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land skal vindes 
for dansk industri 

- var det mål, grundlæggerne af NORDEN satte 
over administrationsbygningens indgangsportal. 

Nutildags vil man næppe hugge sin målsætning 
ud i granit og placere den over indgangsdøren, 
men de fremsynede industrifolk, som bl.a. var 
igangsættere af foretagender som NORDEN, følte 
sig tillige som forkæmpere for den udviklings- 
proces, som skulle forvandle Danmark fra et 
stillestående landbrugsland til et dynamisk 
industriland. 

NORDEN- fabrikken blev grundlagt omkring århun- 
dredskiftet i en periode, hvor en række store 
danske industritiltag blev skabt, og den har 
således været en del af den industrielle ud- 
vikling i Danmark. 

Der har været interesse blandt NORDENS medar=- 
bejdere for at kende mere til NORDENs histo- 
rie, og derfor er der i anledning af 100 års 
jubilæet gennemgået gamle arkivalier, og heri- 
gennem er konstateret, at der allerede omkring 
1830 lå et teglværk her. Af et geodætisk kort 
fra 1880 ses, at teglværket endnu da var af- 
mærket, og at lergravningen havde forårsaget 
et ikke ubetydeligt hul på grunden. 

En efterfølgende artikel "Fra husmandslod til 
industri" fortæller mere såvel om fabriksare- 
alet søm om de omkringliggende arealer. 

I 1898 stiftedes Aktieselskabet Portland Ce- 
ment-Fabriken "Norden", og cementproduktionen 
begyndte året efter. 

I 1941 stiftedes Cement-Jern Konsortiet som 
en afdeling af FLS, der videreførte de i 1938 
påbegyndte forsøg med råjernsfremstilling i 
cementovnene som en egentlig produktion. Den- 
ne ophørte i 1972, men allerede i 1962 var 
maskinproduktionen startet under firmanavnet 
Maskinfabrikken NORDEN, afdeling af FLS. 

Tre vidt forskellige produktioner har siden 
1898 haft hjemsted på NORDEN - har afløst 
hinanden og skabt en stabil beskæftigelse 
på den gamle fabrik. 

Hver gang eksistensgrundlaget for en produk- 
tion er faldet bort, har der stået nyt initi- 
ativ parat til at føre NORDEN-navnet videre. 

Det er, hvad de efterfølgende artikler hand- 
ler om.



Fra husmandslod til industri 
Dersom man for 150 år 
siden stod oppe på 
Hasseris” bakkeparti- 
er og skuede ud over 
de flade engarealer 
mod Limfjorden - så 
ville man kunne se en 
lille rygende skorsten 
på det sted, hvor 
NORDEN nu ligger. 

Omkring 1830 blev der 
bygget et mindre tegl- 
værk i forbindelse 
med gården Johannes- 
minde, og dette skul- 
le blive den spæde 
begyndelse til den 
industrielle udvik- 
ling i det hjørne af 
Hasseris, som kaldes 
Mølholm. 

Der boede på dette 
tidspunkt kun 3 fami- 
lier i Mølholm, men 
derudover er det be- 
grænset, hvad der fin- 
des overleveret fra 
tidligere tider. Æl- 
dre folk husker områ- 
det for de tusindvis 
af qule engblommer om 
sommeren.   

Mølholm er af udstræk- 
ning et beskedent om- 
råde, der udelukkende 
består af lave eng- 
arealer. Det strækker 
sig fra det forholds- 
vis stejle bakkeparti 
mod Hasseris i syd og 
ned mod Limfjorden - 
i alt en strækning på 
godt en kilometer. 
Den øst-vestlige di- 
mension er 1,5 km - 
fra Aalborg bygrænse 
oq vestpå. For foden 
af bakken - Lade- 
gaardsbakken, som den 
hed - løb tidligere 
Hasseris å, hvor nu 
Gammel Åvej ligger. 
Åen passerede tæt bag 
Johannesminde - den 
gård, på hvis jorder 
NORDEN blev bygget, 
og som stadig eksiste- 
rer. Den fortsatte 
langs markvejen "Un- 
der Bakkerne" ind mod 
Aalborg. Åen er for- 
længst kunstigt af- 
vandet gennem kanaler 
til fjorden, længe 
inden den kommer til 
Mølholm, og i øvrigt 

  

  

  

NORDEN set fra Johannesminde 
(efter maleri fra 1933)   

er det oprindelige 
løb rørlagt, men i hi- 
ne tider repræsentere- 
de åen en vigtig ener- 
gikilde til vandmøl- 
lerne inde i Aalborg. 

Skelsætning 
I 1700-tallet var en- 
gene fælles græsnings- 
arealer for bønderne 
i G1. Hasseris, På 
lignende måde var de 
tilstødende arealer 
mod Aalborg græsnings- 
arealer for Aalborgs 
kvæg. Der var idelig 
tvistigheder om skel- 
sætningen mellem ejer- 
nes interesseområder. 
Dette medførte, at 
der i 1755 blev ind- 
gået forlig om græs- 
ning og fædrift mel- 
lem Aalborg magistrat 
og jordbesidderne i 
Hasseris - det var 
greven af Restrup og 
Aalborg hospital 
(klosteret). 

Grænsedragningen er 
beskrevet så spænden- 
de som noget sørøver- 
kort over en skjult 
skat. Fra et bakke- 
fremspring, Nabbak- 
ken - lige ved Johan- 
nesminde - skulle der 
fra åens vestlige si- 
de gøres en grøft ned 
til Limfjorden i li- 
nie med den norderste 
gård på Egholm - den 
sidste del skulle dog 
skråes noget i nord 
efter nærmere angivne 
regler. Grøften - som 
oprindelig var adskil- 
lelse af græsningsare= 
aler - blev også 
grænsen mellem Aal- 
borg og Budolfi land- 
sogn, som Hasseris 
tidligere hed. Grøf- 
ten eksisterer endnu



som fabrikkens østli- 
ge grænse fra funk- 
tionærboligen og ud 
til fjorden. I "de 
sidste mange år har 
den ikke adskilt di- 
vergerende agerbrugs- 
interesser, men deri- 
mod udledet en stor 
del af hasserisboer- 
nes kloakvand ud i 
Limfjorden. 

I begyndelsen af 
1800-tallet blev bøn- 
derne i Gl. Hasseris 
selvejere, idet de 
overtog deres tidli- 
gere fæstede ejendom- 
me. Der skete en ud- 
skiftning, hvilket 
vil sige, at sognets 
arealer blev målt op 
og fordelt til de en- 
kelte bønder. For at 
der ikke skulle gøres 
forskel, skete forde- 
lingen så alle fik 
lige andel i tofter, 
byjord og enge. Par- 
cellerne blev derfor 
ofte meget smalle. 

Dette kån iagttages 
på matrikelkort over 
Mølholm, der helt op 
til vor tid har været 
delt op i mange smal-   

le og lange englodder, 
nogle 700-800 m lange 
og 30 m brede. Det 
krævede samarbejde 
med naboerne at dyrke 
parceller med så 
ekstreme mål. Det be- 
rettes, at det var 
særlig slemt, når man 
fik ny tjenestekarl. 
Det kunne let betyde, 
at han kom til at plø- 
je naboens englod i 
stedet for husbondens. 

dohannesminde 
Johannesminde Tegl- 
værks historie er ik- 
ke beskrevet nærmere 
i det historiske kil.- 
demateriale. Vi ved, 
at gården var ejet af 
oberstløjtnant Bruun - 
efter hvem den på gam- 
le kort betegnes 
Bruunsminde. Bruun 
var i en årrække post- 
mester og senere told- 
kasserer i Aalborg. 
Han forlod byen efter 
at være blevet suspen- 
deret og dømt. I 1830 
købte den kendte og 
eligerede købmand 
Anders Herskind ejen- 
dommen ved auktion, 

  
Matrikelkort over Mølholm fra 1903 

1. Johannesminde 2. Norden - Johannesminde Teglværk 
3. Niemanns. Teglværk og Nøjsomhed 4. Mølholms Teglværk 

5. Nordens Huse (tidl. teglværksboliger) 6. Havekolonien NORDEN 
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og det er højst sand- 
synligt efter hans 
kone, Johanne Schibbye, 
at navnet Johannesmin- 
de stammer. 

Købmand Herskind blan- 
dede sig ikke meget i 
den offentlige debat. 
Han passede sine for- 
retninger, der omfat- 
tede handel, rederi- 
virksomhed, sæbefrem- 
stilling m.m. - og han 
passede tillige sin 
familie. Han fik 19 
børn, hvoraf de 10 
overlevede, Sønnerne 
blev alle købmænd, 
mens døtrene giftede 
sig med andre købmænds 
sønner, bl,a. ind i 
Obel-familien, Det 
fremgår ikke af Her- 
skinds levnedsbeskri- 
velse, om han beskæf - 
tigede sig med tegl- 
værksdrift. 

I 1839 solgte Her- 
skinds enke Johannes- 
minde til Lars Ander- 
sen Thorsen, som var 
søn af en gårdmand i 
Sofiendal, lige vest 
for G1. Hasseris. Han 
beboede gården i 40 
år til sin død, og vi 
ved, at han drev tegl- 
værksvirksomhed ved 
siden af landbruget, 
for han betegnede sig 
selv som teglværks- 
ejer. Efter den tid 
var der nøgle kort- 
varige ejermål, ind- 
til gården med tillig- 
gender i 1898 blev 
købt af initiativta- 
gerne bag cementfa- 
brikken NORDEN på 
grund af de rigelige 
forekomster af kridt 
og ler. 

Cementfaåbrikkens før- 
ste ovnhus blev byg- 
get oven på resterne 
af den gamle tegl- 
værksovn.



  

  

Luftfoto af det nuværende Johannesminde 

Flere teglværker 
Det velegnede ler i 
Mølholm kaldte på fle- 
re initiativer. I den 
sidste halvdel af 
1800-tallet købte en 
tysk teglværksmand, 
Friderich Niemann fra 
Hannover, nogle area- 
ler 800 m vest for 
Johannesminde helt 
ude ved fjorden - li- 
ge vest for koloniha- 
verne. Her byggede 
han en lille gård 
"Nøjsomhed" samt et 
teglværk. Såvel "Nøj- 
somhed" som teglvær- 
ket er forlængst for- 
svundet, men der er 
endnu hasserisboere, 
der kan huske heste- 
gangen, hvor leret 
blev æltet til sten- 
massen. 

Omtrent på samme tid, 
hvor NORDEN blev byg- 
get, blev der taget 
fat på teglværksdrift 
i en mere professio- 
nel og industrialise- 
ret målestok. Det var   

"De forenede nordjyd- 
ske Teglværker", som 
væsentligst var ejet 
af: F. LL. Smidth 00 
havde ingeniør Alex. 
Foss som formand, der 
byggede et moderne 
teglværk med navnet 
"Mølholm", placeret 
på det område, hvor 
havekolonien "Norden" 
nu ligger. De tidli- 
gere omtalte teglvær- 
ker må vel nærmest be- 
tragtes som bibeskæf- 
tigelser til agerbrug 
og med det nærmeste 
opland som kundekreds. 
"Mølholm" blev alle- 
rede fra starten ud- 
styret med bestyrer- 
bolig, arbejderboli- 
ger og stalde - og med 
afskibningsbro, så 
produkterne kunne sen- 
des ad søvejen til an- 
dre landsdele eller 
måske endda til eks- 
port. 

Cementfabrikken NOR- 
DEN og teglværket 
"Mølholm" kom i en 
heftig kamp om de 
lerarealer, der var   

til rådighed for de 
to virksomheders pro- 
duktion. På et vist 
tidspunkt måtte NOR- 
DEN hente sit ler på 
den anden side af 
teglværkets arealer, 
og det kunne naturlig- 
vis ikke lade sig gø- 
re uden at betale en 
afgift. 

Der skabtes løsning 
på problemet i 1911, 
da NORDEN købte tegl- 
værket "Mølholm" til 
nedlægning, og dette 
er gjort så grundigt, 
at der ikke er noget 
spor tilbage af vær- 
ket - en del af ste- 
nene er formentlig 
brugt til bygning af 
Mølholms-huse. Men 
de føromtalte tjene- 
steboliger har været 
af en solid karakter. 
De står den dag i 
dag efter 80 års brug 
som gode modernisere- 
de boliger. 

Teglværker var mere 
almindelige end nu i 
fortidens Danmark. I 
1847 var der registre- 
ret 778 teglværker 
med 1601 arbejdere - 
heraf lå det overve- 
jende antal på landet 
og blev drevet som 
sæsønbestemte binæ- 
ringer. Der har lig- 
get 3 teglværker i 
Mølholm - men nabo- 
teglværket lå ikke 
langt væk. Ved århun- 
dredskiftet avertere- 
des i Aalborg Stifts- 
tidende med flammede 
og håndstrøgne faca- 
desten fra Ny Kastet 
Teglværk, der lå hvor 
Ny Kastetvej nu lig- 
ger. Boligblokkene 
yderst i vestbyen er 
bygget over de gamle 
lergrave. Ny Kastet 
nedlagdes i begyndel- 
sen af dette århundre- 
de.



Arbejde giver 

boliger 
Cementfabrikken NOR- 
DENs virke i Mølholm 
gav skub i distrik- 
tets udvikling. Der 
boede ved fabrikkens 
start stadig kun få 
beboere herude. Det 
var foruden husmænd 
også tyske teglbræn- 
dere og teglværksar- 
bejdere, som formo- 
dentlig blev tilkaldt 
for at hjælpe med op- 
bygning af teglindu- 
strien. Få år efter 
cementfabrikken NOR- 
DENs start havde ca. 
100 mand deres beskæf- 
tigelse på denne fa- 
brik. De fleste boede 
inde i Aalborg, og de 
havde - fortælles det 
i en samtidig beret- 
ning - "altså en ik- 
ke ganske kort vej. til 
arbejdspladsen, men 
cyklerne - dette 
blandt danske arbej- 
dere så stærkt udbred- 
te befordringsmiddel - 
overvinder alle van- 
skeligheder med hen- 
syn til vejlængden". 

Efterhånden købte fle- 
re og flere arbejdere 
en lille grund i Møl- 
holm og byggede hus, 
så vejen til fabrik- 
ken blev knap så lang. 
Særlig omkring den nu- 
værende Vester Fælled- 
vej voksede der om- 
kring 1920 et nyt 
kvarter op. Vejen hed 
førhen Tangvej - det 
syntes de nye grund- 
ejere ikke lød så 
flot, så man beslut- 
tede ved et møde hos 
købmanden oppe på 
hjørnet, at den skul- 
le have det nuværende 
nåvn - og det godkend- 
te sognerådet. 

At fabrikken lå langt 
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uden for Aalborg kon- 
stateredes også, da 
der opstod ildebrand 
i cementfabrikkens 
lagerbygninger i 1908. 
Brandstationen lå in- 
de i Urbansgade, og 
brandmateriellet var 
hestetrukket, og det 
var segnefærdige og 
stønnende heste, der 
efter at have trukket 
de tunge køretøjer i 
fuldt firspring ad de 
mudrede veje nåede ud 
til fabrikken. 

Efterhånden som årene 
gik, blev behovet for 
råmaterialer stadig 
større, og NORDEN måt- 
te stadig reservere 
arealer til den frem- 
tidige produktion. En 
cementfabrik må dispo- 
nere for 100 år frem 
i tiden. Visse kridt- 
arealer kom derved 
til at ligge meget af- 
sides for fabrikken - 
gennem hele Hasseris 
midte og ud mod Skal- 
borg. Det var nødven- 
digt at bygge en tun- 
nel under et villa- 
kvarter for at komme 
ud til disse arealer, 
og det resulterede i   

et omfattende entre- 
prenørarbejde udført 
af fabrikkens egne 
folk. Tunnelen ligger 
der stadig - ufuld- 
endt - den indhente- 
des, ligesom selve 
cementproduktionen, 
af en skæbne, der 
gjorde den overflødig. 
Det 2 km lange tunnel- 
rør strækker sig op 
til Hasseris kirke 
oq er nu specielt til 
glæde for flagermus. 
Hasseris kirke er 
for øvrigt bygget 
for en fond stiftet 
af NORDENS tidligere 
direktør K. Christen- 
sen. 

Et attraktivt 
kvarter 
Antallet af familier 
i Mølholm er steget 
stærkt gennem årene. 
I 1830 var der 3 fa- 
milier - i 1955 var 
der 132 beboelser. Nu 
er tallet vel nærmest 
500. Det er i høj grad 
fabrikken, der har 
skabt dette kvarter. 

  

    

      
i ; 

  
    NORDENS tidligere direktør Axel V. Jensen 

foran kridttunnelen



Næsten alle beboerne 
i Mølholm var i tidli- 
gere tid cementarbej- 
dere med beskæftigel- 
se på NORDEN - det 
var en bydel, der så 
at sige levede af den 
røg, der væltede oven 
ud af skorstenene. Og 
når de ikke røg, så 
var der også smalhals 
i de små hjem. De sam- 
me skorstene og den 
omstændighed, at man 
stedse måtte tage 

vindretningen med i 
betragtningen ved 
storvasken, afholdt 
vel sagtens udenfor- 
stående fra at flytte 
herud. 

Forholdet har imidler- 
tid ændret sig, efter 
at først cement- og 
senere råjernsdriften 
er blevet indstillet. 
Dermed er de gener, 
der uundgåeligt føl- 
ger den slags indu- 

Willy Kok 

strivirksomheder , 
forsvundet, og nu lig- 
ger Maskinfabrikken 
NORDEN pænt malet og 
beplantet og pynter 
i landskabet. Kvarte- 
ret omkring fabrikken 
er blevet et attrak- 
tivt boligkvarter for 
et voksende antal aal- 
borgensere - ikke 
mindst fordi det ef- 
ter nuværende måle- 
stok ligger særdeles 
tæt ved Aalborg. 

Knud V. Jensen 
  

  

  

Indkørsel til fabrikken i 1923 (fra den såkaldte Aalborgvej) 

  

  

Lergravsarealerne 
(efter radering fra 1921)



Aktieselskabet 

Portland Gement-Fabriken ”Norden” 
Fra dette selskabs ju- 
bilæumsskrift af 1923 
er hentet de fleste af 
de efterfølgende op- 
lysninger. 

En kreds af ålborgen- 
sere og københavnere 
sammen med den tidli- 
gere leder af Cement- 
fabrikken "Cimbria" 
ved Mariager, kaptajn 
Fr. Berggren (denne 
blev i øvrigt selska- 
bets første direktør), 
indbød i slutningen af 
1898 i dagspressen til 
tegning af aktier i 
det selskab, man på- 
tænkte at danne med 
ovennævnte navn. 

Efter et stort og 
energisk arbejde for 
sagen var man den 12. 
november 1898 nået til 
at stifte selskabet 
på en konstituerende 
generalforsamling, 
hvor selskabets love 
blev vedtaget. Der 
var da tegnet kr. 
400.000 af den samle- 
de aktiekapital på 
TZ milt, kr, 

Efter at den samlede 
aktiekapital var ble- 
vet tegnet, blev der 
så taget fat på opfø- 
relsen af den projek- 
terede fabrik, der 
var lovet udstyret 
både med fremskridt 
og besparelser og ik- 
ke mindst lovet ud- 
ført på kort tid, men 
det varede ikke længe, 
før mødgangen meldte 
sig. Denne var først 
og fremmest af økono- 
misk art, bl.a. fordi 

en storlockout i 1899 
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hæmmede byggearbejdet. 
Senere meldte sig og- 
så tekniske problemer, 
idet man først havde 
projekteret fabrikken 
med etageovne, men se- 
nere besluttede man 
sig til at opføre den 
efter et nyt system 
med roterovne. 

Det lykkedes at få 
startet produktionen 
af cement en af de 
sidste dage af året 
1900. Forsinkelsen 
havde selvfølgelig tæ- 
ret betydeligt mere 
på selskabets midler, 
end der var beregnet, 
og yderligere tekni- 
ske begynderbesværlig- 
heder med roterovns- 
anlægget gjorde ikke 
sagen bedre, så det 
første driftsår (1901) 
var meget brydsomt og 
fuld af skuffelser, 
bl.a. fordi der nu og- 
så opstod en skarp 
priskamp med de andre 
cementfabrikker i for- 
bindelse med afsætnin- 
gen på det indenland- 
ske marked. 

Direktør Fr. Berggren 
fratrådte - grundet 
besværlighederne - i 
begyndelsen af 1902, 
hvor cand. polyt. 
K. Christensen aflø- 
ste ham som admini- 
strerende direktør. 

Ifølge jubilæums- 
skriftet blev der nu 
"taget fat med forny- 
et Kraft; Bestyrelsen 
satte Ryg imod Ryg og 
sikrede Selskabet de 
højst paakrævede Pen- 
gemidler",   

Man indførte et nyt 
bomærke på emballagen 
til NORDEN-cementen: 
ISBJØRNEN, der skulle 
symbolisere dels ce- 
mentens styrke og 

dels navnet NORDEN. 

  

Konkurrencen fortsat- 
te i et hidsigt tempo, 
skønt cementfabrikker- 
ne sammen havde opret- 
tet et fælles salgs- 
kontor, men i 1904 
etableredes en mere 
venskabelig overens- 
komst, som bl.a. 
holdt en bestemmelse 
om, åt ingeniør Poul 
Larsen fra FLS skulle 
bestride posten som 
NORDENs bestyrelses- 
formand. 

Sammenslutningen gav 
ekstra skub i NORDEN 
både hvad produktion 
og økonomi angår, og 
i 1906 blev det nød- 
vendigt med en udvi- 
delse af havneanlæg- 
gets brohoved med et 
bolværk, der blev ud- 
ført i jernbeton. Hid- 
til havde man fra fag- 
folk stillet sig over- 
ordentlig skeptisk 
over cementkonstruk- 
tioners holdbarhed i 
havvand, men det må i 

dag siges, at denne 

inde-



  

    
  

    
En travl dag på skibsbroen



skepsis har været ube- 
grundet. Den del af 
spunsvæggen, der ikke 
blev fornyet i 1980, 
var netop jernbeton- 
bolværket. 

I 1908 hærgedes NORDEN 
af en storbrand, der 
bl.a. lagde cementmøl- 
len og cementpakhuset 
i ruiner - skaden an- 
drøg i alt 200.000 kr. 
Ildsvåden virkede i- 
midlertid som midlet 
til den modernisering 
og udvidelse, som man 
var skræmt tilbage 
fra frivilligt at gå 
i gang med. Efter ud- 
videlsen skete der en 
meget stærk stigning 
i eksporten af cement 
(se aktiviteten på 
havnen på side 9). 

Efterhånden var man 
nødt til at se sig om 
efter egnede arealer 
for kridt og lerfore- 
komster, og man op- 
købte en del grunde 
og ejendomme, således 
både Mølholm Teglværk 
og de mellem dette og 
fabrikken liggende 
grunde. 

I 1914 sattes en fore- 
løbig produktions- 
rekord, men så kom 
den 1. verdenskrig, 
der ramte cementpro- 
duktionen meget hårdt. 

I starten havde Port- 
land Cement-Fabriken 
"Norden" hovedkontor 
inde i Aalborg, og 
ude på fabrikken var 
kun et mindre fabriks- 
kontor ved siden af 
marketenderiet. Kon- 
toristerne var her 
samtidig laboranter. 

Den 2. januar 1899 
åbnede selskabets ho- 
vedkontor i Jomfru 
Anegade 3, men da 
pladsforholdene her 
blev for trange, 
flyttedes hovedkonto- 
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ret i 1905 til Ved 
Stranden, hvor det 
forblev til 1923, da 
selskabet flyttede til 
Kongensgade, men i 
1930 flyttedes kon- 
toret ud på fabrik- 
ken og blev slået sam- 
men med fabrikskonto- 
ret, der var blevet 
opført i 1914, Med 2 
udvidelser og flere 
foretagne forbedrings- 
arbejder anvendes den- 
ne bygning stadig som 
administrationsbyg- 
ning for Maskinfabrik- 
ken NORDEN. 

Det blev ikke straks 
efter den 1. verdens- 
krig, at hjulene igen 
kom rigtigt i gang på 
NORDEN, men en 3-4 år 
efter afslutningen kom 
der gang i cementom- 
sætningen, dels til 
genopbygningsarbejder 
fra krigens hærgen og 
dels til under krigs- 
tiden forsømte hus- 
bygningsarbejder; og 
i jubilæumsskriftet 
nævnes, at der i ju- 
bilæumsåret var fuld 
produktion. 

I 1926 udvidedes fa- 
brikken med en ovn 
(med separat køler), 
og i 1927 ombyggedes 
en anden ovn (til 
Unax-ovn). Herved rå- 
dede NORDEN over i alt 
6 ovne, men de 2 æld- 
ste blev ikke benyt- 
tet, og i 1928 blev 
de nedrevet. I den 
sidste halvdel af 
1920rne skete der i 
det hele taget en så 
gennemgribende moder- 
nisering, at fabrik- 
ken da betragtedes 
som en fuldt moderne 
fabrik. 

Så sent som i 1929 
ekspederedes næsten 
al cement til eksport 
i trætønder, og langt 
den største del af 
afsendelsen i indlan-   

det emballeredes i 
jutesække, men i for- 
bindelse med FLS” 
start af Bates Ventil 
Sække Co. gik man 
gradvis over til pa- 
pirsækkene, idet så- 
vel de oversøiske som 
de danske kunder ef- 
terhånden foretrak 
den billigere papir- 
emballage, og i 1932 
blev så godt som al 
cement emballeret i 
papirsække. 

I sommeren 1930 afgik 
direktør K. Christen- 
sen pludselig ved dø- 
den, og som afløser 
udnævntes FLS- 
ingeniøren Axel V. 
Jensen til selskabets 
administrerende di- 
rektør - senere blev 
AVJ også direktør for 
"Rørdal". 

I 1934 sammensluttedes 
Portland Cement-Fabri- 
ken "Norden" med Aal- 
borg Portland-Cement- 
Fabrik ("Rørdal") på 
den måde, at APCF 
overtog NORDENs akti- 
ver og passiver, hvor- 
ved NORDEN ophørte som 
selvstændigt selskab, 
og de hidtidige ak- 
tionærer blev aktio- 
nærer i APCF. Fabri- 
kationen af cement på 
"Norden"-anlægget 
skulle fortsætte ufor- 
andret, lød det den- 
gang, men 1930rnes 
krise gjorde det snart 
klart, at centralise- 
ringen af cementpro- 
duktionen ville med- 
føre standsning af 
produktionen på NOR- 
DEN, og dette skete 
så i slutningen af 
1930rne. 

Fuldmægtig S. Frost 
Sørensen - nu pensio= 
nist - der blev ansat 
på Portland Cement- 
Fabriken "Norden" den 
Il. september 1925, 
har i en efterfølgen-



de artikel skrevet 
erindringer fra sine 
13 år i cementens 
tjeneste. 

Det var naturligt, at 
FLS og APCF så sig om 
efter en anden produk- 
tionsanvendelse af an- 
lægget, og i så høj 
grad som muligt ved 
anvendelse af cement- 
maskineriet, 

I 1938 påbegyndte FLS- 
ingeniøren H.0.E. 
Holmquist forsøgene 
med fremstilling af 
råjern i den mindste 
af NORDENS 3 roter- 
ovne efter den såkald- 
te Basset-proces - 
opkaldt efter en 
franskmand af samme 
navn - og den 17. ju- 
ni 1938 resulterede   

forsøgene i "produk- 
tion" af den første 
klump råjern, der for- 
resten endnu som sou- 
venir er opbevaret i 
fabrikkens mødesal 
sammen med den sidste 
barre råjern, der 
blev udstøbt medio 
1972. 

Forsøgene viderefør- 
tes, idet udbruddet 
af den 2. verdenskrig 
satte ekstra skub i 
disse, og i begyndel- 
sen af 1940rne blev 
det til en egentlig 
råjernsproduktion, da 
fabrikkens 2 større 
ovne også blev omdan- 
net til råjernsproduk- 
tion. Ændringen skete 
dels for at bibeholde 
beskæftigelsen på fa- 
brikken og dels for   

at hjælpe de danske 
jernstøberier, som ef- 
terhånden blev afskå- 
ret fra at købe rå- 
jern i udlandet. Un- 
der krigen udvikledes 
processen til en vir- 
kelig industriel pro- 
duktion. 

Kort tid efter ce- 
mentproduktionens op- 
hør udlejedes det 
tidligere bødkeri 
(nu hal S) til. firma- 
et Kramme & Zeuthen, 
der heri bl.a. frem- 
stillede flyvemaski- 
ner (heraf den beteg- 
nelse, hallen stadig 
går under, "Flyveren"). 

I en efterfølgende 
artikel omtales den- 
ne "biproduktion" på 
NORDEN. 

  

  
        Fabrikskontoret i sin oprindelige skikkelse 
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få år inden for Cementindustrien 
Den 1. september 1925 
begyndte jeg - som 
yngste mand - på ce- 
mentfabrikken NORDENs 
fabrikskontor ude i 
Mølholm. Gennem min 
far, der da havde væ- 
ret ansat på fabrik- 
ken i 16 år, kendte 
jeg jo i forvejen lidt 
til forholdene derude. 

På fabrikskontoret 
var ingeniør Harald 
Steenstrup dengang 
boss, og på kontoret 
var endvidere regn- 
skabsfører P. V. Aa- 
sted og kontorist Poul 
Larsen. Sidstnævnte 
var blevet ansat et 
par år før mig og blev 
senere cheflaborant 
ude på RØRDAL. Nogle 
år efter min ansættel- 
se begyndte Svend Zan- 
enberg på kontoret 
for få år siden blev 

han pensioneret som 
kontorchef på DANIA). 

I 2 kortere perioder 
sidst i 20rne vikari- 
erede jeg inde på ho- 
vedkontoret i Kongens- 
gade 12, hvor direk- 
tøren (K. Christensen) 
og prokuristen (N. 
Fredskilde) havde do- 
micil, men i 1930 sam- 
ledes både ledelse og 
kontorpersonale under 
samme tag ude på fa- 
brikskontoret - direk- 
tør K. Christensen dø- 
de forresten samme år. 

Vikartiden 

på hovedkontoret 
Unge mennesker på kon- 
tor i dag vil jo nok 
have vanskeligt ved 
at tro på, at yngste 
mand dengang f.eks. 
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Hovedkontoret i Aalborg 

skulle fyre i to kak- 
kelovne, hente og af- 
levere post på post- 
hus, forrette bank- 
og toldbodærinder 
samt også af og til 
aflevere direktørens 
hund på. villa "Tofte", 
inden man skulle i 
handelsskole. 

K; Christensen var me- 
get interesseret i 
sporten i Aalborg. 
var således formand 
for Aalborg Roklub, 
og i forbindelse med 
dette job måtte jeg 
mange gange om måne- 
den ud til syrefabrik- 
ken på Rørdalsvej med 
skriftlige meddelel- 
ser til foreningens 
næstformand, som boe- 
de der. Jeg fik skam 
også lært at modtage 
K. Christensens over- 
tøj og hænge det på 

plads i garderoøbeska- 

Han 

  

bet. 

Fredskilde var et e1l- 
skeligt menneske; han 
skulle daglig have en 
pakke smalskrå til 15 
øre. Det var ikke så 
galt at hente skråen, 
som det var at tømme 
hans spyttebakke. 

Fredskilde var også 
kasserer, og han havde 
sine kassebilag hæn- 
gende på et spyd ved 
siden af skrivebordet, 
men betænkeligt nær 
spyttebakken, og bi- 
lagene bar af og til 
mærker efter at have 
været i skudlinien. 

Tiden på 
fabrikskontaret 
H. Steenstrup var



kendt for at være 
lidt påholdende. Han 
lavede f.eks. selv si- 
ne snørebånd, han dyp- 
pede sejlgarn i den 
røde blækflaske, når 
det var til de brune 
sko, og i den sorte, 
når det var til de 
sørte sko. 

Fra min egen læretid 
husker jeg også en- 
gang, da Steenstrup 
til nytår kunne for- 
tælle mig, at der var 
bevilget mig 85 kr. i 
gratiale, og da han 
så spurgte mig om, 
hvad jeg skulle bruge 
de mange penge til, 
svarede jeg, at jeg 
nok ville købe et sæt 
tøj. Han svarede mig, 
at det da var klogere 
at sætte dem i banken, 
og sluttede med at 
bruge det gamle mund- 
held "man skal lære, 
så længe man lever", 
hvortil jeg måske 
lovlig rapkæftet sva- 
rede ham, at jeg og- 
så gerne ville leve, 
mens jeg lærte. 

Man var også klar 
over, at foråret var 
nær, når Steenstrup 
havde sin flade strå- 
hat på. 

Dengang voksede træ- 
erne ikke ind i him- 
len. Jeg startede med 
en eventyrlig måneds- 
løn på kr. 42,50, og 
arbejdstiden på konto- 
ret var fra kl. 8 til 
kl. 18 med 1 1/2 times 
middagspause, så Poul 
Larsen, Svend Zangen- 
berg og jeg kunne nå 
at spille lidt fodbold 
på de gamle skydeba- 
ner i middagspausen. 

Der var da ikke noget, 
der hed weekend, og 
de 4 dages sommerferie 
skulle bevilges først. 

Det var også alminde- 

ligt i læretiden den- 
gang, at man måtte 
finde sig i at køre 
ærinder for sine æ)- 
dre kollegaer, f.eks. 
måtte man ind til Aal- 
borg efter fødevarer 
o.lign. til de over- 
ordnede funktionærer. 

Jeg mindes også, da 
Aasted bad mig om at 
tage hjem til ham og 
slagte et par kyllin- 
ger og bringe dem ned 
til hovmesteren på 
fabrikkens damper 
ATLY 

En lille uskyldig ting 
som tiltaleformer kun- 
ne sikkert i dag have 
været årsag til fag- 
lige møder 0.s.v., i- 
det direktionen kræ- 
vede, at medarbejderne 
på kontoret skulle si- 
ge De til hinanden i 
arbejdstiden. Det ret- 
tede vi os selvfølge- 
lig efter, hvorefter 
vi efter arbejdets op- 
hør og til næste dags 
morgen sagde du til 
hinanden. Men det tog   

vi som den naturlig- 
ste ting af verden 

NORDEN havde to skibe 
under Isbjørne-mærket, 
nemlig "Ally" og "Lin- 
nea", som sejlede ce- 
menten rundt til kun- 
derne herhjemme. 

"Ally" var et damp- 
skib; der var 6 mand 
ombord, og jeg mener 
at kunne huske, at 
"Ally" blev lastet med 
2.000 sække å 86 kg. 

Jeg erindrer også, at 
der i sommeren 1927 
blev arrangeret en 
udflugt med "Ally" 
til Løgstør for arbej- 
dere og funktionærer. 
Det blev en noget fug- 
tig tur, så derfor 
blev det både første 
og sidste gang. 

"Linnea" var fra star- 
ten rigget som 3-ma- 
stet skonnert, men 
fik senere den bage- 
ste mast erstattet 
med et udstødningsrør, 
da der blev lagt en 

  

    
  

      

Interiør fra fabrikskontoret 
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Fabrikkens damper "Ally" 
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Fabrikkens motorskonnert "Linnea"



ny motor i. Der var 
4 mand ombord i "Lin- 
nea", og den lastede 
næsten det samme som 
"Ally". 

Jeg mener, at "Ally" 
forliste først i tre- 
diverne, og "Linnea" 
blev solgt, men den 
sank senere med en 
last cement i Tuborg 
havn. 

Da salget af NORDEN- 
cement overgik til 
Dansk Cement Central, 
blev der hver dag af- 
sendt lister over, 
hvad der var sendt pr. 
skib, bane eller af- 
hentet. NORDEN havde 
ikke direkte kontakt 
med kunderne; denne 
kontakt var helt over- 
gået til DCC. 

Arbejderne på NORDEN 
var ikke så bange for 
at lave lidt harmløs 
spøg med hinanden. De 
fleste af dem havde 
fået øgenavne. Jeg 
gav for nogle år si- 
den ingeniør P. Gier- 
sing en liste over de 
af disse navne, jeg 
da kunne huske. Der 
var f.eks.: 

"Sæbepiskeren" (bød- 
keriet)       

"Manden med det pæne 
skæg" (portner) 
"lertas" (kusk TI ler- 
graven) 
"Kanonsmeden" (grov- 
smed) 
"Rambukken" (formand 
på pladsen) 
"Par nr. 7" (to for- 
mænd på pladsen) 
"Gårdsangeren" (pak- 
keriet) 
"Kalrøgteren" (pakke- 
riet) 
"Galopsmøreren" (ovn- 
huset) 

Ved at skrive om pe- 
rioden fra 1925 og 
tiden derefter op til 
ca. 1938 kan jeg ikke 
undlade at nævne de 
udtalelser, som tid- 
ligere NORDEN-medar- 
bejdere er kommet med, 
efter at de har fået 
stillinger andre ste- 
der inden eller uden 
for koncernen. De 
fleste udtalelser 
munder ud i følgende: 

"Der var alligevel no- 
get særligt ved NOR- 
DEN. Der var arbejds- 
glæde. Man skulle ar- 
bejde seriøst, men 
samtidig var der en 
god kammeratlig tone   

og et naturligt sam- 
arbejde, som man må- 
ske ikke altid opnår 
i dag trods mange ud- 
valg og megen kommu- 
nikation. Man var ik- 
ke så bange for kon- 
frontation, men fik 
spørgsmålene løst, 
før de nåede at bli- 
ve til uoverstigeli- 
ge barrierer," 

At man også altid kun- 
ne se den humoristiske 
side af problemerne 
har naturligvis ikke 
gjort tingene vanske- 
ligere. 

Det er sådanne ting 
fra NORDEN, der gør, 
at man tænker tilba- 
ge på NORDEN med glæ- 
de og uden bitterhed. 

Jeg kunne nok blive 
ved med at opfriske 
minder fra cementens 
tid, men det vil nok 
blive for meget af 
det gode, så jeg vil 
slutte med at udtale 
alle gode ønsker om 
fremgang og lykke for 
maskinfabrikken og 
alle dens medarbejde- 
re. 

S. Frost Sørensen 

JES 

Ingeniør Steenstrup i sit laboratorium 
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Flyvemaskinefabrikken på NORDEN 

Der er bygget KZ-fly i hal 8 

Mand og mand imellem 
kaldes hal S$ for "Fly- 
veren". Denne beteg- 
nelse henhører til et 
spændende kapitel i 
NORDENS brogede histo- 
riebog, nemlig til 
den tid før og under 
2. verdenskrig da 
Kramme og Zeuthen 
fremstillede en del 
af deres berømte KZ- 
maskiner på NORDEN. 

NORDEN-0OBS har forsøgt 
at kaste lys over den- 
ne periode og har hen- 
vendt sig til de to 
pionerer inden for 
dansk flyindustri, 
direktør Viggo Kramme 
og civilingeniør Karl 
Gustav Zeuthen, med 
spørgsmålet: 

- Hvorledes startede 
samarbejdet? 

- Jo, fortæller inge- 
niør Zeuthen, Kramme 
og jeg mødtes i mid- 
ten af 30Orne i den 
fælles. interesse at 
konstruere et virke- 
lig funktionsdygtigt 
fly. Kramme havde for- 
inden i samarbejde 
med Berlingske Tiden- 
de fremstillet et me- 
get lille fly efter 
franske tegninger. 
Det var "himmellusen", 
også kaldet "luftens 
motorcykel", men da 
der skete alvorlige 
ulykker med denne kon- 
struktion i udlandet, 
brændte man den dan- 
ske prototype. 

- Man har indtryk af, 
at flyindustriens 
barndom var præget af 

16 

ingeniørmæssig entusi- 
asme - og meget be- 
skedne midler? 

- Ja, det er rigtigt, 
bekræfter Kramme og 
Zeuthen enstemmigt. 
Det var lysten, der 
drev værket, da vi 
gik i gang med at byg- 
ge KZ-I - selvfølge- 
lig betegnet efter 
begge vore navne. 

Vi konstruerede den i 
nattetimerne og bygge- 
de den om aftenerne 
og på søndage. Vi hav- 
de jo begge vore dag- 
job at passe samtidig. 

Ingeniør Gunnar Larsen 
fra F. L. Smidth var 
stærkt flyveinteres- 
seret og også interes- 
seret i vort tiltag. 
Han hjalp med anskaf- 
felse af motoren -   

det kneb nemlig geval- 
digt med penge. Da det 
viste sig, at flyet 
var perfekt, så afgav 
han ordre på en stør- 
re 2-sædet udgave af 
maskinen. 

okandinavisk 
Aero Industri 
I august 1937 danne- 
des så Skandinavisk 
Aero Industri, hvor 
Gunnar Larsen havde 
50 % af aktierne, og 
vi havde hver 25 %. 

Vi fik gang i produk- 
tionen i små lokaler 
i en hangar i Kastrup 
Disse blev hurtigt for 
små, og der viste sig 
mulighed for, at fir- 
maet kunne flytte til 
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Aalborg og indrette 
en flyvemaskinefabrik 
i Cementfabrikken Nor- 
dens tidligere bødke- 
ribygning, som var 
blevet ledig, da ce- 
mentindustrien gik 
fra trætønder til 
papirsække. 

Indvielsen af fabrik- 
ken på NORDEN fandt 
sted i foråret 1939, 
og vi fik herved sær- 
deles gode pladsfor- 
hold og gik i gang med 
en serieproduktion 
samtidig med, at der 
blev indledt en salgs- 
kampagne i udlandet. 
Der var demonstra- 
tionsflyvninger i ad- 
skillige lande, og 
overalt blev den dan- 
ske sportsmaskine mod- 
taget med stor begej- 
string. 

Det var ikke helt pro- 
blemfrit at fremstil- 
le fly på en råjerns- 
fabrik; vi fik nemlig 
myremalmsstøv ind i 
flymotorerne under 
afprøvningerne. 

Vi havde 
dige, da 
kom. Dem 

18 fly fær- 
besættelsen 
konfiskerede 

tyskerne og lukkede 
vor virksomhed. Det 
var en alvorlig situ- 
ation for os, at vi 
pludselig blev stand- 
set i vor nye fore- 
tagsomhed, så vi måt- 
te se os om efter nye 
opgaver. 

Sammen med FLS bygge- 
de vi så store vind- 
motorer, og vi gik 
også i gang med at 
skabe en elektrobil - 
det blev til KZ-elek- 
trovognen. Vi havde 
regnet med at udføre 
den til persontrans- 
port, men myndigheder- 
ne stillede sig afvi- 
sende heroverfor, så 
der var kun mulighed 
for at udføre kon-   

struktionen som en 
3-hjulet varevogn med 
nyttelast 350 kg. 

Ambulance fly 
Men vi havde også an- 
dre ideer til udfyld- 
ning af de trange år 
under krigen. Vi ka- 
stede os over films- 
apparater. Der var 
herfor lukket for im- 
port, og vi havde go- 
de ideer til forbed- 
ring af de hidtil 
kendte konstruktioner, 

Men det var stadig 
drømmen om at bygge 
flyvemaskiner, der op- 
tog os. Det var der- 
for meget glædeligt, 
at vi i 1943 fik en 
ordre fra Zonen på en 
2-motoret ambulance- 
maskine. Zonen fik 
tilladelse til at ind- 
flyve maskinen på Ka- 
strup lufthavn, hvis 
maskinen blev forsy- 
net med røde kors. 
Og det blev til KZ-IV. 

Der ligger et enormt 
tegne- og beregnings- 
arbejde bag et nyt 
fly. Der skulle skynd- 
somt fremstilles 2.000 
tegninger og 500 sider 
beregninger - alt 
skulle godkendes af 
Statens Luftfartstil- 
syn. Først derefter 
kunne maskinen tage 
sin endelige form i 
værkstedet. Der blev 
fremstillet 2 af dis- 
se maskiner på NORDEN. 

Men krigen varede sta- 
dig ved, og vi måtte 
idelig finde på nye 
tiltag for at klare 
05, indtil vi kunne 
sælge vore fly på et 
frit marked. 

Også skibsbygning 
Dette førte så til op- 
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Sydhavns-Værftets 
bygge-nr. 1 

     



rettelsen af et min- 
dre værft i Københavns 
Sydhavn - Sydhavns- 
Værftet. Her gik vi i 
gang med at bygge små- 
skibe. Den danske små- 
skibsflåde var alle- 
rede før krigen for- 
ældet og havde lidt 
store tab under krigs- 
årene, så en genopbyg= 
ning var meget til- 
trængt. Dette fandt 
sted i 1944 og bevir- 
kede, at vi for at 
samle vore aktivite- 
ter på eet sted måtte 
flytte til København 
efter 5 spændende år 
i Aalborg. 

Efter krigens ophør 
kunne FLS atter fun- 
gere i sine vante 
markeder inden for 
cementindustrien og 
trak sig derfor ud 
af samarbejdet, og 
det gav vort firma 
nogle yderligere van- 
skeligheder af økono- 
misk art. 

Vi tog flyvemaskine- 

fabrikationen op igen, 
men det lykkedes kun 
i begrænset omfang. 
Udviklingen gik mod 
metalfly, og der kun- 
ne vi ikke være med 
i den store inter- 
nationale koønkurren- 
ce, 

Det er ikke nok at 
have et godt produkt, 
for det var KZ-maski- 
nerne. Det ses bl.a. 
af, at mange af dem 

er på vingerne den 
dag i dag efter mere 
end 30 år. Firmaet, 
der nu kaldte sig 
Kramme & Zeuthen, 
måtte atter se sig 
om efter nye produk- 
ter, og det blev en 
realisering af barn- 
dommens drøm Mecca- 
no - i stor målestok. 
Vi slog os nemlig på 
fremstilling af stål- 
reoler i samlesæt, 
og det er hvad virk- 
somheden beskæftiger 
sig med i dag.   Men - slutter de to   

multipionerer deres 
beretning - det blev 
alligevel til 238 fly, 
26 vindmotorer og 135 
KZz-elektrovogne. 

Historien om Kramme 
og Zeuthens meriter 
på NORDEN blev sam- 
tidig en beretning 
om et initiativrigt 
dansk firma, der over- 
levede ved stadig at 
kunne tilpasse sig 
tidernes barske krav. 

Vi kan ikke i dag 
konstatere, om sam- 
kørslen med Skandi- 
navisk Aero Industri 
har haft nogen be- 
tydning for NORDEN, 
men de 2 virksomhe- 
der har hver for sig 
haft meget identiske 
livsforløb, både hvad 
ydre vanskeligheder 
og nødvendigheden af 
fleksibilitet i pro- 
duktionen angår - så 
i den henseende har 
der måske alligevel 
fundet en gensidig 
påvirkning sted. 

  

      Sport - har været bygget på NORDEN



    

Gement-Jern Konsortiet, Norden-Fabriken 
Afdeling af F.L. Smidth & Go. A/S 

Efter vedtagelsen af 
at videreføre NORDEN 
som råjernsfabrik 
blev der den 1. juli 
1941 indgået en afta- 
le mellem FLS og APCF 
om oprettelse af et 
konsortium. 

Aftalen gik ud på, at 
konsortiet skulle ind- 
gå en forpagtningsaf- 
tale med APCF, ifølge 
hvilken der skulle er- 
lægges en årlig for- 
pagtningsafgift, og 

konsortiet skulle 
overtage vedligehol- 
delsespligten for an- 
lægget. Endvidere 
skulle hver af de to 
konsortialdeltagere 
indskyde halvdelen af 
den til konsortiets 
drift nødvendige ka- 
pital, idet det dog 
også aftaltes, at kon- 
sortiet over for for- 
retningsforbindelserne 
skulle køres som en 
afdeling af F. L. 
Smidth & Co. A/S. 

Det væsentligste punkt, 
der adskiller Basset- 
processen fra den tra- 
ditionelle råjerns- 
fremstilling i højov- 
ne, er anvendelsen af 
roterovne til reduk- 
tion og smeltning. 

Råmaterialerne tilfør- 
tes ovnens øverste en- 
de, medens fyringen 
fandt sted ved udløbs- 
enden. Under materia- 
lernes passage gennem 
ovnen fandt forskelli- 
ge reduktionsproces- 
ser og en vidtgående 
raffinering sted, 
hvorved råjernet dan-   

nedes. 

Det flydende råjern 
samlede sig foran en 
indsnævring ved ovnens 
udløbsende, og herfra 
fandt udtapningen sted 
med passende mellem- 
rum. 

Slaggen var den ce- 
mentklinke, der flød 
oven på jernbadet, og 
som kontinuerligt løb 
ud gennem ovnmundin- 
gen. 

I starten blev råjer- 
net udvundet af myre- 
malm, der blev brudt 
i Sønderjylland, men 
efterhånden gik man 
over til skrot, stål- 
spåner og glødeskal- 
ler, der jo altsammen 
er affaldsstoffer; 
desuden tilsattes le- " 
geringsstoffer alt ef- 
ter den råjernstype, 
der skulle produceres. 

Efter råmaterialernes 
forbehandling (klip- 
ning i de størrelser, 
der kunne indgå i ov- 
nene) blev de tilkørt 
ovnene i forud bereg- 
nede mængder, og krid- 
tet fra fabrikkens 
eget brud blev an- 
vendt som tilslags- 
stof til dannelsen af 
klinke-slaggen. Krid- 
tet blev dog først 
malet sammen med koks- 
smuld og derefter til- 
ført ovnen som slam: 

Klinkerne gik fra ov- 
nene til klinkermølle- 
riet, hvor indholdet 
af jernpartikler fra- 
Ssorteredes ved en mag-   

netseparation. "Klin- 
kerjernet" gik tilba- 
ge til ovnene, medens 
klinkerne leveredes 
til cementfabrikken 
"Rørdal". 

Røgen fra jernovnene 
indeholdt brændbare 
gasarter og blev be- 
nyttet til drift af 
fabrikkens egen kraft- 
central, som fremstil- 
lede den til fabrik- 
kens drift nødvendige 
strøm, og før instal- 
leringen af en elek- 
troovn (omkring 1960) 
kunne der leveres 
overskudsstrøm til 
"Rørdal". 

Det gik fint med af- 
sætningen under hele 
krigen, hvor der no- 
teredes leveringsti- 
der for det danske 
råjern på op til fle- 
re år, men efter kri- 
gens ophør kneb det 
noget med afsætningen, 
skønt CJK på det tids- 
punkt påbegyndte l1e- 
verancerne til den 
største og afgørende 
kunde gennem råjerns- 
tiden, nemlig til Det 
Danske Staalvalseværk 
i Frederiksværk, som 
var blevet etableret 
12. august 1940. 

I 1950 blev importen 
af råjern sat på fri- 
liste, d.v.s. det u- 
denlandske råjern kun- 
ne indføres i ube- 
grænsede mængder, og 
uden at der skulle er- 
lægges told. Danmark 
ligger omgivet af lan- 
de, der har produce- 

ret råjern i over 100 
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år, og da disse produ- 
center havde overvun- 
det følgerne af kri- 
gen, blev de igen le- 
veringsdygtige og iv- 
rige efter at generob- 
re det nu åbne danske 
marked. Denne meget 
hårde konkurrence be- 
virkede, at det et par 
gange i 1950erne over- 
vejedes at standse 
produktionen af dansk 
råjern. 

Det lykkedes imidler- 
tid at holde fremstil- 
lingsomkøstningerne på 
det lavest mulige ni- 
veau ved en gennem- 
gribende forenkling 
og økonomisering sam- 
tidig med, at det år 
for år lykkedes at 
forøge produktionen, 
og at CJK fra 1959 
fik en fast aftale 
med Staalvalseværket 
om aftagning af en væ- 
sentlig del af produk- 
tionen. 

Under en krise i be- 
gyndelsen af halv- 
tredserne producere- 
des der i en 3-årig 
periode Portland-Ce- 
ment-klinker i NOR- 
DENs største ovn. 
Klinkerne blev leve- 
ret til RØRDAL-fa- 
brikken til formaling 
til cement, der på 
dette tidspunkt var 
stærkt efterspurgt. 

På den tid etablere- 
des også et støberi, 
i hvilket der af det 
producerede råjern 
blev fremstillet ko- 
killer til Det Danske 
Staalvalseværk. Nogle 
af disse var meget 
store og vejede op 
FAP flere sti pr. stks 
man anvendte det di- 
rekte fra roterovnene 
tappede flydende rå- 
jern til støbninger- 
ne. 

Det skal også nævnes, 
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at der - for at sta- 
bilisere økonomien - 
i perioder har været 
stillet ovnkapacitet 
til rådighed for for- 
søg med vejmaterialet 
Synopal og for opar- 
bejdning af nikkel- 
malm. Desuden har der 
været produktion af 
kulmel til støberier- 
ne og af træpaller. 

For at udnytte den til 
råjernsproduktionens 
løbende reparationer 
nødvendige håndvær- 
kerstab så effektivt 
som muligt blev der 
så påbegyndt den pro- 
duktion af maskindele 
til salg, som blev 
grundlaget for starten 
af maskinfabrikken. 
Denne produktion star- 
tede 11. april 1962, 

Råjernsproduktionen 
rundede i slutningen 
af 1956 en halv mil- 
Tion tons råjern og 
i slutningen af 1964 
een million tons si- 
den produktionens vir- 
kelige påbegyndelse i 
1940; medens man såle- 
des var 16 år om at 
nå den første halve 
million tons, var man 
kun 8 år om at nå den 
næste, og senere gik 
det endnu hurtigere. 

Den 1. juli 1966 fej- 
rede CJK sit 25 års 
jubilæum. Markeringen 
fandt sted dels ved 
udbetaling af et ju- 
bilæumsgratiale til 
medarbejderne og dels 
ved at samle disse om 
eftermiddagen i en af 
værkstedshallerne til 
en lille sammenkomst, 
under hvilken fabrik- 
kens daglige leder, 
ingeniør Poul Giersing, 
holdt en tale. 

Råjernsanlægget var 
imidlertid ved at bli- 
ve både forældet og 
nedslidt, og grundet   

de ovenud mørke frem- 
tidsudsigter for pro- 
duktionen blev der 
fra ledelsens side 
kun bevilget de 
strengt nødvendige 
vedligeholdelsesar- 
bejder. 

Situationen blev hel- 
ler ikke bedre af, at 
man i begyndelsen af 
1970 fra Sundhedskom- 
missionen modtog en 
klage over støvgener- 
ne fra skorstenene, 
som dog blev udsat 
mod, at CJK løbende 
skulle orientere om 
resultaterne af på- 
budte støvnedfalds- 
undersøgelser. 

Efter i en årrække at 
have kørt med eetåri- 
ge kontrakter med DDS 
blev der ultimo 1969 
truffet aftale om en 
5-årig leverance. De 
to virksomheder var 
interesseret i tilsam- 
men at aftage al 
skrot, som faldt i 
Danmark, og kun CJK 
var dengang i stand 
til at oparbejde stål- 
spåner. 

I 1971 var der sket 
så væsentlige ændrin- 
ger i markedsforholde- 
ne, åt Staalvalsevær- 
ket så sig nødsaget 
til at opsige aftalen 
til ophør pr. 30. juni 
1972. 

Det lykkedes ved for- 
handlingerne mellem 
DDS og CJK at få slut- 
tet en afviklingsaf- 
tale, som gav både 
firmaet og de medar- 
bejdere, der nødven- 
digvis måtte opsiges, 
en økonomisk kompen- 
sation for aftalens 
opsigelse, før det 
egentlig var aftalt. 
DDS tilbød endvidere 
de af NORDENS medar- 
bejdere, der ønskede 
det, både job og bo-



Her slås hul i roterovnen, 
så tapningen kan finde sted 

Brændermesteren overvåger tapningen  



lig i Frederiksværk, 
men kun nogle få unge 
mennesker tog imod 
tilbudet. Langt den 
største del af med- 
arbejderne havde stif- 
tet hjem i Aalborg, og 
de ville derfor ikke 
så gerne forlade hjem- 
stavnen. 

Udstøbningen i formene 

En færdig råjernsbarre 
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Skønt nogle af "rå- 
jernsfolkene" kunne 
overføres til maskin- 
fabrikken, var der 
ca. 150 medarbejdere, 
der fredag den 30. ju- 
ni 1972 måtte drage 
hjem efter deres sid- 
ste arbejdsdag på 
NORDEN. 

    

Maskinarbejder Henry 
Pedersen, der i en 
periode var fælles- 
talsmand for arbejder- 
ne ved råjernsproduk- 
tionen, har i en ef- 
terfølgende artikel 
skrevet erindringer 
fra sine ca. 16 år i 
råjernets tjeneste. 

     



  

Kampen for en arbejdsplads 

Mit arbejde med råjern og kokiller 

Efter 25 års ansættel- 
se på samme virksom- 
hed er det vel ret na- 
turligt, man lader 
tankerne gå tilbage i 
tiden. 

Når man tilbage i 
50erne ønskede arbej- 
de på NORDEN, stille- 
de man uden for por- 
ten om morgenen mel- 
lem 6.30 og 7 - det 
var nødvendigt at kom- 
me hver morgen for at 
blive kendt. Størst 
var chancen for arbej- 
de, når man inde på 
virksomheden havde et 
familiemedlem. 

Det var som regel 
brændermesteren, der 
dengang på NORDEN an- 
tog folk, når han om 
morgenen cyklede hjem. 
Han hilste ved at ta- 
ge kasketten af - en 
høflighedsform, der 
dengang blev brugt af 
alle inde på fabrik- 
ken. 

På fabrikken skulle 
man ikke være sart 
med renligheden, men 
der var nogle, som 
støvet ikke kunne bi- 
de på, således den 
"pæne" Christian, som 
kunne stå og pakke 
kulmel en hel dag 
uden at blive beskidt. 
Varme og kulde skulle 
man også skiftevis 
kunne tåle, og da rå- 
jernsfabrikken ikke 
ligefrem var bygget 
til formålet, var der 
mange ubekvemme ar- 
bejdspladser, men al- 
ligevel var der over- 
alt en god atmosfære.   

Det vidner de mange 
25 og 40 års jubila- 
rer, der igennem tiden 
har været, også om. 

Fra tiden tilbage er 
der nok ikke mange, 
der husker den mester, 
som om morgenen for- 
langte sine folk stil- 
let op på geled, og 
de var kun kendt med 
et nummer, men det 
blev efterhånden er- 
stattet af øgenavne i 
den daglige omgangs- 
form, mange opfind- 
somme, men ikke sagt 
i nogen ond mening. 
Der var f.eks. fade- 
ren, som blev kaldt 
for "Ny Tid" efter 
daværende avis, så 
skulle sønnen efter 
ansættelse hedde 
"Tillægget". 

NORDEN kørte 7-døgns 
kontinuerligt året 

  
  

rundt for ovnhusets 
vedkommende. Alle an- 
dre på normaltid skul- 
le hver tredie søndag 
deltage i vagtskiftet. 
Ikke lige behageligt, 
heller ikke med stø- 
jen, således en infam 
larm fra klinkermøl- 
lens slæbekæde, klin- 
kerelevatorens raslen 
og ovnmotorernes mono- 
tone snurren rundt og 
rundt. Alle disse ly- 
de, som vi måske hav- 
de vænnet os lidt for 
meget til, så meget 
at det godt kunne vir- 
ke søvndyssende i en 
sen nattetime, når alt 
gik, som det skulle. 
Anderledes var det, 
når en ovn var gået 
"ned", så der var hef- 
tig aktivitet. Så 
gjaldt det om i fuldt 
trav at få trillebø- 
ren læsset med sten 
til den nye foring. 

  

Afdrejning af kokille 
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Kokiller 
I mine 16 år i rå- 
jernsperioden var jeg 
ansat i kokillestøbe- 
riet - en lille in- 
tern afdeling med 
10-15 mand. Vi frem- 
stillede hovedsagelig 
4 tons pladejernsko- 
killer til DDS, Frede- 
riksværk; de største 
kokiller, vi lavede, 
var et parti på 7 
tons stykket, der 
skulle til Norge. Al- 
le disse kokiller 
blev formet i sand ag 
cement og støbt i sto- 
re runde kasser, det 
flydende jern blev 
transporteret i 5 
tons store gryder på 
en sporvogn ind i 
støberiet, hvor det 
blev udstøbt i forme- 
ne. Der kunne opstå 
en mængde gas under 
påfyldningen, og hvis 
den ikke blev antændt, 
inden jernet var ste- 
get til overparten, 
skete der en eksplo- 
sion, så det flydende 
jern sprøjtede til 
alle sider; ellers 
skulle det komme 
langsomt op af sti- 
gerørene. 

Der var vist ingen af 
05, der mente, at ovn- 
hus og støbehaller var 
farlige arbejdsplad- 
ser. Det krævede må- 
ske lidt mere omtanke 
og samarbejde end an- 
dre steder, og det 
var derfor en fordel, 
at man efterhånden 
lærte hinandens noder 
og unoder at kende. 

Tryghed 
Tryghed i ansættelsen, 
der var slagordet i 
60erne, har aldrig 
rigtig kunnet passe 
til råjernsarbejder- 
ne. Igennem årene 
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Kærnen fjernes 

har der været mindre 
eller større proble- 
mer, flere gange har 
vi gået med truslen 
om lukning over hove- 
det. Første gang, jeg 
kom ud for det, var 
i 1958, hvor man i 
avisen kunne læse: 
NORDEN må standse 
1. april - 300 mand 
bliver arbejdsløse. 
Den udenlandske kon- 
kurrence var for hård, 
og der skulle et mi- 
rakel til for at red- 
de NORDEN, udtalte 
driftsingeniør P. 
Giersing. Der opstod 
imidlertid flere mi- 
rakler, og til sidst 
var der ingen, som 
troede, at den dag 
kunne komme, hvor 
NORDEN virkelig måtte 
lukke. 

I slutningen af 60erne 
troede vi at kunne se 
en lysere fremtid i 
møde, da der var ind- 
gået en 5-årig kon- 
trakt med Staalvalse- 
værket i Frederiks- 
værk om fortsat leve- 
ring af råjern, d.v.s. 
til udgangen af 1974. 

NORDEN var jo ikke   

støv- og røgfri, og 
igennem årene var der 
kommet klager fra be- 
boere i omegnen, og 
også fra Sundheds kom- 
missionen var der kom- 
met en henstilling om 
begrænsning af ned- 
faldet. Der var ble- 
vet taget prøvemålin- 
ger 4 steder. Disse 
prøver lå på grænsen 
af de tyske normer, 
for der fandtes ingen 
normer i Danmark på 
det tidspunkt. Ledel- 
sen kunne ikke bevil- 
ge de 10-12 mill. kr. 
som der skulle til 
for at klare de inter- 
ne støvkilder. 

Nye problemer kom 
snart til. Et halvt 
år senere blev samt- 
lige tillidsmænd ind- 
kaldt til ekstraordi- 
nært møde, hvor fa- 
briksdirektør Uth 
fremkom med meddelel- 
sen om, åt DDS havde 
opsagt kontrakten med 
CJK senest til udgan- 
gen af 1972. Konkur- 
rencen på råjernsmar- 
kedet var blevet for 
hård, østlandene kun- 
ne producere billige- 
re end os, samtidig



  

med at Stålværket øn- 
skede mere jomfrueligt 
jern, d.v.s. jern, der 
ikke før havde været 
omsmeltet med skrot, 
og da 80 %& af vor pro- 
duktion gik til Stål- 
værket, var der ingen 
muligheder for at 
fortsætte. 

Vi kunne ikke uden 
videre se på, at 240 
arbejdspladser skulle 
forsvinde, og der blev 
holdt mange møder, og 
aldrig har funktionær- 
gruppen og arbejdere 
stået tættere sammen, 
men vi var jo også i 
samme situation. 

Vi granskede regnska- 
berne meget nøje, og 
ind imellem var vi 
måske lidt kritiske 
på maskinfabrikken, 
der efterhånden var 
vokset op ved siden 
af råjernet. 

Året 1971 sluttede 
med et overskud på 
3,6 mill. kr. til de- 
ling mellem konsorti- 
aldeltagerne. Vor mø- 
deaktivitet for at 
redde vor arbejds- 
plads sluttede på hø- 
jeste plan, nemlig på 
Christiansborg, hvor 
vi mødtes med FLS, 
arbejdsminister Er- 
ling Dinesen, miljø- 
minister Jens Kamp- 
mann og daværende 
forbundsformand An- 
ker Jørgensen. Som 
bekendt endte det he- 
le med negativt re-   
  

  

Flaskehalskokille efter udslagning 

sultat. 

Det skal siges til 
FLS" ros, at vi ikke 
bare blev smidt ud af 
porten. Vi fik en pæn 
fratrædelsesgodtgø- 
relse, som blev udreg- 
net sådan: Alder + an- 
ciennitet = 27 år gav 
en ugeløn, og efter 
20 år fik man 8 ugers 
løn. 

Råjernsbygningerne er 
revet ned og ligger 
nu og danner bolværk 
ved Limfjordens bred, 
men mange gode minder 

EJK 

  

blev tilbage. 

På det sidste SU-møde 
i råjernshistorien, 
der blev holdt på Re- 
bild Park Hotel i 
Skørping, udtalte jeg 
ønsket om, at de ned- 
lagte 240 arbejdsplad- 
ser måtte vokse op på 
maskinfabrikken - me- 
get er nået, og jeg 
ønsker nu, at den 
tryghed, der siden 
har vokset sig stær- 
kere, må fortsætte i 
fremtiden. 

Henry Pedersen 
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Én ny produktion bliver til 

Maskinfabrikken NORDEN blev skabt i ”fattig-tresserne” 

Det var de trange ti- 
der for råjernsproduk- 
tionen på NORDEN, der 
fostrede ideen til 
starten af en værk- 
stedsproduktion - men 
det var NORDENS med- 
arbejdere, som i dette 
initiativ fandt troen 
på fabrikkens overle- 
velse og ved fantasi, 
arbejdsindsats og 
jysk stædighed reali- 
serede virksomhedens 
muligheder for at gå 
ind i et nyt produk- 
tionsområde. 

NORDENS råjernsproduk- 
tion havde haft sin 
største betydning i 
de forsyningsmæssigt 
vanskelige år under og 
efter 2. verdenskrig. 
Efterhånden som for- 
holdene i Europa nor- 
maliseredes, blev det 
stadig vanskeligere 
for det danske råjern 
at klåre sig i konkur- 
rencen. 

Det var sikkert indly- 
sende for alle uden 
for NORDEN, at dette 
krigsfænomen - råjern 
fremstillet efter et 
excentrisk princip - 
ikke kunne køre i det 
lange løb, men ledel- 
se og medarbejdere 
kæmpede trøstigt vi- 
dere imod de økonomi- 
ske naturlove. 

I begyndelsen af 
1960erne så det sær- 
lig sort ud. Det var 
"fattig-tresserne" på 
NORDEN samtidig med, 
åt det var "guld- 
tresserne" j det øv- 
rige samfund. Det var 
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på denne baggrund, 
tanken om etablering 
af værkstedsproduk- 
tion opstod for at 
skabe en mere effek- 
tiv udnyttelse af den 
store reparationsstyr- 
ke, som var nødvendig 
for at holde det ned- 
slidte ovnanlæg i 
drift. 

Direktør Chr. Arn- 
stedt, der var NOR- 
DENs chef, bifaldt 
ideen og lovede at 
støtte bestræbelserne 
for at få fat i noget 
egnet FLS-arbejde, 
men pointerede også, 
at der ikke måtte an- 
tages nyt mandskab 
til værkstederne af 
denne grund. 

Den første ordre 
Under et besøg i Kø- 
benhavn aflagde inge- 
niør Giersing og jeg 
FLS” indkøbschef, 
ingeniør Alfred Bjer- 
rum, et besøg for 
vurdering af mulighe- 
derne for at få noget 
arbejde til NORDEN. 

Det var med en vis 
spænding, vi gennem- 
førte dette første 
salgsfremstød for ma- 
skinfabrikken. Den 
gode ide skulle nødig 
forpurres, hvis den 
kom forkert ind i det 
bureaukratiske system. 

Forehavendet lykkedes 
imidlertid over al 
forventning. Ingeniør 
Bjerrum fandt en or- 
dre frem til NORDEN.   

"Men", som han buldre- 
de ved afskeden, "I 
må tage det gode med 
det dårlige". Hermed 
mente han, at man en- 
delig ikke måtte for- 
sømme reservedelsor- 
drerne - som i særlig 
grad stod hans hjerte 
nær - til fordel for 
hovedordrerne. Det 
kunne vi trygt love. 
NORDEN var jo selv 
storfoørbruger af 
FLS-reservedele. 

Den første ordre var 
2 stk. fødesiloer til 
Andelscementfabrikken. 
Vi betragtede denne 
ordre med stor ærbø- 
dighed og fastsatte 
maåaskinfabrikkens fød- 
selsdag efter modta- 
gelsesdatoen, 11. a- 
pril 1962. 

Ordren gav arbejde 
til 2 smede i godt 
500 timer, og det er 
tankevækkende at stu- 
dere efterkalkulatio- 
nen i dag - 20 år ef- 
ter - og sammenligne 
med 1981-forhold. 

AÅrbejdslønnen er ste- 
get til det 10-dob- 
belte i denne perio- 
de, mens salgsprisen 
på produktet "kun" er 
steget til det 4-dob- 
belte. Vi er ganske 
vist blevet skrappere 
til at fremstille si- 
loer, men trods det 
er lønudgiften alli- 
gevel 7 gange højere 
end i 1962. Den store 
stigning i lønomkost- 
ningerne er ikke ude- 
lukkende kommet den 
enkelte medarbejder
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til gode. Den person- 
lige skat har i den 
forløbne tid skåret 
en stadig kraftigere 
bid af lønnen på grund 
af det stigende of- 
fentlige forbrug. 

Man behøvede ikke at 
have taget en højere 
handelsskoleeksamen 
for at gennemskue, at 
indsatsen ved at sæl- 
ge værkstedsarbejde 
belønnedes bedre end 
den, der gjaldt for 
sålg af råjern. På 
det grundlag blev der 
aflagt hyppigere og 
hyppigere besøg i FLS” 
indkøbsafdeling. Det 
var om at få drejet 
en lille smule af 
tressernes velstand 
om ad NORDEN. 

De gode resultater, 
som der fra første 
færd kunne fremvises, 
bevirkede, at FLS” le- 
delse gav tilladelse 
til, at produktionen 
blev accelereret gen- 
nem antagelse af fle- 
re medarbejdere under 
forudsætning af, at 
der ikke skete udvi- 
delser i administra- 
tionen. 

Dette skete allerede 
i 1963, og hermed hav- 
de NORDEN fået lov til 
at tegne en lille ak- 
tie i de gode tider 
udenfor. 

De gamle bygninger 
En gammel cementfabrik 
er ikke umiddelbart 
egnet for maskinpro- 
duktion, men der fand- 
tes en masse sekundæ- 
re bygninger, som me- 
re eller mindre blev 
anvendt til pulter- 

Den første van- 
skelighed bestod i at 
få råjernsfolkene til 
at afgive dem - og 
det kunne være svært.   
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Broskraber 

Den næste vanskelig- 
hed var med små mid- 
ler at få skabt brug- 
bare værksteder ud af 
de tilkæmpede lokali- 
teter. 

Som oftest drejede det 
sig om lokaler uden 
mulighed for kranin- 
stallation med søjler 
og utætte trævægge. 
Alene visionerne om, 
at sådanne kummerlige 
rum kunne gøres anven- 
delige, krævede en 
særlig entusiasme. Men 
det filosoferede 
team”et på NORDEN 
ikke over, og de re- 
staurerede bygninger 
er anvendelige værk- 
steder den dag. i dag. 

Det er ikke problem- 
frit at påbegynde en 
produktion med repa- 
rationssmede. Inden 
for råjernet gjaldt 
det ofte om at kaste 
sig ud i støvfyldte 
opgaver og få klaret 
ærterne i en fart med 
svejsetang og skære- 
brænder. Der blev ik- 
ke givet karakter for 
udseende og orden. 

Det var noget uvant   

før disse smede at 
indstille sig på ar- 
bejde, hvor huller 
skulle bores og ikke 
brændes ud med skære- 
brænder. 

NORDENS medarbejdere 
fik 1 1974 tilbudt 
oprettelse af en in- 
tern bestyrelse med 
medarbejderrepræsen- 
tanter. Virksomheden 
var på det tidspunkt 
ejet i et 50/50 fæl- 
lesskab af Aalborg 
Portland og FLS, og 
der kunne være uvis- 
hed om, til hvilket 
af ejerselskaberne 
NORDEN kunne indvælge 
repræsentanter. 

Bestyrelsen fungerer 
stadig - også efter 
at FLS i 1975 overtog 
hele ejerskabet til 
NORDEN. Det bevirker, 
at NORDENS medarbej- 
dere nu har mulighed 
for at indvælge med- 
arbejderrepræsentan- 
ter både til FLS” be- 
styrelse og til NOR- 
DENs interne besty- 

relse, 
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Arbejdsopgaverne har 
gennem årene antaget 
stigende størrelser 
og forøgede sværheds- 
grader. Vi fik hur- 
tigt øjnene op for, 
at vi var i besiddel- 
se af en havn, og det 
er ikke almindeligt 
på maskinfabrikker. 
Dette førte til kon- 
trakter med skibs- 
værfter - hvoraf sam- 
arbejdet med Aalborg 
Værft gennem årene må 
fremhæves. 

Stalus og 
fremtiden 
På trods af de besked- 
ne forhold, Maskinfa- 
brikken NORDEN blev 
startet under, må det 
siges, at initiativet 
er lykkedes. Kort tid 
efter råjernets luk- 
ning i 1972 beskæfti- 
gede virksomheden ca. 
250 mand - et antal,   

som fabrikken ønsker 
at stabilisere sig 
på. Det er lykkedes 
at beskæftige denne 
styrke gennem de sid- 
ste mange år, selv om 
der har været store 
svingninger i produk- 
tionssammensætningen. 

I 1975 kunne virksom- 
heden invitere Aal- 
børgs borgmester og 
maqistrat på besøg og 
vise, åt man havde 
nedlagt en råjerns- 
virksomhed og fjernet 
de gamle bygninger - 
men samtidig skabt en 
ny arbejdsplads for et 
lignende antal medar- 
bejdere, som hidtil 
havde været beskæfti- 
get på NORDEN. 

Den gode beskæftigel- 
se har endvidere be- 
virket, at Maskinfa- 
brikken NORDEN har gi- 
vet tilfredsstillende 
resultater, og virk- 
somheden har i dag 
gode muligheder for   

fortsat tilpasning 
til fremtidens ar- 
bejdsopgaver. 

Det er imidlertid nød- 
vendigt til stadighed 
at vurdere ændringer- 
ne i de ydre omstæn- 
digheder og gennem 
investeringer og pro- 
duktvalg at anlægge 
den mest hensigtsmæs - 
sige kurs. 

Erfaringen på NORDENs 
tidligere produkter 
cement og råjern vi- 
ser, at "den farlige 
alder" for en produk- 
tion ligger mellem 
34 og 40 år. Maskin- 
produktionen har stå- 
et på i 20 år og er 
lige over puberteten, 
men ved et godt sam- 
arbejde på basis af 
"ånden fra 1962" skul- 
le der gerne sikres 
Maskinfabrikken NOR- 
DEN en varig plads i 
fremtiden. 

Willy Kok 
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