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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

Godt industri- nytår 
Dansk industri havde 
det ikke godt i 1980. 
Dagligt har vi i avi- 
serne kunnet læse om 
fallitter, konkurser, 
betalingsstandsnin- 
ger - og meddelelser 
om kortere eller læn- 
gere produktionsstop 
på grund af svigtende 
afsætning. Altsammen 
symptomer på, at in- 
dustrien har haft 
trange kår. 

Man har sat navn på 
nogle af vanskelighe- 
derne - såsom bygge- 
krise og landbrugs- 
krise - men i vort 
komplicerede industri-. 
samfund spreder føl- 
gerne sig som ringe i 
vandet - ingen virk- 
somhed har vist kun- 
net undgå at mærke, 
at "noget er galt i 
Danmark". 

Heller ikke vor bran- 
che er gået fri for 
skæbnens strandhugst. 
Store mastodonter så- 
vel som mellemstore 
og mindre virksomheder 
inden for jernindu- 
strien har måttet gi- 
ve op i året, som 
svandt. I første ræk- 
ke naturligvis firma- 
er, som har været øko- 
nomisk dårligt funde- 
ret, og firmaer, som 
ikke har formået at 
tilpasse struktur og 
organisation efter 
tidens benhårde krav. 

At forholdene inden 
for jernindustrien er 
alvorlige afspejles 
af, at der sidste år 
på landsplan mistedes 
ca. 6.000 arbejdsplad- 
ser. Dette skyldes, 
åt mange virksomheder 
har måttet indskrænke 
eller indføre arbejds- 
fordeling, men en væ-   

sentlig yderligere 
årsag er, at antallet 
af konkurser m.v. er 
tredoblet i forhold 
til tidligere år. 

På NORDEN har vi især 
mærket de ugunstige 
tider i udearbejdsaf- 
delingen som følge af 
de langvarige produk- 
tionsstandsninger på 
Rørdal] og Eternitten. 

Men også inden for den 
øvrige produktion har 
vi i højere grad end 
tidligere kunnet kon- 
statere øget konkur- 
rence på grund af 
det stigende antal 
af "sultne" virksom- 
heder, der er dukket 
op på markedet. 

Når dette er sagt, må 
vi alligevel være til- 
fredse med, at der er 
opnået en beskæfti- 
gelse større end for- 
udset i vort budget 
for 1980. Beskæfti- 
gelsen har totalt væ- 
ret på ca. 245 med- 
arbejdere og har der- 
med ligget på linie 
med beskæftigelsen i 
de foregående år. 
NORDEN har altså. - 
alt i alt - været en 
stabil arbejdsplads - 
og det er ingen selv- 
følge i dagens Dan- 
mark. 

Men interessen vender 
sig i disse dage mest 
mod fremtiden - det 
nye år - hvordan vil 
forholdene mage sig 
T 1981. 

Indadtil kan vi styr- 
ke os ved at bestræ- 
be os på at samarbej- 
de, så vi i fælles- 
skab - og i fælles 
interesse - søger at 
blive så godt rustet



som muligt til at 
overvinde krisetider- 
ne. Der skal nok af 
og til gives et ekstra 
nap for at klare skæ- 
rene, og vi skal sik- 
kert lære at samar- 
bejde på anden måde 
end i de gode tider, 
hvor det kun gjaldt 
om at fordele goder- 
ne. Fremover må sam- 
arbejdet tage sigte 
på at løse problemer- 
ne - og måske fordele 
nogle af vanskelighe- 
derne. 

Men udadtil må vi er- 
kende, at vi som føl- 
ge af vor virksomheds 
struktur er særdeles 
afhængige af, at der 
kommer bedre fremtids- 
udsigter for industri- 
en, Som vi dels er en 
part af og dels er 
sat til at betjene. 

Vi må håbe på bedre 
vilkår for industri- 
en, Så nye projekter 
sættes i gang, og der 
atter kommer fuld gang 
i hjulene. Dette er 
også en vigtig forud- 
sætning for fortsat 
opretholdelse af vort 
velfærdssamfund. 

Så derfor må vort 
nytårsønske - så 
stærkt som nogensin- 
de - være det gamle 
NORDEN-motto, at 
"Land skal vindes 
for dansk industri". 

Med dette vil ledel- 
sen takke for god ind- 
sats i året, som 
svandt, og ønske alle 
medarbejdere og deres 
familie en god jul og 
et godt nytår. 

Gementos 

de Honduras 
Russisk 13-14000 ton- 
ner M.s… "Nikulai 
Tiulpin" lastede på 
strækning XI i Aal- 
borg den 25.-26. no- 
vember et af de stør- 
ste partier FLS-gods, 
vi har afskibet di- 
rekte til kunden: 

85 kasser + 275 kolli, 
i alt 3054 m3 gods 
med en bruttovægt på 
610 tons. Alt mærket: 

EXP. 0003/80 
CEMENTOS DE HONDURAS 
RIO BIJAO 
PUERTO CORTES 

Den russiske båd var 
så stor, at den des- 
værre ikke kunne 1a- 
ste ved NORDENS ny 
forstærkede havnean- 
læg, så vi måtte køre   

de store mængder gods 
til strækning XI. 

Da en del af godset - 
en brænderstand - 
havde en diameter på 
4,75 m, måtte der ar- 
rangeres special- 
transporter med ned- 
sænkede blokvogne og 
hvad dertil hører af 
elektriker med stæn- 
ger til at løfte el- 
ledninger, politi- 
eskorte m.v. 

Efter Aalborg skulle 
russeren laste yder- 
ligere godsmængde i 
Københavns Frihavn 
samt i 2-3 andre eu- 
ropæiske havne, så 
det bliver nok jul, 
inden vort gods når 
frem til Honduras. 

Holl 

  

       



samarbejdsudvalg 
Torsdag den 4. decem- 
ber 1980 kl. 15.40 
afholdtes ordinært 
møde i samarbejdsud- 
valget. 

Jens Skavenborg er 
indtrådt i SU i ste- 
det for Sv. Aa. Thom- 
sen. 

W. Kok bød velkommen, 
specielt til det nye 
medlem af SU. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Arbejdet med værk- 
stedsskuret på udear- 
Bie elg 
Spørgsmålet om sik- 
kerhedsrepræsentanter 
på udearbejdspTadser 

Tøst. 
Personaleudvalget ar- 
bejder med personale- 
POLTTTKKET. 
an vi inde en løs- 

ning på spørgsmålet 
om udbedring af veje- 
ne til pladelageret. 

Tage Hansen mente, 
der forelå en misfor- 
ståelse med hensyn 
til afdelingsudvalget 
i hal TU, idet man øn- 
skede, at den ekstra 
mand i udvalget skul- 
le være fra afkørter- 
værkstedet og ikke 
fra male- og pakkeaf- 
delingen. SU var eni- 
ge om, at det var me- 
re praktisk, at 
spørgsmål fra maga- 
sin og afkorterværk- 
sted blev behandlet 
i hal U”s afdelings- 
udvalg i stedet for 
i maskinværkstedets 
afdelingsudvalg, og 
i spørgsmål fra disse 
afdelinger må man 
først kontakte 0le 
Nielsen. 
Med hensyn til effek- 
tivitetsundersøgeTser 
har EN are TEE med 
et underlag for en 
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bevillingsanmodning 
til en ny svejsehal. 
Det kræver et stort 
arbejde at få klar- 
lagt, hvad et sådant 
projekt indebærer, 
men man er nu ved at 
være færdige hermed. 
Det er dog tvivlsomt, 
om den nuværende si- 
tuation åbner mulig- 
hed for iværksættelse 
af en så stor inve- 
stering. 
Mod forventning blev 
FLS/Press ikke præ- 
kvalificeret tiT at 
udføre gasstationen 
ved Varde. Vi har nu 
bedt om at blive op- 
taget i kartoteket 
over underleverandø- 
rer af arbejder for 
de firmaer, der er 
blevet godkendt. 

Inden for offshore er 
man nu begyndt at 
forberede de næste 
projekter på Nordsøen 
(Tyra/Roar-feltet), 
hvor man begynder at 
udbyde opgaverne, så- 
som platforme og mo- 
duler, midt i 1981. 
Vi har her sammen med 
FLS-M indsendt præ- 
kvalifikationsansøg- 
ning til nogle af de 
arbejder, der bedst 
egner sig for vore 
fabrikker. Myndighe- 
derne forlanger inden 
for dette område mere 
og mere arbejde ud- 
ført i Danmark, så vi 
får henvendelser fra 
udenlandske firmaer, 
og i denne forbindelse 
afspejles der stor in- 
teresse for vor havn. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde den 24. 
november. 
Man drøftede udsugnin- 
gen i hal P, og SU var   

enige om at henstille 
til samtlige medarbej- 
dere, at udsugnings- 
anlægget bruges over- 
alt, hvor det fore- 
findes. 
Afskærmning på fræser 
i kasseværksted vil 
blive ordnet. 
I forbindelse med ind- 
førelse af øl- og spi- 
ritusforbud på Aalborg 
Portlands fabrikker 
rejste W. Kok spørgs- 
målet om en lignende 
ordning på Norden. 
Der finder normalt in- 
tet misbrug sted, men 
en ulykke forårsaget 
af spiritus ville væ- 
re dobbelt tragisk, 
SU mente ikke, at der 
var basis for indfø- 
relse af en sådan ord- 
ning, men erkendte, at 
der op mod højtider 
kunne være uønsket 
stigning i ølsalget. 
Det drøftedes, om 
dette stigende salg 
kunne undgås, og i 
den forbindelse fore- 
slog Peder Christensen, 
at forholdet kunne lø- 
ses ved, at fabrikken 
foranstaltede en sam- 
menkomst for medarbej- 
derne før jul. 
Kantineudvalget af- 
HOTTE made den 26. GE 
vember. 

Alle afdelingsudval 
hår Arholdt neders [len 
sidste SU-møde. 
Det ser ud til, at det 
stadig kniber med at 
overholde arbejdsti- 
den ved frokost- og 
middagspauser. 
Reparationerne på bro- 
kranen er sat i gang. 
W. Kok fremhævede den 
indsats, der gøres i 
hal S for at spare på 
varmeudgiften. 
Ferieudvalget har drøf- 
tet ferien for 1981. 
SU tog fabrikkens af- 
gørelse om fast fa- 
brikslukning i 3 uger 
i sommerferien af hen- 
syn til fabrikkens 
tarv til efterretning.



  

Medarbejderhåndbogen 
Tver ar til tryk- 

ning i 
uge. 

løbet af en 

  

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigelse til 30 
mand i 1. kvartal 1981 
(85 %), i maskinværk- 
stedet til man 

og i montage- 
værkstedet til 4 mand 

Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
Til 8 mand i 12 uger, 

  på Dania til 11 mand 
i 6 uger og i Frede- 
rikshavn til 6"mand 
T 5 uger, 
På rejsearbejde i ud- 
landet er eskæf- 
tigelse til ca. 5 mand 
i.12 uger (Iraq) og 
til 2 mand i 26 uger 

(Ægypten). 
Yi er ved at afgive 
tilbud på et rundla- 
ger bestående af 
stacker og broskraber 
og har afgivet tilbud 
på bogier.   

Der er ligeledes afgi- 
vet tilbud på el-fil- 
tre, som er vigtige 
produkter i vor pro- 
duktionssammensætning. 
For danske filtre er 
der mulighed for at 
komme med i montage- 
fasen. 
Vi skal afgive tilbud 
på skroget til en 
bugserbåd. 
Vi håber på flere or- 
drer på asfaltmaski- 
ner, ligesom vi for- 
venter ordrer på 
Akva-Purifiere til 
Nigeria til næste år. 
Udearbejde: I Frede- 
rikshavn forventer vi 
at blive delvis fær- 
dige inden jul. Rør- 
dal starter igen 19. 
januar. På Rørdal har 
man forespurgt, om vi 
kunne stå for nøgle 
af de projekter, de 
laver, hvilket er me- 
get ønskværdigt for 
os, og ingeniør Jørgen 
Mølbak er i gang med 
denne opgave. 
Mogens Sall nævnte, 
at man på udearbejde 
er villige til at 
etablere arbejdsfor- 
deling med en uges 
varsel. 
Der er foretaget æn- 
dringer hos FLS, der 
berører Nordens ledel- 
sesforhold. Civil- 
ingeniør Palle 0. Jør- 
gensen - nu leder af 
FLS Brasilien - bliver 
leder af FLS” maskin- 
fabrikker samt ind- 
købs-, inspektions- 
og shippingafdelingen. 
W. Kok omtalte det fo- 
reløbige regnskab for 
Y3U og budgettet for 

1981, hvor der regnes 
med at kunne holde 
samme beskæftigelse 
som i år. Afdelings- 
udvalgene har deltaget 
i udarbejdelsen af in- 
vesteringsbudgetterne. 
En ajourført organisa- 
tionsplan for Norden 
blev fremlagt for 
SU-medlemmerne.   

Vi har fået bevilling 
på en kantpresser,. 
Investeringer: C02- 
anTæg Migatronic i 
hal M, krankrog i 
hal P. 

Eventuelt 

Intet. 

W. Kok afsluttede mø- 
det med at takke for 
det forløbne år. 

Mødet hævet kl. 17.55 

- Griber jeg Dem én 
eneste gang mere i at 
løse kryds og tværs i 
arbejdstiden, så bli'r 
De fyret ...! 
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41 1/2 år med lønningsregnskab 
I anledning af at lønningsboghol- 
der Knud Debell har ønsket at 
"gå af" for at blive pensionist 
fra nytår efter at håve været 
ansat i 41 1/2 år på NORDENS 
kontor, har redaktionen stillet 
den evigunge Knud Debell nogle 
spørgsmål for at høre om, hvor- 
dan de mange år er gået. 

HVORDAN STARTEDE DET ? 

Efter at jeg var uddannet som 
mejerist, tog jeg I års handels- 
eksamen, og efter denne faldt 
jeg over en lille annonce, der 
lød: "Ung mand kendt med RUF sø- 
ges som vikar". Jeg søgte jobbet 
og blev antaget med tiltræden 
9. juni 1939. Jeg startede med 
at føre et mindre regnskab for 
"Mosen", men det varede ikke 
længe, før jeg begyndte på løn- 
ningskontoret. 

HVORDAN VAR ARBEJDS FORHOLDENE 
DENGANG ? 

Hele kontorpersonalet på nær bog- 
holderen sad i eet rum, og selv- 
føjigelig havde hver sit faste job, 
men vår så fleksible, at de altid 
kunne afløse og hjælpe hvor som 
helst. Ved min ansættelse var 
direktør Axel V. Jensen både di- 
rektør på NORDEN og på RØRDAL, 
men efterhånden som cementproduk- 
tionen ophørte på NORDEN, blev 
det ingeniør H.0.E. Holmquist, 
der ledede fabrikationen af rå- 
jern, og på kontoret havde kon- 
torchef Poul Thune den daglige 
ledelse. 

På handelsskolen havde jeg lært 
"hånd-RUF", så i begyndelsen var 
det vanskeligt at vænne sig til 
"maskin-RUF" - for øvrigt står 
der endnu en af de gamle RUF- 
maskiner nede hos Hollånder. 

Lønnen blev ført i en stor pro- 
tokol, hvor man skrev nummeret 
længst ude til venstre og deref- 
ter ugens dageantal samt fra li- 
sterne, der blev ført af mestre- 
ne, akkorder, som vi regnede ud 
og skrev ind med timer og beløb. 
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Ved ugens slutning blev hver side 
talt sammen ligeledes med timer 
og beløb. Derefter blev der skre- 
vet lønningsposer med det samle- 
de timeantal - akkordløn for sig 
og timeløn for sig. Det var på en 
ganske lille pose, man skrev to- 
talbeløbet. Herefter blev penge- 
ne lagt i disse poser, og bedst 
som man troede, man var færdig, 
skulle der dykkes ned for at fin- 
de dækning for sedler, lydende på 
forskud og skat. 

Grundet forskellige kriser var 
der hele tiden stor til- og af- 
gang i arbejderstyrken. 

HVOR STOR VAR LØNNEN DENGANG ? 

Den lå mellem 90 og 117 øre i 
timen + eventuelle tillæg. 

HVORDAN VAR ARBEJDSTIDEN ? 

Den var på 48 timer ugentlig. 

HVAD FIK DU SELV I LØN ? 

Så vidt jeg husker, lå min første 
månedsløn omkring 150 kr. Man > 
havde jo ikke dengang drømt om. 
at den løn skulle kunne komme



til at give den pension, jeg nu 
skal have. 

HVOR MANGE HAR DU ARBEJDET SAMMEN 
MED PÅ LØNNINGSKONTORET ? 

Det husker jeg ikke bestemt, men 
der har været mange - i kriseti- 
derne trak vi på reserver fra an- 
dre kontorer. 

HVORDAN VAR KONTROLLEN MED UDBE- 
TALT LØN ? 

I begyndelsen havde man en slags 
konto for hver arbejder, men ef- 
terhånden blev det til de løn- 
ningskort, man kender i dag. På 
"køntiene" var kolonner som i de 
gamle journaler, og de blev ført 
for hver mand. 

Portneren havde dengang skilte 
hængende for hver ansat, og han 
førte en daglig portnerliste, Da 
der dengang var kontinuerlig 
drift, var der en portner til 
stede døgnet rundt. Portneren 
fungerede således som en slags 
stempelur. Vi var en af de før- 
ste virksomheder i Aalborg, der 
indførte stempelure, som i begyn- 
delsen blev anbragt i portnerlo- 
gen, der dengang havde til huse i 
det nuværende tillidsmandskontor. 
Senere blev stempelurene anbragt 
ude på arbejdspladserne. 

RUF-bogholderiet med kortene vir- 
kede godt, men der var stadig me- 
get sammentællingsarbejde. For at 
kunne kontere de forskellige ting 
ud, hvor de skulle være, blev vi 
bagefter nødt til at trække ud 
fra de forskellige kort og lave 
et mindre regnskab til bogholde- 
riet (et sammendrag). 

Jeg havde også dengang min 
"svinger". Regnemaskiner var el- 
lers dengang et prestigespørgs- 

mål, så de, der virkelig havde 
brug for dem, måtte ikke få de 
moderne maskiner. 

HVORNÅR GIK VI BORT FRA 
RUF-SYSTEMET ? 

I 1949 startede vi med hulkort- 
system hos IBM, der havde et 

  
  

service-bureau inde i byen, og 
vi var den første industrivirk- 
somhed, der gik ind for løn på 
hulkort. Det var store summe- 
ringsmaskiner, men fra starten 

af kunne de ikke regne akkorder 
ud, dem skulle vi fortsat selv 
regne ud, men takket være 
ingeniør Arne Thorn, der dengang 
var på Norden, lykkedes det at 
få IBM overbevist om, at hvis 
man lavede koderne, kunne de have 
satserne i systemet. 

Senere oprettede Rørdal deres 
eget IBM-anlæg, hvilket var en 
udmærket ting for os, da vi her- 
igennem fik store fordele på 
Norden, bl.a. fordi vi dengang 
havde overenskomst med samme 
organisationer som Rørdal. Vi 
kørte med normalløn, hvilket vil 
sige, åt lønnen kun ændredes ved 
overenskomstfornyelserne, medmin- 
dre der skete regulering på grund 
af ændring i arbejdet. 

I 1973 gik vi over til overførsel 
af løn til bankkonti. Det var en 
stor lettelse at blive fri for 
at sidde med penge, der skulle 
lægges i poser. Jeg husker såle- 
des en dag, hvor jeg manglede en 
25-øre; jeg kravlede rundt på 
gulvet og ledte uden resultat, 
men da jeg så kørte hjem på cy- 
kel, røg 25-øren ud af opslaget 
på bukserne. 

Fra januar 1973 qik vi over til 
Regnecentralen, da systemet på 
Rørdal ikke kunne køre 14-dages 
løn, og Regnecentralen havde (og 
har) et program, der er velegnet 
til virksomheder inden for JERNET. 

Bogholder Debell, vil De hy 
lige kontrollere resultatet! yen KS ZR    

Dobbelt bogholderi.



  

HVOR MANGE ANSATTE HAR DER VÆRET 
PA NORDEN IGENNEM ARENE ? 

Der var 125 ansatte på cementfa- 
brikken, men det største antal 
medarbejdere var beskæftiget ved 
råjernsproduktionen, hvor der en 
overgang var næsten 400 medarbej- 
dere. I 1959 kom antallet ned på 
209 mand, og da man byggede ma- 
skinfabrikken op, var der vel i 
starten 10-15 mand i hal S til 
denne del af virksomheden. Før 
1972 var der omkring 100 mand på 
maskinfabrikken. Siden 1972, hvor 
det blev udelukkende maskinfabrik, 
har antallet af ansatte været me- 
get jævnt - omkring 250. 

KAN DU HUSKE EN MORSOM EPISODE ? 

På en måde har mit speciale al- 
tid været lønnen til folkene i 
værkstederne, og jeg husker ty- 
deligt værkfører H. C. Andersen, 
der kom hértil sidst i 30”erne 
efter at have rejst mange år i 
udlandet for FLS. Han brugte ved 
lønudbetalingen at hidkalde fol- 
kene i værkstedet ved at gå rundt 

og klappe i hænderne. H. C. An- 

dérsen boede i den ejendom, der 

nu bebos af K. Hollånder. En dag 

skulle en af hans folk hjem til 

ham for at lave et reparations- 
arbejde. H. C. Andersen medgav 
ham en seddel til konen, hvorpå 

der stod: "Mor, giv denne mand 
2 æbler; FAR." 

HVAD VIL DU FORETAGE DIG NU ? 

Jeg vil gå og tage det lidt med 
ro. Det med at man tidligt skal 
planlægge sin alderdom er selv- 
følgelig rigtigt, men det er jo 
ikke sikkert, at man i dag inte- 
resserer sig for, hvad man inte- 
resserede sig for for 10 år si- 
den. Jeg holder meget af at rej- 
se og at være ved Vesterhavet, så 
jeg vil bruge nogle måneder hvert 
år på at rejse, foreløbig i hvert 
fald. Endvidere læser jeg en del. 
Der skal selvfølgelig ske lidt, 
men det bedste, man kan ønske 
sig, er et godt helbred. Måske 
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får man en plads igen, hvis man 

vil det. Der er jo også kurser 

o.lign., man kan deltage i. 

Red. 

Jeg vil gerne benytte denne lej- 
lighed til personligt at udtrykke 

min tak til Knud Debell for de 
35 år, vi har arbejdet sammen. 
Du har altid været loyal såvel 
over for firmaet som over for 
kollegaerne, og vi vil komme til 
at savne en god kollega, der med 
sit gode humør og "spidse" be- 
mærkninger - specielt til piger- 

ne - altid har været med til 
at gøre NORDENs kontor til en 

god arbejdsplads. 

Jeg håber, at du og Ellen må få 
mange gode år, hvor I sammen kan 
nyde jeres otium og samværet med 
jeres børn. We 

  

- Jeg var direktør her, 
indtil jeg opdagede, 
hvad I fik i timen!



Orientering fra 
bestyrelsesmødet 
35.12.1980 
Onsdag 3.12.80 afhold- 
tes bestyrelsesmøde i 
Maskinfabrikken NOR- 
DENs bestyrelse. 

Direktør J. Jerl 
sen har overtaget 
formandsposten i ste- 
det for direktør Mo- 
gens Halbye, som for- 
lød FLS 1. september. 

Bestyrelsen fik fore- 
lagt det foreløbige 
regnskab for 1980, 
som man tog til efter- 
retning. Man godkendte 
budgettet for 1981. 
Det forventes, at der 
i 1981 bliver aktivi- 
tet af samme størrel- 
sesorden som i inde- 
værende år. 

Jen- 

Ledelsen gav en beret- 
ning om virksomhedens 
drift. Man drøftede 
den lave aktivitet på 
udearbejde og mulig- 
hederne fremover. Be- 
styrelsen hæftede sig 
ved de aktiviteter, 
der gøres inden for 
offshore, skibsbyg- 
ning m.v., for at NOR- 
DEN bliver mindre sår- 
bar over for svingnin- 
ger i ordremængden 
fra FLS. 

Der blev talt om NOR- 
DENS overgang til FLS” 

EDB-system fra nytår. 

Bestyrelsen drøftede 
i øvrigt NORDENS for- 
hold over for myndig- 
hederne i forbindelse 
med den netop frem- 
lagte lokalplan samt 
de afsluttede effekti- 
vitetsundersøgelser 
og det forslag til ny 
produktionshal, der 
blev et resultat her- 
af. 

Efter drøftelser af 
organisations- og un- 
derskriftsforhold be- 
så bestyrelsen værk- 
stederne. 

  
  

Ændrede 
organisationsforhold 

hos FÅS 
I forbindelse med ci- 
vilingeniør Mogens 
Halbye”s fratræden 
som direktør hos FLS 
pr. 1. september d.å. 
blev der foretaget 
midlertidige disposi- 
tioner med hensyn til 
de afdelinger, som 
indtil da var omfat- 
tet af direktør Hal- 
bye”s ansvarsområde. 

Der er siden arbejdet 
med organisationsfor- 
holdene, og med hen- 
blik på opnåelse af 
en mere rationel an- 
vendelse af ressour- 
cerne er det beslut- 
tet at oprette to nye 
organisatoriske enhe- 
der ved omgruppering 
af en række bestående 
afdelinger inden for 
Ingeniørforretningen: 

Et Stabsområde 
Et Produktions- og 
Indkøbsområde 

Stabsområdet omfatter 
en ræ værgående 
funktioner som EDB- 
afdelingen, Central 
Planlægning, Priskal- 
kulation, Korrespon- 
danceafdelingen, Ar- 
kitektkontoret, Orga- 
nisationsafdelingen 
og desuden den løben- 
de varetagelse af for- 
hold. i forbindelse med 
LTP og Strategi for 
Ingeniørforretningen. 

Produktions- og Ind- 
øbsområdet omfatter 

samtlige maskinelle 
produktionsvirksomhe-   

der inden for Ingeniør- 
forretningen og des- 
uden de leveranceori- 

enterede afdelinger 
beskæftiget med ind- 
køb af mekanisk og 
elektrisk udstyr, 
Kvalitetssikring og 
Inspektion samt Ship- 
ping. 

Gennem separate op- 
slag er der gjort re- 
de for de heraf føl- 
gende ændringer i al- 
le berørte afdelin- 
ger. 

Underdirektør Ib Ja- 
cobsen, som er salgs- 
chef i Forretningsaf- 
deling V, vil pr. 1. 
januar 1981 overtage 
ledelsen af Stabs- 
området. 

Som leder af Produk- 
tions- og Indkøbs-= 
området er udpeget 
civilingeniør Palle 
0. Jørgensen, som 
for tiden varetager 
stillingen som leder 
af FLS-BR, Ingeniør 
Palle 0. Jørgensen 
vil kunne tiltræde 
sin nye stilling 
pr. 1… april 1981, 
og bestyrelsen har 
på et møde idag ved- 
taget at udnævne ham 
til underdirektør 
med prokura pr. sam- 

me dato. 

Begge vil i deres nye 
stillinger rapportere 
til direktionen og 
deltage i de ugent- 
lige direktionsmøder. 

9
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Tankvogn 

til Irak 

  

re ryan mr 

  

KIRKUK via Turkey -Istanbul by truck 

Efter ca. 1 måneds 
førsinkelse, der skyl- 
des krigen i Irak, har 
Pars Dan nu afsendt 

den nedenfor viste 
tankvogn til Northern 
Petroleum Organization 
(NPO) i Kirkuk i det 
nordlige Irak. En 
dansk vognmand kører 
tankvognen til Irak 
via den rute, der er 
vist på mærkesedlen 
afbildet herover. 

Tankvognen skal bruges 
til at transportere 

olieboringscement 
rundt til boresteder- 
ne i det nordlige 
Irak, hvor firmaet 
NPO har 7 boretårne 
i arbejde. 

Pars Dan har inden 
for de sidste år le- 
veret en hel del ud- 
styr til NPO og har i 
øjeblikket ordre på 
såvel siloer som 
dieseldrevne kompres- 
soranlæg til statio- 
nært brug. 

JM 

  

    

Tomme tønder 

buldrer mest! 

  

Vi kan ikke standse 
oliekrisen, men vi 
kan gennem energi- 
besparelse prøve at 
mildne luften. 

De høje og formentlig 
stadig stigende ener- 
gipriser og risikoen 
for foørsyningsvanske- 
ligheder gør indsat- 
sen for en begræns- 
ning af energiforbru- 
get mere og mere på- 
trængende. 

Hvis vi i virksomhe- 
den skal have mulig- 
hed for at styre øko- 
nomien i 80'erne, må 
vi forsøge at styre 
energien. 

Ca. 20 % af det totale 
danske energiforbrug 
anvendes i industrien 
og kan opdeles i ener- 
gi til produktion, 10- 
kaleopvarmning og be- 
lysning. I gennemsnit 
anvendes ca. 85 % af 
industriens energi for- 
brug til produktions- 
formål. 

Har du et forslag til 
besparelser, så læg 
det i forslagskassen, 
og udvalget vil vur- 
dere, om der ud fra 
dit forslag kan opnås 
positive resultater. 

ON



  

Feriehjem 
Fra Aalborg Portland har vi fået 
følgende meddelelse vedrørende 
feriehjem: 

På SU-møder afholdt på Rørdal, 
Dania og på Sluseholmen samt på 
møder med kontaktudvalget og 
talsmandsudvalget den 22.10.80 
blev der givet følgende oriente- 
ring: 

Den kriseagtige situation, dansk 
byggeri befinder sig i, medfører 
som bekendt også, at Aalborg 
Portlands salg og produktion er 
stærkt faldende. På denne bag- 
grund er det mere end tidligere 
stærkt påkrævet, at vi er opmærk- 
somme på vore omkostninger. 

På denne baggrund besluttede be- 
styrelsen på sit møde 17.10.80, 
at feriehjemmet Kolkær lukkes. 
Dette medfører naturligvis, at 
vi ikke fremover kan lade time- 
lønnede medarbejdere få ophold 
på feriehjemmet 0lsbæk, og til- 
svarende, at funktionærer fra 
Aalborg Portland ikke kan få op- 
hold på Ankerhus og Munkerupgaard. 

På de nævnte møder blev det op- 
lyst, at det samlede tilskud til 
dækning af feriehjemmenes under- 
skud for Aalborg Portlands ved- 
kommende i 1980 vil beløbe sig 
til cirka I million kroner. Det 
blev endvidere oplyst, at ferie- 
hjemmenes "underskud i løbet af de 
sidste 4 år er blevet fordoblet, 
og intet tyder på, at denne ud- 
vikling vil ændre sig. 

Det kan endvidere oplyses, at kun 
hen imod 6% af de aktive timeløn- 
nede medarbejdere benytter Kol- 
kær, og tilsvarende, at kun ca. 
10% af funktionærerne får ophold 
på Ankerhus og Munkerupgaard, 
Det skønnes derfor urimeligt, at 
selskabet har en omkostning på 
cirka 1 million kroner om året 
til fordel for så få medarbejdere 

På møderne blev det meddelt, at 
ledelsen på et senere tidspunkt 
vil optage drøftelser med medar- 
bejderne om delvis kompensation 
for bortfald af feriehjemsdelta- 
gelsen.   

Ferig 1981 
Ferie i 1981 er fastsat som føl- 
ger (gælder ikke udearbejde): 

Fast fabrikslukning i uge 28, 
29 og 30 (4/7 — 26/7): 

Følgende "indeklemte dage" dæk- 
kende den ene uges ferie: 

fredag den 29. maj (dagen ef- 
ter Kristi Himmelfarts- 

dag) 
fredag den 5. juni (grund- 

lovsdaq) 

torsdag den 24. december (jule- 
aftensdag) 

mandag den 28. december (mel- 
lem jul og nytår) 

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

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

torsdag den 31. december (nyt- 
årsaftensdag) 

5 dage til fri disposition. 

Nyt rengøringsselskab 

  

  
Til nytår skifter vi rengørings- 
selskab, så skulle der opstå pro- 
blemer i overgangsperioden, så 
prøv med lidt tålmodighed, og 
strækker denne ikke til, så ring 
til indkøbsafdelingen. AH 
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Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde mandag den 
24. november 1980 
kl. 15.40. 

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

tær) 

Gæst: 
Peder Holst Larsen 
(sikkerhedsgruppen, 
udearbejde) 

Dagsorden: 
1. Behandling af punk- 

ter fra tidligere 
møder. 

Uanmeldt inspektion. 

3. Gennemgang af ska- 

desrapporter siden 
sidste SiU-møde. 

4. Eventuelt. 

Formanden indledte mø- 
det med at byde vel- 
kommen og gik deref- 
ter over til 1. punkt 
på dagsordenen. 

sikkerhet bseler. 
kan i disse 

deler kontrolleret 
ude, men der er enig- 
hed om, at de kontrol- 
leres på stedet før 
ibrugtagning. 

Mobilkranførerkursus. 
Der er reserveret 
plads til efter nytår. 
Vi får derved 3 med- 
arbejdere, der kan 
køre mobilkran. 

14 

  

Skraldetaljer. 
an i disse 

taljer kontrolleret 
ude. Det indskærpes 
brugerne at kontrolle- 
re taljen før bruq. 
Endvidere skal det 
henstilles, at tal- 
jerne ikke overbela- 
stes. 

Korrekt mærkning for 
eftersyn. 
Jørgen Kristensen har 
været fabrikken igen- 
nem og instrueret. Næ- 
ste station er udear- 
bejde, som vil blive 
besøgt snarest. 

Udluftning af kom- 
ressor. 

Her forsøger at udluf- 
te kompressoren via 
2 olietønder for der- 
ved at undgå forure- 
ning. 

Uanmeldt inspektion. 
Der var ikke de store 
problemer ved inspek- 
tionen. Dog var der i 
hal P en del svejse- 
røg, som skyldtes 
manglende Brug af ud- 
sugning. 
SiUu vil keretirde til 
SU, at der bliver ved- 
taget påbudt brug af 
udsugningsanlæg over- 
alt, hvor det fore- 
findes! 
Der var også tvivl med 
hensyn til kontrol af 
el-materiel. Egon 0le- 
sen og Flemming Jensen 
vil undersøge kriteri- 
et for eftersyn af 

svejsefødekabler, Vi     

invitere elektri- 
næste 

bedre 

vil 
keren med til 
SiU-møde, så vi 
kan få klarlagt de 
forskellige eftersyn 
(el-materiel). 

Indtrufne ulykker. 

Ingen 
Det er glædeligt at 
kunne skrive netop 
sådan. Lad os derfor 
hjælpes ad, så det 
kan gentages fremover. 

Eventuelt. 

Peder Holst Larsen 
oplæste referatet fra 
sidste sikkerhedsgrup- 
pemøde på udearbejde. 
Man savner en dansk 
brugsanvisning til 
transportabelt svej- 
seværk. 
Frede Jensen vil un- 
dersøge sagen. 

Nøgler. 
nøgler 

Der mangler 
i de små glas- 

skabe, som er til 
brug i nødstilfælde. 
Nøglerne skal være 
placeret i skabene 
under overarbejde og 
skifteholdsarbejde. 

Det blev på mødet 
fremført, åt der skal 
indkaldes til 2 møder 
om året med samtlige 
sikkerhedsrepræsentan- 
ter. Her på fabrikken 
afholder vi kun møde 
1 gang om året i form 
af en sikkerhedskon- 
ference., Det under- 
søges, om det skal



  
  

ændres. 

Suppleant. Vi under- 
søger, om der skal 
vælges en suppleant 
før en midlertidig 
fraværende sikkerheds- 
repræsentant. (Under- 
søgt ved Arbejdstil- 
synet 25.11.80: Der 
er ikke længere noget, 
der hedder suppleant. 
Sikkerhedsgruppens 
arbejdslederrepræsen- 
tant varetager grup- 
pens arbejde i sik- 
kerhedsrepræsentan- 
tens fraværsperiode.) 

Ny-ansatte. Det blev 
vedtaget at indkøbe 
Arbejdsmiljøfondets 
pjece: "Før du begyn- 
der på jobbet". Pje- 
cen, der indeholder 
råd og vink om bl,a. 
sikkerhedsorganisa- 
tionen, vil fremover 
blive udleveret sam- 
men med medarbejder- 
håndbogen til alle 
ny-ansatte. 

Kursus. Samarbejde om 
sikkerhed. Vi vil un- 
dersøge, om det ikke 
vil være en god ide 
at få deltagere på 
dette kursus. 

Mødet hævet kl. 

Stof til marts- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være re- 
daktionen i hænde 
senest 16. februar. 

17,20, 

  

Forslagskasse 
Udvalget afholdt møde 
28.11.80, hvor følgen- 
de forslag blev be- 
handlet: 

Nr. 7936 
Indretning af port i 
vestsiden af pakhus. 
Forslaget, der har væ- 
ret til bedømmelse i 
såvel den pågældende 
afdeling som FU, sy- 
nes ikke at være øko- 
nomisk forsvarligt. 
En efter afdelingens 
mening bedre og billi- 
gere løsning på samme 
problem vil være at 
lave porten mellem 
malerværksted og bok- 
sene el-drevet. 

Nr. 7937 
Støtteruller ved val- 
se i 
Udvalget mener, at 
forslaget bør sendes 
tilbage til fornyet 
udtalelse i afdelin- 
gen (PV) og derefter 
tages op til en senere 
bedømmelse. 

Nr. 7942 
Værktøj for opretning 
af sneglerør med 5-6 
mm godstykkelse,. 
Forslaget menes ikke 
at være aktuelt, idet 
der kun anvendes sneg- 
lerør, hvor godstykkel- 
sen er større. Endvide- 
re vil den eventuelle 
tidsbesparelse, der 
kan opnås i PVY, mer- 
forbruges i MV. 

Indkomne forslag: 

Ne. 7913 
Opsætning af vejskilte 
af hensyn til kunder 
og leverandører. 

Nr. 7914 

Opsætning af blandings- 
ventil ved badevandet 
i omklædningsrummet.   

Nr. 7938 
Montering af ventila- 
torer i værksteder, 
hvor der er højt til 
loftet, således at 
varmen "hentes" ned, 
og olieforbruget og 
dermed varmeudgiften 
nedbringes. 

  

Har du en hobby? 
Redaktionen ønsker 
gerne tip om medar- 
bejdere med en særlig 
hobby, som eventuelt 
er interesseret i at 
blive interviewet og 
give stof til en 1lil- 
le artikel til bladet. 

  
-— Jeg anede ikke, at Magnus 

var så god til at jodle! 
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Et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø 

Arbejdsgiverens 

ansvar 

Arbejdslederens 
ansvar 

Dit ansvar 

Hvor får du 
vejledning? 

16 

ARBEJDSMILJØLOVEN 

Arbejdsmiljøloven, der trådte i kraft i 1977, siger, 

at der skal skabes "et sikkert og sundt arbejdsmiljø" 

i Danmark. ArbejdsmTTjø er alt det, der omgiver 05, 

når vi arbejder: Lys, luft, varme, kulde, støj. Det 

er møbler, maskiner, redskaber, værktøj og materia- 

ler, Det er den måde vi arbejder på. 

Sunde forhold på arbejdspladsen og forebyggelse af 

arbejdsulykker er noget, du må være opmærksom på, 

før du skal begynde på et job. 

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø opnår man kun ved 

samarbejde og ansvarsfølelse. 

Din arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsmiljøet 

er sundt og sikkert, så du ikke ødelægger dit hel- 

bred eller kommer til skade. 

  

Arbejdslederen skal instruere dig om dit arbejde og 

tilrettelægge det, så du undgår risiko for ulykker 

og årbejdsbetingede sygdomme. 

Du har også et ansvar: Du skål tænke dig om, være 

forsigtig, rette dig efter arbejdsanvisninger, sik- 

kerhedsregler og påbud om beskyttelsesudstyr (per- 

sonlige værnemidler). Du har pligt til at være med 

i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og til at med- 

dele arbejdslederen, hvis der er noget galt, f.eks: 

fejl ved en maskine. 

Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål, kan du henvende 

dig til din sikkerhedsrepræsentant eller arbejds- 

leder.



  

Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
25. november 1980 - grundet syg- 
dom var Helmuth Hansen forhindret 
i at deltage. 

1. Det drøftedes, hvorvidt man 
skulle indføre det samme reg- 
lement, som er gældende hos 
FLS-M, for benyttelsen af 
garderobeskabene. Spørgsmålet 
drøftes igen på næste møde. 

2. Kantineregnskabet pr. 30.09.80 
blev drøftet. 

3, Termostatrequleringen af var- 
men i omklædningsrum m.v. vir- 
ker tilfredsstillende. 

4. Der undersøges mulighederne 
for at få en automatisk luk- 
ning af vandet i baderummet. 

5. Det fra nytår stedfindende 
skift af rengøringsselskab 
blev omtalt. 

6. Det må henstilles, åt man ikke 
fjerner telefonbøger fra auto- 
mattelefonen. 

ne ane 

PERSONALIA | 
Koss re   

Fødselsdage 

Svend Fruensgaard fylder 50 år 
den 26. januar 1981 

Svend Pedersen fylder 50 år 
den 26. januar 1981 i   

   
Handsken 

er 

Udtrykket stammer fra de middel- 
alderlige ridderturneringer, da 
man udfordrede modparten ved at 
kaste en handske til ham. 

Det er nu ikke for at udfordre 
nøgen, vi har brugt udtrykket, 
men for at gøre opmærksom på, 
hvor stor en post handskerne er 
på budgettet. 

Vi bruger ca. 2.000 par 5-fingre- 
de arbejdshandsker pr. år til en 
pris af ca. 20-25 kr. pr. pår og 
ca. 300 par 2-fingrede svejse- 
handsker til en pris af 25-30 kr. 
pr. pars 

Total pr. år for ca. 50.000 kr. 

Tænk over tallene og prøv, om du 
kan hjælpe med at nedbringe for- 
bruget. 

ON 

  

De arbejder hårdt og samvittig= 
hedsfuldt og gør virkelig et 
stort stykke arbejde. Sig mig, 
hvad er De egentlig ude på?



Forsiden 
Isbjørnen er det gam- 
le symbol for NORDEN- 
fabrikken - og et 
symbol for en første- 
klasses cement, som 
var kendt og benyttet 
over store dele af 
verden. 

Den er også - som et 
værdigt bomærke - an- 
bragt. over kontorbyg- 
ningens indgangspor- 
tal. 

  

Går man tilstrækkelig 
langt tilbage i tiden, 
var der ingen isbjørn 
på cementtønderne. 
Bomærket var dengang 
et borgmotiv. 

  

Fabrikken mente dog, 
at isbjørnemotivet 
bedre symboliserede 
NORDENs kraft. og ce- 
mentens styrke. 

Der kunne være van- 
skeligheder med at 
anvende isbjørnen som 
symbol på visse mar- 
keder af religiøse 
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årsager - men så var 
man praktisk indstil- 
let og valgte en an- 
den bjørn til lejlig- 
heden - eller måske 
sågar en sæl. 

  

Der skulle god salgs- 
indsats til for at 
sælge NORDEN-cement 
over det meste af klo- 
den, og man skyede in- 
gen midler for at slå 
sit navn fast. Hvem 
ved - hvis NORDEN 
solgte cement i dag - 
så ville man på visse 
markeder måske anven- 
de Fozzie-bjørnen fra 
Muppet Show som sym- 
bol - eller måske 
"Bamses Venner" på 
hjemmemarkedet. - 

  
  

duleferig 
Fabrikken og kontoret 
er lukket på grund af 
juleferie i tiden 
24. december - 2. ja- 
nuar, begge dage incl. 

Lille Lise sprang ud 
i køkkenet til sin 
mor: 
- Moar, moar! Lille- 
bror spiser OBS. 
- Skidt med det. Det 
er det fra forrige 
måned. 

OL-GULDVINDER DOPED 

Har du forresten hørt, 
at vor OL-guldvinder 
i lerdueskydning er 
frataget guldmedal- 
jen. 
Hvorfor ? 
.……… han havde spist 
sigtebrød. 

6 i: 
På rejse 
IRAQ 
Viggo Hedegåard, Jørn 
Jensen og Peter Jør- 
gensen rejste i novem- 
ber til KUFA for mon- 
tagearbejde. Varighed 
ca. 3 måneder.



  

sport 
Som nævnt i foregående nummer af 
OBS deltog vi med to hold i Fir- 
masports indendørs fodboldturne- 
ring i Stadionhallen, og med godt 
spil fik vi en puljesejr med det 
ene hold og dermed en ny pokal 

"FEST SÅ DET 

var der flere, der sagde, da bøl- 
gerne havde lagt sig efter vor 
årlige efterårsfest, og dette be- 
tragter vi i Festudvalget som en 
positiv opmuntring til at genta- 
ge lignende arrangement til næ- 
ste år. 

Stemningen var helt i top, og det 
var glædeligt at se så mange af 
vore unge medlemmer deltage i 

til vort pokalskab i kantinen. 
Med puljesejren gik vi videre til 
semifinalen, men der var kampen 
for hård, og med et nederlag og 
ta uafgjorte kampe var vor optræ- 
den i denne turnering slut. 

SKUMMEDE" 

løjerne. 

Der blev traditionen tro uddelt 
pokaler til klubmestrene, og med 
rekordtilslutning (ca. 70) samt 
vort faste husorkester "Djingo 
trioen", der sørgede for den 
rette stemning, fortsatte festen 
til den lyse morgen. 

FESTUDVALGET 

  

   

          

Klubmestrene 1980 er fra 
venstre: 

Jørgen Lyngby (bordtennis), 
Carsten Jul (billard), Peter 
Caspersen (årets fodboldspil- 
ler), Torben Asp (badminton) 

        DJINGO-TRIOEN var 
igen helt på toppen



  
Så nåede vi vejs oe Ledet, 
og NORDEN-OBS ønsker læs 

Godt nytår 
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