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Fra FLS' direktion 
sender vi gratula- 
tioner til Maskinfa- 
brikken NORDEN i an- 
ledning af 25-års 
jubilæet. 

Selv om NORDEN offi- 
cielt er en afdeling 
af F. L. Smidth & Co. 
A/S, så har maskinfa- 
brikken i de 25 år 
været drevet, som om 
den var en selvstæn- 
dig virksomhed med 
egen ledelse, 

Da NORDEN blev etab- 
leret i 1962, var der 
boom i bygning af ce- 
mentfabrikker over 
hele verden, og det 
var let at skaffe be- 
skæftigelse til alle 
maskinfabrikkerne bå- 
de i Valby, Låbeck og 
Aalborg. 

De gode forhold va- 
rede en 15-20 år, men 
så begyndte det at 
blive vanskeligere at 
skaffe ordrer til 
Danmark. Det skyldtes 
såvel, at markedet 
for nye cementfabrik- 
ker var faldende, som 
at der blev krævet 
lokalproduktion i 
flere og flere lande. 

I den situation har 
det været en klog po- 
litik af NORDEN at 
sætte hårdt ind på at 
holde konkurrenceev- 
nen, for kun herigen- 
nem kan virksomhedens 
overlevelse sikres. 
At regne med drift- 
tilskud er ikke nogen 
farbar vej. 

Igennem den forbedre- 
de konkurrenceevne 
har NORDEN hjulpet 
ELS' Ingeniørforret-   

    
ning til at være kon- 
kurrencedygtig, men 
samtidig har man na- 
turligvis hjulpet med 
til at sikre ordrer 
til NORDEN selv. Men 
det har også åbnet 
muligheden for, at 
NORDEN har etableret 
en stor kundekreds 
uden for FLS Gruppen. 

Igennem de senere år 

er der investeret i 
såvel forbedring af 
bygninger som i nye, 
mere automatiserede 
maskiner. På sædvan- 
lig vis har der ikke 
været tale om ødsel- 
hed men om investe- 
ringer, som direkte 
har kunnet tjene sig 
hjem på kort sigt. 

Der er grund til at 
påskønne NORDENS ind- 
sats både ledelse og 
medarbejdere, for 
uden en målrettet og 
dygtig indsats var 
det ikke lykkedes at 
bringe NØRDEN frem 
til den position, den 
har i dag, en velfun 
gerende maskinfabrik, 
der nyder respekt for 
sine resultater og 
sin arbejdsindsats. 

Fremtiden vil også



byde på mange udfor- 
dringer, men vi har 
tillid til, at NORDEN 
vil løse problemerne 
i den takt, de viser 
sig. 

2d år 

Vi ønsker til lykke 
samt held og lykke i 
fremtiden: 

Erik B. Rasmussen 

med maskinfabrikken 
Det er tredie gang, 
der kan holdes 25 års 
jubilæum på NORDEN- 
fabrikken. Tre vidt 
forskellige produk- 
tioner har haft 25 års 
jubilæum. 

Cementproduktionen 
havde jubilæum i 1923 
og blev indstillet i 
1938. Råjernsproduk- 
tionen fejrede 25-året 
for Cement-Jern Kon- 
sørtiets stiftelse i 
1966, men produktionen 
måtte opgives i 1972. 

Ingen af de tidligere 
produktioner oplevede 
således et 40-års ju- 
bilæum. Det er måske 
en erfaring, det er 
værd at tage lære af. 
En erfaring, der så 
at sige er indvævet i 
virksomhedsmønstret på 
NORDEN: at der er en 
"livskurve" i ethvert 
produkt og for enhver 
virksomhed. Ingen ide 
har evig gyldighed. 
Det er nødvendigt at 
skabe fornyelse - kan 
man det, ér der mulig- 
hed før overlevelse - 
kan man det ikke, ja, 
så er eksistensgrund- 
laget i alvorlig fare. 

De tidligere produk- 
tioner på NORDEN havde 
deres tid. Men heldig-   

vis stod der ny op- 
findsomhed og nyt ini- 
tiativ parat i virk- 
somheden til at forny 
idegrundlaget, så der 
stadig blev skabt nye 
gode arbejdspladser 
på den gamle fabrik 
til erstatning for 
dem, der forsvandt. 

NØRDEN kører i disse 
år en "fornyelse in- 
defra"-kampagne. Det 
er hovednerven i fa- 
brikkens strategi- 
plan. Den plan, der 
skal sikre fremtidig 
beståen. Grundpiller 
i planen drøftes på 
mange niveauer på fa- 
brikken. Det er et 
fast punkt på samar- 
bejdsmøderne. Det er 
vigtigt, at alle med- 
arbejdere er involve- 
rede i de ideer, der 
bærer fremover. 

Et 25-års jubilæum 
er en mærkedag for 
firmaet. Men det er 
i høj grad også en 
mærkedag for medar- 
bejderne. At Maskin- 
fabrikken NORDEN har 
nået sit nuværende 
stade skyldes i høj 
grad, at der har væ- 
ret en god og bered- 
villig medarbejder- 
styrke, der har kun- 
net samarbejde om   

løsning af problemer- 
ne - ikke mindst det 
store fælles problem: 
hvordan ruster vi os 
mod fremtidens udfor- 
dringer. 

Ved råjernsproduk- 
tionens 25-års dag i 
1966 var der ikke go- 
de udsigter for frem- 
tiden. Det blev måske 
bedst udtrykt af da- 
værende fællestil- 
lidsmand, Knud Zacha- 
riassen, i hans tale 
ved jubilæumssammen- 
komsten: "Der er ik- 
ke nøgen sang på pro- 
grammet", sagde han, 
"men skulle man regne 
med de dystre udsig- 
ter for råjernet, vi 
har nu, da kunne vi 
passende synge "Jeg 
elsker den gamle, den 
vaklende rønne". Jeg 
håber dog, at vi ved 
næste 25 års jubilæum 
på NORDEN kan synge 
"Der står et slot i 
Vesterled!" ; 

Om dagens NORDEN kan 
sammenlignes med 
slottet i Vesterled 
kan vi lade være 
usagt. Meget har æn- 
dret sig i de forløb- 
ne år. For NORDEN er 
tiderne vel ikke så 
håbløse som dengang. 
Overlevelsesgrundla- 
get er nok væsentli- 
gere bedre end for 20 
år siden. Men også en 
maskinfabrik har sin 
"livskurve", og det 
stiller krav til, at 
vi fortsat arbejder 
målbevidst sammen, 
og til, at vi har 
kreativitet og ini- 
tiativ til at føre 
NORDEN- "stafetten" 
videre. 

Nu er det os, der 

skal vælge tekst og 
melodi for den næste 
25-års periode. 

WK 

å



J0'ernes maskinfabrik 
Som andre maskinfa- 
brikker står NORDEN 
ved en korsvej, idet 
mange lande, som vi 
tidligere har betrag- 
tet som U-lande, bli- 
ver farlige konkurrern- 
ter. Disse lande kan 
levere samme produkter 
som danske virksomhe- 
der, men på basis af 
et betydeligt lavere 
omkostningsniveau. 

Disse betingelser be- 
tyder, at man må inve- 
stere i et rationelt 
layout og fremtidens 
produktionsudstyr, 
hvis man skal have mu- 
lighed for fremover at 
bestå som maskinfa- 
brik. Alternativet er 
stagnation og tilbage- 
gang. 

NORDEN er indstillet 
på at kæmpe med alle 
isbjørnens kræfter 
for at overleve i de 
skærpede konkurrence- 
forhold. "Kampen" 
startede i 1984, da 
fabrikken gik ind i et 
UPS-projekt, der sene- 
re har udviklet sig 
til en decideret stra- 
tegiplan, hvis hoved- 
indhold bl.a. er en 
løgisk opdeling af fa- 
brikken i fabriksaf- 
snit, som naturligt 
hører sammen. 

Første etape af denne 
plan blev fuldbyrdet 
i 1986 med sammenlæg- 
ning af maskin- og 
montageværksted. Næ- 
ste trin indeholder 
samling af de produk- 
tionsforberedende af- 
delinger, og dernæst 
er planlagt en sam- 
ling af male/forsen- 
delsesaktiviteterne 
og centralisering af 
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administrationskon- 
torerne i selve pro- 
duktionsområdet. Der 
opnås herved kortere 
transportveje, bedre 
samarbejdsmuligheder 
og en løgisk opdeling 
af fabrikken i resul- 
tatorienterede kraft- 
centre. 

Dette skal danne de 
ydre rammer, hvori 
den vigtigste del af 
en virksomhed, nemlig 
medarbejderne, skal 
virke. 

Fremtidens ordrer vil 
stille krav til dyg- 
tighed og uddannelse, 
da der vil blive 
stillet større krav 
til kvalitet, samti- 
dig med at produk- 
tionsfasen må påreg- 
nes at blive stadig 
kortere. Denne ten- 
dens vil blive endnu 
mere udpræget og vil 

kræve endnu mere flek-   

sibilitet og samar- 
bejdsvillighed end 
nu. 

NORDEN vil med en 
målrettet uddannel- 
sespolitik omfatten- 
de medarbejdere på 
alle niveauer ind- 
stille sig på disse 
forhold, som er uom- 
tvistelige. 

Arbejdets karakter 
går i retning af 
større projekter med 
store krav til doku- 
mentation af kvalite- 
ten, Kvalitetssik- 
ringsafdelingen vil 
løbende kontrollere 
produktionen og sik- 
re, at de stillede 
krav til produktet 
opfyldes til punkt 
og prikke. 

Der er således skabt 
et bæredygtigt funda- 
ment til også at kla- 
re fremtidens store 

  
Skærpet konkurrence gør det påkrævet 
MAT TRÆKKE PÅ SAMME HAMMEL"



projekter, som vil 
kræve en yderligere 
udbygning af samar- 
bejdet mellem alle 
parter for en heldig 
gennemførelse, såle- 
des at der i højere 
grad trækkes på samme 
hammel. Det er nødven- 
digt for overlevelse 
i et hårdt marked. 

Kodebegreber som gode 
produktionshaller, 
dygtige ansatte, flek- 
sibilitet og samarbej - 
de gør det ikke alene. 
Produktionsudstyr og 
arbejdsmiljø er også 
vigtige faktorer. Vi 
står i dag med et mo- 
derne produktionsud- 
styr tilpasset de ak- 
tuelle opgaver, men 
udviklingen på denne 
front står ikke stil- 
le. Vi har allerede 
en CNC-styret plade- 
bearbejdningsmaskine 
og står over for an- 
skaffelse af en ny 
CNC-styret båndsav 
med automatisk frem- 
føring. 

Der er her tale om 
en udvikling, hvor 
moderne computer- 
teknologi effektivi- 
serer opgaverne, og 
det er en udvikling, 
vi må deltage i, hvor 
det overhovedet er 
muligt. 

  
  

Medarbejderne - 
af virksomheden 

På en aktiv produk- 
tionsvirksomhed som 
NORDEN, hvor der 
svejses og bearbej- 
des stål, må vi for- 
udse, at en del af 
indsatsen og investe- 
ringerne må sikre, at 
det fysiske miljø op- 
fylder tidens krav. 
Der er således i 1986 
investeret i afsug- 
ning i maskinværkste- 
det, og i år er der 
bl.a. planlagt en 
forbedring af udsug- 
ningsanlæg i hal P.   

en vigtig del 

Der er i øvrigt mellem 
ledelse og medarbejde- 
re et tæt samarbejde 
for at eliminere de 
risikomomenter, der 
kan være til stede på 
en stor arbejdsplads. 

Fleksibilitet, samar- 
bejde, målbevidsthed 
og sikkerhed, det er 
nogle af de faktorer, 
som skal danne grund- 
laget for fremtidens 
NORDEN i 90'erne. 

PS 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag 1987-03-12 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
John Nielsen 

Som suppleant for År- 
ne Nielsen var mødt 
Oluf Munk. 

I mødet deltog Erik 
Olsen som gæst. 

John Nielsen bød vel- 

kommen, specielt til 
suppleant og gæst. 

Punkter fra 
tidligere møder 

Der arbejdes videre 
med spørgsmålet om 
arbejdstøj, efter at 
John Nielsen har fået 
oplyst priser på en 

egnet kvalitet fra et 
udenbys firma. N. Aa. 
Nørgaard mente, at 
det var mest praktisk 
med en lokal leveran- 
dør, og undersøger i 
øvrigt de økonomiske 
aspekter i sagen. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 1987-03-02. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1987-02-05. 
Der var stor tilfreds- 
hed med det afholdte 
fyraftensmøde i fe- 

bruar. Det havde må- 
ske været en fordel, 
dersom lægen havde 
kendt noget mere til 
fabrikken på forhånd. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
Oluf Munk spurgte, om 
det var rigtigt, at 
der kun var bevilget 
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en sømpistol til 
male/pakke/forsendel- 
sesafdelingen. Han 
mente, at det ikke 
var for tidligt at 
spekulere på ændring 
af malefaciliteterne. 
Frede Jensen var enig 
i det påtrængende i 
forbedring af disse 
forhold og foreslog, 
at afdelingsudvalget 
medvirkede til at fin- 
de frem til, hvor man 
skal sætte ind for at 
få en mere rationel 
arbejdsgang. 
Med hensyn til bedre 
hensættelse af gods 
fra værkstederne men- 
te Kurt Møller Niel- 
sen, at der også var 
problemer hermed i 
hal M og N, idet der 
gennemgående bruges 
for megen tid til at 
lede efter emnerne. 
Han foreslog oprettel- 
se af båse på siden 
af hal M. 
Frede Jensen fremfør- 
te, at vi måske nok 
i for høj grad foku- 
serer på selve frem- 
stillingen i værkste- 
det. Vi må ikke over- 
se, at der ligger en 
vigtig ende i maling, 
pakning og forsendel- 
se, som skal sørge 
for, at delene bliver 
endeligt færdige, 
f.eks. til en stor 
afskibning. Det har 
været nødvendigt at 
anvende meget overar- 
bejde i denne afde- 
ling, hvilket vi må 
se åt komme bort fra, 
bl.a. ved en bedre 
planlægning af den 
foranliggende produk- 
tion. 
SU drøftede eksempler, 
som pegede på det 
nødvendige i en mere 
hensigtsmæssig opbe- 
varing af emnerne i   

produktionsforløbet 
mellem de forskellige 
afdelinger og behovet 
for en mere systema- 
tisk planlægning. 

Som svar på Bent Pe- 
dersens forespørgsel 
angående mønttelefon 
i hal P oplyste N. Aa. 
Nørgaard, at en sådan 
vil køste 5.000,- kr. 
+ afgift. 
Frede Jensen mente, 
at det var en stor 

omkostning, og oply- 
ste, at en medarbejder 
i sygdomstilfælde 
o.lign. altid vil kun- 
ne låne telefonen på 
værkførerkontoret i 

hal P. 
Peder Christensen fo- 
reslog, at alle blev 
gjort bekendt med 
dette. 
Kurt Møller Nielsen 
påpegede, at møntte- 
lefonen i kantinen tit 
er i uorden. Denne vil 
nu blive repareret 
igen. 
John Nielsen ønskede 

anskaffet friskluft- 
masker til svejsning, 
hvilket Ib Bach Jensen 
lovede at se nærmere 
på. 
På John Nielsens fo- 
respørgsel om lille 
vogn til klub 62 sva- 
rede Ib Bach Jensen, 
at der netop er ind- 
hentet tilbud i for- 
bindelse med at bygge 
værktøjsvogn om til 
mandskabsvogn. 
Under dette punkt 
fremsatte Bent Peder- 
sen ønske om at få 
ryddet for sne på par- 
keringspladsen om mor- 
genen, hvilket Frede 
Jensen lovede at se 
på. 
N. Aa. Nørgaard nævn- 
te, at der var sket en 
stigning i dagpengeud-» 
betalingen i forhold 
til sidste år, og op 

lyste, at Dagpenge» 
udvalget vil undersø 
ge forholdene nærmere 
og konstatere, at reg



lerne overholdes, 
hvilket SU var enige 
lz 

Ordre- og produk- 
tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 75 
mand i 12 uger (90 %) 
og i maskin- og monta- 
eværkstedet til 18 

mand 1 12 uger (90 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigerse 
til 26 mand, på BER 

.til 11 mand, På 
”seholmen til E mande 
på NEFO til 3 mand, 
på NORDKRAFT til Zi 
mand. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigelse til 1 mand i 
Algeriet. 
Fremtidsudsigterne 
for opgaver for FLS 
vil være svindende, 
og det er derfor: by- 
dende nødvendigt, at 
vi sætter alle kræf- 
ter ind på at opnå 
kompenserende ordrer 
til anden side. 
Der er afgivet tilbud 
på kedler, kulkraner 
og skibssektioner 
(til færøske og dån- 
ske værfter) samt 
broklapper og møller. 
I forbindelse med 
tilbud på stålkon- 
struktioner til af- 
svovlingsanlæg er vi 
indbudt til videre 
forhandling. 
I forbindelse med om- 
talen af tilbud på 
stålkonstruktioner 
til et kraftværk fo- 
respurgte John Niel- 
sen, om der eventuelt 
kunne komme montage 
på tale, hvortil Ib 
Bach Jensen svarede, 
at der bydes på mon- 
tagen, men vi ved ik- 
ke, hvor optimistiske 
vi skal være. 

  

  

Ib Bach Jensen oply- 
ste, at der er afgi- 
vet tilbud på ombyg- 
ning af det gamle Da- 
nia-anlæg, men vi har 
endnu ikke modtaget 
nogen reaktion herpå. 
Der er afgivet tilbud 
på forskellige æn- 
dringer på Slusehol- 
men, og drøftelser 
vedrørende en eventu- 
el vedligeholdelses- 
aftale vil finde sted. 
Vi har fra NORDKRAFT 
fået ordre på røggas- 
kanaler for at for- 
binde de 2 skorstene, 
således at de 3 el- 
filtre føres på samme 
skorsten. 
Vi har også afgivet 
tilbud på indsnævring 
af skorstenstoppene. 
Der er indgået ordre 
på trapper, gangbro- 
er og platforme til 
øvn 87 på Rørdal. 
Montagearbejdet på 
cyklontårnet på Rør- 
dal påbegyndes i uge 
18, og det forventes, 
at arbejdet topper i 
august/september må- 
ned. Den maksimale 
styrke vil ligge lige 
under 40 mand. 
Willy Kok oplyste, at 
vi i øjeblikket afgi- 
ver tilbud på diverse 
maskiner i konkurren- 
ce med koreanske og 
polske konkurrenter. 
Peder Christensen ef- 
terlyste en bedre 
vedligeholdelse af 
trucks. Med de nuvæ- 
rende ordrer, som bli- 
ver større og større, 
bliver de ældre trucks 
for utilstrækkelige 
til en hensigtsmæssig 
transport af godset. 
I visse tilfælde må 
gaflerne måske ud- 
skiftes. 
Investeringer: KASTO 

båndsav [CNC-Styret) 
i afkorterværkstedet, 
VW pick-up i montage” 
divisionen, rullebaner 
og sideføringsruller 
for båndsav i afkor-   

terværkstedet, forbed- 
ring af eksisterende 
udsugningsanlæg i hal 
P, nedbrydning af 
fundamenter (brokran/ 
spånknuseri) . 

Regnskab for 1986 

Erik Olsen gennemgik 
det udleverede regn- 
skabsmateriale. De 
enkelte opstillinger, 
bilag og grafiske 
fremstillinger blev 
grundigt forklaret: 
Willy Kok gjorde op- 
mærksom på, at inve- 
steringerne på Norden 
i 1986 har været væ- 
sentligt større end 
det indtjente resul- 
tat. 
Ib Bach Jensen rede- 
gjorde for en fast 
pris-ordre på montage- 
arbejde, som har gi- 
vet et utilfredsstil- 
lende resultat, og 
oplyste, at man i af- 
delingen tog dette me- 
get alvorligt, og at 
han gennem analyser i 
samarbejde med værkfø- 
rTere og tillidsmand 
vil finde frem til de 
forhold, som kan for- 
bedres ved fremtidige 
opgaver. 
Willy Kok understrege- 
de det nødvendige i, 
at projekterne bliver 
fulgt op med en stram 
økonomisk styring. 

Eventuelt 

Peder Christensen øn- 
skede træerne langs 
vejen ved hal K 
klippet. 

Næste mødeleder: 
Willy Kok 

Mødet hævet kl. 18.20



omå glimt fra de første år 
NORDEN har i dag en 
af de største og mest. 
moderne flammeskære- 
maskiner i Danmark - 
med numerisk styring - 
og et arbejdsareal på 
6 gange 14 meter - en 
maskine, der udfører 
arbejde ikke alene 
til NORDENS egne. værk- 
steder, men tillige 
til en række kunder 
uden for fabrikken. 

Så godt kørende på 
skæresiden har man ik- 
ke altid været, for- 
tæller maskinfabrik- 
kens første faste med- 
arbejder, tidligere 
overværkfører Poul 
Rusholt. 

Hurtig udrykning 
"I maskinfabrikkens 
første år var vi me- 
get fattige - der var 
ikke mange midler til 
investeringer dengang. 

Ålt flammeskærearbej- 
de skete med håndbræn- 
dere - og det kunne 
ikke undgås, at kvali- 
teten af og til blev 
noget svingende. 

En af vore første 
større ordrer var et 
stort transportabelt 
gummitransportbånd til 
Rørdals kridtgrav. 
Nogle af delene skul- 
le udskæres med meget 
fine tolerancer, der 
ikke kunne klares som 
håndbrændt arbejde. 
Jeg gik og lurede på, 
om ikke en kopiskære- 
maskine med skabelon 
og magnetrulle ville 
være det helt rigtige 
til at klare opgaven. 
Kunsten var blot at 
få den bevilget. 
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Jeg havde en formid- 
dag en samtale med 
ingeniør Kok om sa- 
gen. Vi diskuterede 
heftigt frem og til- 
bage, og jeg forstod, 
at der ikke var meget 
at gøre. Så blev det 
imidlertid middag, og 
Kok gik op på konto- 
ret, og jeg åbnede 
min madkasse. 

Jeg havde ikke mere 
end lige fået låget 
af - så ringede tele- 
fonen, og Kok siger: 
"Har du tid - så kom 
herop med det samme". 
Så havde han fået 
overtalt fabrikkens 
chef, ingeniør Gier- 
sing, til at bevilge 

   
  

maskinen. 

Jeg smækkede låget på 
maådkassen, og så tog 
vi ud til AGA, der 
lige netop havde ma- 
skinen - den køstede 
4985,- kr. og skulle 
leveres kl. 14. Den 
var støbt fast inden 
fyraften og i drift 
dagen efter. 

Stor var ingeniør 
Giersings begej - 
string, da han så, 
at maskinen kunne 
flammeskære efter 
skabelon. "Ved De 
hvad, Rusholt, det 
er en flittig maski- 
ne - dem skal vi ha- 
ve flere af". 

  

Lektion i den nye teknologi



oværtranspart 
I det hele taget er 
der så meget godt ud- 
styr i dag på alle 
fronter i forhold til 
de primitive forhold, 
vi måtte starte med. 
Nu er der løbekraner 

i alle værkstederne - 
og gaffeltruck med 
10 t løfteevne. 

I 1963 startede jeg 
som værkfører i ma- 
skinfabrikken - der 
var 20 svende i værk- 
stedet, der blev 
kaldt "flyveren". 
rustningen var tre 
alderstegne svejseom- 
formere og en gammel 
6 mm pladevalse. Vi 
havde ingen kraner 
eller andet transport- 
udstyr, så når vi la- 
vede store røggasled- 
ninger, måtte alle 
mand træde til, samt 
to sækkevogne - en i 
hver ende. På den må- 
de fik vi - omend med 
noget besvær - klaret 
transportproblemerne. 
For resten måtte vi 
også selv lave sække- 
vognene. Vi var så 
heldige at komme i 
besiddelse af hjule- 
ne - så klarede fa- 
brikkens tømrer, Ber- 
telsen, selve sammen- 
bygningen. 

Svendene 
Problemer vår der nok 
af i starten. Mand- 
skabet bestod af gam- 
le svende fra rå- 
jernsfabrikken. De 
var vant til at lave 
reparationsarbejde på 
ovne og møller. Nogle 
af dem kunne omstille 
sig til produktions- 
arbejde - andre lærte 
det aldrig. Hver gang 
der var ovnreparation, 

kom man ned og hente- 
de alle folkene - så 

Ud- 

  

stod jeg alene tilba- 
ge med ordren, der 
skulle leveres - og 
ingen folk. Men ef- 

terhånden tegnede 
billedet sig så godt, 
at vi fik antaget 
smede udefra - og de 
kunne heldigvis ikke 
reparere ovne. 

  

Det har været spæn- 
dende at være med til 
at bygge en maskinfa- 
brik op. Vi måtte 
somme tider tage nog- 
le drabelige dyster 
med råjernsfolkene, 
når vi skulle have 
mere plads eller bru- 
ge flere af de gamle 
bygninger til værk- 
steder. Råjernets 
folk mente, at det 
var deres fabrik - 
men efterhånden gik 
det op for dem, at 
det nok alligevel ik- 
ke var så dårlig en 
ide med den maskin- 
fabrik; 

Og det kan man jo og- 
så konstatere her ved 
jubilæet", slutter 
Poul Rusholt.   

Kanting- 
Udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1987-03-02. 

1. Tobaksrygning. 
Det henstilles til 
alle medarbejdere, 
der spiser i kan- 
tinen, at følge 
reglementet med 
hensyn til tobaks- 
rygning, således 
at der kun ryges 
i sidste kvarter 
af frokostpausen. 

la-års 
jubilæet 
markeres således: 

10. april 1987 
1. 11-14 reception 

på fabrikken for for- 
retningsforbindelser 
og venner. 

25. april 1987 
1. 18.30 sammenkomst 

i Aalborghallen for 
medarbejdere med led- 
sager. 

20. maj 1987 
FT TEST pensidnist- 
sammenkomst i NORDENs 
selskabslokaler. 

Stof til 
nummeret 
OBS skal 
tionen i 
nest 14. 

juni- 
af NORDEN- 
være redak- 
hænde se- 
maj.



Dansk råjern på NORDEN 
"Dansk råjern frem- 
stillet ad kemisk vej. 
F. L. Smidth midt i 
sensationelt forsøg 
på NORDEN-fabrikken i 
Aalborg". 

Det kunne Ekstra Bla- 
det rapportere i au- 
gust 1938 i en stort 
opsat forsideartikel. 
Side om- side med nyhe- 
den om, at svømmepigen 
Ragnhild Hveger havde 
fået anerkendt 4 ver- 
densrekorder. 

Meddelelsen om rå- 
jernsforsøgene var den 
første aplysning til 
offentligheden om en 
utraditionel fremstil- 
lingsproces: Råjern 
fremstillet i roter- 
ovn - med cement som 
biprodukt - en loven- 
de ny produktion - ef- 
ter en fransk opfin- 
delse. 

Råjernsproduktionen 
på NORDEN har nylig 
været studeret grun- 
digt af civilingeniør 
V. F. Buchwald fra 
Danmarks Tekniske Høj - 
skole. Han har i ja- 
nuar 1987 holdt fore- 
drag om den egenarte- 
de proces - et fore- 
drag, der er trykt i 
Dansk Metallurgisk 
Selskabs årbog 1987. 

"Råjernsproduktionen 
på NORDEN er et. spæn- 
dende kapitel i dan- 
markshistorien", ud- 
taler civilingeniør 
Buchwald. "Danmark 
havde i jernalderen 
og langt op i middel- 
alderen produktion af 
jern. Formentlig på 
grund af mangel på 
trækul blev produk- 
tionen efterhånden 
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flyttet til Norge - 
som var rigere på rå- 
stoffer - og som jo 
også var en del af 
riget. I mange år- 
hundreder derefter 
blev der ikke frem- 
stillet råjern her i 
landet. 

Derfor var det helt 
bestemt en sensation, 
da FLS optog en for- 
søgsproduktion på 
NORDEN i 1938. FLS! 
sigte var at udvikle 
en ny proces, ikke så 
meget for at blive i 
stand til at produce- 
re råjern, men snare- 
re for at kunne sæl- 
ge jern-fabrikker til 
den nye procestekno- 
logi, på samme måde 
som FLS i mange år 
havde haft held med 
at sælge cementfa- 
brikker.   

Men så kom 2. ver- 
denskrig, og Danmark 
blev stort set afskå- 
ret fra forsyninger 
med råjern. De igang- 
værende forsøg på 
NORDEN accelereredes 
med det udvidede for- 
mål at forsyne landet 
med råjern på basis 
af svovlkisaske og 
skrot og diverse af- 
fald som f.eks. spå- 
ner fra maskinværk- 
stederne. Forsøgene 
lykkedes så godt, at 
den danske maskinin- 
dustri under krigen 
var rimeligt, omend 
ikke rigeligt forsy- 
net med råjern, bort- 
set fra enkelte svæ- 
re måneder, hvor NOR- 

DENS roterovne stod 
stille på grund af 
mangel på brændsel. 

Det var i høj grad 

  Tapning af råjern fra roterovn



  

Håndstabling af råjernsbarrer 

prisværdigt, at FLS 
indsatte en så stor 
del af sin ingeniøgr- 
stab på opgaven. In- 
geniørerne var jo i 
udstrakt grad afskå- 
ret fra at arbejde på 
verdensfirmaets in- 
ternationale marke- 
der. Man nåede der- 
ved langt med opret- 
telsen af et komplet 
jern- og stålværk. På 
NORDEN fik man - for- 
uden råjernsproduk- 
tion i 3 roterovne - 
også etableret stål- 
produktion i Siemens- 
Martin-ovn og Besse- 
mer-pære - og et kom- 
plet valseværk var 
også installeret på 
NORDEN. 

Det var endnu før Det 
Danske Staalvalseværk 
i Frederiksværk blev 
etableret i 1942. 

NORDENS betydning for 
dansk jern- og metal- 
industri understreges 
måske bedst ved, at   

fabrikken under og ef- 
ter krigen dækkede 
mellem 1/3 og 1/2 af 
Danmarks forbrug af 
råjern. 

Desværre blev Basset- 
processen "overhalet" 
af mere økonomiske 
fremstillingsproces- 
ser, der blev udvik- 
let under krigen, og 
efter opbygningen af 
den ødelagte europæi- 
ske stålindustri ef- 
ter krigen kom der 
svære år for råjernet 
på NORDEN. Det førte 
til, at produktionen 
måtte opgives i 1972. 
Men da havde produk- 
tionen af råjern i 
roterovn på NORDEN 
stået på i 34 år, og 

der var blevet produ- 
ceret i alt 1,56 mil- 
lioner tons. 

Det var altså ikke 
nogen døgnflue", 
slutter civilingeniør 
Buchwald.   

sport 
Interesserede bordten- 
nisspillere kan få 
styrket selvtilliden 
ved en gang træning i 
NORDENS bordtennislo- 
kale, kontakt Jens 
Nielsen for nærmere 
aftale. 

To repræsentanter fra 
NORDEN deltog i Aal- 
borg Firmasports re- 
præsentantskabsmøde, 
og man kan oplyse, at 
kontingentet til Sam- 
menslutningen blev 
forhøjet til 475 kr. 
og gebyret for til- 
meldte badmintonspil- 
lere sat til 35 kr. 

I anledning af maskin- 
fabrikkens 25 års ju- 
bilæum skal der lyde 
et til lykke samt håb 
om vind i sejlene 
fremover. 

SE HER - SE HER 
Trim-volleyball 

Vi startede igen tors- 
dag den 12. februar 
med Trim-volleyball 
efter en afbrydelse 
på grund af indefod- 
bold-turnering. Alle, 
der har lyst til at 
spille, skal bare møde 
op. Selv om du er den 
eneste i firmaet, skal 
du bare komme hver 
torsdag - eller når du 
har tid og lyst. 

Vi har nu kørt i 3 
måneder, og vi har væ- 
ret oppe på 40 perso- 
ner. Vi har det virke- 
ligt sjovt, selv om vi 
ikke kendte hinanden 
før, og husk: Det er 
blandede hold med 
kvinder og mænd, så 
mød op hver torsdag 
kl. 20.50 til 23.00 
i hal 1 (Stadionhal- 
len, Aalborg). 

Calle 
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Den første ordre .… 
HEJ - står der øverst 
i højre hjørne på den 
første ordre fra FLS. 
Det optog vi som en 
friskfyragtig vel- 
komsthilsen til NOR- 
DENs nye initiativ. 
Senere blev vi klar 
over, at det simpelt- 
hen var sagsbehandle- 
rens initialer. Men 
never mind den 
første ordre var da- 
teret 10. april 1962 
og bestod af 2 siloer 
til Andelscement. 

Hvorfor blev NORDEN en 
maskinfabrik - det har 
mange spurgt om i ti- 
dens løb. Ja, det var 
faktisk en tilfældig- 
hed, at det blev ma- 
skiner, der skulle af- 
løse den opslidte rå- 
jernsproduktion. NOR- 
DEN kunne have haft 
lige så gode chancer 
for at være blevet en 
pallefabrik, en con- 
tainerfabrik, en fa- 
brik for kulmelspro- 
dukter eller støberi- 
virksomhed. 

Der skulle initiativ, 
kreativitet og vi- 
sioner til for at fin- 
de nye produktioner 
at overleve på, da rå- 
jernsfremstillingen 
begyndte at synge på 
sidste vers på grund 
af en håbløs kamp mod 
en overmægtig konkur- 
rence fra råjernspro- 
ducerende nabolande. 

På trods af alle van- 
skelighederne havde 
man på fabrikken over- 
skud nok til også at 
afprøve en mængde mu- 
ligheder - for den 
gamle fabrik skulle 
overleve. Der var op- 
findsomhed på mange 
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fronter samtidig - en 
slags "full scale"- 
brainstorming - og 
der var ikke langt fra 
tanke til forsøg på 
handling. 

Naturligvis kunne ik- 
ke alle de ideer, som 
kom frem, realiseres 
med held, men det lyk- 
kedes dog at køre med 
en del af ovennævnte 
produktioner i en år- 
række - med det formål 
at understøtte råjer- 
net længst muligt. 

En bæredygtig ide 
Den ide, der skulle 

  

  

vise sig mest bæredyg- 
tig, blev søsat i 
1962. Det var maskin- 
fabrikstanken. Det al- 
derstegne råjernsanlæg 
krævede mange repara- 
tioner. Mange smede 
måtte sættes ind for 
at klare hele udskift- 
ninger af brændezoner 
på ultrakort tid - 
kunne denne styrke ik- 
ke bruges i de stille 
perioder til at frem- 
stille noget salgs- 
bart - i stedet. for at 
nusse med reservedele 
på reparationsværkste- 
det. Samtidig var der 
mangel på maskinfa- 
brikker - ja, man tror 
det næppe i dag.



Det viste sig hurtigt, 
at ikke alle repara- 
tionssmede havde netop 
de kvalifikationer, 
der blev sat pris på 
af kunder, der skulle 
betale for fint udse- 
ende produkter. Et var 
at gå ind i tåge og 
varme og foretage en 
reparation med skære- 
brænder og svejsetang 
med det formål at få 
skidtet til at køre - 
et andet var at få 
pæne svejsninger og 
pænt borede huller, 
selv om det var ulige 
nemmere at skære dem 
ud med en skærebræn- 
der. 

Derfor måtte man me- 
get hurtigt isolere 
den nye produktion 
fra reparationsafde- 
lingen. Maskinfabri- 
kationen blev lagt ud 
i en selvstændig di- 
vision. Det er nok en 
af de vigtigste årsa- 
ger til, at fabrikken 
eksisterer i dag. 
Mange har forsøgt den 
tilsvarende ide, men 
uden held. Vi satsede 
hårdt på denne over- 
levelseschance og 
kørte løbet fuldt ud. 
Hvorfor kan vi ikke 
få ovnene repareret, 
når vi har så mange 
smede på produktions- 
værkstedet? var en 
daglig kommentar fra 
brændermesteren. Brug 
underleverandører, 
var svaret. Produk- 
tionssmedene er på 
opgaver, der er vig- 

tige i deres regi, 
og er kontraktlig 
solgt. 

Dækningsbidrag 
I forhold til de låve 
priser på råjernet 
var der "gode penge" 
i de første ordrer. 
Det var i en tid, 
hvor der ikke var   

tilbudsgivning og 
prutten om priserne. 
Det var gode tider 
dengang - tresserne. 
Det vår bare ikke 
godt at lave råjern 
på NORDEN. Underle- 
verandørvirksomheder, 
der voksede op den- 
gang med FLS som kun- 
de, fik en god start. 
Det karakteriserer 
den faste stok af 
virksomheder, der i 
dag er underleverandø- 
rer til FLS. 

Den første ordre fra 
FLS kom ud med et 
godt dækningsbidrag. 
Det gav blod på tan- 
den. Priserne var ri- 
melige - så rimelige, 
at NORDEN af og til 
kunne skrive på en 
faktura: "Vi er glade 
for at kunne meddele, 
at vi har kunnet ud- 
føre ordren under den 
limiterede pris" og 
derved give et fri- 
villigt afslag. 

Tiderne har ændret 
sig. Konkurrencen 
blev skærpet. Det er 
ikke muligt mere at 
give frivillige ra- 
batter ved fakture- 
ringen. Den indbygge- 
de konkurrence og 
indkøbernes dygtighed 
sikrer, at priserne 
er "rigtige". Og NOR- 
DEN er indstillet på 
at placere sig i 
overensstemmelse med 
markedsreglerne i 
dette billede. 

Der er grund til at 
sende en venlig tanke 
til mændene bag NOR- 
DENs første ordre. 

FJ   

Kvalitets - 
sikring 
Kvalitetssikringsaf- 
delingen har gennem 
de sidste par måne- 
der arbejdet ihærdigt 
på at få defineret de 
procedurer, der ar- 
bejdes efter i værk- 
stederne. Disse er nu 
nedskrevet og indgå- 
et på vort tekstbe- 
handlingssystem. 

I den allernærmeste 
fremtid udsendes der- 
for til de relevante 
afdelinger "Kvali- 
tetsmanual 2, proce- 
durer", Disse skal 
tilfredsstille nor- 
ske normer for sik- 
ring af kvalitet. 
Det betyder en op- 
stramning og i flere 
tilfælde en ændring 
af arbejdsgangene på 
NORDEN. 

Ved indførelsen må 
vi imødese visse pro- 
blemer, som så må lø- 
ses i fællesskab. 

Procedurerne og de 
forskellige afdelin- 
gers efterleven af 
samme skal i h.t. 
normen undersøges 
årligt ved intern 
revision (interne 

audits). 

SKS 
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Resultater i samarbejde 
"Hvad er hovedpunkter- 
ne på samarbejdsmøder- 
ne?". Det spørgsmål 
har NORDEN-OBS stil- 
let SUs formand, Willy 
Kok, og næstformand, 
Peder Christensen. 

PChr: Vi er for det 
første glade for, at 
afdelingsudvalgene 
fungerer stærkt. Man 
vælger at klare pro- 
blemerne selv i værk- 
stederne, Opstår der 
problemer eller behov, 
så klarer man det på 
stedet. SU skal mere 
og mere fungere som 
impulsgiver. 

WKk: SU tager opgaven 
som impulsgiver al- 
vorligt. Tidligere 
centrerede man sig 
mest om detaljer - nu 
er det i stigende 
grad fabrikkens stra- 
tegiske linier, der 
præger møderne. De- 
taljerne løses i af- 
delingsudvalgene. 

PChr: Ja, det er vig- 
tigt, at tingene ord- 
nes, hvor de hører 
hjemme. Hvis ikke af- 
delingsudvalget løser 
sagen i værkstedet, så 
fjerner man problemet 
fra dem, som det ved- 
rører, og sætter an- 
dre til at løse deres 
problemer. Det giver 
en mærkelig reaktion, 
når vi så kommer til- 
bage og siger: Nu har 
vi løst det her pro- 
blem for jer - det 
bli'r sådan og sådan. 

WK: SU har i det sid- 
ste års tid haft man- 
ge drøftelser om 
"Fornyelse indefra" - 
UPS-prøjektet. 
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Formand og næstformand: Ombygningen 
af hal D har gjort os betydeligt me- 
re fleksible. 

PChr: Drøftelserne i 
de sidste åringer har 
givet en stærk tiltro 
til, at der også vil 
være noget, der hed- 
der NORDEN i 90'erne - 
helt sikkert. 

WK: Jeg har opfattel- 
sen af, at alle har 
et positivt forhold 
til fabrikkens forny- 
elsesplaner. Det har 
fået en opbakning. 

PChr: Det er jo ikke 
noget med dyre konsu- 
lenter udefra. Det 
går ud fra den sunde 
fornuft. Åt de, der 
kender problemerne, 
bedst kan løse dem. 
Det ville også være 
mærkeligt, om der 
kunne komme nogen 
udefra og sige: Så- 
dan skal I bare gøre, 
så går det hele væl- 
digt godt. Det er 
svært at forestille 
sig.   

WK: På basis af UPS- 
drøftelserne opstille- 
de vi for godt et år 
siden en strategiplan, 
som vi alle synes er 
temmelig dynamisk, og 
som går på opdeling 
af fabrikken i to di- 
visioner, produktion 
og montage. 

PChr: Det er positivt, 
at hver gren kan kon- 
centrere sig om sin 
opgave, i. forventning 
om, at en anden kla- 
rer sin. Længere hen- 
ad må man håbe, at de 
to afdelinger får en 
gunstig indvirkning 
på hinanden. Så vil 
de to tilsammen danne 
en stærk enhed. 

WK: Det er farligt; 
hvis man gør noget i 
en slags anden prio- 
ritet. Før ville vi 
lave værkstedsarbej- 
de - vi ville også l1a- 
ve montagearbejde.



Der var risiko for, 
at det kunne blive 
halvhjertet til begge 
sider. Nu har vi sagt: 
Vi vil lægge montage i 
sin egen ramme og byg- 
ge et økonomisk system 
omkring. Vi har valgt 
medarbejdere til at 
sørge for, at vi når 
de mål. Kan de ikke 
opfylde målene, så er 
det klart, at afdelin- 
gens liv kommer i fa- 
re. Det samme gør sig 
gældende på fabrikken. 

PChr: Det er godt, at 
man sætter sig nogle 
mål, der er opnåelige, 
og som man kan opfyl- 
de. Det gælder for ud- 
skillelsen af montage- 
afdelingen. Der har 
man taget koønsekven- 
sen, 

WK: Ved at etablere 

særskilte økonomiske 
rammer kan man bedøm- 
me de to divisioner 
individuelt. Det giver 
bedre muligheder for 
at reparere på den ene 
af dem, hvis noget 
skulle gå galt. På 
selve fabrikken har 
mange af problemerne 
med layout'et at gøre, 
og dette har vi taget 
fat på. 

PChr: Ja, i de sidste 
store projekter er man 
gået i gang med udbyg- 
ning af hele pladeom- 
rådet. Inden man er 
startet, har man været 
igennem en kæmpe be- 
slutningsproces. Vi 
har fået en stærk pla- 
desektor; 

WK: Ved at vi byggede 
hal P og har ombygget 
hal M - og nu hal D - 
har vi rustet os til 
store opgaver. I hal M 
kunne vi tidligere næ- 
sten kun lave det sam- 

leve af i længden. Vi 
ombyggede det til et 
værksted, der ikke er 
mange af på vore 
breddegrader. 

PChr: Hvis bare man 
tænker tilbage på or- 
drer som mølleprojek- 
tet, havde vi været 
ilde stillet, hvis 
ikke vi havde hal M i 
den tilstand, den er 
nu. 

WK: Det er sjovt, du 
siger det: Det er ik- 
ke noget, man tænker 
på til daglig. Vi 
kunne ikke have taget 
denne ordre for et 
par år siden - såvel 
pladsmæssigt som 
kranmæssigt. I løbet 
af de sidste par år 
har vi udvidet det 
krandækkede areal med 
35-40 %. 

PChr: Udbygningen af 
pladeværkstedet har 
gjort os betydeligt 
mere fleksible. 

WK: Vi skal være kon- 
kurrencedygtige med 
danske virksomheder. 

   
  

Men nogle af vore 
værste konkurrenter 
bor på den anden side 
af jorden. Hvordan 
sikrer vi os, at vi 
kan hæve os over den 
slags prisbillige lan- 
de. Måske skal vi kø- 
be den "billige" ende 
af vor produktion hos 
dem i stedet for at 
lade dem løbe med to- 
tale ordrer. Vi lig- 
ger i en klasse, hvor 
vi er en mindre virk- 
somhed, der kan klare 
store opgaver - men 
på et billigere appa- 
rat, end større virk- 
somheder har. 

PChr: NORDEN er kendt 
for at være en stabil 
arbejdsplads - det 
kan der ikke rejses 
nogen tvivl om. En 
stor del af styrken 
har været her i mange 
år. Det viser en loya- 
litet over for virk- 
somheden. 

WK: I de sidste 17 år 
har styrken ligget 
meget konstant på 250 
medarbejdere. 

  

NORDEN er en stabil Peder Christensen: 
arbejdsplads. 

me, som ”gåragesmede" 
kunne. Det kan vi ikke   

5



Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1987-02-05 kl. 15.40. 

Deltagere. 
Villy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Birgit Clausen (sekre- 

tær) 

Gæster. 
Ib Bach Jensen 
Peder Holst Larsen 

Frede Jensen bød vel- 
kommen, specielt til 
gæsterne fra udear- 
bejde. 

Punkter fra sidst. 
Første halvdel af nyt 
udsugningsanlæg til 
hal P er bevilget og 
vil blive bestilt 

snarest. 

Container ved hal D 
til spåner er stillet 

op. 

Sikkerhedsgruppe i 
hal R er oprettet. 

Mærkning af løfteåg 

er foretaget. 

Uanmeldt inspektion. 
Villy Jacobsen vil se 
på ekstra svejsestik 
til hal P. 
I hal M vil Egon Ole- 
sen undersøge, om der 
kan laves en skærm 
for båndpudser. 
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Indtrufne ulykker. 

1987-01-08, Nordkraft: 
Ved svejsearbejde kom 
en medarbejder til 
skade. Han brækkede 
lillefinger og krave- 
ben og fik hjernery- 
steltses 
Sikkerhedsgruppen kan 
ikke oplyse, hvordan 
det gik til, da til- 
skadekomne arbejdede 
alene. 
Fravær: 
meldt. 

stadig syge- 

1987-01-27, Rørdal, 
silo 8: 

Ved opretning af 
snegle trådte tilska- 
dekomne på et stykke 
U-jern, hvorved han 
forvred højre fod. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 4 mand været 
sendt til øjenlæge. 

Sennengang af referat 
af sikkerhedsbøger. 

ed Årbejdstilsynets 
besøg 1987-01-26 blev 
det indskærpet, at 
man skulle etablere 
udsugningsbord og af- 
skærmning ved vort 
plasmaanlæg. Dette 
vil blive udført sna- 

rest. 
I hal R er der ansat 
en rengøringsmand, 
som også har truck-     

certifikat. 
På udearbejde vil Ib 
Bach Jensen sørge 
for, at det nødvendi- 
ge antal tilbage- 
slagsventiler vil 
blive indkøbt, og der 
vil blive anskaffet 
ildslukkere for pla- 
cering i VF-vognene. 
Arbejdstilsynet af- 
lagde uanmeldt besøg 
på Nordkraft 
1987-01-28, hvilket 
resulterede i, at der 
blev opsat flere 
stilladser, og der 
vil blive anskaffet 
transformere til ned- 
sat spænding. 
Da det er for svært 
for udearbejdsafde- 

lingen at overholde 
de faste terminer for 
mærkning af værktøj, 
nemlig til jule- og 
sommerferier, vil man 
for denne afdeling 
mærke, efterhånden 
som værktøjerne kom- 
mer hjem til efter- 
syn, med måned og år, 
f.eks. vil mærkning 
af værktøj efterset i 
marts 1987 blive 
3.87. Det vil give 
en bedre udnyttelse. 
Svejseværkerne mær- 
kes på samme måde. 
Ib Bach Jensen og 
Peder Holst Larsen 
vil tage kontakt til 
Arbejdstilsynet ang. 
procedure for efter- 
syn af taljer. 

Eventuelt. 
S1U drøftede ordnin-



  

gen om briller og vil 
gerne oplyse, at det 
ikke er nødvendigt at 
købe stel hver gang. 
Man kan godt få rekvi- 
sition på glas alene. 

Jørgen Kristensen er 
i gang med at arran- 
gere et nyt fyraftens- 
møde - denne gang om 
køle-smøremidler, op- 
løsningsmidler og ma- 
ling. 

Ved indretning af nye 
lokaler eller udvidel- 
ser vil Si-repræsen- 
tanten blive kontak- 
tet. 

Egon Olesen efterly- 
ser nye mundstykker 
til CO>-udsugning. 
Der arbejdes i øje- 
blikket på at frem- 
stille en bedre model, 
og der vil også blive 
indkøbt nye. 

Mødet hævet kl. 17.40. 

ovejsetekniker 
Værkfører Villy Ja- 
Cobsen har netop ef- 
ter endt uddannelse 
modtaget diplom som 
svejsetekniker. 

Uddannelsen - der er 

en udbygning af det 
tyske Schweissfach- 
mann-kursus - har 
fundet sted på Jydsk 
Teknologisk Institut 
og har varet 400 ti- 

mer. 

Uddannelsen kvalifi- 
cerer til at føre 
tilsyn med svejsear- 
bejde i. henhold til 
de nye skærpede svej- 

seregler i DS 895/896   

Montage-brochure 
NORDEN har igennem 
sin tid som maskin- 
fabrik parallelt med 
produktion af diverse 
maskiner til indu- 
strien også beskæf - 
tiget sig med monte- 
ring og opstilling af 
maskinanlæg og stål- 
konstruktioner, pri- 
mært for den tungere 
del af industrien. 
For at forstærke ind- 
satsen på dette områ- 
de blev montageafde- 
lingen fra begyndel- 
sen af 1986 udskilt 
som en separat divi- 
sion i NORDEN. 

Ved udgangen af 1986 
beskæftigede afdelin- 
gen i alt 92 medar- 
bejdere. I staben 
findes svejsere cer-   

tificerede for de 
fleste former for 
svejsning, kranførere 
med certifikat for 
alle former for hejse- 
udstyr og medarbejde- 
re uddannet i rigning 
og opstropning af ma- 
skinudstyr. 

Afdelingen har støre 
montagearbejder under 
udførelse på kraft- 
værker og industri- 
virksomheder. 

For at henlede op- 
mærksomheden på afde- 
lingens muligheder er 
der nu udarbejdet en 
brochure, som henven- 
der sig til rådgiven- 
de ingeniører, entre- 
prenører og andre po- 
tentielle kundeemner. 

  

-MONTAGE AF STÅLKONSTRUKTIONER 
OG FEE NØRS Es 

  
NORDE DENN) 
Afdeling af FL. Smidth 8.Co. A/S



Erindringer fra cementen 
Cementtiden på NORDEN 
strakte sig fra 1898 
til et godt stykke op 
i dette århundrede. 
På mange måder var 
der tale om en sjæl- 
den arbejdsplads, der 
også har ydet sit 
specielle bidrag til 
et stykke kulturhi- 
storie. 

I de gamles beretnin- 
ger fra dengang af- 
spejles en arbejder- 

kultur, der nok burde 
interessere nutidens 
sociologer. 

Bgenavne 
I "gamle dage" havde 
arbejderne på NORDEN 
ligesom på de fleste 
virksomheder et num- 
mer, og det huskes 
endnu på NORDEN, hvor- 
ledes en mester be- 
gyndte dagen med en 
parade - hvor hånd- 
værkerne - i nummer- 
orden - stod i eet 
geled, mens arbejds- 
mændene stod i et an- 
det. Så fik hver mand 
at vide, hvad han 
skulle lave den dag - 
selv om han havde ar- 
bejdet med det samme 
job de sidste tre 
uger. Det var en frem- 
gangsmåde, mester hav- 
de lært som rejsemon- 
tør i de varme lande. 

Arbejderne blev nu ik- 
ke kaldt ved deres 
nummer, men ved indi- 
viduelle navne som 

Peter Blære (fra 
landsbyen af samme 
navn), sørøveren, 
Jens futsko, frelser 
Jensen, stav Niels, 
halv-svenskeren, ga- 

lopsmøreren og præ- 
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sten, 

  

Der var mange andre 
mere eller mindre op- 
findsomme øgenavne: 
lammet, liget (han 
var tynd som en bøn- 
nestage), snabel- 
Alfred, det store 
høvede, den sunde 
fornuft, galoche- 
Frederik, stille- 
Jens, oste-Las, fran- 
ske-Carl, rotten og 
tørvestakken. 

Kejser Wilhelm 
Kejser Wilhelm var 
der også. Det var en 
fyrbøder, der svedte 
så kraftigt, at han 
for væskebalancens 
skyld indtog 25 ba- 
jere endnu inden fro- 
kost. 

Fra det usædvanlige 
navneregister kan og- 
så nævnes slik-Otto, 
karamellen, sigøjne- 
ren, sorte-Per, flip- 
pen, Jørgen hæslig- 
hed, Hjallerup dag- 
vogn, kanonsmeden, 
røde Niels, Christian 
underskud (det var 
tillidsmanden) og   

snogen. 

"Ny tid" hed i dag- 
lig tale en arbejder, 
der agiterede for det 
daværende socialdemo- 
kratiske dagblad i 

Aalborg, og da hans 
søn også blev ansat 
på NØRDEN, kom han 
selvfølgelig til at 
hedde tillægget. 

Derudover var der og- 
så navne, der ser 
mindre godt ud på 
tryk - men som fulgte 
den pågældende i hele 
hans tid på NORDEN. 

Direktøren , 

driftslederen og … 
Generationer op til 
fjerde led har arbej- 
det på fabrikken i 
Mølholm, og en masse 
af historierne blev 
genopfrisket véd de 
årlige sammenkomster 
for jubilarerne. De 
afholdtes på cement- 
fabrikkens fødsels- 
dag den 12. november. 

For eksempel den om 
fabrikkens gamle di- 
rektør for mange år 
tilbage. Han kom hver 
morgen ind på konto- 
ret, tog hat og frak- 
ke af - og ve den 
yngste mand, hvis han 
ikke var parat til at 
gribe tingene, inden 
de nåede gulvet. 

Og den om driftslede- 
ren, der var lidt på- 
holdende - det kom 
såvel produktionen 
som hans privatøkono- 
mi til gode. Han 
klattede ikke sine



  
  

penge væk til snøre- 
bånd - næh, han brug- 
te muresnøre, som han 
dyppede i blæk for 
farvens skyld - rødt 
til de brune - og 
sort til sorte sko. 
En kemiker, der drog 
den fulde fordel af 
sin ingeniørmæssige 
viden. 

  

Ja - og en af klassi- 
kerne: Den tidligere 
lønningsbogholder bo- 
ede i et af fabrik- 
kens huse og fik af 
og til en mand sendt 

hjem til privaten for 
at gøre havetjeneste. 
De pågældende havde 
gerne en forseglet 
seddel med til hans 
kone. Der var en nys- 
gerrig sjæl, der en 
dag kiggede i papiret, 
og der stod: "Mor, giv 
denne mand 2 æbler. 
Far", 

Der kunne sagtens 
spindes endnu mange 
ender om dagliglivet 
på NORDEN i de rigtig 
gamle dage, men det 
tynder ud i rækkerne 
af de fortællere, som 
selv har oplevet de 
barske tider - som 
også havde deres egen 
humor. 

(Efter notater m.m. 
fra Søren Frost Sø- 
rensen og Johannes 
Nielsen)   

Karatekamp på PG'ere 
Små "bippende" PC'ere 
har i mange hjem dre- 
vet forældrene til 
fortvivlelse, når de 
ikke har kunnet opnå 
kontakt med børnene, 
der har været midt i 
en karatekamp på 
skærmen. 

Mange af os medarbej- 
dere på NORDEN har 
haft det som de for- 
tvivlede forældre og 
ikke som børnene, når 
vi i timer har "fum- 
let" med programmer- 
ne øg i stedet ønsket 
en god karatekamp på 
disketten. 

Trods alle trængsler, 
som bestemt ikke er 
ovre, har vi nu gode 
systemer for regn- 
skabsopstilling i di- 
visionsregnskaber med 
grafik - vi har for/ 
efterkalkulation - vi 
har opfølgning af in- 
direkte omkostninger 
i budgetansvarsområ- 
der - planlægnings- 
og driftsrapportud- 
skrivning - kapaci- 
tetsudnyttelse - 
fremdriftsrapport - 
materialeudskrivning 
udfoldningsprogram og 
materialeudskrift fra 
tegninger. 

Der er langt tilbage 
endnu, inden vi står 
ved vejs ende med EDB 
udnyttelse, men der 
er ikke meget i det 
udbudte materiale, 
der passer til en så 

ordreproducerende 
virksomhed med totalt 
blandet produktion, 
som vi tilhører. Der- 
for er vi nødt til at 
opfinde EDB-systemer, 
der passer til vort 
brug-   

Vi kan ikke have 
planlægningssystemer, 
der bliver en klods 
om benet - som bliver 
EDB for EDB's egen 
skyld. 

Men at det også bli- 
ver en stadig mere 
integreret del af 
smede-hverdagen, det 
er sikkert og vist. 
Forhammeren kommer 
mere i baggrunden, og 
det vil være tastatu- 
ret, der vinder frem. 
Flere og flere kommer 
til at trykke. på 
knapper og skrive li- 
ge så hurtigt på ta- 
sterne som korrespon- 
denter. 

Det var måske ikke så 
tosset, om et maskin- 
skrivningskursus ind- 
gik i lærlingeuddan- 
nelsen, eller hvad 
med et karatekursus? 
Karate har jo til 
formål at træne ud- 
øveren fysisk og ån- 
deligt, således at 
selvtillid, selvre- 
spekt og selvkontrol 
udvikles. 

ON 

  

Apropos! Verdens 
nordligste compu- 
terinstallationer 
er ikke blandt NOR- 
DENs bjørne, men på 
Svalbard. 
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for e&n sikkerheds skyld… 
Ved et jubilæum er 
det naturligt at se 
tilbage på tiden, der 
er gået, og jeg vil i 
denne artikel, i gro- 
ve træk, beskrive 
sikkerhedsorganisa- 
tionens arbejde i ju- 
bilæumsperioden. 

Dog har jeg ikke væ- 
ret med fra starten i 
1962, så mine kilder 
har været referater 
i arkivet og samtaler 
med medarbejdere, som 
har været med i sik- 
kerhedsarbejdet på 
daværende tidspunkt. 

Gennemlæsning af re- 
ferater fra SiU-møder 
gennem mere end 25 år 
efterlader det ind- 
tryk, at fra maskin- 
fabrikkens start, og 
for øvrigt også før, 
har sikkerhedsarbej- 
det været organiseret 

ganske godt. Af refe- 
raterne fremgår det, 
at man især koncentre- 
rede sig om at gøre 
forholdene tålelige 
for de medarbejdere, 
som befandt sig på 
stærkt belastede 
pladser i råjernspro- 
duktionen, og dem var 
der en del af. 

Ønsker om mere lys og 
bedre oprydning i 
værkstederne fremsat 
af SiR fra maskinfa- 
brikken til et SiU- 
møde dengang fremstår 
som bagateller i for- 
hold til risikoen for 
at få lungerne fyldt 
med støv og gummistøv- 
lerne med flydende 
jern. 

Af referaterne frem- 
går det, at netop på 
området værnefodtøj, 
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som det hed dengang, 
var man nødt til at 
gøre en ekstra ind- 

sats, og mange vil 
huske ingeniør Ivan 
Pedersens sjove og 
belærende tegninger, 
som også er brugt 
langt senere. 

  

I tresserne voksede 
maskinfabrikken, og 
Siu, som før havde 
haft medarbejdere fra 
råjernsproøduktionen 
i overtal, ændredes 
i takt dermed. I 
1972 trådte den nye 
arbejderbeskyttelses- 
lov i kraft, og sik- 
kerhedsarbejdet blev 
organiseret efter de 
nye regler. Samme år 
ophørte råjernspro- 
duktionen og med den 
en masse sikkerheds- 
mæssige problemer. 

For den nye organi- 
sation var der nok 
at gøre. Først finde 
egne ben at stå på, 

få valgt og uddannet 
SiR og dernæst udar- 
bejde retningslinier 
for arbejdet. Efter- 
hånden som årene 
gik, blev der lagt   

et stort arbejde i at 
få indarbejdet ruti- 
ner for eftersyn af 
elektrisk materiel 
samt løftemateriel, 
herunder kraner, 
stropper, kæder m.m. 
og rigtig brug af 
dem. 

At låve om på indgro- 
ede vaner er som be- 
kendt vanskeligt, så 
SiR har haft brug for 
en god portion smede- 
diplomati i maskinfa- 
brikkens første år. 

I takt med, at oplys- 
ningerne om risikoen 
ved svejserøg kom 
frem, begyndte inve- 
steringerne i sugema- 
teriel. Noget som 
stadig udbygges og 
forbedres. Pudsigt 
nøk vår der mange, 
som dengang var di- 
rekte imod det nymo- 
dens pjat, og det er 
måske ikke så mærke- 
ligt, især på bag- 
grund af, at mange 
havde været reparatø- 
rer ved råjernspro- 
duktionen og gået i 
forurening, der var 

meget værre. 

BEVAR HØRELSEN ? 
Mei. om JE Bavarn HØRE VÆRN NÆR. 
Aldis HOS FAR HERE 
gr 

  
vad stør - benyt Åareværn    



  

I de senere år er 
nødvendigheden af at 
passe på sig selv 
heldigvis gået op 
de fleste. Sidste 
vestering i renere 
luft er i maskinværk- 
stedet, hvor et mul- 
tisugeanlæg netop er 
taget i brug, og der- 
med er muligheden for 
at blive olietågen 
fra køle- og smøre- 
midler kvit til ste- 
de. 

for 
in- 

  

Fremtid 

Der er gennem tiden 
afholdt mange sikker- 
hedskonferencer med 
konsulentbistand, 
hvor nye ideer til at 
forbedre sikkerheds - 
arbejdet er kommet 

frem, og som noget 
nyt blev der i 1986   

afholdt et fyraftens- 
møde for alle medar- 
bejdere. Emnet var: 
Sundhedsskadelige på- 
virkninger ved svejs- 
ning. Der var stor 
tilslutning og til- 
fredshed med mødet, 
og på baggrund heraf 
besluttede SiU at 
gentage succesen i 
1987. 

Når dette læses, har 
der været holdt møde, 
denne gang med emnet: 
Køle-smøremidler og 
maling samt støv. Til 
begge møder har vi 
draget nytte af læge 
Lone Donbæk Jensens 
store erfaring inden 
for arbejdsmedicin. 

Ordet sikkerhed er 
undervejs nævnt ad- 
skillige gange. Ikke 
så mærkeligt, da det 
jo handler om sikker- 
hedsorganisationens 
arbejde gennem 25 år, 

Om det bliver bedre 
i årene fremover, af- 
hænger af os allesam- 
men. Rammerne er 
skabt. 

Jørgen Kristensen 

  

På rejse 
ALGERIET 

Bent Sønderby Larsen 
er 23. februar rejst 
til AIN TOUTA.   

Medarbejder - 
uddannelse 
Det udvalg for medar- 
bejderuddannelse, som 
NORDEN igennem mange 
år har haft, har vist 
sin berettigelse fle- 
re gange, bl.a. da 
Maskinfabrikken Nor- 
den i 1978 fik til 
opgave at bygge den 
nye kæmpestore grave- 
maskine til Cementfa- 
brikken Rørdal, blev 
der til svejsningen 
stillet krav om et 
specielt DIN-certifi- 
kat. På det tidspunkt 
blev et hold på 10 
svejsere sendt på 
kursus og vendte hjem 
med det fornødne cer- 
tifikat. 

Siden har vi til sta- 
dighed haft folk på 
svejsekursus, Både 
for at kunne leve op 
til mange opgavers 
ekstraordinært stren- 
ge svejsekrav og for 
at kunne gennemføre 
en stadig forbedring 
af den generelle 
standard. 

De opgaver, vi får, 
bliver mere og mere 
krævende, og vi har 
såt os for, at vi vil 
vokse med dem. Derfor 
er vi nødt til hele 
tiden at være med på 
det sidste nye, det 
mest avancerede inden 
for især svejsning. 
Dette har resulteret 
i, at vi har fået ud- 

dannet såvel svejse- 
ingeniør som svejse- 
tekniker, ligesom vi 
i 1986 havde ca. 40 
medarbejdere på ud- 
videde svejsekurser. 

SKS 
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I anledning af Maskin- 
fabrikken NORDENs 25 
års fødselsdag har re- 
daktionen bedt DEN 
GAMLE BOGHOLDER om at 
fortælle erindringer 
fra de første 21 år 
af denne periode, og 
det gør han da også 
gerne. 

NORDEN -fabrikken er 
vel nøk blandt de 
virksomheder i Dan- 
mark, der har ført den 
mest omflakkende til- 
værelse, hvilket jo i 
detaljer er beskrevet 
i det nummer af OBS, 
der blev udgivet i 
1982 i anledning af 
FLS" 100 års jubilæ- 
um» 

Fabrikken startede som 
teglværk for senere at 
overgå til cementfa- 
brik, og da det ikke 
mere var rentabelt at 
drive den som sådan, 
eksperimenterede man 
med forskellige for- 
søg med roterovnene, 
hvoraf eet slog igen- 
nem - hovedsagelig 
forårsaget af den an- 
den verdenskrig - nem- 
lig råjernsproduk- 
tionen, som varede i 
ca; 30 år; og 1 hvil- 
ken periode der des- 
uden fremstilledes 
andre ting og sager, 
bl.a. lavedes der en 
overgang flyvemaski- 
ner i hal S, der der- 
for i daglig tale of- 
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Den gamle Bogholder 

ger tilbage 

te kaldes for FLYVE- 
REN. 

Råjernsproduktionen 
krævede et større re- 
parationsmandskab til 
at klare de jævnlige 
break-down's på det 
efterhånden ret ned- 
slidte materiel. Ind 
imellem var der hel- 
digvis perioder, hvor 
maskinerne kørte 
godt, men så havde 
reparationsfoølkene 
ikke noget at se til. 
Denne situation var 
årsagen til, at in- 
geniørerne Poul Gier- 
sing og Willy Kok ud- 
kastede den tanke at 
benytte disse "ledige 
stunder" til at lave 
værkstedsarbejde for 
FLS og andre - et ar- 
bejde, der samtidig 
ville give et hårdt 
tiltrængt dæknings- 
bidrag til den stærkt 
konkurrenceramte rå- 
jernsproduktion. 

Man startede i det 
små med, at værkfører 
Poul Rusholt sammen 
med nogle få smede 
arbejdede for værk- 
stedsproduktionsafde- 
lingen i FLYVEREN. 
Den første ordre fra 
FLS indløb 11. april 
1962, hvilken dato 
man derfor vedtog 
skulle være Maskinfa- 
brikken NORDENs fød- 
selsdag. Det blev ret 
snart til flere or- 
drer - ikke alene til 
fremstilling af ma- 
skiner "hjemme", men 
også ordrer på monta-   

ge- og reparationsar- 
bejder indløb - ho- 
vedsagelig fra ce- 
mentfabrikkerne og 
Dansk Eternit-Fabrik, 

og det varede kun få 
år, før der i værk- 
stedsproduktionen var 
beskæftiget eet hun- 
drede mand, og da 
FLYVEREN efterhånden 
ikke kunne klare 
større bemanding, 
blev der i 1969 givet 
tilladelse til opfø- 
relse af en hal på 
1000 m2 (første etape 
af den nuværende hal 
P), der så udelukken- 
de skulle beskæftige 
værkstedsproduktions- 
folkene - bevillingen 
blev givet, fordi der 
på daværende tids- 
punkt udførtes en del 
underleverandgørarbej - 
de for Aalborg Værft. 

  

Da det ved råjerns- 
produktionen beskæf- 
tigede administra- 
tionspersonale ved 
forenklede forret-  



  

ningsgange kunne kla- 
re også denne del af 
NORDEN -aktiviteterne, 
viste det sig at være 
en god forretning, og 
der var således op- 
bygget et godt funda- 
ment til værksteds- 
produktionens videre- 
førelse som "ene- 
barn", da Det Danske 
Staalvalseværk i 1971 
opsagde aftalen med 
CEMENT-JERN KONSORTI- 
ET til ophør pr… 30. 
juni 1972. Konsorti- 
ets øverste ledelse 
var da også straks 
indforstået med, at 
fabrikken skulle 
fortsætte som maskin- 
fabrik, hvorved 180 
mennesker beholdt de- 
res arbejde på fa- 
brikken, der har be- 
skæftiget familiemed- 
lemmer gennem flere 
generationer - ved 
flere lejligheder er 
medarbejderne på NOR- 
DEN blevet betegnet 
som "Familien Norden", 

Ved overgangen var 
der rigtig mange ting, 

der skulle falde i 
hak, bl.a. med hensyn 

til forsyningerne med 
strøm, varme og vand, 
hvormed råjernsproduk- 
tionen havde været 
selvforsynende. Der 
måtte afholdes adskil- 
lige investeringer, 
der ikke forøgede pro- 
duktionen. Mange af 
disse arbejder besvær- 
liggjordes endvidere 
af, at der ikke - 
grundet NORDENS om- 
flakkende tilværelse - 
fandtes rigtige for- 
tegnelser over kabel- 
og kloakføringerne. 

I 1973 blev der truf- 
fet aftale med Aal- 
børg Portland-Cement- 
Fabrik, der dengang 
ejede grund og byg- 
ninger, om nedrivning 
af det gamle råjerns- 
anlæg, og fra den tid   

kan jeg huske, at man 
talte på knapperne, 
hvorvidt man skulle 
lade den gamle cement- 
lagerbygning nedrive 
eller lade den blive 
stående - den blev 
stående og er den dag 
i dag stadig i brug 
som værksted. Fra den 
tid husker jeg også, 
hvor ofte gravemaski- 
nerne var i ikke kort- 
lagte kabler - det 
var tit, at man måtte 
undvære telefonen i 
flere timer. Værre 
var det, da en entre- 
prenør i forbindelse 
med arbejdet for AKE 
med at nedlægge et 
nyt hovedkabel til 
fabrikken kom til at 

  

klippe det gamle 
over, inden tilkob- 
lingen af det nye 
havde fundet sted 
med det resultat, at 
medarbejderne fik en 
ekstra fridag. Hoved- 
vandledningen, der 
var blevet overtaget 
fra råjernsproduk- 
tionen og derfor var 
blevet noget tæret, 
sprang en kold vin- 
terdag. Resultatet 
af denne sprængning 
var, at baderummene 
ikke kunne bruges, 
og hvad værre var, 
at der ikke kunne 
skylles ud på toilet- 
terne.   

De fleste af bygnin- 
gerne var jo langtfra 
opført med henblik på 
maskinfabrikation, og 
da placeringerne hel- 
ler ikke var hen- 
sigtsmæssige, blev 
det selvfølgelig ikke 
til den mest ratio- 
nelle drift, men her 
kom NORDEN-ånden ind 
i billedet, Man fandt 
sig heri, idet medar- 
bejderne var indstil- 
let på over for le- 
delsen at bevise, at 
det var en rigtig di- 
sposition, der -var 
blevet truffet ved at 
lade fabrikken køre 
videre. De tilbage- 
blevne bygninger kræ- 
vede naturligvis sto- 
re reparations- og 
vedligeholdelsesud- 
gifter, bl.a. husker 
jeg, at taget på det 
gamle kulskur i blæ- 
sevejr gerne mistede 
nogle tagplader. 

Bygningerne skulle 
gerne præsentere sig 
bedre, end råjerns- 
anlægget havde gjort, 
og man hørte da også 
megen ros fra de om- 
kringboende, efter- 
hånden som arbejder- 
ne hermed tog form. 

I 1975 var man så 
langt med retablerin- 
gen, at man kunne in- 
vitere Aalborg by's 
samlede magistrat ud 
for at bese herlighe- 
derne. 

I råjernstiden blev 
også værkstedsproduk- 
tionen drevet under 
firmanavnet CEMENT- 
JERN KONSORTIET, 
hvilket selvsagt ik- 
ke var noget godt 
navn for en maskinfa- 
brik (i en periode 
måtte telefondamen 
ved opringninger ude- 
fra blot nævne tele- 
fonnummeret for at 
undgå misforståelser), 
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men i 1973 blev nav- 
net MASKINFABRIKKEN 
NORDEN så indført. 

Konsortiet, der eje- 
des halvt af FLS og 
halvt af APCF, blev 
ophævet i 1975, hvor 
FLS opkøbte såvel den 
anden halvpart som 
grund med resterende 
bygninger, og heref- 
ter er NORDEN blevet 
videreført som en di- 
rekte afdeling af mo- 
derfirmaet, d.v.s. 
NORDEN aflægger kun 
afdelingsregnskaber, 
der så indgår i FLS- 
regnskabet. 

I min maskinfabrik- 
tid (1962 til 1983) 
har jeg selvfølgelig 
haft mange oplevelser 
ud over de ovenfor 
nævnte, men det vil 
føre for vidt at kom- 
me for langt ind heri, 
men et par stykker 
skal dog med i min 
fortælling. 

På det store areal - 
tætliggende ved fjor- 
den - har der altid 
været et rigt fugle- 
liv, således er der 
mange måger, og 2 år 
i træk havde et måge- 

par udset sig den mo- 
bile kran, der dengang 
var i påkkeafdelingen, 
som rugeplads, og det 
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generede ikke beboer- 
ne synderligt, når 
man flyttede eller 
arbejdede med kranen. 
På samme måde havde 
et svalepar i flere 
år fået for vane at 
bygge deres rede i 
garagen ved kontor- 
bygningen med det re- 
sultat, at det i ru- 
getiden var forbudt 
at vippe porten ned. 

Den fælles ledelse for 
maskinfabrikkerne i 
Valby, Libeck og Aal- 
borg ønskede at få ud- 
arbejdet en langtids- 
plan for fabrikkerne, 
hvilket jo var en væl- 
dig god ide. Storebro- 
der i Valby startede 
og lod planlægningen 
indgå i et EDB-pro- 
gram, hvilket også 
var en god ide, men 
da investeringerne i 
programmet var ret 
kostbare, fik de små 
brødre besked om at 
anvende det samme pro- 
gram, hvilken ide ik- 
ke var så god, for det 
var ligesom min mange- 
årige gode medarbej- 
der Erik Olsen skulle 
gå med et sæt tøj, der 
var syet til sangeren 
Bamse, og de for NOR- 
DEN opnåede resulta- 
ter var ikke direkte 
anvendelige, men måt- 
te senere omarbejdes 
manuelt. For mit eget 
vedkommende var der 
dog det gode ved EDB- 
programmet, at jeg 
fik nogle dejlige tu- 
re ned til maskinfa- 
brikken i Luibeck. 

Som underleverandør- 
fabrik må man påtage 
sig mange forskellig- 
artede opgaver, og 
medarbejderne har væ- 
ret lige motiverede, 
hvad enten det dre- 
jede sig om slæbebå- 
den GOLIATH GØL, der 
blev søsat fra luf- 
ten (pr. kran), eller   

renoveringen af Aal- 
borg-tårnet. 

Efter min pensione- 
ring i 1983 er udvik- 
lingen på NORDEN 
fortsat, så fabrikken 
i dag fremstår som en 
tidssvarende fabrik - 
i hvert fald hvad ma- 
skineriet angår - 
nogle af bygningerne 
er måske nok stadig 
i en tilstand, som 
ikke er helt ønskvær- 
dig. Det ser heldig- 
vis ud til, at akti- 
viteterne er bibe- 
holdt ved opnåelse af 
tilstrækkelig med or- 
drer såvel fra FLS 
som fra "egne kunder", 
så beskæftigelsen på 
ca. 260 mand kan bi- 
beholdes i tiden 
fremover. 

Til slut vil jeg ger- 
ne lykønske MASKINFA- 
BRIKKEN NORDEN og 
dens medarbejdere, 
som med stor indsats 
og interesse har fået 
hjulene til at snur- 
re på NORDEN. Et til 
lykke til Willy Kok 
med, at hans initia- 
tiv i 1962 er lykke- 
des med et så godt 
resultat. Med aldrig 
svigtende ildhu har 
han i alle de 25 år 
stået for fabrikkens 
daglige ledelse. 

Held og lykke med fa- 
brikken næste 25 år! 
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2d-års regnskabet 
Det er skik og brug 
her i Danmark - og 
vel også i det meste 
af den øvrige verden - 
at man opstiller regn- 
skaberne i årlige ind- 
delinger - som års- 
regnskaber. Det er 
måske nok praktisk ud 
fra mange synspunkter, 
men man kunne måske 
nok have forestillet 
sig, at der kunne ha- 
ve været lagt andre 
intervaller til grund 
for regnskabsføringen. 

25 år for eksempel. 

NORDENS regnskabsaf- 
deling har forsøgt at 
lave et 25-års regn- 
skab, og herfra kan 
rapporteres følgende 
hovedtal: 

Der er i den 25-års 
periode afviklet 8 
millioner arbejdsti- 
mer - det svarer til 
5600 mandeår og bety- 
der, at der i maskin- 
fabrikken gennemsnit- 
lig har været beskæf- 
tiget 225 medarbejde- 
re. Beskæftigelsen på 
NORDEN har gennem de 
Sidste 17 år været 
overordentlig stabil. 

5 millioner af oven- 
stående timer er kon- 
teret direkte ind på 
ordrenumre og beteg- 
nes regnskabsmæssigt 
som "produktive ti- 
mer". De resterende 
3 millioner timer be- 
tegnes som henholds- 
vis "indirekte produk- 
tionstimer" og "om- 
kostningstimer", Dis- 
se sidstnævnte kate- 
gorier deles rent kal- 
kulatorisk ud på de 
enkelte ordrer.   

Omsætningen opsumme- 
ret i 25-års perioden 
har andraget ca. 1 
milliard - uden at der 
er taget hensyn til 
inflation. 

lønnen få-doblet 
Inflationen kan illu- 
streres ved, at time- 
lønnen for en smed 
i 1962 var godt 6 kr. 
Den er nu vokset til 
næsten det 13-dobbel- 
te: 

Det samlede regnskabs- 
resultat før skat har 
været 75 millioner. 

  

  

NORDEN har altså i 
gennemsnit indtjent 
3 millioner om året. 
Der konstateres posi- 
tiv indtjening gennem 
alle årene. 

Investeringerne har 
beløbet sig til 35 
millioner og de op- 
summerede afskrivnin- 
ger til 17 millioner. 

Vi har forelagt det 
opstillede 25-års 
regnskab for vor re- 
vision, der anerken- 
der regnskabsprincip- 
pets rigtighed. 
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NORDEN har haft en usædvanlig stabil 
beskæftigelse gennem de sidste 17 år 
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Fyraftensmøde 

  

Igen i år arrangerede 
Sikkerhedsudvalget 
fyraftensmøde - dette 
fandt sted tirsdag 
den 24. februar i 
NORDENS kantine. 

Emnet var denne gang: 
Sundhedsforhold om- 
kring maling, opløs- 
ningsmidler, køle/ 
smøremidler og støv, 
og det var også i år 
læge Lone Donbæk Jen- 
sen, der nu arbejder 
på Arbejdsmedicinsk 
Klinik i Århus, der 
kom med oplæg til de- 
bat omkring dette em- 
nes 

Frede Jensen bød vel- 
kommen til de mange 

fremmødte - 65 - og 
specielt til læge 
Lone Jensen. 

At det er farlige 
midler, der arbejdes 
med, var vist ingen 
i tvivl om. Diskus- 
sionen omkring disse 
ting har først rigtig 
taget fart inden for 
de sidste 10 år, og i 
denne période er ca. 
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1700 skader blevet 
anerkendt som ar- 
bejdsskader. 

I dag regner man med, 
at ca. 200.000 arbej - 
der med disse stof- 
fer - mellem 200 og 
300 forskellige. 

Heldigvis, sagde Lone 
Jensen, er forbruget 
for nedadgående. Nog- 
le af de farligste 
stoffer er helt for- 
svundet og erstattet 
af andre mindre far- 
lige. Men det er me- 
get vigtigt med ef- 
fektiv udsugning og 
personlig beskyttel- 
se, Man skal selv væ- 
re meget opmærksom på 
symptomer - såsom 
unaturlig træthed og 
svigtende hukommelse. 

Med hensyn til slibe- 
støv, der er en med- 
virkende årsag til 
stive lunger, har der 
været foretaget en 
svensk undersøgelse 
på en fabrik, der 
fremstiller slibeski- 
ver. Her viste under- 

  

  

søgelsen, at der in- 
gen kræftrisiko er 
ved selve fremstil- 

lingen. 

Et af spørgsmålene 
til Lone Jensen var, 
hvad man kan gøre, 
hvis ens læge er util- 
bøjelig til at anmel- 
de en arbejdsskade. 
Lone Jensen svarede, 
at man kan henvende 
sig i sin fagfore- 
ning, der kan hen- 
vise direkte til 
Arbejdsmedicinsk Kli- 
nik. 

Personalig 

    UI sg 

Fra 1987-03-01 er 
assistent Erik Peder- 
sen udnævnt til bog- 
holder og vil heref- 
ter deltage i boghol- 
deriets arbejde samt 
deltage i opgaver på 
lønningskontoret og 
i indkøbsafdelingen.  



  

Fleksibilitet NORDENS styrke 
Fremstilling af store 
cylindriske emner, her 
mølletårne og begtanke 

  

Stålkonstruktioner, 
her en sektionsdel til 
verdens største dybde- 
gravemaskine 

  
   
    

Bygning af store skibssektio- 
& ner, her søsættes bugserbåden 
EN GOLIATH. GØL fra NORDENS kaj 
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