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NORDEN går i højden på Aalborg - tårnet 
Et godt eksempel på samarbejde mellem gruppeselskaber 
(DANALITH og NORDEN), se side 10
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Redaktionsudvalg 

Peder Christensen 
Tage Hansen 
Hans Nielsen 
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Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Budget for 1984 
Tiden er nu så langt 
fremme, åt nye budget- 
ter igen er på tale. 

Da vi for et år siden 
planlagde eller bud- 
getterede for 1983, 
var det på baggrund 
af de senere års regn- 
skabsresultater. 

En ting stod dog 
klart, at den for- 
holdsvis jævne beskæf- 
tigelse, som vi havde 
haft igennem en hel 
del år, ikke kunne 
holde. 

Det var derfor nødven- 
digt at søge at til- 
påsse vor kapacitet 
til den forventede or- 
dremængde. 

Hvis vi undlød dette, 
ville den hidtidige 
positive udvikling på 
NORDEN hurtigt vende 
til et negativt resul- 
tat. 

Dette ville være uac- 
ceptabelt - for så ta- 
ler vi måske ikke læn- 
gere om tab af nogle 
få arbejdspladser - 
men sandsynligvis om 
samtlige arbejdsplad- 
ser på NORDEN, hvil- 
ket ikke kunne være 
ønskeligt for nogen 
parter. 

Vi kan budgettere og 
lægge planer i detal- 
jer, men det er nu 
engang kunden, der be- 
stemmer, hvad, hvornår 
og hvor meget vi skal 
producere. 

Det konstaterede time- 
forbrug for første 
halvår 1983 viser en 
nedgang på ca. 16.000 
produktive timer. 

Det er derfor nødven-   

digt med udgangspunkt 
i halvårsresultatet 
og kendskab til resten 
af året at få samtlige 
medarbejdere på NORDEN 
til at leve op til de 
konkurrencekrav, som 
stilles fra vore kun- 
ders side med hensyn 
til pris, kvalitet og 
leveringstid. Ikke 
mindst er det nødven- 
digt, at vi stadig ud- 
viser fleksibilitet, 
ligesom der vil være 
behov for visse hold- 
ningsændringer. 

Når kunderne træffer 
beslutninger, der ik- 
ke harmonerer med vo- 
re planer, er det nød- 
vendigt, at vi reage- 
rer hurtigt og træffer 
beslutninger i over- 
ensstemmelse med dis- 
se ændringer. 

Det er klart, at så- 
danne beslutninger 
skal træffes i samar- 
bejdets ånd, Derfor 
er det et spørgsmål, 
om ikke det bl.a. er 
følgende, vi har brug 
for: 

1. at få gjort firma- 
ets mål til samt- 
lige medarbejderes 
mål. 

2. at få skabt enighed 
om midlerne til at 
nå disse mål. 

3, at få et mere åbent 
samarbejde baseret 
på gensidig tillid. 

4. at få en fælles 
holdning til kon- 
kurrencen. 

5. at blive mere om- 
kostningsbevidste. 

6. at blive mere kval i- 
tetsbevidste.



7. at leve op til at 
holde de lovede 
leveringsterminer. 

8. at få skabt ar- 
bejdsglæde. 

Udfordringer er der 
således nok af, men 
det vil tage tid at 
komme igennem dem. Vi 
kan og skal blive bed- 
re end vore konkurren- 
ter. 

Derfor er det, at vi 
til tider er tvunget 
til at reagere på al- 
le hændelser, der har 
indflydelse på vort 
resultat, og i hen- 
hold hertil træffe 
såvel populære som 
upopulære beslutnin- 
ger, for kun herigen- 
nem sikrer vi en sta- 
bil arbejdsplads for 
medarbejderne på NOR- 
DEN. 

FJ 

På pejse 
NORDVIETNAM 

Jens Jacob Andreasen 
er kommet hjem fra 
NORDVIETNAM den 7. 
juli. 

ÆGYPTEN 

Leif Hansen er kommet 
hjem fra HELNWAN den 
26. juli.   

Danahavn i 

NORDENS havn 
  

  

Som man måske bemærke- 
de, var der stor 
travlhed dels i hal P 
og dels ved kajen i 
ugerne omkring som- 
merferien. Årsagen 
var en opgave, som vi 
havde fået fra Dana- 
lith, og som bestod i 
at klargøre Danaliths 
pram "Danahavn" til 
udtransport og place- 
ring af 3 stk. fyr- 
tårne, som Danalith 
har bygget i en til 
formålet udgravet 
tørdok ved NORDENs 
havn. 

Prammen, der har en 
fortid som slemme, er 
25 x 1146 mx 2,25 m 
høj og vejer 130 tons. 

Pas: på ambitionerne ... 
Det kan føre til en mas- 
se arbejde. 

  

  
Vor opgave var at 
forstærke skrog og 
dæk på prammen samt 
montere to lodretstå- 
ende tårne og to 
vandretliggende ud- 
liggerbomme, som lig- 

ger ud over prammens 

aåagterende. Ideen er 
så at placere de ca. 
300 tons tunge fyr- 
tårne flydende imellem 
udliggerbommene og med 
prammens egne spil at 
hæve dem ca. en halv 
meter, hvorefter pram 
med fyrtårn bugseres 
ud i Égense sejlrende, 
hvor fyret afsættes 
på et i forvejen la- 
vet fundament på den 
endelige position. 

KØJ 

Der er én glæde, de rige 
aldrig opnår ... Betalin- 
gen af sidste afdraq.



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1983-08-18 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Som suppleant for Mo- 
gens Sall var mødt 
Peder Holst Larsen. 

W. Kok bød velkommen, 
specielt til supplean- 
ten. 

Punkter fra 
tidligere møder 

SU-konferencen afhol- 
des 2.-3. september. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget 
har ikke afho at møde 
siden sidste SU-møde. 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 33-08-09. 
Alle afdelingsudval 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
Der er givet tilfreds- 
stillende orientering 
om den forestående om- 
bygning af tagkon- 
struktion i hal M. 

Ordre= og produk 

tionsforhold 
Med kendte og reser- 
verede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigelse ti 0 
mand i 10 uger (80 %), 
i maskinværkstedet til 
8 man uger 
(80 %) og i montage- 
værkstedet t mand 
7 8 uger (100 %). 
Udearbejde: På Norden 
er der beskæftigerTse 
til 2 mand indtil vi- 
dere, på Rørdal til 
2 mand indtil videre, 
på Aalborgtårnet til 
3 mand ET uge 33 og 
på Albertslund til 12 
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mand til ca. uge 35. 
På rejsearbejde i ud- 
lande er beskæf - 
tigelse til 7 mand 
indtil videre, 
Frede Jensen oplyste, 
at der også er medreg- 
net reserverede or- 
drer, som der ikke er 
sikkerhed for vil kom- 
me ind, og en hel del 
af de ordrer, der ar- 
bejdes på, skal først 
leveres i 1984. Der 
er hasteordrer, som 
bevirker, at ordrerne 
til levering i 1984 
kan blive udskudt. 
Vi håber stadig på 
flere værftsordrer, 
men der foreligger ik- 
ke for øjeblikket no- 
get konkret herom. 
Skulle der komme 
værftsordrer ind, vil 
vi være villige til 
at sætte 30-40 mand 
ind på dette arbejde 
og eventuelt arbejde 
1. skift. 
Med hensyn til FLS 
forventes det, af A1- 
gier-ordren bliver 
virksom sidst på må- 
neden, og at der her- 
ved udløses arbejds- 
opgaver sidst på året. 
Der er for øjeblikket 
ved at blive udarbej- 
det tilbud til et en- 
gelsk firma på dele 
til nogle store kon- 
densatorer på hver 
ca. 150 t. Da de skal 
leveres på værket i 
England, må der også 
tages hensyn til 
transportomkostninger- 
ne i tilbudet. Lige- 
ledes afgives der til- 
bud på en del filtre, 
og der skal afgives 
tilbud på en skakt- 
køler og montåge her- 
af. 
Der er for øjeblikket 
arbejde i gang til 
varmevekslere for 
FLS-M.   

På udearbejde ser det 
ikke Tyst ud. Når det 
arbejde, der for tiden 
er i gang i København, 
er afsluttet om kort 
tid, skal vi forsøge 
at finde arbejde til 
disse medarbejdere 
herhjemme på fabrik- 
ken, dersom der ikke 
viser sig noget på 
Rørdal og Dania, hvil- 
ket der ikke kan si- 
ges noget om for øje=- 
blikket. 
W. Kok oplyste, at an- 
tallet af medarbejde- 
re på fabrikken nu er 
reduceret fra 250 til 
200 mand. Det er til- 
stræbt, at denne re- 
duktion skulle afba- 
lanceres, så forhol- 
det mellem "produkti- 
ve" og "indirekte" 
medarbejdere bibe- 
holdtes, og det er i 
nogen udstrækning lyk- 
kedes. 
Forudsætningerne i 
det oprindelige bud- 
get for 1983 er æn- 
dret betydeligt, og 
der er udarbejdet et 
nyt forventet regn- 
skab for 1983, De pro- 
duktive timer forven- 
tes her at blive 
239.000 mod oprinde- 
lig budgetteret 
282.000. Med fabrik- 
kens mindre størrelse 
bliver indtjeningsev- 
nen også formindsket, 
og det vil bl.a. på 
baggrund heraf være 
nødvendigt, at alle 
står sammen om en høj 
effektivitet og med- 
virker til nedbringel- 
se af omkostningerne. 
W. Kok gjorde derud- 
over opmærksom på, at 
"nulpunktet" ligger 
meget højt. Det bety- 
der, at det er på de 
sidste produktive ti- 
mer, vi skal indtjene 
fabrikkens overskud, 
og at forholdsvis små 
variationer i disse 
timer kan give store 
udslag på resultatet.



Der er dog håb om at 
kunne udvide kunde- 
kredsen, når den nye 
brændemaskine kommer 
i gang. 
For øjeblikket er der 
ikke noget arbejde at 
få inden for offshore- 
området. 
Efter at Henrik Erik- 
sen er rejst, er kva- 
litetssikringen over- 
gået til ErTing Lyng- 
by Jensen, der sammen 
med sine kollegaer 
har gjort et stort 
stykke arbejde for at 
få et system iværksat. 
Peder Christensen ef- 
terlyste en snarlig 
iværksættelse af et 
nyt lønsystem, da det 
ser Uu ,» åt det er 
meget sjældent, 
der aftales akkorder, 
og det er en farlig 
udvikling, da akkord 
ikke alene skal for- 
bindes med penge, men 
også med timeforbru- 
get. Ligeledes efter- 
lyste han et akkord- 
kartotek, der vil væ- 
re meget nyttigt, da 
man her kan se, hvad 
der tidligere har væ- 
ret brugt af timer 
til et bestemt stykke 
arbejde, 
Frede Jensen var uenig 
i, at der ikke benyt- 
tes akkord mere, og 
gjorde opmærksom på, 
at med de priser, der 
kan opnås, er det nød- 
vendigt at se på, om 
timeforbruget kan re- 
duceres, da man al- 
mindeligvis ikke kan 
presse materialepri- 
serne ned. 
SU drøftede lønsyste- 
met og var enige om, 
at det var påkrævet 
med et nyt system, og 
der er allerede ned- 
sat et udvalg til at 
finde frem til et til- 
fredsstillende lønsy- 
stem. 
Investeringer: Slag- 
boremaskine på ude- 
arbejde, 6 t løfteåg 

  

  

(for transportvogne). 

N. Aa. Nørgaard rede- 
gjorde for den nye 
arbejdstøj-ordnang, 
der træder i kraft 
1984-01-01. 
W. Kok nævnte, at Un- 
derstøttelsesfonden 
er ophævet, og fon- 
dens midler er over- 
gået til de 3 klubber, 
der selv skal admini- 
strere dem på betin- 
gelse af, at det sker 
med samme sociale øje- 
med som hidtil. 

Mødet hævet kl. 17.05. 

  

- Jeg er en meget op- 
taget mand, hr. Jensen, 
og jeg kan ikke have, 
åt De kommer rendende 
her hvert femte år og 
beder om gageforhøjel- 
SE rr     

Udvalget afholdt møde 
1983-08-18, hvor der 
blev behandlet føl- 
gende forslag: 

Nr. 821719 
Skråtstillede rulle- 
bukke til hjælp ved 
isætning af snegle- 
tappe. 

Et forslag, der efter 
udvalgets mening vil 
kunne virke til, at 
snegletappene vil kun- 
ne isættes mere kor- 
rekt i sneglerørene, 
ligesom der vil kun- 
ne spares tid med ar- 
bejdet. 

Forslaget, der var 
indsendt af Flemming 
Thomsen, nr. 8201, og 
Sv. Fruensgaard, nr. 
3824, blev belønnet 
med kr. 1.000,-. 

Engang var bilen mit 
transportmiddel 
nu er det mekanike- 
rens levebrød. 

En have er et sted, 
hvor beboerne bræn- 
der løv om efteråret 
og bøffer om sommeren. 

5



Montage på Albertslund 
Der er nu gået næsten 
et halvt år, siden vi 
rejste fra det nord- 
jyske med kurs mød 
Sjælland, nærmere "A1- 
bertslund" varmefor- 
brændingsanlæg, for 
åt deltage i montage 
af et kulmølleri med 
diverse maskiner, et 
el-filter med røggas- 
kanaler og askesilo. 

Til el-filter, røggas- 
kanaler og askesilo 
er alt fremstillet på 
NORDEN, og til alles 
ros skal siges, at det 
til anlægget leverede 
gods har passet fanta- 
stisk og været pænt 
arbejde, så det har 
vi selvfølgelig fort- 
sat med at lave. 

Det har været en spæn- 
dende opgave at være 
med til, og jeg tror, 
at alle, som har været 
herovre, mener det 
samme. Alle har virke- 
lig ydet en stor ind- z 
sats for at få det til Montage af el-filter 
at klappe til tiden. 

  

  
I starten, vi var her, 
var der storm og regn 
næsten hver dag, men 
vi opgiver ikke så 
let, så vi fandt det 
gule regntøj frem med 
skriften "NORDEN" på 
ryggen af jakken, og 
så gik det ellers der- 
udaf. Senere blev det 
så varmt, at vi var 
ved at segne, men vi 
er ikke sådan at slå 
ud af kurs, så alt 
tyder på, at vi bli- 
ver færdige til tiden 
med montagen, som skal 
være færdig uge 334. 

Pladsforholdene er 
vanskelige her på ste- 
det. Vi har måttet 

Lagerplads på kollegiets P-plads læsse alt qods, som 

  
 



vi har modtaget, af 
på kollegiets P-plads, 
som ligger 100 m fra 
montagepladsen bag et 
hegn, men for at kom- 
me dertil skal man 
køre ca. 1,5 km. 

Vi skal til at prøve- 
køre alle maskiner i 
kulmølleriet, og det 
tror jeg også vil gå 
godt. 

Vi har haft mange gode 
og spændende timer 
herovre, og jeg vil 
tro, åt Rejnhart 
har ting at fortælle, 
når han kommer hjem 
med kranen. 

Alle de, som har boet 
på kollegiet, har op- 
levet næsten alle ty- 
per mennesker - pun- 
kere, rokkere, hippi- 

I star- er + diverse.   

  

Bundtragte for filter 

ten, de boede der, 
troede de andre bebo- 
ere, at de var her for 
at lære kulfyring. Det 

  

    
Montage af kulmelsbeholder 

  
  

sagde de i hvert fald, 
for man skulle jo væ- 
re studerende for at 
kunne bo der. Og de, 
som har været campi- 
ster i perioden, har 
også oplevet en del, 
ved jeg. 

Men det, som vi har 
oplevet herovre, kan 
ikke beskrives. Der 
har været aktivist- 
demonstrationer med 
banner, hvorpå der 
stod larmeværk 
o.lign. - maling i 
plasticposer, som de 
smed mød bygningerne, 
så det løb ned ad væg- 
gene. En aften demon= 
terede en aktivist- 
gruppe et toilet fra 
toiletvognen på mon- 
tagepladsen, og på 
toilettet malede de 
sorte klatter, som 
var kendetegnet for 
deres gruppe. Heref- 
ter placerede de det 
på nogle betonsøjler, 
som står ude i Rådhus= 
dammen, der er lige 
ved siden af rådhusets 
kantine, så det blev 
hurtigt fjernet igen. 

LG



  

  

SME SEEYV Dr. 

  

-OG SAMTIDIG BLIVER 
JEG FLOT SOLBRÆNDT.. 

  

  
  
  

    -nar du svejser - 

vær dækkende på kladt…   
  

okt. 7å/R



Ulykkesstatistik 
1980-81-82 

Beregningsgrundlag for NORDEN: 

  

Antal ulykkes- Antal tabte 
Antal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1982 1981 1980 1982 1981 1980 | 71982 1981 1980 

Akkordarb. 229.211 246.788 245.216 19 6 5 161 65 34 

Tidlønsarb. 123,235 119.868 105.378 2 1 11 10 19 167 

Tilsammen 352.446 366.656 350.594 21 7 16 171 84 x)223 

x)heraf 22 dage 

  

  

fra 1979 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 

Ulykkesfrekvens Fravær 

1982 1981 1980 1982 1981 1980 
Norden: 

Akkordarb. 82,9 24,3 20,4 5,6 2,1 fol 

Tidlønsarb. 16,2 8,3 104,4 0,6 13 12,7 

Tilsammen 59,6 19,1 45,6 3,9 18 5,1 

Maskinfabrikker: 

Akkordarb. 38,8 26,3 46,7 2,3 2,0 31 

Tidlønsarb. 32,8 33,1 37,4 Bø 2,6 3,2 

Tilsammen 34,5 31,3 40,0 BeT 2,6 3,3 

Jernindustri i øvrigt: 

Akkordarb. 38,8 26,3 46,7 23 2,0 3,1 

Tidlønsarb. 32,8 33,1 37,4 BI 2,6 32 

Tilsammen 34,5 31,3 40,0 2,7 2,6 3,3   
Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejdstimer. 

Eksempel, akkordarb. : ER SD = 82,9 

Fraværet er antallet af tabte arbejdstimer pr. 1000 præsterede arbejdstimer. 

En arbejdsdag i en femdages uge er på 8,00 arbejdstimer. 

Eksempel, akkordarb.: (761% 8) x 1000 … 56



Aalborg - tårnet 

  
NORDENS andel i arbej- 
det på Aalborg-tårnet 
er nu slut. I alt er 
udskiftet 8.500 kg 
stål, 1.737 stk. knu- 
deplader og 5.159 stk. 
bolte. Af de vandret- 
te og diagonale stæn- 
ger er skiftet 283 
stk. Det vil sige, at 
Ca. hver 3. stang er 
skiftet. Desuden er 
der udført adskillige 
lokale forstærkninger. 

Arbejdets omfang blev 
noget større end be- 
regnet, idet tårnets 
stand var dårligere 
end ventet. 

Da der ikke findes 
nøjagtige tegninger, 
måtte stængerne ned- 
tages en efter en, 
reproduceres på jor- 
den og monteres igen. 

I tårnkabinen har vi 
udskiftet alle søjler, 
hvorimod den gamle 
kuplede tagkonstruk- 
tion genanvendes. 
Tårnkabinen skal nu 
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forsynes med nye fa- 
cadepartier, nyt gulv 
og tag. Forskellen 
fra tidligere bliver 
ikke stor. Den eneste 
nyhed bliver et 
toilet.   

Tårnets overfladebe- 
handling består af 
sandblæsning og 4 lag 
maling. Dækfarven 
bliver aluminiums- 
farvet. 

Den gåmle elevator 
kunne desværre ikke 
anvendes, så al per- 
sontransport op og 
ned må foregå ad sti- 
ger i stilladset. Skal 
man helt op, er der 
ikke færre end 25 stk. 
stiger å 2 m. 

I begyndelsen blev vi 
en del forsinket af 
vejret, men det lyk- 
kedes os trods alt at 
blive færdige 2 uger 
før tiden, et resul- 
tat, som vi alle kan 
være tilfredse med. 

Det har været et spæn- 
dende stykke arbejde, 
lidt ud over det sæd- 
vanlige. 

  
  

Afklædt tårnkabine og tag



  

Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1983-08-09. 

1. Kantineregnskabet for 2. kvar- 
tal blev gennemgået, og brutto- 
avancen viste en mindre stig- 
ning i forhold til 1. kvartal, 
som var utilfredsstillende. 

2. Ny gulvbelægning i køkkenet og 
hovedrengøring er gennemført. 

3. Der bliver foretaget repara- 
tion og maling af vindfang ved 
kantinen. 

Tak 
Tusind tak for al den opmærksom- 
hed, der blev vist mig på min 
sidste arbejdsdag på NORDEN, og 
jeg vil også gerne takke for det 
gode samarbejde, der altid har 
eksisteret, og som har været med- 
virkende årsag til, at jeg altid 
har befundet mig godt på NORDEN. 

Knud V. Jensen 

Mange tak for venlig opmærksom- 
hed i anledning af min afgang fra 
NORDEN den 30. juni. 

Tak til alle, jeg har samarbejdet 
med igennem årene. 

Venlig hilsen 
Kaj Hollånder 

Hjertelig tak til alle, som med 
hilsen og hjælp medvirkede til 
at gøre mit 40 års jubilæum til 
en festlig og uforglemmelig dag. 

Willy Kok 

Personalia 

Udlært 

1983-07-13: 
Bjarne Christensen udlært som 
plade- og konstruktionssmed 

  

    
Svend Olesen 
fylder 60 år 
1983-10-06 

  

  

  

Stof til november-nummeret af 
NORDEN-OB8S skal være redak- 
tionen i hænde senest 13. okto- 
ber.   
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sport 
BADMINTON BORDTENNIS 

Så starter træningen igen for bad- Også i denne sportsgren skal vi 
mintonspillere, og vi har igen i i gang, så er du interesseret, 
år fået tildelt træningstid i kontakt da Mogens Christensen 
Skalborghallen hver tirsdag fra (MV) eller tlf. 17 01 98. 
kl. 18.20 til 19,10. 

Nærmere oplysninger hos Torben 
Asp (hal N) eller tlf. 16 33 44, Calle 

  

  

    
  

Fest i Idrætsklubben lørdag 1983-11-05 kl. 18.30. 

Madkurv medbringes - fri fadøl. 
Entre kr. 25,- pr. næse. 

Tilmelding hos Viktor senest 1983-11-01. 

VEL MØDT! 

FESTUDVALGET 

"Grafisk Rleklame/08-13 65.00


