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Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Kreativ sommerferie 
Så gik første halvdel 
af 1983. Sommerferien 
står for døren. Der 
skal opspares ny ener- 
gi ved skov og strand 
til at modstå strabad- 
serne i det næste 
halvår. 

Halvåret forløb ikke 
efter planerne, Det 
lykkedes ikke at op- 
fylde produktionsbud- 
getterne, der blev 
lagt i september sid- 
ste år. Dengang var 
der begrundet håb om 
en ordretilgang, som 
kunne give fuld be- 
skæftigelse. Det skul- 
le ikke holde stik. 

Vi har måttet reducere 
på alle fronter. Hvor 
vi ved årsskiftet var 
250 medarbejdere, er 
vi nu 200. 

Forventet 
stabilitet 
Der forestår nu en re- 
vision af årsbudget- 
tet. Der er ikke ud- 
sigt til, at de pres- 
sede markedsforhold 
vil bedres. Som under- 
leverandør er vi 
stærkt afhængig af 
ordretilgangen til de 
industrikunder, vi be- 
tjener. 

Vi forventer dog, at 
der med den overståede 
tilpasning kan imøde- 
ses en beskæftigelses- 
mæssig stabilisering 
for resten af året. 

Det er ikke blot i 
Danmark, det er galt 
med beskæftigelsen. 
Erfaringer fra besøg 
på udvalgte virksom- 
heder i USA og Brasi-   

lien tegner samme bil- 
lede. 

Det var lærerigt at 
konstatere, at man de 
fleste steder ikke 
tabte gnisten, selv 
om ordretilgangen 
svigtede. Tværtimod 
kunne man observere, 
at hårde ydre vilkår 
gav større sammenhold 
om virksomheden. Kræf- 
terne blev koncentre- 
ret om at skaffe or- 
dremuligheder fremfor 
unyttige interne fi- 
losofier. Situationen 
inspirerede til utra- 
ditionelle løsninger - 
på tværs af hævdvund- 
ne normer. 

Frisk tiltag 
Naturligvis kan pro- 
blemerne ikke alle 
steder klares som på 
en virksomhed i Bra- 
silien. Der var indkø- 
bere gået i gang med 
at sælge maskinfabrik- 
kens kapacitet på nye 
markeder. Der var ikke 
meget at købe ind på 
grund af de få ordrer. 
Derimod var der behov 
for en øget salgsind- 
sats. Derfor dirigere= 
de man kræfterne der- 
hen, hvor behovet var 
stort. Denne omstil- 
lingsevne havde resul- 
teret i nye lovende 
kontakter på salgs- 
fronten. 

Det var et eksempel på 
et frisk udslag af 
fleksibilitet og op- 
findsomhed, der frem- 
mer chancerne for 
overlevelse. 

Det vil være et ekstra 
godt udbytte af vor 
forestående fabriks-



ferie, hvis der hos 
den enkelte - samtidig 
med det rekreative - 
også opstår kreative 
ideer til nye måder, 
vi kan gribe tingene 
an på, når vi mødes 
igen i dagligdagen. 

GOD FERIE! 

HK 

Offentligt ansat 
Forleden fik jeg en 
opringning fra en 
AIM-spørger, der hav- 
de fået til opgave at 
indhente svar på for- 
skellige spørgsmål om 
internationale kredit- 
kort. 

Sluttelig spurgte den 
i øvrigt meget venli- 
ge unge dame, hvor 
jeg var ansat. "Hos 
F. L. Smidth", var 
mit svar. "Det vil 
sige, De er offent- 
ligt ansat!" I begyn- 
delsen opfattede jeq 
det som en spøgefuld 
bemærkning, men det 
gik snart op for mig, 
at der lå alvor bag 
konstateringen, idet 
hun stillede mig det- 
te spørgsmål: "Er 
F. L. Smidth da ikke 
en offentlig virksom- 
hed?" - "Bestemt NEJ", 
var mit korte svar, 
men jeg tror bestemt, 
at hun troede, jeg 
bildte hende noget 
ind, men som sagt da- 
men vår meget charme- 
rende. 

KVJ   

Messe | Frederiela 
BESØG PA MASKIN- OG 
VÆRKTØJSMESSE I FRE- 
DERICIA DEN 7. MAJ: 

Turen startede med 
tog fra Aalborg bane- 
gård lørdåg morgen 
kl. 7.30. 

På messen besøgte vi 
S. V. Jakobsens stand, 
som vi syntes var af 
stor interesse for os, 
da der her var lejlig- 
hed til at se og få 
demonstreret den nye 
Donewell kantpresser 
med numerisk styring 
af bukkeprocessen og 
styring af bagstoppet 

Vi fik kodet nogle 
bukkeprocesser ind, 
som vi bruger meget 
i vort arbejde på NOR- 
DEN, for at se, hvor- 
dan dette virkede, og 
for-at se selve pro- 
grammeringen, som vi 
syntes var forholds- 
vis hurtig at indkode 
til de ønskede bukke- 
gråder og mål. 

Ud fra dette kan vi 
kun anbefale at ind- 
købe dette udstyr til 
vor kantpresser, da 
vi kan se, at der 
ligger en væsentlig 

Jeg spekulerer under- 
tiden på, hvor mødre 
lærer alle de ting, 
som de forbyder deres 
børn. 

  

tidsbesparelse og en 
ensartethed i bukke- 
arbejdet, hvorved vi 
slipper for at stå og 
opmærke pladerne ma- 
nuelt. Derved spares 
der tid ved vending 
af plader, da dette 
udstyr gør, at vi kan 
lave flere buk uden 
at stille om på pres- 
seren. 

Vi fik oplyst, at der 
findes et. numerisk 
styret bagstop til 
den kantbukker, vi 
har, og som vi mener 
vil dække vort behov. 

Vi så selvfølgelig og- 
så på andre maskiner 
og værktøjer, men vi 
må tilstå, at vor in- 
teresse samledes om- 
kring kantpresseren. 
Så vi syntes, at det 
var en god og udbytte- 
rig tur, vi havde, oq 
samtidig synes vi, det 
er positivt, at vi får 
lejlighed til at kom- 
me ud åt se på de nye 
maskiner og deres mu- 
ligheder i den pro- 
duktion, vi har på 
NORDEN. 

Kaj Andersen 
Peder Christensen 

Stof til september- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde senest 
11. august.



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1983-05-16 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Vedrørende SU-konfe- 
rence har formanden 
og næstformanden af- 
talt et møde med Sam- 
arbejdsnævnets sekre- 
tariat den 28. juni 
for tilrettelæggelse 
af konferencen. I mø- 
det. deltager yderli- 
gere et pår medlemmer 
fra SU. 

Forskellige udvalg 
Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde 
1983-05-24, 
Peder Christensen øn- 
skede oplysning om 
lysforholdene i værk- 

stederne, da oplysnin- 
ger fra referatet fra 
sidste SU-møde og re- 
feratet fra SiU-mødet 
var modstridende. 
Knud Ørvad Jensen op- 
lyste, at man har fo- 
retaget en prøvemå- 
ling af lysforholdene 
i hal P og her op- 
hængt nye lamper som 
prøve for at se, hvor- 
dan de virker. Man 
venter for øjeblikket 
på en ny type pærer; 
som skal monteres. 
Der vil også blive 
foretaget lysmåling 
i de øvrige værkste- 
der. 
Peder Christensen 
gjorde opmærksom på, 
at man ved uanmeldt 
inspektion også ser 
på udsugning ved C02- 
værker. 
Peder Christensen 
nævnte, at man i et 

tilfælde havde kon- 

4 

  

stateret, at 11-ti- 
mers-regelen ikke var 
overholdt. Dette bur- 
de have været indført 
i tilsynsbogen. 
Kantineudvalget af- 
OTdt møde 1983-05-31. 

N. Aa. Nørgaard træ- 
der ind i kantineud- 
valget pr. 1983-07-01 
ved kontorchef Knud 
V. Jensens fratræden. 
Alle afdelingsudval 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
Angående transportve- 
jene ser Jørgen Kri- 
stensen og Ole Niel- 
sen på disse og frem- 
kommer med forslag 
til, hvad der kan gø- 
res. 
I forbindelse med Mo- 
gens Salls ønske om 
Større hensyn til 
folk i udearbejdsafde- 
lingen ved udvælgelse 
af mandskab til udear- 
bejdspladser drøftede 
man dette spørgsmål. 
Mogens Sall var util- 
freds med, at man hav- 
de sendt folk fra fa- 
brikken til et arbejde 
i København og ikke 
havde taget folk fra 
udearbejde, og det 
samme gjorde sig gæl- 
dende med hensyn til 
arbejde i udlandet. 
Willy Kok og Frede 
Jensen svarede, at un- 
der de nuværende for- 
hold er man nødt til 
at se på de samlede 
ressourcer. Vi har så- 
ledes også måttet 1a- 
de lederen af udear- 
bejde hjælpe med opga- 
ver på fabrikken. Fa- 
brikken og udearbejds- 
afdelingen må betrag- 
tes som en enhed. Når 
en værkfører får an- 
svaret for en udear- 
bejdsplads, må han ud- 
vælge de folk, han 
finder bedst egnede 
til det pågældende ar-   

bejde. De fleste fore- 
kommende opgaver kræ- 
ver hurtig indsats, og 
det kræver, at der er 
forståelse for, at 
skal beskæftigelsen 
opretholdes, så må 
man være villig til 
at gå ind under de 
vilkår, 
Man drøftede også 
spørgsmålet om sjak- 
ejs. 

Mogens Sall oplyste, 
at hans klub havde 
vedtaget,at det skul- 
le være folkene, der 
vælger sjakbejsen. 
Willy Kok og Frede 
Jensen henviste til, 
at det må være fa- 
brikken, der udvælger 
sjakbejsen i de til- 
fælde, hvor der er be- 
hov for hjælp for sty- 
ring af opgaver m.m. 
Det vil i øvrigt være 
i modstrid med vort 
ønske om størst mulig 
fleksibilitet, hvis 
der skal være vanske- 
ligheder med at kunne 
etablere den bedst mu- 
lige styring af opga- 
verne. 
Peder Christensen 
nævnte, at han opfat- 
ter begrebet sjakbejs 
som én, der af folkene 
udpeges til at føre 
akkordsedler og holde 
kontakt med mester an- 
gående materialer og 
tegninger. Ønsker le- 
delsen en sjakbejs, må 
udvælgelsen foregå i 
fællesskab og enighed, 
for at en sådan ord- 
ning kan godkendes, 
Det drejer sig jo her 
snarere om en hjælpe- 
værkfører. 
Med hensyn til rejse- 
arbejde henviste Pe- 
der Christensen til, 
at den foreliggende 
aftale omfatter a 
ansatte på Maskinfa- 
brikken Norden. En- 
hver, der ønsker det, 
kan blive skrevet på 
rejselisten og har mu- 
lighed for at komme ud.



Ordre og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse ti 0 
mand i 8 uger (65 %), 
i maskinværkstedet 
ka mand i uger 
80 %) og i montage- 

værkstedet ti mand 
uger (75 %). 

Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 6 mand i 3 uger, 
på DEF til 2 mand i 
3 uger, på Albertslund 
til 10 mand T 6 uger 
og på Aalborg-tårnet 
til 5 mand 1 7 uger, 
På rejsearbejde i ud- 
landet er eskæf- 
tigeTse til 15 mand 
indtil videre (hvoraf 
8 kommer hjem 
1983-07-01). 
For øjeblikket er man 
ved at afgive tilbud 
til et fransk firma 
på underleverancer af 
stålkonstruktioner til 
stackere og reclaime- 
re, men da vore priser 
ligger betydeligt hø- 
jere end de franske, 
har vi måttet foreta- 
ge meget væsentlige 
reduktioner på alle 
felter og kan ikke gå 
længere ned nu. Der er 
ingen afgørelse på, om 
vi får dette arbejde. 
Der er arbejdet på 
ret store tilbud in- 
den for den sidste må=- 
neds tid, bl.a. ved- 
rørende stålkonstruk- 
tioner til Algier>or- 
dren, men endnu foøre= 
ligger der ingen af- 
gørelse., 
Vi søger at få kontakt 
til et engelsk firma, 
som fremstiller damp- 
turbiner, og som an- 
vender underleveran- 
cer for fremstilling 
af ståldele. 
Man forsøger at gå ind 
på et bredt felt af   

opgaver. De strategi- 
er, der er udarbejdet, 
og som blev omtalt på 
sidste møde, indebæ- 
rer et nærmere samar - 
bejde med Teknisk Af- 
deling hos FLS. Det er 
planen i højere grad 
at komme ind på at l1a- 
ve komplette maskiner, 
der måske kan føre os 
over mød nye markeder. 
Vi må interessere os 
mere for at få til- 
ført know-how og in- 
geniørmæssig kunnen. 
Der har ikke været re- 
sultater af bestræbel- 
serne for at få mere 
skibsarbejde samt ar- 
bejde inden for off- 
shore-området. 
Under dette punkt 
spurgte Peder Chri- 
stensen, om man fra 
ledelsens side var 
begyndt at køre en an- 
den lønpolitik, idet 
han mente, man gik me- 
re over til timeløn, 
hvilket var meget u- 
heldigt. Dersom løn- 
nen er positiv, er 
produktiviteten det 
også. 
Der er tilfælde, hvor 
akkorder, hvorpå der 
er sparet arbejdsti- 
mer og derved opnået 
en højere fortjeneste, 
reduceres yderligere 
næste gang, arbejdet 
forekommer. Det opfat- 
tes af folkene som en 
straf for at vise ini- 
tiativ ved besparelse 
af arbejdstimer 
Frede Jensen svarede, 
at der ikke forelå no- 
gen direktiver om, at 
der ikke må gives ak- 
korder. 
Man drøftede spørgsmå- 
let om lønpolitik, og 
i denne forbindelse 
ønskede Frede Jensen, 
at man kunne nå frem 
til, at man ved pres- 
sede opgaver kunne ta- 
le sammen herom og 

vurdere opgaven for i 
fællesskab at finde 
frem til, hvor langt 

    

  

man kunne gå ned i 
pris for at få ordren. 
Den enkelte må tænke 
på, hvordan han kan 
gøre arbejdet hurti- 
gere og lettere. 
SU var enige om at 
stå sammen om at be- 
holde beskæftigelsen 
og skabe et grundlag 
for fabrikkens eksi- 

stens. De opgaver, der 

foreligger, kræver i 
høj grad, at man ar- 
bejder sammen. 
Peder Christensen ud- 
trykte sin utilfreds- 
hed med, at der i en- 
kelte tilfælde var 
blevet etableret over- 
arbejde, uden at han 
var blevet orienteret 
herom. Dette har re- 

sulteret i, at der er 
indsendt en klage gen- 
nem Dansk Metal for 
at få overholdt den 
overenskomstmæssige 
orientering af til- 
lidsmanden ved over- 
arbejde. 

Eventuelt 

Peder Christensen ef- 
terlyste en bedre ved- 
ligeholdelse af de 
grønne områder på fa- 
brikken, hvortil Willy 
Kok svarede, at man 
netop er gået i gang 
med dette arbejde, og 
selvfølgelig er man 
interesseret i at be- 
vare en pæn fabrik. 

Mødet hævet kl. 17.50.



49 år og 14 dage på NORDEN 

  

I anledning af at fuldmægtig Kaj 
Hollånder ved udgangen af juni 
måned falder for aldersgrænsen 
og går på pension, har redaktionen 
stillet Hollånder nogle spørgsmål 
for at høre om, hvordan de mange 
år er gået. 

HVORDAN STARTEDE DET ? 

Det var i 1934 efter min realeksa- 
men. Der var krise, og man havde 
faktisk intet valg med hensyn til, 
hvad man ville være; man tog, hvad 
man kunne få. Jeg kørte hver dag 
ned for at se Stiftstidende, når 
den udkom, for at læse stillings- 
annoncer. Når der endelig var en 
lære- eller bydrengeplads, var 
der mindst 50 unge, der cyklede 
ud og blev skrevet op. En dag fik 
jeg et praj om, at Norden mangle- 
de en laboratoriedreng. Med eksa- 
menspapirerne i hånden cyklede 
jeg omgående ud til daværende 
direktør på Norden Axel W. Jensen, 
og jeg var heldig at få pladsen, 
Dengang var det kutyme, at man 
startede i laboratoriet, og der 
skulle man så lære fabrikken at 
kende. Jeg startede som nævnt som 
laboratoriedreng, men det varede 
kun 14 dage, idet man opdagede, 
at jeg kendte lidt til fysik og 
kemi fra skolen, og jeg blev så 
laborant og gik ind i vagten.   

HVAD BESTOD ARBEJDET I ? 

Ved min ansættelse produceredes 
endnu cement, og det var laboran- 
ternes opgave at udtage prøver; 
som så skulle analyseres. 

HVOR LÆNGE BLEV DU I LABORATORI- 
ET 2 

Jeg var laborant indtil 1937, 
hvor jeg blev flyttet op på kon- 
toret for at blive driftsassi- 
stent, Fra 1938 gik man over til 
de første forsøg med råjern, 
Basset-processen, der hovedsage- 
lig var baseret på pulverformede 
jern- og kulstofholdige råmate- 
rialer. Senere blev produktionen 
udelukkende baseret på kisaske 
og skrot. Skrottet blev indkøbt 
hos danske skrothandlere. Råjer- 
net blev leveret til de danske 
støberier, og senere var Det 
Danske Staalvalseværk den stør- 
ste kunde. 

I 1941 ændrede Cementfabrikken 
Norden navn til Cement-Jern Kon- 
sortiet, da fabrikken efter for- 
søgene nu udelukkende producere- 
de råjern. Jeg førte driftsregn- 
skabet for alle ovnene, stod for 
afsendelse af råjern og indkøb af 
råmaterialer, Under krigen var 
der gode afsætningsforhold til 
de danske støberier. Der var en 
Overgang op til 60 måneders le- 
veringstid på råjern. 

Norden var dengang eneste sted i 
Danmark, man kunne få råjern. Der 
har været kriser gennem årene, 
men Norden klarede sig hver gang 
igennem disse indtil 1972, da 
råjernsproduktionen endeligt op- 
hørte, dels fordi Det Danske 
Staalvalseværk ønskede en ophæ- 
velse af samarbejdet, da man kun- 
ne købe billigere råjern fra ud- 
landet, og dels fordi forurenin- 
gen fra skorstenene skabte pro- 
blemer - forårsaget af klager fra 
de omkringboende.



HVORNAR KOM MASKINPRODUKTIONEN 
IND I BILLEDET ? 

Maskinproduktionen startede i 
1962 ud fra reparationsafdelin- 
gen for råjernsfabrikken, og da 
råjernsproduktionen ophørte i 
1972, var der grundlag for, at 
maskinfabrikationen kunne fort-" 
sætte. Det var hovedsagelig 
transportanlæg, støvfiltre, ele- 
vatorer og cyklonforvarmere, der 
blev fremstillet, og inden længe 
kom et samarbejde i stand med 
Aalborg Værft, som vi byggede 
skibssektioner for. I 1968 byq- 
gedes hal P med senere udvidelse, 
og her fandt bygningen af skibs- 
sektioner sted. Der er blevet 
bygget sektioner op til 160 t, 
og endvidere er der udført arbej- 
de til offshore-industrien. 

HVAD ER DU HOVEDSAGELIG BESKÆF- 
TIGET MED I DAG ? 

I dag beskæftiger jeg mig hoved- 
sagelig med godsafsendelse pr. 
skib, bane og bil. I starten blev 
alt gods sendt til København, men 
senere har man fundet ud af det 
hensigtsmæssige i, at godset kan 
sendes direkte fra Aalborg. Mærk- 
ningen af godset finder også sted 
i denne afdeling. 

I 1972 fungerede jeg også som 
konsulent, da råjernsfabrikken 
blev fjernet. Jeg kendte jo de 
fleste ledninger og vidste, hvor 
de var gravet ned. 

Den almindelige mand holder hjule- 
ne igang, men det var den ualmin- 
delige mand, der onfandt hjulet. 

  

HVAD HAR DIN STØRSTE BROØLER 
VÆRET ? 

En af de større var noget med en 
båd, der sank i Kattegat med rå- 
fosfat til Norden. Desværre var 
lasten ikke forsikret! 

En af de mindre, men med stor 
virkning: Lige før krigen gik de 
yngste lærlinge i bank og på post- 
huset m.v. efter fyraften. Så en 
dag jeg var på skolen om aftenen, 
kom jeg til at kigge ned i min 
mappe og så, at Nordens post lå 
der stadig, og jeg turde ikke be- 
de om at gå før tiden, så posten 

kom først afsted kl. 9 om afte- 
nen, hvilket bevirkede, at posten 
til København kom for sent ud, 
hvorfor man herfra bad om, at på- 
gældende, der havde sorget for 
posten, blev fyret omgående, men 
det sker altså først nu. 

HVAD VIL DU BESKÆFTIGE DIG MED 
EFTER DIN FRATRÆDEN ? 

Jeg vil få nok at se til. Jeg har 
2 gamle huse. Den gamle gård "Jo- 
hannesminde", som vi overtog som 
funktionærbolig i 1951 og senere 
købte i 1972, er fra ca. 1830. 
Desuden har vi oppe nordpå et 
gammelt husmandssted fra 1880, 
hvor der også er nok at tage fat 
på. Vi har også andre interesser 
at dyrke, så blot helbredet slår 
til, vil der være nok at beskæf - 
tige sig med. 

Red. 

Ham, der er millionær, har det 
sjældent så morsomt som ham, der 
føler sig som millionær.



| praktik som tekniske assistenter 
Det er en god tradition, der er indført med at lade vore kvindelige 
praktikanter udtale sig om deres mening om forholdene på NORDEN, når 
halvdelen af praktikanttiden er gået. Det er den nu for Helle Spliid 
Andersen og Gitte Møller Jensen, og redaktionen kan glæde sig over 
følgende indlæg: 

  

  

  
Helle og Gitte 

At uddanne sig som teknisk assistent varer i alt 2 år, som er delt ind 
i 3 semestre: 

å år på teknisk skole (grundlæggende) 
1 år i praktik 
I år på teknisk skole (afsluttende) 

Gitte: 

I praktiktiden, som jeg nu er 
halvvejs igennem, var jeg så hel- 
dig at få plads her på Maskinfa- 
brikken NORDEN. Jeg kom ind som 
maåskin- og konstruktionsprakti- 
kant, og min plads på NORDEN 
fandt jeg på tegnestuen. 

Den første morgen, jeg kom her, 
var jeg faktisk ret nervøs, da 
det for mit vedkommende var før- 
ste gang, jeg skulle prøve at le- 
ve op til det ansvar det er at 
udfylde en plads i erhvervslivet. 
Men jeg blev virkelig godt modta- 
get, og alle mine skruplerier for- 

svandt hurtigt. 

Jeg fik til opgave at lave bræn- 
dertegninger, hvilket jeg stadig 
bruger en del tid på, og desuden 
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har jeg her på det sidste tegnet 
en del detail-tegninger til både 
transportbånd og skifteventil m.m. 
Herudover har jeg hjulpet lidt 
til på de forskellige kontorer, 
hvilket også giver indsigt i den 
slags arbejde. 

Jeg har været virkelig glad for 
at være i praktik indtil nu, blot 
ville jeg til tider ønske lidt 
større udfordringer, da arbejds- 
dagen på den måde sikkert ville 
blive endnu mere spændende. Men 
praktiktiden her har været en 
lærerig tid, og jeg har mod på 
sidste halvdel af min uddannelse. 

Helle: 

Det var med bankende hjerte og 
rystende ben, at jeg trådte ind



af porten til NORDEN en af de 
første dage i januar for at star- 
te mit praktikår her. Indtil nu 
har det dog ikke været så slemt, 
som jeg havde frygtet. Man lærer 
jo hurtigt at fløjte med de fug- 
le, man er iblandt. 

Jeg har døg ikke opnået samme ord- 
forråd inden for ORD MED STORE 
BOGSTAVER som visse andre på min 
arbejdsplads. Man skal jo heller 
ikke tage ved lære af alt her: 
vår der ikke noget om en stål- 
konstruktion, der ikke kunne kom- 
me ud af porten ?   

Mine arbejdsopgaver er meget va- 
rierende. Her er nogle eksempler 
renskrive tilbud, produktionsrap- 
port, kaffebrygning, inspektions- 
lister, diverse ærinder for per- 
sonalet, leveringsrapport, post- 
omdeling o.m.a. 

Angående arbejdsforhold må jeg 
erkende, at det gamle ord: "Hvor 
der er hjerterum, er der husrum" 
så sandelig påsser glimrende. Min 
rygbo og jeg må pænt skiftes til 
at rejse os op eller bare strække 
benene. Men alt i alt en god og 
lærerig arbejdsplads, og jeg er - 
trods alt - ualmindelig glad for 
at være her. 

Ferielotteri 
Følgende er udtrukket som vindere 
i ferielotterjet 1983: 

1035 Henrik Thomsen 
1142 Ole Pedersen 
1201 Svend Pedersen 
1562 Flemming Jacobsen 
1750 Anton Andersen 
1923 Mogens 5$all 
1934 Arne Christensen 
1956 Bent L. Pedersen 
2483 Frank Jensen 
2494 Henning Pedersen 
2612 Jørn Jensen 
2741 Tommy Thomsen 
2962 Erling Jakobsen 
2995 Jan Madsen 
3006 Jørgen Holst Christensen 
3161 Carsten Frederiksen 
3194 Farid Nimeh 
3356 Niels Tander Hansen 
3404 Klaus Jørgen Nielsen 
3592 Thomas Jørgensen 
4130 Christian H. Andersen 
4211 John Nielsen 
4222 Carsten Christensen 
4373 Jens Skavenborg 
4502 Jakob Rohde 
4620 Poul Kjeldsen 
4944 Hans Erik Frandsen 
4956 Preben Jervild   

5036 Erik Christensen 
5202 Viggo Hedegård 
5261 Torben Asp 
6462 Age Clausen 
6543 Kjeld Hansen 
7210 Gunnar Bakken 
7254 Peter Højslet 
7490 Knud Erik Nielsen 
7556 Arne Nielsen 
8105 Tommy Bjerregård 
8116 Mogens Kristensen 
8131 Henrik Larsen 
8153 Søren Larsen 
8186 René N. Jensen 
8201 Flemming L. Thomsen 
8256 Henrik H. Christensen 
8374 Jonny Romanius 
8400 Jan Pedersen 
8606 Flemming Severinsen 
8643 Henrik Pedersen



Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde tirsdag 
1983-05-24 kl. 15.40. 

Deltagere. 
ViTTy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Edel Frederiksen (re- 

ferent) 

Gæster. 
Inspektør E. Meyer 
Christensen, Arbejds- 
tilsynet 
Sikkerhedsgruppen fra 
udearbejde 

Frede Jensen indledte 
mødet med at byde 
velkommen, specielt 
til inspektør E. Meyer 
Christensen og sikker- 
hedsgruppen fra ude- 
arbejde. 

Lysforhold. 
Helmuth Hansen har 
foretaget lysmåling 
i hal P, hvorefter 
der er hængt kviksølv- 
lamper op til at sup- 
plere de øvrige lam- 
per, og lysforholdene 
i hal P menes nu at 
være i orden, Endvi- 
dere vil der blive 
foretaget en rengø- 
ring af vinduerne, 
hvilket også skulle 
medvirke til en bedre 
belysning. 
Såfremt man i andre 
værksteder ønsker fo- 

retaget en lysmåling, 
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kan der rettes henven- 
delse til Helmuth Han- 
sen, 

Værnefodtøj. 
Vi afventer stadig 
tilbagemelding fra 
Direktoratet for År- 
bejdstilsynet. 

Uanmeldt inspektion. 
en uanmeldte inspek- 

tion havde kun givet 
anledning til få be- 
mærkninger. 
Jørgen Kristensen 
mente, at man ved uan- 
meldt inspektion også 
burde hæfte sig ved, 
om der var orden i 10- 
kalerne, og ikke kun 
inspicere løfteværk- 
tøj og ledninger. 

Indtrufne ulykker. 

1983-02-22, udearb. 
Rørdal: 

Beumer II. Ved arbej- 
de med prøvemontage 
af plader faldt en 
plade ned og ramte 
tilskadekomnes ven- 
stre hånd. 
Fravær: 8 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

FLS-anlæg 
Helwan: 

Montagearbejde. Under 
arbejdet fik tilska- 
dekomne højre hånd i 
klemme mellem stål- 
plade og jerndrager. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 

1983-04-28:     

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har der været sendt 
9 mand til øjenlæge. 

Man drøftede de mange 
øjenskader, hvor man 
mente, de fleste ska- 
der kom fra vinkel- 
sliberen, og det går 
også ud over manden, 
der står ved siden af. 
Det er meget væsent- 
ligt, at der bruges 
briller, og at der. vi- 
ses hensyn. 
Der vår enighed om, at 
SiuU bør se nærmere på 
øjenskader og drage 
sikkerhedsgruppen ind 
i arbejdet for at und- 
gå disse skader. 

Sikkerhedsbøger. 
Vedrørende generne fra 
fotokopieringsmaskinen 
på driftskontoret vil 
der blive foretaget en 
måling af terpentin- 
dampen. 
Peder Holst ønskede 
udsugning på udearbej- 
de bragt i orden, 
hvilket Ivan Hønge 10- 
vede ville ske. 
Man drøftede udsugning, 
og i denne forbindelse 
omtalte E. Meyer Chri- 
stensen svejsning på 
krom, hvor man skal 
være meget omhyggelig 
med udsuoning, da 
grænseværdien for krom 
er meget lav. 

Punkter fra sikkerheds- 
konferencen. 
Med hensyn til de dår=—



  

der enighed om, at 
sikkerhedsudvalget ta- 
ger spørgsmålet op og 
nedsætter et udvalg, 
der kan finde ud af, 
hvad der kan gøres, 
hvorefter man fremkom- 
mer med et forslag til 
ledelsen, der sammen 
med sikkerhedsudval- 
get prioriterer, hvor 
det er vigtigst at 
sætte ind. 

Jørgen Kristensen men- 
te, at sikkerheds- 
grupperne skulle være 
mere med i planlæg- 
ning, og nævnte som 
eksempler anskaffelsen 
af ny brændemaskine, 
evt. flytning af pla- 
delageret og ophæng- 
ning af kran i hal K, 
i hvilke tilfælde han 
ikke mente, at sikker- 
hedsgrupperne havde 
været involveret til- 
strækkeligt og heller 
ikke sikkerhedsudval- 
get. 
Frede Jensen svarede, 
at afdelingsudvalget 
var orienteret og hav- 
de fået information og 
brochurer over den ny 
brændemaskine, og med 
hensyn til kranen i 
hal K er det et råd- 
givende ingeniørfirma, 
der har foretaget be- 
regningerne, og disse 
beregninger mente FJ 
man havde talt med 
sikkerhedsgruppen om. 

Egon Olesen ønskede 
en standardisering af 
udsugning til C02, 
Tdet det er meget 
uhensigtsmæssigt at 
køre med flere for- 
skellige mærker. 
Man drøftede spørgs- 
målet, og Villy Ja- 
cobsen og Egon Olesen 
vil nu i samråd med 
indkøbsafdelingen ta- 
ge det op og se, hvad 
der kan gøres. 

Eventuelt. 
E. Heyer Christensen 
gennemgik opbygningen   

  

af Nordens sikker- 
hedsorganisation, hvor 
det især drejede sig 
om sikkerhedsgarunpen 
på udearbejde og dens 
tilknytning til sik- 
kerhedsorganisationen. 
EMC konkluderede, at 
sikkerhedsgruppen på 
udearbejde indgik i 
sikkerhedsorganisa- 
tionen som en midler- 
tidig gruppe, is 
BE. emmer ikke kan 

ind 1 sikke er= 

hedsllvalget] K.A 

I forbindelse med 2 
medarbejderes delta- 
gelse i kurset "Ar- 
bejdsmiljø og sikker- 
hed ved svejsnin 
ønskede Jørgen Kri- 
stensen, at den viden, 
de havde fået på kur- 
set, blev videregivet 
til de øvrige medar- 
bejdere. 
EMC foreslog at lade 
de 2 mand se på for- 
holdene på Norden og 
så en aften lade dem 
tale om de forskelli- 
ge spørgsmål for de 
øvrige medarbejdere, 
der også senere vil 
kunne henvende sig 
til dem før at få 
hjælp i forbindelse 
med opståede proble- 
mer. Man kunne også 
i sikkerhedsudvalget 
tale med de 2 kursus- 
deltagere og få dem 
til at foreslå, hvor- 
dan deres viden kan 
komme ud til en stør- 
re forsamling. 

Jørgen Kristensen men- 
te, der var nogen mis- 
forståelse i fortolk- 
ningen af 1l-timers- 
regelen, og ønskede 
SES iEFerhedsudyvalget 
nærmere præciserede, 
hvad denne regel går 
ud på, men Frede Jen- 
sen mente, at det var 
noget, tillidsmændene 
og fabrikkens ledelse 
skulle tage sig af. 

Jørgen Kristensen øn- 

skede at vide, hvad   

der skal optages i 
Tilsynsbogen. 
E7 Meyer Christensen 
svarede, at Arbejds- 
tilsynet efter et be- 
søg gør bemærkninger 
i bogen om, hvad man 
har set på, ligesom 
korrespondance mellem 
AT og virksomheden, 
anmeldelse om ulykker 
o.lign. sættes ind i 
bogen. 

Flemming Jensen fore- 
sløg, at bladet "Pas 
På" kun blev udleve- 
ret i eet eksemplar 
til hver sikkerheds - 
gruppe, da bladene 
blot står og fylder op 
rundt omkring. Sikker- 
hedsudvalget kunne ha- 
ve et eksemplar ståen- 
de af samtlige numre, 
så man kunne henvende 
sig her, når der var 
noget i et af bladene, 
man ønskede at se 
igen. 
SiU vil se nærmere på 
dette spørgsmål. 

Til slut takkede Fre- 
de Jensen E. Meyer 
Christensen, fordi han 
havde kunnet afse tid 
til åt overvære sik- 
kerhedsudvalgsmødet on 
være behjælpelig med 
forskellige spoørgsmal. 

E. Meyer Christensen 
takkede for invita- 
tionen til mødet on 
mente, at sikkerheds- 
organisationen pa Nor- 
den fungerede udmær- 
ket, selv om der kunne 
være ting, der skulle 
drøftes. 

Mødet hævet kl. 17.45. 

k



Ny teknologi på NORDEN 
Som meddelt i OBS/ 
marts 1983 er der be- 
vilget penge til ind- 
køb af en ny type 
brændemaskine, en så- 
kaldt CNC-styret bræn- 
demaskine. Maskinen 
er bestilt til leve- 
ring i august/septem- 
ber. 

Med ibrugtagningen af 
denne maskine tages 
der i den producerende 
del af fabrikken hul 
på en helt ny tidsal- 
der, nemlig "EDB-alde- 
ren". Vi har gennem 
de sidste ca. 14 år 
været vant til at se 
vore to optisk-styre- 
de brændemaskiner skæ- 
re emner i alle muli- 
ge = og umulige - faåa= 
cøner ud efter en teg- 
ning tegnet i skala 
l:l (hvilket i sig 
selv har givet en vis 
begrænsning m.h.t. 
emnernes størrelse) 
Dette lidt "gamle" 
princip vil nu blive 
afløst (suppleret) af 
det nye CNC-styrede, 
der arbejder efter en 
hulstrimmel. 

Til at fremstille den- 
ne hulstrimmel anven- 
des en datåmat (PSE 
100), der ved hjælp af 
forskellige anvendel- 
sesprogrammer er i 
stand til at fremstil- 
le hulbånd over emner 
af (næsten) enhver 
geometrisk form. 

For at kunne betjene 
datamaten havde ESAB 
arrangeret et kursus 
af 5 dages varighed, 
Kurset foregik på fa- 
brikken, der fremstil- 
ler selve skæremaski- 
nen. Den ligger i en 
lille by, der hedder 
Karben, ca. 20 km fra 
Frankfurt i Vesttysk- 
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land. 

Vi (Hans Nielsen og 
Arne Christensen) 
rejste mandag den 16. 
maj via København, 
hvor vi skulle mødes 
med salgsingeniør Mo- 
gens Ramsbæk fra ESAB 
der skulle ledsage os. 
Vi ankom til fabrik- 
ken i Karben ved mid- 
dagstid, og efter at 
have spist til middag 
var vi på rundvisning 
på selve fabrikken, 
hvor vi så skærema- 
skiner under opbyg- 
ning og afprøvning. 

Tirsdag morgen kl. 
8.30 startede så sel- 
ve kurset med en gen- 
nemgang af datamatens 
opbygning. Derefter 
blev de forskellige 
anvendelsesprogrammer 
gennemgået teoretisk 
ved hjælp af simple 
geometriske figurer. 
Selv om ordet simple 
er anvendt, kan spro- 
get, der blev under- 
vist i, nemlig tysk, 
godt give et par ek- 
stra grå hår. Men ok, 
det var en dygtig un-   

derviser, vi havde, 
som i hvert fald gjor- 
de et godt forsøg på 
at tale så tilpas 
langsomt og forståe- 
ligt, at selv vi, som 
ikke er særlig stive 
i tysk, kunne få no- 
get ud af undervisnin- 
gen. Men for retfær- 
dighedens skyld skal 
da nævnes, at Mogens 
Ramsbæk, der mestrer 
det tyske sprog lige 
så godt som det dan- 
ske, var flink til at 
oversætte, hvis der 
blev anvendt nogle 
gloser, som vi ikke 
kunne fange. 

Vi sluttede undervis- 
ningen kl. 16.30 og 
forlod fabrikken med 
en "summen" i hove- 
det af alle de nye 
indtryk, vi hver dag 
fik. 

Da vi fredag den 20. 
maj sluttede undervis- 
ningen, havde vi gen- 
nemgået de forskelli- 
ge anvendelsesprogram- 
mer teoretisk og hav- 
de også i praksis 
prøvet at lave nøgle 

  

 



  

programmer. 

Nu er der vel nok nog- 
le, der mener, at vi 
efter et sådant kur- 
sus er eksperter i 
programmering, men 
det er slet ikke til- 
fældet. Man kan sam- 
menligne kurset med 
en, der modtager un- 
dervisning i at køre 
bil. Her lærer man i 
teori om bilens vig- 
tigste elementer, om 
færdselstavler og 
-regler, dernæst. prø- 
ver man i praksis at 
køre bil, og den dag, 
teori- og køreprøve 
er bestået, og man af 

kørelæreren får over- 
rakt beviset, er det 
som regel med et: til 
lykke, nu skal du vir- 
kelig til at lære at 
køre bil. Det er nem- 
lig øvelsen, der gør 
mester. Vi håber der- 
for, at programenhe- 
den, som lovet af le- 
verandøren, dukker op 
i god tid inden bræn- 
demaskinen, så vi kan 
få noget øvelse. Vi 
er meget spændte på 
at tage den nye tek- 
nik i anvendelse. 

HN/AC 

Ferielukning 

sallrr4,/ 
K      

  
Fabrikken og kontoret 
er lukket på grund af 
sommerferie i tiden 
3" BÆHUTE,   

ovejseingenigruddannelse 
De sidste års off- 
shore-aktiviteter 
samt de heraf følgen- 
de naturgasprojekter 
har her i landet sat 
spørgsmålstegn ved 
industriens viden om 
svejseteknologi. Da 
svaret blev negativt, 
blev der nedsat en 
gruppe svejsefolk med 
den opgave at lave en 
dansk efteruddannelse, 
som skulle kunne li- 
gestilles med den ud- 
dannelse på området, 
som i flere år har 
været gennemført i 
Tyskland, og som der- 
nede nærmest er obli- 
gatorisk, hvis en 
virksomhed vil bygge 
større stålkonstruk- 
tioner. 

Resultatet blev en 
uddannelse opbygget i 
12 moduler med en va- 
righed på 465 under- 
visningstimer, hoved- 
sagelig afviklet på 
Svejsecentralen i 
Glostrup. 

Undertegnede har haft 
fornøjelsen at delta- 
ge i det først gen- 
nemførte kursus sam- 
men med 14 andre, de 

En middag med 5 ret- 
ter er en hakkebøf 
og 4 pilsnere. 

  

fleste fra de større 
danske virksomheder 
Undervisningen star- 
tede 1982-11-01 og 
afsluttedes 
1983-05-06. 

Hovedelementerne i 
kurset er materiale- 
teknologi, konstruk- 
tiv udformning og be- 
regning, metoder og 
udstyr, kontrolmeto- 
der samt en hel del 
om normer. 

Fremtiden vil sand- 
synligvis gå mod 
større anvendelse af 
de nye højstyrkestål 
med nedsat vægt af 
konstruktionerne til 
følge, For at kunne 
årbejde med disse 
stål er det nødven- 
digt at vide, hvordan 
de opfører sig, oq 
hvordan de skal be- 
handles, så sammen 
med veluddannede 
Svejsere skal denne 
nye uddannelse, samt 
den sideløbende svej- 
semesteruddannelse, 
nok vise sig at være 
et godt aktiv for in- 
dustrien her i lan- 
det. 

S.KS 

OBS ØNSKER HER- 

MED SINE LÆSERE 

GOD FERIE 
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Personalia 
På pension 

Når kontorchef Knud V. Jensen og 
fuldmægtig Kaj Hollånder overgår 
til pensionstilværelsen fra 
1983-07-01, så er det 2 af de 
virkelig "gamle" NORDEN-medarbej- 
dere, der forlader fabrikken. 

Knud V. Jensen har været på NOR- 
DEN i 37 år og Kaj Hollånder har 
49 år på bagen - og dermed er 
Hollånder den sidste medarbejder, 
der har beskæftiget sig med både 
cement, råjern og maskiner på 
NORDEN. 

Det har været et karakteristisk 
træk både for Jensen og for Hol- 
lånder, at de gennem tiden har 
været indstillet på at tilpasse 
sig de omskiftelser, der har væ- 
ret på vor fabrik. De har været 
fleksible og har forstået at sæt- 
te deres arbejdskraft ind på de 
områder, hvor det har været nød- 
vendigt for den fælles overlevel- 
se. 

Fra fabrikkens side skal udtryk- 
kes en tak for god arbejdsindsats 
med ønsket om mange gode år, hvor 
I kan nyde jeres otium. 

  

            

1983-07-01: 

Peter Caspersen 
4 udlært som 
maskinarbejder 

Jubilæer 

25 år: 

Freddy Larsen 
1983-07-29 

40 år: 

Willy Kok 
1983-08-05 

Udnævnelse 

Pr. 1983-07-01 er Niels Aage Nør- 
gaard udnævnt til fuldmægtig. 

75



Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1983-05-31. 

1. Kantineregnskabet for 1. kvar- 
tal blev gennemgået; flaske- 
regnskabet er uændret fra sid- 
ste møde, 

2. Gulvbelægningen i køkkenet 
bliver foretaget i uge 27 - 
forinden sørger Helmuth Hansen 
for flytning af inventaret. 

3. Hovedrengøring i omklædnings- 
rummene bliver foretaget som   

sædvanlig. Arne Christensen 
sørger for opslag herom. 

4. Der blev gjort opmærksom på, 
at man ofte efterlader ting 
på omklædningsrummets gulv i 
stedet for at anvende papir- 
kurvene eller askebægrene. 

5. Da det var sidste møde, Knud 
V. Jensen deltog i, benyttede 
han lejligheden til at takke 
for godt såmarbejde og meddel- 
te, at N. Aa. Nørgaard bliver 
afløseren. 

oport 
Forårsturneringen i fodbold er 
afsluttet, og vi kan være til- 
fredse med de opnåede resultater 
på trods af en del problemer med 
at stille hold. 

Vi har kunnet konstatere, at det 
var godt, vi ikke i år fik til- 
meldt et femmandshold, da det 
faktisk kun har været muligt lige 
netop at samle de elleve mand, 
som skal til for at danne et fod- 
boldhold. 

Fodboldresultater: 

Norden - Føtex 1-0 
AUCI 3 - Norden 2-6 
Norden - AUCI 4 3-2 
Lange & Unmack - Norden 3-1 
Norden - Nordkraft 2-1 
Norden - AUCI 3 1-4 
AUCI 4 - Norden 1-0 
Posten - Norden 0-2 
Norden - Salling 2-3 
Norden - Posten 3-1   

Angående den videre afvikling af 
FLS-turneringen blev der på Rør- 
dal afholdt et møde, hvor Norden, 
Pedershaab samt Dania var indbudt. 

Idet DEF helt og holdent har 
meldt afbud til turneringen frem- 
over, besluttedes det, for at op- 
retholde en værdig og underholden- 
de turnering, at kontakte en an- 
den FLS-afdeling. 

Samtidig vil turneringsreglemen- 
tet blive revideret, idet det nu- 
værende er stærkt forældet. 

Calle 

  

Gr
af

is
k 

Re
kl
am
e/
08
-1
36
5 
O
G


