder det uhyre 
betydningsfuldt for 
NORDENS fremtidsud- 
sigter, at der er ad- 
gang til egen havn. 
Herved er vi i stand 
til at levere store 
og omfangsrige maskin- 
konstruktioner, bl.a. 
til skibs- og offshore- 

industrien. 

Herudover går en me- 
get betydelig del, op 
mod 80 %, af de or- 
drer, vi leverer til 
F. L. Smidth,med skib 
over NORDENS kaj. 

Vi kan bl.a. herved 
drage nytte af de sto- 
re pladsmuligheder til 
opsamling af maskin- 
dele til samlet af- 
skibning direkte til 
bestemmelsesstedet. 

Der var grund til at 
takke Aalborg Havn 
for det gode samar- 
bejde og takke Dana- 
lith for et velud- 
ført arbejde. 

WK 

  
  

Forslagskasse 

Udvalget afholdt møde 
den 16. oktober 1980, 
hvor følgende forslag 
blev behandlet: 

Nr. 7939 
Holder for Storno- 
Phone radio i gaf- 
feltruck. 
Forslaget blev bedømt 
til at kunne medvirke 
til beskyttelse og 
lettelse i brug. 
Forslaget, der var 
indsendt af nr. 6182 
Sv. Arne Rasmussen og 
nr. 6274 Sv. Age Ni- 
elsen, blev belønnet 
med kr. 300,-. 

Indkomne forslag: 

Nr. 7936 
Port i vestsiden af 
pakhus (over for ma- 
skinværkstedet). 

Nr. 7937 
Støtteruller ved 
se i PV. 

val- 

Nr. 7942 
Værktøj for opretning 
af sneglerør.



odmarbejdsudvalg 
Torsdaq den 16. okto- 
ber 1980 kl. 15.40 
afholdtes ordinært 
møde i samarbejdsud- 
valget. 

I mødet deltog kontor- 
chef Knud V. Jensen 
og maskinarbejder 
Jens Skavenborg som 
gæster. 

W. Kok bød velkommen, 
specielt til gæster- 
ne, og oplyste, at 
fru Hanne Dimke fra 
15. oktober er anta- 
get til omstillingen, 
idet der er foretaget 
nogle rokeringer i 
forbindelse med K. 
bells fratræden til 
nytår. 

DE- 

Punkter fra 

tidligere møder 

Det forberedende ar- 
bejde med værksteds- 
skuret på udearbejde 
er påbegyndt. 
Statusrapport vedrø- 
rende effektivise- 
ringsprojekterne var 
inden mødet udleveret 
til SU-medlemmerne. 
Med hensyn til mere 
detaillerede undersø- 
gelser vedrørende 
eventuel bygning af 
en ny svejsehal er 
der foretaget jord- 
bundsundersøgelser, 
og underlag for en be- 
villingsanmodning til 
en sådan hal er ved 
at blive udarbejdet. 
En hal som den fore- 
slåede vil kunne give 
mulighed for, at vi 
kan påtage os større 
opgaver, bl.a. inden 
for offshore-industri- 
en, samt en mere ef- 
fektiv drift - men 
gennemførelsen af et 
sådant projekt vil 
være afhængig af en 
lang række faktorer. 
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Forskellige udvaly 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde den T. sep- 
tember. 
Kantineudvalget af - 
holdt møde den 9. sep- 
tember. 
Alle afdelingsudvalg 
har a t møde s1- 
den sidste SU-møde. 
Mogens Sall efterly- 
ste en afgørelse i 
forbindelse med det 
på afdelingsudvalgs- 
mødet fremsatte ønske 
om en sikkerhedsrepræ- 
sentant på udearbejds- 
pladsen i Frederiks- 
havn. 
SU var enige om, at 
spørgsmålet om sikker- 
hedsrepræsentanter på 
udearbejdspladser 
drøftes i et mindre 
forum. 
Forslagskasseudvalget 
har afholdt møde, hvor 
man behandlede det 
forslag, der var ind- 
sendt til sidste møde. 
Der var indkommet 
yderligere 3 forslag. 

  

  

    
  

- Enhver kan jo se, at 
der er noget galt - men 
eksperter er jo desvær- 
re ikke idioter.   

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 85 
mand i 4. kvartal 1980 
(90 %), i maskinværk- 
stedet til man 

og i montage- 
værkstedet til 5 mand 

Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
til & mand i 2 uger, 
på Dania til 8 mand 
i cd. uger, i Fre- 
derikshavn til 8 mand 
T U-uger. 
På rejsearbejde er 
der beskæftigelse til 
6 mand i 20 uger. 
Der gøres stadig et 
stort arbejde for at 
skaffe ordrer til 
udearbejdsafdelingen 
som kompensation for 
nedgangen forårsaget 
af byggekrisen. 
Der er afgivet tilbud 
på en større stiTkon= 
struktion, men til 
væsentlig reducerede 
priser. 
De nuværende ordrer 
på skibsarbejde udlø- 
ber T sTutningen af 
december. 
Med hensyn til fabri- 
kation af kedler ar- 
bejdes der på at få 
opbygget en stab på 
15-20 mand. 
Norden har sammen med 
FLS-M indsendt en 
prækvalifikationsan- 
søgning ti et næ- 
ste Nordsø-projekt 
(Tyra-feltet), hvor 
en kombination af 
Nordens gode plads- 
forhold og FLS-M”s 
kvalitetskontrolsy- 
stem, valser og svej- 
semaskiner vil være 
en samordnet fordel. 
Bjarne Maylann fore- 
spurgte i denne for- 
bindelse, om kursus- 
udvalget ved planlæg- 

ning af kurser havde



taget de meget store 
krav, der stilles in- 
den for dette område, 
i betragtning, så man 
ikke ved eventuelle 
ordrer mangler kvali- 
ficerede folk. 
Peder Christensen sva- 
rede, at man havde ta- 
get hensyn til disse 
ting og havde 
forespurgt skolen om 
muligheden for 14 da- 
ges kursus i lysbue- 
svejsning, men der 

var ikke kommet nogen 
tilbagemelding endnu. 
Man har valgt de 5 
discipliner, der kræ- 
ves for at få kurset 
anerkendt. Dette kur- 
sus vil være et trin 
forud for det kursus, 
der giver G-certifi- 
kat, hvilket man ikke 
kan gå direkte ind 

på. 
W. Kok nævnte, at ud- 
dannelsessiden er me- 
get vigtig, men ved 
nævnte projekt kommer 
tilbudsfasen først i 
midten eller slutnin- 
gen af 1981 og frem- 
stillingsfasen i 1982. 
FLS har nedsat en 
gruppe med deltagere 
fra de forskellige 
gruppeselskaber, hvor 
vi har været med med 
hensyn til prækvalifi- 
kationer i forbindelse 
med et projekt vedrø- 
rende udnyttelse af 
gas på dansk grund, 
og vi har modtaget 
godkendelse. 
Der bliver afsendt en 
Akva-Purifier til Ni- 
geria på mandag, og 
man har inden for 
dette område opnået 
seriøse kontakter i 
dette land. 
Vi må konstatere, at 
vi har haft fuld be- 
skæftigelse i den for- 
løbne del af året, 
men hvordan udsigter- 
ne for beskæftigelsen 
i øvrigt vil være på 
længere sigt, er det 
vanskeligt at forud-   

sige for øjeblikket. 
Investeringer: 1 sæt 

ebukke i hal P, 
søjlesvingkran i hal 
M, ARBOGA boremaskine 
i hal R, regulerings- 
varmeanlæg i baderum- 
mene, 2 udendørs svej- 
sestik ved hal S, 
vandudskillere + fil- 
tre i hal M. 

Personalepolitik 

Peder Christensen øn- 
skede en debat om- 
kring personalepoli- 
tikken for fremover 
at undgå at komme i 
samme situation, som 
opstod i september 
med arbejdsnedlæggel- 
se i klub 11, hvilket 
også kom til at berø- 
re de andre klubber på 
grund af aflysning af 
familieaftenen. Han 
mente, der var for 
mange spørgsmål, der 
stod åbne i personale- 
politikken, ligesom 
alle aftaler skulle 
indgå i mappen, så 
man undgik mundtlige 
aftaler. 
Tage Hansen og Mogens 
Sall nævnte det uhel- 
dige i, at den sted- 
fundne arbejdsnedlæg- 
gelse også havde be- 
rørt de øvrige klub- 
ber, fordi familie- 
aftenen var blevet 
aflyst på grund heraf. 
SU drøftede spørgsmå- 
let og var enige om, 
at Personaleudvalget 
afholder møde snarest 
muligt og kommer med 
et oplæg til næste 
SU-møde om, hvordan 
man bedst behandler 
en såg som den fore- 
liggende og undgår, 
at lignende sker i 
fremtiden. Udvalget 
består af: Peder Chri- 
stensen, Tage Hansen, 
Frede Jensen, Hans 
Nielsen, N. Aa. Nør- 
gaard og Mogens Sall.   

Knud V. Jensen fore- 
slog mappen delt op i 
hovedpunkter, så den 
blev mere overskuelig. 

Veje til pladelager 

Tage Hansen ønskede 
vejene til pladelage- 
ret istandsat. De dår- 
lige veje har været 
påtalt flere gange, 
uden at de er blevet 
udbedret, Det ville 
være ønskeligt, om 
der kunne findes en 
anden plads til pla- 
delageret, da det er 
meget spredt. Endvi- 
dere er der inden 
for porten store hul- 
ler, som også ønskes 
udbedret. 
Knud Jensen vil sammen 
med Tage Hansen se på 
sagen og finde en løs- 
ning. 
Under dette punkt 
fremsatte Tage Hansen 
ønske om, at afde- 
lingsudvalget i hal U 
blev udvidet med 1 
mand fra klub Norden, 
hvilket vil ske. 
SU var enige om, at 
afkorterværkstedet og 
magasinet. skal høre 
under maskinværkste- 
dets afdelingsudvalg. 

Eventuelt 

Ferieudvalget er gået 
i gang med fastlæggel- 
se af ferien for 1981 
og regner med at frem- 
komme med et forslag 
hertil på næste SU- 
møde. 

Mødet hævet kl. 17.55,



  

studietur til FLS 
I disse m/k tider var 
det en ren fornøjelse 
at være rejseleder på 
turen til København 
den 22. august. 

Vejrguderne holdt hån- 
den over os det meste 
af dagen, selv om der 
var en del lufthuller 
på turen derover. 

Første "studie" var 
Valby Maskinfabrik, 
hvor vi først var til 
"fælles kaffebord med 
blødt brød", derefter 
var der rundvisning 
på fabrikken, som jeg 
i hvert fald syntes 
var en oplevelse af 
karat. Og holdet stu- 
derede nøje de store 
maskiner og deres kun- 
nen samt fremstillin- 
gen af de store syme- 
trogear. Vi fik det 
hele fint forklaret 
af hr. Steffensen, 
som er specialist i 
Flux-pakkere. 

Da vi så, godt trætte 
i fødderne, kom til 
frokost, var der "stu- 
die" i det kulinari- 
ske, hvilket heller 
ikke er at foragte. 
Her var det hr. Budde-   

gaard, der "viste 
rundt". 

Senere blev vi afhen- 
tet af hr. Bischoff, 
FLS-H, og fik et lil- 
le indblik i, hvad 
der foregik i det 
"store hus" på Viger- 
slev Alle, Puh-ha, 
vi var alle enige om, 
at hvis vi blev over- 
ladt til os selv, for 
vi vild. 

Derefter blev der 
vist FLS-Billed-Show 
og Turn-Key filmen. 

KT. 16,15 blev vi 
"sluppet løs" og tog 
på sightseeing i 
Christiania, og der- 
efter gik turen til 
Tort, 

Turen fra Kastrup 
til Aalborg var også 
en oplevelse. Det var 
en meget "frisk" SAS- 
kaptajn, som forkla- 
rede "Danmarkskortet" 
på sin specielle fa- 
con, som mangen ge0o- 
grafilærer kunne læ- 
re meget af. 

Tak for en begi- 
venhedsrig dag. 

  i Studie i det kulinariske. 
  

Rationel 
lagerplads 

       

  

MÅSKE BØR VI 
KUN HAVE DET    
Tegningen kunne for 
den sags skyld have 
vist et lager af 
stålmaterialer i 
det for et Tager af 

ste- 

knappenåle. Derfor 
forsøger vi til sta- 
dighed at holde lage- 
ret på et rimeligt 
niveau, dog uden at 
måtte slække på kravet 
til leveringsdygtighe- 
den, og man må stadig 
være opmærksom på, at 
den kapital, der står 
bundet i et lager, ik- 
ke kan benyttes til 
investeringer i al- 
ternative formål. 

Man skal ikke lade 
nogen lejlighed til 
at holde sin mund gå 
ubenyttet hen. 

England er ikke ble- 
vet erobret siden 
1066, fordi ingen kan 
udholde at tilbringe 
en søndag derovre.



Kender du en 

hennebiktømrer? 
Under havnemødet for- 
leden oplyste ingeniør 
Vestergaard fra Dana- 
lith, at en Hennebique- 
konstruktion faktisk 
er det samme som man 
i dag ville kalde ar- 
meret beton. 

Man benyttede dog me- 
get det fine franske 
udtryk som betegnelse 
for den nye metode, 
og således kunne han 
erindre, at en for- 
skallingstømrer tid- 
ligere blev kaldt en 
Hennebique-tømrer - 
en betegnelse, som 
desværre nu er gået 
helt ud af sprogbru- 
gen. 

På rejse 
ALGERIET 

Aage Clemensen rej- 
ste 03.10.80 til 
SOUR EL GHOZLANE 
som lagerforvalter 
i re 

IRAQ 
Viggo Hedegaard og 
John Nielsen er 
30.09.80 kommet 
hjem fra KUFA. 

ÆGYPTEN 
Gunnar Thuen er 
28.09.80 kommet 
hjem fra HELWAN.,   

Vandværk 
til Nigeria 

Som omtalt i forrige 
nummer af NORDEN-0BS 
har 2 nigerianere væ- 
ret på besøg for at 
overvære en demon- 
stration af Akva- 
Purifier-vandværket. 

Besøget har resulte- 
ret i, at den ene her- 
re, Høvding Søji 
Aiyenuro, har afgivet 
ordre på et vandværk, 
der nu er blevet om- 
bygget til at produ- 
cere vand af flodvand, 
og vandværket blev af- 
sendt fredag den 17. 
oktober. 

Vandværket skal op- 
stilles i byen Igbo- 
koda beliggende 150 
km øst for Lagos. 
Der er tale om en 
landsby, der ikke 
tidligere har haft 
nogen form for vand- 
forsyning bortset fra 
urenset flodvand. Ak- 
vaåadan-Harvey skal sam-   

tidig nedgrave en 
ringledning på 1000 m, 
hvor der med passende 
mellemrum føres et 
rør op af jorden, hvor 
beboerne så kan tappe 
drikkevand. 

Der knytter sig store 
forventninger til den- 
ne installation, idet 
den skal tjene som 
demonstrationsanlæg 
og vil blive brugt som 
model for tilsvarende 
anlæg i delstaten 
Ondo. 

Da Nigeria er et land 
med ca. 100 mill. ind- 
byggere og meget dår- 
lig vandforsyning, er 
der selvsagt her er 
meget stort potenti- 
elt marked, så NOR- 
DEN ser frem til at 
producere betydeligt 
styktal af Akva- 
Purifiere. 

JM 
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FLS-Libeck 
FLS-maskinfabrikken i 
Lubeck har bygget et nyt 
stort special-gear til en 
lunnelboremaskine til det 
vest-tyske firma Bade & 
Theelen i Hannover, Det 
er i øvrigt det tredie 
special-gear, FLS-Liubeck 
leverer til tunnelborear- 
bejde, denne gang til 
etableringen af den nye 
Metro i Rom, hvor ma- 
skinen skal bore sig 
igennem undergrunden i 
en diameter på 10,8 m. 

Som billedet viser, 
drives gearet af 8 hy- 
draulikmotører via et 
centraltandhjul, der er 

monteret på hovedåkslen. 
Hele maskinen vejer 65 t. 

FLS-United Kingdom 
Efter at Poul Nielsen i 
flere måneder med FLS- 
H og FLS-FR har drøftet 
muligheden for at indføre 
Leverandørordreregistre- 
ringssystemet (PORS 
Purchase Order Registra- 
tion System) i FLS-UK, 
er det nu blevet besluttet 
al gå videre med syste- 
met, 

Systemet vil blive sty- 
ret ved hjælp af Univac- 
computeren hos FLS-H, 
Forhandlingerne med 
MDS i London er netop 
afsluttet, og det er ble- 
vet besluttet at anvende 
deres nyeste dataregi- 
streringsudstyr "Series 
21", bestående af en 
manøvrepult med tilhø- 
rende diskettestation, 
skærm og printer. 
FLS-UK skal stå i for- 

bindelse med FLS-H via 
dataregistreringsudstyret 
med telefonforbindelse 
én gang om ugen, Efter 
transmissionen vil de 
forskellige data blive 
bearbejdet af computeren 
hos FLS-H og returneret 
den følgende dag. Det 
bliver derved muligt for 
FLS-UK at udskrive alle 
PORS-lister i England 
og dermed slippe for de 
uundgåelige postforsin- 
kelser, 

   



  

Leveringstiden for det- 
te dateregistreringssy- 
stem er ca. 3 måneder, 
og dette tidsrum vil bli- 
ve brugt til at udfærdige 
de nødvendige registre 
og udarbejde nye ordre- 
formater og PORS-lister 
samt udskrive disse, 

Poul Nielsen skal lede 
iværksættelsen og den 
daglige drift af PORS. 
Arbejdet vil imidlertid 
blive udført i nært sam- 
arbejde med EDB-Afde- 
lingen hos FLS-H, Man 
håber at kunne påbegyn- 
de systemet engang i ef- 
teråret, 

PN/FLS-UK 

Hoang Thach 
Såvidt jeg husker, har 
der til dato ikke været 
skrevet noget i OBS om 
Viet Nam-projektets 
fremadskriden, men i be- 
tragtning af den globale 
færdiggørelsesprocent 
(ultimo maj ca, 59% er 
det næppe for sent endnu. 

Kontrakten blev under- 
skrevet i oktober 1976, 

> 
åa Hoang Thach-anlæg- 

get er den globale fær 
diggørelsesprocent nu ca. 

60%. Billedet viser bl, a. 

homogeniseringssiloer, 
el-filter, køle- 

farm og cyklonforvarmer, 

pp   

  

   

skorsten, 

og de første "pudsere”" 
(sådan kaldes Danalith's 
bygningsingeniører her 
på stedet) kom til bygge- 
pladsen i juli 1977, Siden 
er det gået på samme 
måde som alle andre ste- 
der i verden, hvor FLS 

bygger komplette cement- 
fabrikker: der kom en 
resident engineer, en 
mekanisk montageleder, 
en trainee, en el-monta- 

geleder osv., blot med 
den forskel på her og 
mange andre steder, at 
tidsintervallerne for de 
forskellige mennesker er 
meget store, 

I øvrigt tager kundens 
folk vores utrættelige for- 
søg på at vise, hvordan 

  

  

aktiviteten kan øges, med 
ufattelig tålmodighed og 
overbærenhed, 

Fabriksarealet er delt 
op af en flodarm i den 
Røde Flod's delta med 
produktionen til og med 
cemenimølleriet på den 
ene side, og pakkeriet 
på øen Mao Khe på den 
anden side. - På Mao 
Khe er man knapt færdi- 
ge med jordbundsundersø- 
gelserne, så i øjeblikket 
regner vi ikke med at 
kunne pakke cement fra 
Hoang Thach-anlægget før 
i slutningen af 1982. 

OTJ 

 



Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde mandag den 
1. september 1980 
kl. 15.40. 

Deltagere: 
Flemming Jensen 
Frede Jensen 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Jørgen Kjær Svendsen 
Erik Pedersen (sekre- 

tær) 

Gæst: 
Per Blindum (sikker- 
hedsgruppen, udearbej- 
de) 

Dagsorden: 
1. Behandling af punk- 

ter fra tidligere 
møder. 

Uanmeldt inspektion 

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

4. Efteruddannelse, 
kurser. 

5. Eventuelt. 

Formanden indledte mø- 
det med at byde vel- 
kommen, specielt til 
Per Blindum, som er 
indtrådt i sikkerheds- 
gruppen for udearbej- 
de i stedet for Søren 
Tousgaard. 

Sikkerhedsseler. 
Per BTindum vil tale 
med Hardy Nielsen for 
at høre, om resultat 
er opnået med hensyn 
til kontrol af disse. 
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Mobilkran, kursus. 
Vi har søgt og et 
tildelt en plads mere 
lige efter nytår. Der 
er ikke udpeget nogen 
til dette kursus end- 
nu. 

  

Uanmeldt inspektion, 
Der var ikke de store 
problemer. Udearbejde 
har rejst spørgsmålet 
om kontrol af skralde- 
taljer. Vi har ikke 
kunnet finde nogen mu- 
ligheder for en effek- 
tiv kontrol. Det hen- 
stilles derfor fort- 
sat til den enkelte 
bruger at kontrollere 
taljen før brug samt 
ikke overbelaste ma- 
teriellet. Der må un- 
der ingen omstændig- 
heder svejses på kro- 
gene. Jørgen Kristen- 
sen vil forsøge at 
finde en kontrolløs- 
ning. Afskærmning af 
rundsaven skal under- 
søges nærmere og brin- 
ges i orden. Kontrol- 
mærkningen er ikke 
ensartet. Jørgen Kri- 
stensen vil informere 
sikkerhedsgrupperne. 

Indtrufne ulykker. 

03.06.80, hal M: 
Borearbejde. Tilskade- 
komne var ved at bore 
en flange, da en spån 
greb fat i venstre 
hånds handske og trak 
hånden ind i boret. 
Fravær: 10 dage.     

Hændelsen 
manglende 
hed. 

skyldes: 
åagtpågiven- 

10.06.80, hal N: 
Fremstilling af tal- 
lerkenspjæld. Ved de- 
montering af vinkel- 
jernskryds i taller- 
kenspjæld faldt et 
stykke vinkeljern ned 
over tilskadekomnes 
venstre fod. 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

26.06.80, hal M: 
Varlsning. Tilskade- 
komne hjalp til med 
åt valse koniske svøb 
og var ved at rette 
svøbet til i valsen, 
men nåede ikke at få 
højre hånd væk fra 
svøbet, inden det nå- 
ede valsen. 
Fravær: 15 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

24.07.80, udearbejde: 
Band 52. Tilskadekom- 
ne sprang ned fra 
båndet, hvorved han 
brækkede venstre fod. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

30.07.80, hal M: 
KTipning af plader. 
Tilskadekomne var ved 
at klippe mellemlægs-



  

plader, da han fik 
højre hånds lillefin- 
ger ind mellem pladen 
og underlaget på sak- 
sen. 
Fravær: 22 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

Det henstilles til 
sikkerhedsgrupperne, 
at ulykkesrapporten 
bliver udfyldt hver 
gang! Udfyldelsen har 
ingen indflydelse på 
en eventuel skades- 
erstatning!! 

Kurser. 
STU viT tage emnet op 
til behandling og 
finde ud af, hvilke 
kurser der vil være 
relevante. 

Eventuelt. 
Jet henstilles til 
sikkerhedsgruppen i 
de enkelte værksteder 
at foretage kontrol 
af materiel den 1. uge 
i hvert kvartals be- 
gyndelse. 

Udluftning af kompres- 
sorer foregår direkte 
ud på jorden. Det hen- 
stilles, at den for- 
urening, som herved 
opstår, begrænses 
mest muligt. 

Mødet hævet kl. 16.50. 

Stof til december- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest. 1. december.   

Udearbejde 
Her i efteråret, nær- 
mere betegnet midt i 
september måned, 
startede vi op på 
montagen af et FLS 
el-filter, type 
FAA 50-6070-1, i 
forbindelse med Fre- 
derikshavns Forbræn- 
dingsanlæg ved Niels 
Juelsvej i Frederiks- 
havn. 

Opgaven, som omfatter 
montage af et komplet 
filter incl. røggas- 
kanaler, befugtnings- 
anlæg samt tilslut- 
ning til eksisterende 
ovne, har været imø- 
deset med stor glæde, 
hvilket har udmøntet 
sig i, at der fra alle 
medarbejderne har væ- 
ret et stort ønske om 
at deltage i den på- 
gældende montage. 

Efter en lidt forsig- 
tig start er arbejds- 
styrken nu oppe på 
fuld styrke, hvilket   

vil sige 9 medarbej- 
dere incl. værkføre- 
ren, og her i skri- 
vende stund (uge 42) 
er vi nu kommet godt 
i gang, som det også 
fremgår af billedet, 
hvor vi er i gang med 
samling af selve fil- 
terhuset, som er pla- 
ceret oven på tilhø- 
rende svajeben, der 
er en nykonstruktion 
fra FLS i denne sam- 
menhæng. 

Vi må også sige, at 
montagen går udmærket, 
og at kunden har været 
tilfreds med det ud- 
førte arbejde, hvilket 
er af stor vigtighed 
for os, idet alle på 
udearbejde er interes- 
seret i at udføre den 
pågældende montage så 
godt som overhovedet 
muligt, således at vi 
kan have forhåbning om 
at få pålagt lignende 
opgaver fremover. 

PB 

  

 



  

   

  

Vi har i denne måned 
sat fokus på elektro- 
der og vil henstilTe, 
at man udnytter mate- 
rialerne fornuftigt. 

De to fotos viser 
elektroder, der ikke 
er fuldt ud udnyttet, 
og ved en hurtig ud- 
regning er der sam- 
menlagt på det ene 
foto for ca: 17 kr. 

Fokus på 
elektroder 

I skemaet gengives 
til orientering et 
pår ca.-priser på 
elektroder. 

Type —— kr.fstk. 
33.60x4 LY 
33.80x4 130 
39.50x4 1375 
46.16x4 0,50 
53.35x4,5 1,10 
63.30x4 3,765 
(rustfri) 

  

      

Vi vil også 

have hjelme 
I Vesttyskland har man 
de samme problemer med 
sikkerhedsudstyr som 
herhjemme, Et af de 
mere alvorlige er, at 
det ofte er svært at 
få personalet til at 
bruge det udleverede 
udstyr. På en tysk 
virksomhed - vi siger 
ikke hvor - udspredte 
sikkerhedschefen det 
rygte, at sikkerheds- 
hjelme for fremtiden 
kun ville blive udle- 
veret og krævet an- 
vendt af medarbejdere 
øver en vis lønklasse. 
Det massive krav fra 
medarbejderside, der 
fulgte på dette djæ- 
velske rygte, var 
selvfølgelig slet 
ikke til at modstå, 
og i dag bærer alle 
sikkerhedshjelm. 

Hvad universitetet mang- 
ler er et fakultet i sund 
fornuft. 

OG SA VAR DER DEN OM 

. røveren, der var lø- 
bet med pengekassen i 
frisørsalonen. 
Alle blev afhørt, og da 
politiet kom til yngste 
lærling og spurgte, hvad 
han havde foretaget sig, 
da røveriet stod på, sva- 
rede han: - Mig? Jeg 
studsede.



  

Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 
9. september 1980 - primært for 
at drøfte ønskerne til budgettet 
for 1981. 

1. Efter en grundig drøftelse af 
ønskerne vedtoges følgende 
prioritering heraf: 

Udskiftning af 
de sidste gamle 
garderobeskabe = 
30 blokke 

Isolering af de 
2 ydervægge i spi- 
sesalen (der ind- - 50.000 
hentes en over- 
slagspris herpå) 

Nedtagning af gam- 
le varmeaggrega- 
ter, fornyelse af - 25.000 
ventilation og ma- 
ling i baderum 

Udskiftning af 
varmdriksautomat 

ca. 29.000 

12.000 

Af ønskerne vedtoges det i 
budgettet at medtage: 

Garderobeskabene ca. 29.000 
Isolering af den 

ene ydervæg = 25.000 

I alt: ca. 54.000 

2. Et modtaget ønske om opsætning 
af vekselautomat blev drøftet, 
men der var enighed om ikke at 
medtage en sådan post, da der 
er erfaring for, at en sådan 
automat virker tiltrækkende 
for indbrudstyve. 

3. Det henstilles, at man anven- 
der de på bordene anbragte 
askebægre og ikke de taller- 
kener, hvorpå der serveres 
pølser. Det er ikke rart for 
køkkenpersonalet at rengøre 
tallerkener, hvor sennep og 
ketchup er blandet med aske 
og cigaretskod. 

4. Forsøgsvis vil der ved lemmen 
blive anbragt en holder med 
servietter - ligeledes over- 
vejes det fremover at servere 
pølserne på paptallerkener 
(som ved pølsevognene).   

| PERSONALIA 
AE EA ERE ERA A FFD 

Fødselsdage 

Vagner Jensen 
fylder 50 år 
den 17. novem- 
ber 1980 

Hans Zakariasen 
fylder 60 år 
den 5. december 
1980 

  

Personale 

Lønningsbogholder Knud Debell har 
ønsket at gå på pension fra 1. ja- 
nuar 1981, i hvilken anledning 
den daglige ledelse af lønnings- 
bogholderiet vil blive overdraget 
til kasserer N. Aa. Nørgaard. 

Efter ansøgning 
er fru Birgit 
Clausen udpeget 
til at skulle 
afløse N. Aa. 
Nørgaard, og 
til erstatning 
for fru Birgit 
Clausen er til- 
trådt fru Hanne 
Dimke (tidlige- 
re Dansk Eter- 
nit-Fabrik A/S). 

E 

  
Hanne Dimke 
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forslagskasse 
KOMMENTARER TIL SVAR-= 
ARTIKLERNE. OM FOR- 
SLAGSKASSEN. 

Til FU"s kommentar 
vil jeg bemærke, at 
nu fik vi opfrisket 
reglerne om forslags- 
kassens administrati- 
ve virkemåde, men no- 
get egentligt nyt kom 
der ikke for dagen. 

Angående ST”s indlæg: 

Punkt 1) Da FU fore= 
tager sine beslutnin- 
ger ud fra blandt an- 
det afdelingsledel- 
sens bedømmelse, vil 
jeg ikke antage, at 
denne afviser et for- 
slag, der har ledel- 
sens velvilje. 

I punkt 2) og 3) bli- 
ver der sagt, at det 
er ledelsens privile- 
gium at afgøre, hvor- 
når et forslag skal 
realiseres. Denne ret 
vil jeg ikke bestri- 
de, men gøre opmærk- 
som på, at samtlige 
forslag vil tjene til 
fremme af et mere sik- 
kert arbejdsmiljø u- 
den de omkostnings- 
fordyrende faktorer 
(ud over en beskeden 
fremstillingspris); 
der plejer at følge 
med sikkerhedsfrem- 
mende arbejdsmetoder. 
I det her foreliggen- 
de tilfælde vil jeg 
antage, at der i ste- 
det for vil være en 
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hjemme i 

gevinst. Måske skal 
der ændres noget i 
forslagene, men jeg 
mener at have sat 
nogle tanker i gang, 
som er værd at arbej- 
de videre med, for 
det er vel sådan med 
de fleste forbedrin- 
ger, at nogle får en 
ide, som andre kan 
arbejde videre på, og 
så ender det med no- 
get godt, men ledel- 
sen og til dels FU 
har reageret nega- 
tivt til trods for, 
at jeg i meddelelse 
fra Arbejdstilsynet 
kan påpege flere 
ting, som bliver 
overtrådt ved den 
måde, vi i dag ar- 
bejder i ovnene. 

ST”5s bemærkning 
om, åt der skal ta- 
ges hensyn til "øko- 
nomi, mandskab, tid 
og eventuelle andre 
faktorer 5". Jag 
det er o0.k., men hvad 
med sikkerheden? Med 
hensyn til arbejdet 
med realisering af 
forslagene er det så- 
dan, at det meste af 
arbejdet kan laves, 
så det ligger klar, 
når der bliver ovn- 
stop, hvor det så 
kan monteres og af- 
prøves. Den økonomi- 
ske side af sagen er 
der vel ingen proble- 
mer med, for Rørdal 
har, efter hvad jeg 
har forstået på ledel- 
sen, efterlyst for- 

bedrede arbejdsmeto- 

Ris, ros og positive forslag 
til forbedringer m.m. 

denne rubrik. 
Vi hører meget gerne fra DIG. 

  

hører 

der i ovnene; vi skul- 
le blot komme med for- 
slagene, så ville de 
være med i det økono- 
miske. 

ST”s slutbemærkning 
synes jeg rammer for- 
kert, da jeg jo har 
vist vej til at lette 
arbejdet, men det er 
jo nemmest at være 
negativ i stedet for 
at gå med på tanker- 
ne og få noget godt 
ud af dem, øg for det 
andet vil den her om- 
talte fremgangsmåde 
kvæle medarbejdernes 
initiativ til at kom- 
me med nye forslag. 

Til ST”s bemærkning 
om, at ledelsen har 
andet at lave end 
forslagsrealisering, 
er dette rigtigt, men 
een af ledelsens vig- 
tigste opgaver er at 
sikre et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø, 
og en af vejene der- 
til vil være at se 
positivt på mine for- 
slag og få dem reali- 
seret hurtigst muligt. 

Peder Holst Larsen 

Vi håber, at man med 
dette indlæg har få- 
et spørgsmålene be- 
lyst og kommenteret 
fra begge sider. 

Redaktionen



  

oport 
Så er fodboldturneringen 1980 
færdigspillet, og ud over den 
vundne FLS-finale placerede vi 
os på en 5. plads i A-rækken, 
hvorefter slutstillingen blev 
følgende: 

A-rækken: (11-mands) 

AKI 2 24 54 = 10 
HIK 21 als DE 
VIA 20 60 = 18 
DDB 15 43 - 41 
NORDEN 15 PRG SØ 
APSI 10 27 - 41 
POSTEN NS i 34 — 57 
FDB 2 0 6 - 76 

Oprykkere: HIK og VIA 

Nedrykkere: POSTEN NS og FDB 2 

AKI 2 kan ikke rykke op i ML-ræk- 
ken, da AKI 1 spiller der, oq 
klubben må kun have et hold i 
hver række. me 

A-rækken: (5-mands) 

VOLVO 
RUSTANI 
FBI 
KIK 
TE. CORD 
AKAFA 
NORDEN 
AJKI 
SIDU 
CCS 
EA 
JE 

E
r
 

JF
 
W
N
C
 

OD
 

R
O
 
RS

 R
O
O
T
S
 

    

  

Vi har som de foregående år til- 
meldt to hold i Aalborg Firma- 
sports indendørsturnering med 
start først i november, og mon 
ikke nok vi også i år tager vor 
del af spurtpræmierne. 

Der er blevet spillet kampe om 
klubmesterskabet i billard, bord- 
tennis og badminton, og følgende 
blev mestre: 

Billard Carsten Jul 
Bordtennis: Jørgen Lyngby Jensen 
Badminton Torben Asp 

Årets fodboldspiller (11-mands): 
Peter Caspersen 

Årets fodboldspiller (5-mands): 
Jens Jørgen Nielsen 

  

Tegningen får mig til at tænke på 
journalisten, der interviewede en 
af projektlederne ved bygningen 
af St. Gotthard-tunnelen. Hans 
spørgsmål var, om ikke der var 
en vis risiko ved at starte ud- 
gravningen fra hver sin side. 

Projektlederens svar lød: "Ram- 
mer de to sjak ikke hinanden på 
midten, ja, så får kunden ganske 
enkelt to tunneler til samme pris. 
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DAGENS FUGL: ØjenSKADEN. 

Der er for mange øjenskader her på fabrikken. 
Hvis du vil risikere dit syn, så skal du selv- 
følgelig ikke henvende dig til din værkfører. 
Men vil du gerne se foråret 1981 og fremover, 
så få et par briller udleveret og brug dem. 

  

Gmfek Asklame/08-136500


