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PORTEN VAR FOR SMAL 
til at en sektion, der skulle transporte- 
res ind til Skudehavnen, kunne komme igen- 
nem, hvorfor den måtte løftes over hegnet.
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Om kort tid har den 
gamle bogholder opnå- 
et den alder, hvor 
han - i henhold til 
reglerne - skal takke 
af for at gå på pen- 
sion. I den anledning 
kan jeg ikke lade væ- 
re med i den sidste 
artikel i bogholder- 
serien at se tilbage 
på godt 37 års inte- 
ressant og afvekslen- 
de arbejde på NORDEN, 
og derfor bliver den- 
ne artikel af et mere 
personligt snit, end 
de tidligere artikler 
har været. 

Ved nytårsskiftet 
1945/46 var jeg an- 
sat på Schou”s fa- 
brikker i Ravnholm 
(dem med sæbeforret- 
ningerne), men jeq   

ville gerne herfra, 
dels fordi arbejdet 
dér ikke interesserede 
mig synderligt (tørre 
statistiske beregnin- 
ger), og dels fordi 
jeg havde fået nok af 
København (i besættel- 
sestiden) og derfor 
gerne ville tilbage 
til hovedlandet. Efter 
moden overvejelse 
skrev jeg derfor til 
Engageringskontoret 
for Handel oq Industri 
for at bede kontoret 
om at indsende min an- 
søgning til klienter, 
der havde brug for en 
mand i min alder og 
med mine kvalifika- 
tioner - og så vidt 
muligt i Jylland. 

I januar måned 1946 
meddelte Engagerings-



kontoret mig, at Ce- 
ment-Jern Konsortiet 
i Aalborg (afdeling 
af F LY Smidth & Co. 
A/S) søgte en boghol- 
der til omgående til- 
trædelse, og i den an- 
ledning ønskede kon- 
torchef Poul Thune at 
tåle med mig - først 
hos FLS i Vestergade 
33 (i denne samtale 
deltog også daværende 
kontorchef i FLS 
N. B. Larsen. CJK var 
nemlig dengang i en 
økonomisk krise, og 
dersom der blev tale 
om lukning, skulle 
jeg overføres til FLS) 
og senere på råjerns- 
fabrikken i Aalborg. 
Efter disse samtaler 
og et afgivet løntil- 
bud på små 800 kr. 
md]. (en pæn månedsløn 
på den tid) acceptere- 
de jeg at tiltræde så 
hurtigt, som jeg kun- 
ne frigøres fra Schou, 

Mandag den 25. februar 
1946 blev så den af- 
talte tiltrædelsesda- 
to. 

I et snevejr som det, 
vi havde i begyndel- 
sen af januar sidste 
år, tog jeg lørdag 
den 23. februar med 
rutebåden fra Køben- 
havn til Århus, idet 
jeg havde aftalt at 
tilbringe søndagen hos 
mine forældre i Ran- 
ders (min fødeby). 
Mandag morgen tog jeg 
så toget fra Randers 
til Aalborg, men på 
grund af fortsat sne- 
vejr blev dette stærkt 
forsinket, Ved ankom- 
sten til Aalborg var 
det umuligt for mig 
at fremskaffe en af 
de endnu da generator- 
drevne taxa”er, og 
hvad andet var der så 
at gøre end at begive 
sig til fods ud på 
NORDEN. Jeg mente be- 
Stemt - efter mit før-   

ste besøg en 3 ugers 
tid tidligere - at 
kunne huske den rute, 
jeg skulle følge, men 
hukommelsen svigtede, 
så jeg glemte ved Has- 
serisgaåde og Anders 
Borksvej at dreje ned 
åd en af sidevejene 
til højre. I stedet 
fortsatte jeg lige ud 
åd Strøybergsvej, og 
da jeg kom ud til den 
åbne mark, hvor nu 
Evas- og Lillisvej 
ligger, kunne jeg se 
fabrikken, og hvad an- 
det var der så at gø- 
re end at forsøge at 
forcere de store mas- 
sive snemasser; jeg 
gik i gang, og det 
lykkedes også at kom- 
me derned - i små sko - 
men jeg tror, jeg om- 
trent var en time der- 
om - og meget medta- 
get - og meget våd om 
fødderne. Klokken blev 
mellem 14 og 15, inden 
jeg tiltrådte jobbet. 
Forsinkelsen passede 
ikke rigtig kontor- 
chefen, som havde reg- 
net med at skulle ha- 
ve spist frokost sam- 
men med mig. 

Det blev altså en no- 
get uheldig start, 
men heldigvis betød 
dette intet for min 
videre karriere i 
firmaet. Allerede fra 
starten fik jeg over- 
ladt mange interes- 
sante opgaver. Det tog 
dog nogen tid for mig 
at vænne miq til den 
snavsede fabrik (snav- 
set kom jo også inden- 
dørs i kontorbygnin- 
gen), efter at jeq i 
små 3 år havde været 
på de rene fabrikker 
hos Schou (trikotage 
og damestrømper). 

Som det fremgår af 
firmanavnet, var CJK"s 
selskabsform et kon- 
søortium, i hvilket 

der var 2 konsortial-   

deltagere: FLS og Aal- 
borg Portland-Cement- 
Fabrik, og hvert af 
disse selskaber havde 
indskudt halvdelen af 
den til konsortiets 
drift nødvendige ka- 
pital. Det var dog be- 
stemt, at konsortiet 
over for forretnings - 
forbindelserne skulle 
køres som en afdeling 
er FES, 

Råjernsproduktionen 
var langtfra stabil, 
og ved flere lejlig- 
heder var man inde i 
alvorlige kriser, som 
endog forårsagede op- 
sigelser (jeg har 2 
af dem liggende), men 
hver gang blev fabri- 
kationen reddet på den 
ene eller den anden 
måde. Det skete enten 
ved stærke indskrænk- 
ninger eller ved opta- 
gelse af sideløbende 
produktioner eller 
forsøg. Den i sin tid 
udbrudte Korea-krig 
var også med til at 
redde en af kriserne. 

Under en krise i be- 
gyndelsen af halv- 
tredserne producere- 
des der i en 3-årig 
periode Portland-Ce- 
ment-klinker i den 
største af ovnene. 
Disse klinker blev 
leveret ud på Rørdal- 
fabrikken til forma- 
ling. Omkring samme 
tid blev der også 
etableret et støberi, 
i hvilket der af det 
producerede råjern 
blev fremstillet ko- 
killer til Det Danske 
Staalvalseværk i Fre- 
deriksværk. For at 
stabilisere økonomien 
har der også i perio- 
der været stillet ovn- 
kapacitet til rådighed 
for forskellige for- 
søg med cement, Syno- 
pal (vejmateriale) og 
nikkel, og som bipro- 
dukter blev i



1950”erne fremstillet 
værkstedsmaskiner 
(blev igen indstillet 
men fra 1962 genopstå- 
et som virkelig ma- 
skinproduktion), kul- 
mel og træpaller. 

Det var meget interes- 
sant for mig at op- 
stille regnskaber 
m.v. for disse egen- 
artede produktioner, 
som jo skulle være 
med til at bære ande- 
le i råjernsproduk- 
tionens indirekte om- 
kostninger. 

Det var også lærerigt 
for mig et par år ef- 
ter ansættelsen - 
sammen med ingeniør 
Arne Thorn fra FLS - 
at udarbejde en ny 
afdelingsopdelt konto- 
plan efter decimal- 
klassesystemet, som 
dengang var ret nyt 
inden for konterings- 
systemet, Det var den 
påtænkte maskinelle 
behandling af løn- 
ningsregnskabet, der 
nødvendiggjorde denne 
kontoplanændring. 

I forbindelse med at 
kontorchef Poul Thune 
i begyndelsen af 
1950'erne blev flyt- 
tet til København, 
fik jeg tildelt stør- 
re ansvarsområder, end 
jeg hidtil havde haft, 
og i perioden deref- 
ter havde jeg et me- 
get nært og godt sam- 
arbejde med ingeniør 
Knud Hedegaard, og 
efter at han i 1956 
blev flyttet til Da- 
nia et lige så udmær- 
ket samarbejde med 
ingeniør Poul Gier- 
sing. 

I slutningen af 
60”erne lå det efter- 
hånden klart, at rå- 
jernsproduktionens da- 
ge på NORDEN var ved 
at være talte, og at 
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det derfor gjaldt om 
at få bevist, at den 
i 1962 påbegyndte ma- 
skinproduktion kunne 
blive så stærk, at 
den kunne stå alene 
efter råjernsproduk- 
tionens ophør. 

Ved udgangen af 1970 
overgik Poul Giersing 
i pensionisternes ræk- 
ker, og allerede i 
1971 skete der så væ- 
sentlige ændringer i 
markedsforholdene for 
råjern, at Det Danske 
Staalvalseværk i Fre- 
deriksværk, der var 
CJK"s altdominerende 
kunde, så sig nødsa- 
get til at opsige rå- 
jernsaftalen med CJK 
pr. 1972-06-30, hvil- 
ket var 2 1/2 år tid- 
ligere end aftalens 
løbetid, men det lyk- 
kedes ved forhandling 
at få sluttet en af- 
viklingsaftale, som 
gav både firmaet og 
de medarbejdere, der 
nødvendigvis måtte 
opsiges, en økonomisk 
kompensation for af- 
talens opsigelse, før 
det egentlig var af- 
talt. Der blev ført 
langvarige forhand- 
linger mellem de 2 
virksomheder, men de 
blev ført i en venlig 
atmosfære (det var 
interessant for mig 
at repræsentere NOR- 
DEN i forhandlingerne 
sammen med fabriksdi- 
rektør Aage R. Uth og 
underdirektør Jens 
Minter fra FLS). 

Fra 1972-07-01 stod 
maskinfabrikken så 
ålene, og det viste 
sig straks, at det 
kunne den godt klare. 
Det har også været med 
stor interesse, at jeg 
har deltaget i ledel- 
sesopgaverne med at 
få fabrikken op at 
stå, og i den forbin- 
delse vil jeg gerne   

fremhæve et forbilled- 
ligt samarbejde med 
ingeniør Willy Kok. 

Ved maskinfabrikkens 
start blev NORDEN sta- 
dig drevet som et kon- 
sortium, men under 
navnet Maskinfabrikken 
NORDEN, afd. af F. L. 
Smidth & Co. A/S, og 
i slutningen af 1974, 
hvor det gamle rå- 
jernsanlæg var nedre- 
vet til grunden, blev 
det aftalt, at FLS pr. 
1975-01-02 skulle 
overtage såvel ejen- 
dom som hele ejerfor- 
holdet. 

Det var også interes- 
sant for mig at del- 
tage i forhandlinger- 
ne såvel om råjerns- 
anlæggets nedrivning 
som om ændringerne i 
ejerforholdet; det 
blev vedtaget, at 
Maskinfabrikken NOR- 
DEN - ligesom FLS- 
Maskinfabriken i Val- 
by - skal køre som en 
integreret del af FLS, 
men som et profit- 
center, og som sådan 
aflægges afdelings- 
regnskaber, i hvilke 
egenkapitalen er iden- 
tisk med saldoen på 
mellemregningskontoen 
has FLS-H. 

Af andre større ting., 
jeg har været involve- 
ret i, kan jeg ikke 
lade være med at næv- 
ne bygningsarbejderne 
i forbindelse med an- 
den etape af hal P og 
havneanlæggets forny- 
else af spunsen. 

I min arbejdsperiodes 
11. time har det været 
en stor oplevelse og 
inspiration for mig at 
få overladt jobbet som 
midlertidig driftsle- 
der på DFT i Suldrup, 
indtil man fik ansat 
en fast driftsleder. 
Det interessante lå



dels i den spændende 
produktionsproces og 
dels i at få løst de 
forskellige overgangs- 
problemer fra overta- 
gelsen 1982-10-01 og 
inden den nye drifts- 
leder tiltrådte 
(1982-12-01), så han 
straks fra starten 
kunne koncentrere sig 
om fremtiden. 

Herefter er vi jo ved 
at være up-to-date, 
og jeg vil gerne slut- 
te denne sidste orien- 
tering med at takke 
alle medarbejderne 
for godt samarbejde 
gennem de mange år - 
det gælder selvfølge- 
lig særligt kontor- 
personalet og såvel 
nuværende som de, der 
før mig er gået af med 
pension. Der skal og- 
så lyde en tak for 
godt samarbejde med 
FLS” regnskabsafde- 
ling. 

Et godt råd til min 
afløser skal lyde så- 
dan: "Husk at mit 
skrivebord vender så- 
dan, at debet er nær- 
mest vinduet; hvis du 
vender bordet, er det 
kredit, der er nærmest 
vinduet", 

Nå spøg til side. Det 
har været interessan- 
te år for mig på NOR- 
DEN, og opgaven med 
at lade "Den gamle 
Bogholder orientere" 
har været en sjov af- 
slutning for mig, og 
jeg håber, at læserne 
har kunnet følge med 
i det tørre stof, der 
ikke har kunnet und- 
gås at komme i berø- 
ring med. 

Held oq lykke for NOR- 
DEN i tiden fremover, 
og gid at OBS fortsat 
må bestå. 

KVJ   

ALGERIET 

Hans Jørgen Larsen 
er kommet hjem fra 
ALGERIET. 

INDONESIEN 

Ivan Hønge er kommet 
hjem fra PADANG. 

IRAQ 
Carl Adler Østergaard 
rejste primo januar 
til ALKAIM. Varighed 
ca. 1 år, 

  

Frank Grønhøj, Tommy 
Thomsen og Bjarne 
Maylann Pedersen er 
kommet hjem fra 
ALKAIM. 

SPANIEN 

Henning Andersen er 
kommet hjem fra SPA- 
NIEN. 

SYDAFRIKA 

John Pedersen rejste 
2. februar til DUR- 
BAN. Varighed ca. 8 
måneder. 

ÆGYPTEN 

Jørgen Jensen rejste 
12. april til HELWAN. 
Varighed 4 måneder. 

13 mand rejste 19. 
april til HELWAN for 
reparation af køler. 
Varighed ca. 4 uger. 

Bent Sønderby Larsen, 
Viggo Hedegaard og 
Jens Jørgen Pedersen 
er kommet hjem fra 
HELWAN.   

Ham vi i dag kalder 
specialist blev tidli- 
gere kaldt ensporet. 

Den mest hensynsfulde 
bilist er ham, der 
lige har set en anden 
blive stoppet af po- 
litiet. 

Alle vil gerne spise 
med ved statens bord, 
men ingen har lyst 
til at tage opvasken. 

Grunden til, at der 
laves så meget vrøvl 
over skatterne, er, 
at det endnu er skat- 
tefrit. 

Næst efter penge er 
engelsk det førende 
verdenssprog. 

Gennemsnitsbilisten 
kører fornuftigt 
Det er tåben foran, 
der kører for tæt på. 

Den fattige, som ikke 
har råd til oksesteg, 
er ikke værre stillet 
end den rige, som ik- 
ke kan tåle det.



samarbejdsudvalg 
Onsdag 1983-05-04 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

I mødet deltog kontor- 
chef Knud V. Jensen 
og værkfører Hans Ni- 
elsen som gæster. 

W. Kok bød velkommen, 
specielt til gæster- 
ne, og oplyste, at 
Henrik Eriksen og Sv. 
Aa. Nielsen forlader 
firmaet pr. 1983-05-31, 

Punkter fra 

tidligere møder 

De nye transportvogne 
for TAGER Er FIGSE T 
brug og synes at fun- 
gere tilfredsstillen- 
de. 
Forslaget vedrørende 
slangebokse til udsug- 
ning 1 hal P må sik- 
ker hedeldvn get tage 
sig af; 

Forskellige udvalg 

seer bedsevelget har 
ikke afho møde si- 
den sidste SU-møde, 
kantineudvalget af- 
holdt møde 33-04-20. 
Under gennemgangen af 
referaterne fra afde- 
lingsudvalgene frem- 

eder ristensen 
med ønske om at få 
gulvet i maskinværk- 
stedet repareret, li- 
gesom han ønskede at 
få lysstyrken målt i 
værkstederne, da der 
nogle steder er for 
lidt lys. Frede Jen= 
sen vil foranledige 
lysstyrken målt. 
Peder Christensen men- 
te, der burde være gi- 
vet mere information 
til afdelingsudvalg 
og sikkerhedsgruppe 
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vedrørende opstilling 
af kran i hal K, 
B-gruppen i afdelings- " 
udvalget på udearbej- 
de havde heller ikke 
denne gang ønsket at 
deltage i mødet. 
SU drøftede afdelings- 
udvalgenes betydning 
og det vigtige i, at 
udvalgene fungerer. 
Mange spørgsmål kån 
løses her. 
SU henstillede til af- 
delingsudvalget på 
udearbejde, at man 
igen holder møder og 
får udvalget til at 
fungere. 
Mogens Sall oplyste, 
at grunden til,,at 
afdelingsudvalget ik- 
ke havde afholdt mø- 
de, var, at Ivan Høn- 
ge lige var kommet 
hjem efter rejsearbej- 
de og derfor ikke var 
kommet ind i arbejdet 
på Rørdal igen. 

Personalebladet OBS 
får som ny redaktør 
Hans Nielsen efter 
Knud V. Jensens fra- 
træden på grund af 
alder pr. 1983-06-30. 

  

- Hans var også en 
overgang slem til at 
komme for sent hjem 
fra arbejde. Men det 
holdt op den dag, jeg 
råbte: Ér det dig, John.   

Ordre= og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigerse Ti 0 
mand i 6 uger (80 %) 
i maskinværkstedet til 
7 mand | 6 uger (70 %) 
og i montageværkste- 
det ti mand 1 
uger (50 %). 
Udearbejde: Der er på 
ørda eskæftigelse 

mand i 2 uger 
og på Albertslund til 

12 mand i 10 uger 
(60 3). 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigeTse til 22 mand 
indtil videre. 
Frede Jensen oplyste, 
at der ved hasteordrer 
kan opstå ventetid i 
nogle værksteder, da 
ordren først skal i- 
gennem magasin og af- 
korterværksted. 
W. Kok nævnte, at der 
gøres meget for at få 
de ordrer, der ligger 
hos FLS,. ind i produk- 
tionsfasen så tidligt 
som muligt. Det gælder 
f.eks. stacker og disc 
reclaimer. 
Der er for øjeblikket 
22 mand i udlandet, 
hvoraf en del i Ægyp- 
ten, hvor de har gjort 
et godt stykke arbej- 
de, som man har sat 
stor pris på. 
WN. Kok oplyste, at det 
for øjeblikket under- 
søges, om det er mu- 
ligt at udføre for- 
bedringer på hal M 
ved en ny tagbelægning 
og ved selv at udføre 
arbejdet tillige ud- 
fylde huller i beskæf - 
tigelsen. 
NORDEN er blevet ind- 
meldt i Jernets Under- 
leverandørklub, hvor- 
ved man håber at få 
kontakter i Tyskland, 
Sverige og Norge. 
Der er udført en for-



holdsvis kortsigtet 
strategi for FLS-ma- 
skinfabrikkernes ud- 
vikling for årene 
1983-85, og princip- 
perne i denne strate- 
gi er godkendt af FLS" 
direktion. 
For NORDENS vedkommen- 
de vil der ske en til- 
pasning til et lavere 
aktivitetsniveau end 
hidtil. Der vil der- 
udover arbejdes på en 
styrkelse af samar- 
bejdet med Teknisk 
Afdelings hjælpema- 
skinområde. Bestræ- 
belserne vil i sti- 
gende grad gå mod 
fremstilling af kom- 
plette maskiner, og 
NORDENS evne til at 
skabe sit eget marked 
uden for FLS søges ud- 
viklet, bl.a. på ba- 
sis af voksende evne 
til at deltage i let- 
tere konstruktionsar- 
bejde. 
Investeringer: 2 vogne 
TIT transport, lame1- 
port i hal V, lamel- 
port i hal D, 10 t åg 
i hal P, skruestik i 
hal My inst. af 3 4 
kran i hal K. 

Regnskab for 1982 

Knud V. Jensen gennem- 
gik og kommenterede 
det udleverede regn- 
skabsmateriale for 
1982. Regnskabet vi- 
ser et tilfredsstil- 
lende resultat. 

Personalepolitik 
Peder Christensen ef- 
terlyste en bedre in- 
formation og nævnte i 
denne forbindelse, at 
der syntes at være gi- 
vet for lidt informa- 
tion med hensyn til 
kranen i hal K. 
Samtidig med at han 
udtrykte glæde over 
bevillingen af bræn- 
demaskinen og de nye   

muligheder, den ville 
åbne, når den kom i 
gang, efterlyste Pe- 
der Christensen ori- 
entering om den nye 
maskine og spurgte, 
om sikkerhedsudvalg 
og afdelingsudvalg 
var taget med i ar- 
bejdet med planlæg- 
ning af opstillingen. 
Peder Christensen 
spurgte ligeledes, om 
der var lavet nogen 
beregning over, hvil- 
ke konsekvenser det 
ville få beskæftigel- 
sesmæssigt ved indfø- 
relsen af den nye 
brændemaskine. 
Frede Jensen svarede, 
at vedrørende brænde- 
maskinen har man talt 
herom, bl.a. også i 
afdelingsudvalget, og 
der vil i nærmeste 
fremtid efter aftale 
med Aalborg Værft bli- 
ve sendt nogle medar- 
bejdere derud for at 
se en lignende maskine 
i funktion. Med hensyn 
til udsugning er der 
indhentet tilbud, og 
det vil man kigge på. 
Når afgørelsen er 
truffet, vil der blive 
givet information her- 
om. 
Hans Nielsen nævnte, 
at afdelingsudvalget 
har fået brochurer 
over maskinen, og den 
er typegodkendt af Ar- 
bejdstilsynet. 
Med hensyn til selve 
betjeningen af maski- 
nen er det meningen, 
at Hans Nielsen og År- 
ne Christensen den 16. 
maj rejser til Frank- 
furt for hos fabrikan- 
ten at blive uddannet 
i at køre maskinen og 
foretage indkodning 
af programmer. 
Frede Jensen nævnte, 

at anskaffelsen af 
brændemaskinen bl.a. 
vil medføre, at man 
bliver i stand til 
selv at forarbejde em- 
ner, som man ikke tid- 
ligere har kunnet for-   

arbejde, og det skul- 
le gerne give flere 
opgaver til fabrikken, 
hvorfor man må bestræ- 
be sig for at finde et 
marked, hvor kapacite- 
ten kan sælges. 
W. Kok var enig i, at 
der selvfølgelig skal 
gives så god en infor- 
mation som muligt, og 
mente også, at det var 
tilfældet. Han anbefa- 
lede, at man også i 
afdelingsudvalgene gi- 
ver al den nødvendige 
information. 

Eventuelt 

1 forbindelse med tid- 
ligere fremsat ønske 
om afholdelse af en 
SU-konference fore- 
sToøg Peder Christen- 
sen, at denne konfe- 
rence kun kom til at 
omfatte SU-medlemmer- 
ne, og at det blev i 
form af et køoncentre- 
ret kursus, der strak- 
te sig fra fredag til 
lørdag. Kunne man få 

nogle fra Samarbejds- 
nævnet til at medvir- 
ke ved konferencen, 
ville han tro, man 
kunne lære meget, og 
man ville også komme 
til at lære hinanden 
bedre at kende. 
Formanden og næstfor- 
manden arbejder vide- 
re med spørgsmålet. 
Mogens Sall efterly- 
ste en redegørelse 
for kriteriet for 
afskedigelser, hvor- 
Ea Freds Jensen sva- 
rede, at hver enkelt 
afdeling laver en li- 
ste over medarbejder- 
ne, og derudfra bli- 
ver de pågældende ta- 
get, men der vil al- 
tid blive talt med 
tillidsmændene, når 
en afskedigelse fin- 
der sted. 
Angående uddannelse 
nævnte W. Kok, at der 
i 1. kvartal 1983 er 
anvendt et betydeligt 
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beløb på uddannelse, Peder Christensen teruddannelse, men man 
idet der er arrange- nævnte, åt der for vil kigge på det igen. 
ret kurser i perioder øjeblikket ikke var 
med lav aktivitet, nøget planlagt om ef- Mødet hævet kl. 17.50. 

hammel kærlighed ruster aldrig 
Nedenstående artikel bragtes i Aalborg Stiftstidende den 18. februar. 
Flere af drengene fra den tid blev hængende på fabrikken, bl.a. tidli- 
gere magasinforvalter Svend Klitgaard, der forleden meddelte, at det 
er lykkedes at finde navnene på de fotograferede på nær een, og at 
man agter at mødes en gang til sommer for at drøfte gamle minder. 

  

  Det er Sofus i midten af anden række fra oven. 
Dengang var han 15 år og arbejdsdreng på bødke- 
riet i Mølholm. Nu er han 70 og pensionist.



NR. KONGERSLEV: Der 
har været krisetider 
i Danmark også før i 
tiden fortæller Sofus 
Sørensen i Nr. Konger- 
slev, der står midt i 
billedet i anden ræk- 
ke fra oven. 

Billedet er taget på 
virksomheden, Nordens 
bødkeri ved Mølholm i 
1928, hvor man lavede 
tønder til cement og 
smør af materialer 
importeret fra Fin- 
land. 

Sofus Sørensen fik 
arbejde i bødkeriet 

hedaktør- 
skifte 
Fra næste nummer af 
OBS vil der være ny 
redaktør af bladet, 
idet "Den gamle Bog- 
holder" da vil være 
overgået i pensioni- 
sternes række. Værk- 
fører Hans Nielsen 
har indvilget i at på- 
tage sig redaktørjob- 
bet for en periode, 
og der skal - foruden 
en tak for tilsagnet - 
lyde en velkomst til 
HN, der sikkert vil 
kunne fremkomme med 
masser af nye ideer 
til OBS. 

KVJ 

  

  

som fjortenårig, for- 
di hans far var ansat 
i virksomheden, og 
det var almindeligt, 
åt unge sønner blev 
arbejdsdrenge. Beta- 
lingen var 18 kr. om 
ugen, senere fik han 
som attenårig 49 kr. 
om ugen, og såmmen- 
lignet med lønnen i 
landbruget var det 
meget, for landbruget 
var i krise og var 
dårlige betalere. 

Som attenårig måtte 
Sofus Sørensen alli- 
gevel tilbage til 
landbruget, for pa- 

  

  

    
  

Erfaringerne kommer 
med årene - men er- 
faringerne viser, at 
så er det for sent. 

  

  

pirposerne holdt de- 
res indtog i cement- 
industrien og gjorde 
folk arbejdsløse i 
bødkeriet. 

Manden i nederste 
række blev kaldt Stav- 
Niels og var formand, 
og Sofus Sørensen, 
der blev 70 i fre- 
dags, kunne tænke 
sig at vide, om der 
stadig er nøgen af 
gutterne på billedet, 
der er i sving. Han 
bor Østerkærsvej 1 i 
Kongerslev 
CETR, 08 == 33 1233), 

fyrtårne 
Danalith må have hø- 
stet gode erfaringer 
i 1981, hvor de som 
bekendt støbte 4 tår- 
ne i en tørdok ved 
NORDENS havneanlæg, 
idet man nu har spurgt 
om tilladelse til 
gravning af en ny 
tørdok til støbning 
af 2 mindre fyrtårne 
(også til Aalborg 
Havnevæsen). 

Denne tilladelse er 
givet på samme betin- 
gelser som sidst, og 
opgravningen er i 
fuld gang, og det 
forventes, at søsæt- 
ningen kan finde sted 
inden udgangen af 
august måned. 

KVJ



NORDEN's regnskab for 1982 

På samarbejdsudvalgsmødet blev 
foretaget en gennemgang af NOR- 
DENs årsregnskab, der - som et 
afdelingsregnskab - indgår i FLS” 
regnskab, og som derfor ikke of- 
fentliggøres. Som et afdelings- 
regnskab figurerer der ikke i 
NORDENs regnskab selskabsskatter. 

I sammenligning med 1981 viser 
omsætningen i 1982 en mindre ned- 
gång (fra 77,7 til 77,0 mill. kr:). 
En væsentlig del af 1982-omsæt- 
ningen (6,5 mill. kr.) hidrører 
fra en nedbringelse af posten 
"Arbejder under udførelse", I 
produktionsregnskabet er der så- 
ledes en væsentlig beløbsmæssig 
omsætningsnedgang, som imidlertid 
kan henføres til ændring i pro- 
duktionssammensætningen til min- 
dre materialekrævende produk- 
tioner, idet aktivitetsnedgangen 
(i timer) kun andrager 1/2 %: 

1982 1981 
Præsterede ti- 
mer JES Sr BITS ERS 377.000 

heraf produkti- 
ME eee 284.000 285.000 

de produktive ti- 
mer består af: 

FLS-ordrer ... 60 % 71 % 

øvrige kunder. 40 % 29 % 

Der blev på mødet vist en analyse 
over udviklingen i dækningsbidrag 
og indirekte omkostninger omreg- 
net til 1974-kroner - altså såle- 
des at inflationen holdes uden- 
for. 

Det ses af nedenstående figur, at 
det indtjente dækningsbidrag har 
holdt sig ret jævnt, mens der har 
fundet en stigning sted i de in- 
direkte omkostninger. 
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78 79 80 81 82 

Dækningsbidrag omskre- 
vet til 1974-kroner 

Indirekte omkostninger, 
afskrivn. og renter om- 
skrevet til 1974-kroner 

74757 76: FI 

Denne uheldige udvikling, der er 
forårsaget af konkurrencesitua- 
tionen, viser sig også ved, at 
"nulpunktet" (= det antal produk- 
tive timer, der skal produceres, 
for at der kan fremkomme et regn- 
skabsmæssigt resultat på nul) har 
været stærkt stigende gennem åre- 
ne. Såvel "nulpunkt" som risiko- 
margen (= differencen mellem op- 
nået antal produktive timer og 
"nulpunktet"s timeantal) vises i 
denne grafiske fremstilling:
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Siden 1974 har NORDENs medarbej- 
derstab ligget nogenlunde stabilt 
på 240/250 mand, hvilket fremgår 
af nedenstående kurve, der også 
viser den til medarbejderne udbe- 
talte løn: 

mill.kr. 

3441 pm 

32 
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2+ 100   
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Orientering fra 

bestyrelsesmøde 

Fredag 1983-04-08 afholdtes møde 
i He RR KNN NORDENS besty- 
relse. 

Årsregnskabet for 1982 blev frem- 
lagt og kommenteret. 

Det oplystes, at aktiviteten lå 
lidt under budgettet, og at der 
i slutningen af året fandt en til- 
pasning sted som følge af et lidt 
reduceret aktivitetsniveau. 

En større del af årets overskud 
hidrører fra en ret væsentlig 
nedbringelse af posten "Arbejder 
under udførelse" - direkte foran- 
lediget af den svigtende ordre- 
indgang. Den del af overskuddet, 
der kan henføres til produktionen, 
ligger lidt under det budgettere- 
de resultat. 

Ledelsesrapporten var præget af 
den svigtende ordreindgang og af 
de anstrengelser, der gøres for 
at få nye ordrer, 

Det oplystes, at den indkøbte 
skærebrændemaskine vil blive pla- 
ceret i hal U, og at der foregår 
overvejelser om placeringen af 
montageværkstedet. Endvidere 
fandt der en drøftelse sted om 
hal Ms tilstand, idet det er 
hårdt tiltrængt at få taget re- 
pareret og muligvis - i forbin- 
delse hermed - renoveret, så 
bygningen kan få en betydeligt 
højere brugsværdi. 

En strategi for NORDEN for årene 
1983-85 er udarbejdet oq er netop 
blevet godkendt af FLS” direktion; 
strategien fremlagdes, og der 
fandt en drøftelse sted om ind- 
holdet.



  

Aalborg-tårnet, der nu i 50 år 
har været et vartegn for byen, er 
efterhånden blevet i en sådan 
tilstand, at en gentnemgribende 
reparation er nødvendig, hvis man 
fortsat ønsker at bevare tårnet 
som den turistattraktion, det har 
været igennem de 50 år. 

Byrådet har ønsket at bevare tår- 
net og har bevilget det til repa- 
rationen nødvendige beløb (ad- 
skillige gange større end opfø- 
relsesudgifterne i 1933), og ved 
en offentlig licitation blev NOR- 
DEN (i samarbejde med DANALITH) 
lavestbydende, og man er nu ved 
at gå i gang med den spændende 
opgave, som omfatter en total 
renovering af hele konstruktionen 
og groft kan opdeles i fire hoved- 
afsnit: 

1. Reparation af beton 

2. Reparation af stålkonstruktion 

3. Demontering og montering af ny 
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UD år på 
Fr Eg 

  

toppen     
overbygning 

4. Sandblæsning og efterfølgende 
overfladebehandling af hele 
stålkonstruktionen 

Punkt 1 består af en kontrol oq 
en reparation af tårnets funda- 
menter. 

Punkt 2 omfatter en total kontrol 
af hele tårnets stålkonstruktion 
og en efterfølgende udskiftning 
af de dele, som er tærede. Mæng- 
den af stål, som skal skiftes, 
er skønnet til ca. 8 tons oq om- 
fatter især udskiftning af stæn- 
ger i tårnets gitterkonstruktion. 
På trods af at tårnet er bygget 
i 1933, er alle konstruktionens 
samlinger udført som boltesamlin- 
ger og ikke som nittesamlinger, 
der ellers var mest anvendt på 
dette tidspunkt. 

NORDENS andel under punkt 3 omfat- 
ter foreløbig kun demontering af 
den eksisterende overbygning, 
idet projektet vedrørende ny



  

overbygning endnu ikke er færdigt, 
men det er planlagt, at tårnet 
skal forsynes med en helt ny 
overbygning, som skal monteres i 
efteråret 1983 

Punkt 4, sandblæsning og overfla- 
debehandling, omfatter en total 
afrensning af tårnet, d.v.s. 
fjernelse af alt gammel maling 
og rust. Efter afrensningen på- 
føres der 4 lag maling, således 
at man opnår en total malings- 
tykkelse på 200 my svarende til 
0,2 mm. 

Aalborg-tårnet blev opført af 
Aalborg Værft A/S i forbindelse 
med afholdelsen af Nordjysk Ud- 
stilling, der afholdtes i somme- 
ren 1933, 

Udstillingen var resultatet af en 
ide, der var blevet udkastet af 
den herværende reklameforening, 
som ønskede at gøre et fremstød, 
for at alting ikke skulle gå i 
stå under 30"rnes krise, og det 
lykkedes at gøre erhvervslivet 
lydhør for ideen. Udkastet blev 
snart af et omfang, som reklame- 
foreningen ikke kunne stå alene 
med, og der blev nedsat en komi- 
te med repræsentanter fra såvel 
bystyret som erhvervslivet, og 
det lykkedes overraskende let at 
få tegnet den nødvendige garanti- 
kapital. 

Pladsen, hvor nu Nordjyllands 
Kunstmuseum ligger, blev udset 
til udstillingsareal, og som et 
reklametegn for udstillingen blev 
det vedtaget at opføre tårnet, og 
for at komme op til dette etable- 
redes en rullende trappe fra ud- 
stillingsarealet - for øvrigt 
vistnok en af de første trapper 
af denne art i Danmark. 

Fra Nordjysk Udstilling er nu kun 
tårnet tilbage. Udstillingsloka- 
let (= den første Aalborghal) 
blev lagt i ruiner under besættel- 
sestiden, mens den rullende trap- 
pe blev solgt til Vejle (Munke- 
bjerg). Tårnet blev overtaget af 

Det Broderlige Skydeselskab, der 
har stået for driften af tårn med 
restauration, og det er også det- 
te selskab, der i dag står som 
den egentlige bygherre til repa- 
rationsarbejdet.   

  

  

Tårnet er 50 m højt, og da areaå- 
let ligger ca. 48 m over havet, 
føres man op til en højde af 
100 m. Stålskelettet vejer 75 t 
og blev i sin tid af Aalborg 

Værft rejst i løbet af 14 dage 
(Aalborg Stiftstidende skrev da: 
"Skelettet blev løftet til vejrs 
af en vidunderkran, der med let- 
hed tåger fra 2 til 4 t ad gan- 
gen"). Tårnets tre ben hviler på 
store betonblokke, der går ca. 
3 m ned i jorden - til fundamen- 
tet medgik 260 t beton. Foruden 
elevator er der til tårnet en 
ståltrappe med sikkerhedsnet som 
en slags reserveudgang for det 
tilfælde, at der skulle ske no- 
get med elevatoren. 

Oppe fra tårnets restauration er 
der til alle verdenshjørnerne en 
vældig god udsigt - ja, det på- 
stås endog, åt man kan se, når et 
tog afgår fra Århus (forudsætnin- 
gen er, at mån medbringer en kø- 
replan). 

KVJ 
(med bistand af LMN) 

x3
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Efter næsten 7 måne- 
ders ophold i Indone- 
sien var mit job som 
planlagt afsluttet, 
og jeg kunne rejse 
hjem. Først til Sin- 
gapore, der med sine 
høje bygninger og 
voldsomme trafik er 
en stor modsætning 
til Padang. Her er 
stor byggeaktivitet, 
og alt virker meget 
velorganiseret. Som 
eksempel kan nævnes, 
at det kan koste 500 
kr. i bøde at kaste 
påpir fra sig på qga- 
den. For at begrænse 
trafikken i dagtimer- 
ne må privatbiler kun 
køre i centrum, hvis 
de medtager 3 passage- 
rer. 

Dagen efter gik turen 
til Amsterdam, hvor 
jeg på grund af fly- 
forsinkelse fik en 
ufrivillig overnat- 
ning. Då jeg den føl- 
gende dag stod i Dan- 
mark, var det afslut- 
ningen på en yderst 
interessant rejse. 

Det var spændende at 
være med i et så stort 
projekt, hvor ca. 1000 
indonesere og 25 dan- 
skere arbejdede på at 
færdiggøre Indarung 
III A til tiden. På 
grund af det stærkt 
stigende cementfor- 
brug i Indonesien er 
det af stor betydning 
for kunden at undgå 
forsinkelser. Alt ty- 
der da også på, at 
projektet afsluttes 
som planlagt. De in- 
donesiske arbejdere 
imponerede med deres 
effektivitet på trods 
af primitive hjælpe- 
midler. NORDENs por- 
talskraber blev rejst 
med stort besvær på 
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grund af manglende 
krankapacitet og rin- 
ge løftehøjde. 

For en europæer er 
Indonesien en stor 
oplevelse, skønt det 
tager nogen tid at 
vænne sig til det tro- 
piske klima. Området 
ved Padang hører til 
et af de steder i ver- 
den, der har det stør- 
ste regnfald. Indone- 
sien består af over 
13000 øer spredt over 
et område større end 
USA. De fleste øer 
har dejlige badestran- 
de og er omgivet af 
koralrev med masser 
af farvestrålende 
fisk. Befolkningen er 
venlig og meget nys- 
gerrig. Kommer man ud 
i en mindre landsby, 
bliver man simpelthen 
omringet af hele byens 
beboere. 

I den danske lejr var 
der mange fritidsak- 
tiviteter. Man kunne 
spille tennis, fod-   bold eller golf, og   
  

mange søndage blev 
anvendt til bådture 
til nærliggende øer. 
I Clubhuset kunne man 
slappe af med video- 
film sendt fra Dan- 
mark. Hver anden lør- 
dag var der et såkaldt 
hash-løb. Der var ud- 
lagt et spor, som 
skulle følges, ofte 
gennem skove, rismar- 
ker og floder. Det 
kunne godt give sved 
på panden i den tro- 
piske varme. 

Beplantningen på Su- 
matra er tæt jungle. 
Her er det muligt at 
se aber, slanger og 
mange spændende fug- 
le. Endog tigre skul- 
le det være muligt at 
finde, skønt de nu er 
meget sjældne. 

Det har alt i alt væ 
ret en særdeles udbyt- 
terig tur, hvor ople- 
velserne langt over- 
går det, der kan op- 
leves på en turist- 
rejse. 

IH



  

Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1983-04-20. 

1. Det oplystes, at den for 
1. kvartal opgjorte brutto- 
avance er utilfredsstillende 
lav, og at der derfor foreta- 
ges en analyse af årsagerne 
hertil. 

2. En af årsagerne er et stigen- 
de flasketab, efter at leve- 
randørprisen pr. flaske er sat 
op til en krone. Det nævntes, 
at der er set børn, der færdes 
på fabriksarealet og kan have 
opsamlet og medtaget tomme 
flasker. Selvfølgelig kan det- 
te ikke tolereres, og det kan 
I øvrigt slet ikke tillades, 
at børn færdes på fabriksare- 
alerne. For at undgå indførel- 
se af flaskepantordning må 
det på det kraftigste henstil- 
les, at man omgående returne- 
rer de asker, hvis in 0 
ikke indtages i spisestuen. 

Stof til juli-nummeret af 
NORDEN-O0BS skal være redak- 
tionen i hænde senest 9. juni.       

  

Personalia 
Udlært 

1983-04-14: 

Henrik Abildgaard 
Thomsen udlært 
som plade- og 
konstruktionssmed 

Jubilæum 

25 år: 

Gunnar Poulsen 
1983-06-24 

Mindeord 

Det var med dyb sorg, åt vi 12. 
april om morgenen modtog medde- 
lelse om, at Hans Jørgen Hansen 
var gået bort. 

Hans Jørgen arbejdede på NORDEN 
igennem 27 år. I råjernstiden 
vår han chauffør, indtil råjerns- 
produktionen ophørte, men efter 
nogle års fravær blev Hans Jørgen 
ansat på maskinfabrikken, nemlig 
i hal P, hvor han var vellidt så- 
vel af arbejdskammeraterne som af 
værkførerne. 

Æret være hans minde. 

Tage Hansen 
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oport 
Torsdag 1983-04-07 blev der af- 
holdt generalforsamling i Idræts- 
klubben Norden, og bestyrelse 
samt udvalg blev som følger: 

Formand : Carl Johan Jensen 
Kasserer Viktor Pedersen 

(genvalg) 
Sekretær Bent Pedersen 

(genvalg) 

Udvalg: 

Badminton : Torben Asp 
(genvalg) 

Billard John Bach 
(genvalg) 

Fodbold Viktor Pedersen 
(genvalg) 

Bordtennis: Mogens Christensen 
(nyvalg) 

Klubben og bestyrelsen takker 
Peter Caspersen, der afgik som 
bordtennisleder, for hans store 
indsats i bordtennisafdelingen. 

Fodbold 

Nok en gang måtte vi se os besej- 
ret i FLS-turneringen, som i lig- 
hed med sidste år blev vundet af   

Rørdal. 

Rørdal har virkelig fået samlet 
et godt hold, der uden tvivl vil 
have gode chancer i finalen, der 
i år skal afvikles i København. 

Dania og DEF måtte desværre melde 
afbud i år, så der var 3 hold med 
i turneringen, Rørdal, Pedershaab 
og Norden. Rørdal trak sig ube- 
sejret ud af kampene med sejr på 
3-1 over Norden og 1-0 over Pe- 
dershaab. 

Badminton 

Norden var repræsenteret med 
7 spillere ved Aalborg Firma- 
sports åbne badmintonmesterskaber 
i Solsidehallen. 

Turneringen var stram, og det kan 
nævnes, at de sidste herresingler 
i b-rækken blev afviklet til 
langt ud på natten, ca. 01.30 var 
vi færdige. 

Resultaterne var rimeligt gode, 
og bedste spiller blev vor klub- 
mester Torben Asp, der spillede 
sig frem til kvartfinalerne. 

Calle 
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