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Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Olympisk 
gruppesamarbejde 

Den 24. olympiade er 
nu forbi, og ingen 
vil drømme om, at nr. 
25 vil udeblive. 

Siden starten i 1896 
har der været et utal 
af kriser, heriblandt 
2 verdenskrige, men 
trods vanskeligheder- 
ne og gennem årene 
flere forsøg på at 
stoppe olympiaderne 
har idrætsfolkene og 
lederne stået sammen 
og .hvert 4. år tændt 
den olympiske ild. 

Olympiaderne viser en 
del om, at sammenhold 
gør stærk, og i FLS 
står vi nu over for 
en fase, hvor vi skal 
gøre os klart, hvad 
vi kan vente os i 
1992 i forbindelse 
med DET INDRE MARKED 
£ EF: 

Et stærkt sammenhold 
og samarbejde blandt 
FLS-gruppeselskaberne 
vil gøre os rustet 
til at udnytte mulig- 
hederne og afværge 
eventuelle trusler. 
Konkurrencen vil bli- 
ve hård, og kun de 
stærkeste virksomhe- 
der vil kunne bestå 
på et sådant marked 
uden indre grænser, 

Hvad kan det enkelte 
gruppeselskab gøre 
for at yde sit bidrag 
til den fælles styr- 
kelse? På NORDEN har 
vi drøftet dette 
spørgsmål ud fra vor 
situation i helheden, 
og på basis af disse 
diskussioner har vi   

skitseret en hand- 
lingsplan, der omfat- 
ter: 

Samarbejdsmulighe- 
der; 

Anålyse af tidlige- 
re samarbejde. 

Initiativer for at 
få skabt yderli- 
gere dialog med 
gruppeselskaber- 
ne. 

Hvad kan vi tilby- 
de? 

Hvad kan øvrige 
gruppeselskaber 
tilbyde? 

Medvirke til natur- 
lig "gruppe-til- 
id, 

Fælles grupperepræ- 
sentation på mes- 
Ssér o.lign. 

Når man taler om 
gruppesamarbejde, 
tænker man først og 
fremmest på en intern 
samhandel. Det er ik- 
ke mindre vigtigt, at 
gruppeselskaberne kan 
støtte hinanden på en 
lang række felter, 
såsom teknologi, mar- 
kedsorientering samt 
evaluering af konkur- 
rence- og serviceni- 
veau. 

Og der ligger et ikke 
uvæsentligt udvik- 
lingspotentiale, når 
nye produkt- eller 
markedsmuligheder kan 
skabes i et samarbej- 
de. mellem ta eller 
flere gruppeselska- 
ber



Et samarbejde mellem 
gruppeselskaberne 
skulle gerne medføre 
en styrkelse af FLS 
som helhed og føre 
til en styrkelse af 
hvert enkelt selskab 
og herigennem opnåel- 
se af en maksimering 
af gruppens DB. 

På NORDEN ser vi frem 
til et udvidet samar- 
bejde med gruppens 
selskaber, så vi i 
fællesskab nu og i 
fremtiden kan holde 
liv i FLS-flammen. 
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Stof til december- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 24. november.   

Fagenes fest 
En gammel traditions- 
rig begivenhed, der i 
Aalborg blev genopli- 
vet på Aalborg Vædde- 
løbsbane efter 15 års 
forløb. 

NORDEN var med i såvel 
konkurrencer som i op- 
toget fra, Aalborg hav- 
nefront. Ved sidst- 
nævnte var NORDENS 

bil udsmykket med dre- 
jebænk, flag og is- 
bjørn. Efter vognen 
fulgte 20 veloplagte 
svende, ens i tøjet 
med hvide kasketter, 
hvide T-shirts og blå 
arbejdsbukser, et flot 
indslag i optoget, der 
præsenterede NORDEN 
både smukt og fagligt. 

Konkurrencerne blev 
afviklet i bedste 
sportslige ånd, og på 
trods af, at det ikke 
var nogen olympiske 
lege, blev der gået 
til sagen, som gjaldt 
det guldmedaljer. NOR- 
DEN deltog i cykelløb, 
æggeløb, sækkevædde- 
løb, wienerstigeløb 
samt masteklatring. 

De bedste resultater 
blev opnået i cykel- 
løbet og i maste- 
klatring. I begge   

discipliner opnåede 
NORDEN ærefulde 2.- 
pladser efter god ind- 
sats, 

Cykelløbet, der var et 

stafetløb med 6-mands- 
hold, var en udmarven- 
de opgave på den tun- 
ge travbane. Der blev 
set cykelryttere, der 
var så medtagne, at 
de faldt af cyklerne 
ved skift. NORDENs 
hold bestod af Bjarne 
Maylann, Oluf Hansen, 
Jens Nielsen, Hans 
Jørgen Christensen, 
Henrik Kristensen og 
Torben Stub og viste 
overbevisende kørsel. 

Masteklatring var en 
1-mands-opgave. Her 
blev NORDEN repræsen- 
teret af Arne Jensen, 
der ydede en flot 
indsats, som var me- 
get tæt på første- 
pladsen. 

Alt i alt et festligt 
og fornøjeligt arran- 
gement, hvor NORDEN 
på alle måder gjorde 
sig positivt bemær- 
ket. Vi håber natur- 
ligvis, der bliver 
lejlighed til at gen- 
tage succesen, 

 



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1988-10-06 
kl. 15.10 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Frede Jensen 

Som suppleanter for 
Ole Nielsen og Allan 
Hansen var mødt Erik 
Olsen og Peder Holst 
Larsen. 

I mødet deltog Poul 
Erik Sand som gæst. 

Frede Jensen bød 
velkommen, specielt 
til suppleanter og 
gæst. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Ingen. 

Forskellige udvalg 

re E af- 
oldt møde 88-09-22, 

Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde s1- 
den sidste SU-møde, 
Ejarne Maylann Peder- 
sen henstillede, at 
der ved sandblæsning 
tages hensyn til om- 
givelserne, især når 
vindretningen er i 

nordvest. 
I hal M/N/R/U/A er 
der stadig kæder, der 
mangler kontrol og 
eftersyn, hvilket der 
vil blive set på. 
Vedrørende vand i 
trykluft i hal P vil 
problemet blive søgt 
løst. 
På Bjarne Maylann Pe- 
dersens forespørgsel 
om hal 5' fremtid 
svarede Poul Erik 
Sand, at der ikke er 
konkrete planer med 
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hal S, men man har 
undersøgt prisen på 
en eventuel fornyelse 
af taget i. forbindel- 
se med muligheder for 
fremtidig udnyttelse. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen henstillede, at 
man i så tilfælde hæ- 
ver taget. Der er for 
lidt løftehøjde. 
Peder Holst Larsen 
efterlyste mere flek- 
sibilitet med hensyn 
til omrokeringer af 
personale mellem pro- 
duktion og montage. 
Det har vist sig van- 
skeligt at få folk, 
der har været sendt 
hjem for at arbejde 
på fabrikken, ud i 
montageafdelingen 
igen til en bestemt 
opgave. Han mente, at 
der måtte være ordrer, 
der kunne afbrydes, 
mens opgaven blev 
løst i montageafde- 
lingen. 
Willy Kok svarede, 
efter at SU havde 
drøftet spørgsmålet 
indgående, at det er 
ønsket, at de to af- 
delinger kører så 
selvstændigt som mu- 
ligt med ringe over- 
lapning, så de opti- 
malt kan udnytte hver 
sin struktur. Sving- 
ninger i personalebe- 
hov er uundgåeligt, 
og det spørgsmål kan 
kun løses ved et nært 
samarbejde mellem dem, 
der har ansvaret for 
de forskellige afde- 
linger. Der er kun 
i ringe omfang mulig- 
hed for udsættelse 
af ordrer på fabrik- 
ken.   

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 90 
mand i 12 uger 
(100 %) og i maskin- 
og montageværkstedet 
til 20 mand i 12 uger 
(100 %). 
Udearbejde: I Aalborg 
er der be kerrngelse 
til 15 mand i 1 uge, 
i Mariager til 10 
mand i 2 uger, på 
Så SEE til 6 mand 
i uger (fra uge 
44). 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigelse til 1 mand i 
Algeriet i 12 uger og 
1 mand i Sverige i 3 
uger. 
Peter Søndergaard op- 
lyste, at man har få- 
et en montageopgave i 
forbindelse med silo, 
og at man forbereder 
sig til en større op- 
gave på Sjælland. 
Frede Jensen oplyste, 
at der gøres et stort 
arbejde for at skaffe 
ordrer. Der er såle- 
des i august afgivet 
30 tilbud og i sep- 
tember 26 tilbud med 
en samlet tilbudssum 
på henholdsvis 15 og 
100 mill. 
Der er kontakter an- 
gående lagermaskiner 
til et dansk kraft- 
værk. Endvidere sø- 
ger vi muligheder i 
Sverige. 
1 forbindelse med be- 
søg i Sverige spurgte 
man, om vi havde 
svejsere, der var in- 
teresseret i arbejde 
i Sverige. Det vil 
antagelig dreje sig 
om 1/2 år eller mere, 
og det har vi lovet 
at undersøge . 
Peder Holst Larsen 
oplyste, at han hav- 
de været i forbindel-



se méd firmaer i Sve- 
rige, som udsender 
folk til reparations- 
arbejde, og han men- 
te, at der måske her 
lå en mulighed for 
Norden. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen mente ikke, at 
ordningen vedrørende 
tilkaldelse af trucks 
og kraner fungerede 
tilfredsstillende. 
Måske skulle man gå 
tilbage til den tid- 
ligere ordning med en 
kaldecentral. 
Der vil blive set på 
spørgsmålet og talt 
med de forskellige 
truckførere. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen mente, det gav 
for megen spildtid, 
at magasinet var 
flyttet. 
Frede Jensen lovede 
at tage spørgsmålet 
op med pågældende 
værkfører med hensyn 
til planlægningen. 
Tingene skal være til 
stede i montageværk- 
stedet, så det ikke 
er nødvendigt at for- 
lade arbejdet. 
Investeringer: 2 stk. 
Migatronic svejsevær- 
ker, computer og 
printer i indkøbsaf- 
delingen, svejsema- 
skine i hal M, belys- 
ning i hal R, tele- 
fax i salgsafdelin- 
gen, Modulex skilte, 
tegnemaskine. 

Erik Olsen oplyste, 
at der regnes med, at 
det budgetterede re- 
sultat for 1988 hol- 
der. 
Under dette punkt 
drøftede SU mulighe- 
den for samarbejde 
mellem de forskellige 
virksomheder. 
Arne Nielsen men- 
te, at det måske 
var billigere at   

købe assistance ude- 
fra end at have tek- 
nikere til et bestemt 
stykke arbejde, hvor- 
til Frede Jensen sva- 
rede, at det er nød- 
vendigt, at Norden 
har sin egen konstruk- 
tionsafdeling, der 
skal varetage alle 
konstruktionsopgaver- 
ne. 

Produktions- 

forberedelsen 

Bjarne Maylann Peder- 
sen mente ikke, pro- 
duktionsforberedelsen 
fungerede tilfreds- 
stillende, når ordrer 
bliver sat til side 
midlertidigt på grund 
af manglende materia- 
ler, og man i stedet 
starter på en ny or- 
dre. Denne fremgangs- 
måde koster dyrt. 
Frede Jensen var enig 
i, at produktionsfor- 
beredelsen kunne være 
bedre, og det forsø- 
ger man nu at forbed- 
re ved, at projektle- 
deren sammen med kon- 
struktionsingenigren 
og produktionschefen 
finder frem til, i 
hvilken rækkefølge 
man skal have tegnin- 
gerne, og hvornår man 
skal købe materialer- 
ne ind. 
Peder Holst Larsen 
bemærkede, at man hav- 
de haft lignende pro- 
blemer i montageafde- 
lingen, hvor der plud- 
selig mangler noget, 
og man ikke kan komme 
videre. 

Rullende materiel m.m. 

Bjarne Maylann Peder- 
sen ønskede oplyst, 
om der holdes kontrol 
med, hvornår det rul- 
lende materiel træn- 
ger til en udskift-   

ning i stedet for alle 
de reparationer, der 
sker løbende. 
Poul Erik Sand svare- 
de, at alle maskiner 
har et kontonummer, 
hvor man kan sé, hvåd 
reparationer har ko- 
stet. Det bliver vur- 
deret, om det er Time- 
ligt åt reparere, el- 
ler der bør foretages 
en udskiftning. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ankede over, at 
tilsynsrapporter over 
kraner ikke blev frem- 
vist. Frede Jensen l10o- 
vede at fremlægge rap- 
porterne. 
Willy Kok bemærkede, 
at man bruger et spe- 
cialistfirma til at 
foretage tilsyn for at 
udelukke, at der fore- 
tages diagnoser på 
forkert grundlag. 

Ferie 1989 

Ferieudvalget fremkom 
med forslag til de 
indeklemte dage i for- 
bindelse med ferien 
1989, men der var ik- 
ke enighed om fastlæg- 
gelse af sommerferien. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ønskede ferien 
lagt inden for de 7 
uger, hvor der er sko" 
leferie. 
SU drøftede ferielæg- 
ningen, og man nåede 
ikke til enighed: 
Willy Kok fremhævede, 
at fabrikkens tarv må 
være det afgørende, 
hvilket vil sige 3 
ugers ferielukning. 
Selvfølgelig vil der 
være mulighed for i 
særlige tilfælde at 
dispensere herfra. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen og Arne Nielsen 
ønskede ferieudvalget 
afviklet, indtil der 
kom nye ideer frem 
vedrørende fastlæggel- 
se af ferien. 
Montageafdelingen er 
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ikke omfattet af de 3 
ugers ferielukning. 

Registrering af 

medarbejdere 

Arne Nielsen foreslog, 
at der nedsættes et 
teknologiudvalg til 
at se på registrering 
af medarbejdere og 
brugen heraf samt an- 
dre teknologispørgs- 
mål. 
SU var enige om, at 
formand og næstfor- 
mand i SU finder frem 
til medlemmerne af 

det nedsatte udvalg. 
Willy Kok vil på næ- 
ste SU-møde fortælle, 
hvad der er registre- 
ret om medarbejderne, 
samt gøre rede for, 
hvad man har i tan- 
kerne med hensyn til 
EDB. 

Eventuelt 

Bjarne Maylann Peder- 
sen gjorde opmærksom 
på, at man havde und- 
ladt at sætte et op- 
slag op om en ny 
stilling, som flere 
medarbejdere ville 
have søgt. 
Willy Kok beklagede, 
at opslaget ikke var 
kommet op. 
Bent Pedersen og Bjar- 
ne Maylann Pedersen 
ønskede at få lov at 
bruge kontorer, som 
ikke anvendes, til 
Idrætsforeningen m.m. 
Willy Kok lovede at 
se på det. 

Næste mødeleder: 
Kurt Møller Nielsen 

Mødet hævet kl. 17.30.   

Idefabrikken 
En virksomhed er nødt 
til hele tiden af fa- 
brikere nye ideer. 
NORDENS fremtid lig- 
ger i høj grad skjult 
i ideer, som vi endnu 
ikke har fået. 

Hvordan får vi nye 
ideer? 

  

Ja, ser vi på indhol- 
det af forslagskas- 
sen, så ville en 
fremmed ud fra spin- 
delvævet over brev- 
sprækken være mere 
end overbevist om, at 
medarbejderne på den- 
ne fabrik er fuld- 
stændig tomme før ny- 
tænkning. 

Egentlig er det. jo 
ganske forstemmende, 
at der ikke bare er 
een eneste medarbej - 
der på NORDEN, der er 
i stand til at kre- 
ere en ide eller et 
forslag. Hvordan ser 
det da ikke ud i re- 
sten af landet? 

Kan det være firmaets 
skyld? Modstand mod 
nye ideer er jo vel-   

kendt. Idemagere er 
ofte besværlige. Nu 
gik det lige så godt 
på den gammeldags ma- 
ner. Dræber vi nye 
ideer? 

Eller ligger det ind- 
bygget i den danske 
mentalitet, at man er 
meget tilbageholdende 
med at træde frem med 
nye ideer. Mand og 
mand imellem er vi 
vist slemme til at 
nedtrampe nye ideer, 
allerhelst når de er 
så friske og ubeskyt- 
tede som muligt. Ide- 
magere skal i hvert 
fald ikke tro, at de 
er noget. 

som spæde planter 
Det er især den før- 
ste tid, der er kri- 
tisk for en ny ide. 
Ideer fødes jo lige 
som spæde planter, og 
de skal som bekendt 
behandles med omsorg. 
Se blot på gartneren, 
når han planter de 
små stiklinger ud i 
det tidlige forår. 

  

Han tåger nænsomt på 
dem. Det er dem, der 
skal være hans leve- 
brød, når planterne 
gror til.



Præcis sådan er det 
med nyudklækkede ide- 
er. Det er også små 
ubeskyttede væsener, 
der ikke har fundet 
en endelig form, og 
dem må der tages var- 
somt på - og ikke 
grines af. 

  

Ikke alle ideer er 
gode. Faktisk er det 
godt, hvis bare 1 ud 
af 10 ideer er blot 
nogenlunde brugbar. 
Og det er den endda 
typisk kun i forbin- 
delse med en anden 
'god ide', som måske 
er undfanget et an- 
det sted under helt 
andre omstændigheder. 

At få gode ideer op- 
fatter nøgle som det 
samme som at opfinde. 
Det er bestemt ikke 
tilfældet. Selvfølge- 
lig kan man få gode 
ideer til helt nye 
produkter og lignen- 
de ved helt geniale 
opfindelser. Men no- 
get af det, som NOR- 
DEN og dens medar- 
bejdere kan leve vi- 
dere på, er nok ik- 
ke helt nye opfindel- 
ser, men i højere 
grad kombinationer 
af eksisterende mu- 
ligheder. 

Hvorledes kan vi ud- 
nytte den omstændig- 
hed, at vi har en   

havn - har gode 
pladsforhold o.s.v. - 
på en bedre måde, end 
vi gør det i dag? 

Det kræver, at vi til 
stadighed i tankerne 
kombinerer fabrikkens 
stærke og svage si- 
der. Pludselig ser vi 
måske en mulighed, vi 
ikke havde øje for 
før. Måske havde den 
tidligere været frem- 
me i en helt anden 
sammenhæng, hvor den 
var blevet forkastet. 
Det må ikke komme 
ideen til skade. 

SØ 
nd 
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Det har vi prøvet 

far. 
Arbejde med ideer tå- 
ler ikke det bagkloge 
og negative: "Det har 
vi prøvet for 10 år 
siden'. Det kræver 
tværtimod en åbenhed 
mod nye kombinations- 
løsninger og systema- 
tisk arbejdsmetode 
til at gennemarbej de 
flere forslag til   

løsning af et pro- 
blem og sluttelig 
vælge den bedste mu- 
lighed. 

Det var faktisk, hvad 
Sherlock Holmes i sin 
tid sagde: 

Først samler man 
kendsgerningerne 
sammen - først derpå 
træffer man sin be- 
slutning, kære 
Watson. 

Det spændende ved 
udviklingen er, at 
den ikke stopper. 
Men det kræver en 
stadig tilførsel af 
nye ideer. 

Og hvorfor skulle de 
ikke komme på "ide- 
fabrikken NORDEN"? 

FJ 

Kantine - 
Udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1988-09-22. 

Fraværende: Erik Pe- 
dersen. 

1. Borde og stole er 
repareret. 

2. Den forøgede efter- 
spørgsel på lune 
retter om fredagen 
har bevirket, at 
man vil forsøge at 
finde en ordning 
for stadig at kun- 
ne servere disse. 

3. Udvalget indhenter 
forskellige tilbud 
med henblik på 
budgettet for 
1989.



Med dise så stor som RUNDETÅRN 
FLS" disc reclaimer 
er et forholdsvis ny- 
udviklet produkt, som 
har fundet sin form 
og sit marked siden 
1980. Det har gennem- 
gået en fantastisk 
udvikling, der kan 
bringe tanken hen på 
de bekendte hunde i 
H. C. Andersens even- 
tyr om Fyrtøjet. 

Set i udviklingens 
bakspejl startede ma- 
skinen med en disc- 
størrelse, som kunne 
minde om hunden med 
øjne som tekopper. Få 
år efter blev mølle- 
vinge-stadiet passe- 
ret - og for tiden 
fremstilles ex. disc 
reclaimer, der tåler 
sammenligning med 
superhunden i eventy- 
ret, og den havde som   

bekendt øjne så store 
som Rundetårn. 

Disc reclaimeren, der 
nu ér ved at være 
færdigbygget på NOR- 
DEN, er verdens stør- 
ste. Den roterende 
disc har en diameter 
på 36 m, og det vil 
faktisk sige, at Run- 
detårn magelig kunne 
ligge udstrakt på den 
og få sig en velfor- 
tjent svingtur i an- 
ledning af Christian 
den Fjerde året. 

Nå, det sker nok ikke 
i denne omgang - des- 
værre. Disc reclaime- 
ren skal til Amerika 
og yde sin kunst. Så 
Rundetårn kan blive 
stående på sin plads 
i Købmagergade og la- 
de tankerne gå på 

  

  

langfart: "Skade at 
Amerika ligge skal 
så langt herfra". 

okal arbejde i 

minedrift 
Disc reclaimeren skal 
leveres til firmaet 
FMC i Pocatello i 
Idaho i den nordlige 
del af USA. 

Den amerikanske virk- 
somhed fremstiller 
fosfat, og på grund 
af klimaet kan udvin- 
dingen kun finde sted 
i en begrænset del af 
året. 

Derfor er det nødven- 
digt med et kæmpela- 

  

  

  
  

    

  

      
 



ger for råmaterialer- 
ne af hensyn til den 
videre oparbejdning - 
og det er her disc 
reclaimeren med til- 
hørende stacker kom- 
mer ind i billedet. 

Maskinen skal betjene 
to lagerbaner, som 
ligger parallelt, og 
som hver har en læng- 
de på 1000 m -- 1 km - 
og en bredde på 42 m. 
Det giver tilsammen 
et lagerareal så stort 
som et mindre hus- 
mandsbrug - nemlig 
15 tønder land. Da 
det er den samme disc 
reclaimer, der skal 
betjene begge lager- 
strengene, har FLS 
måttet konstruere en 
tværgående transport- 
vogn, Som også er ud-   

ført på NORDEN. 

Når maskinen arbejder, 
"bestryger" den rote- 
rende disc et areal 
som to een-familie- 
huse svarende til 

450 m2, 

Isbjørnekoldt 
Temperaturen på ar- 
bejdsstedet varierer 
mellem -30 til +309, 
På grund af den meget 
lave vintertemperatur 
er maskinen fremstil- 
let af finkornet lav- 
temperatur-stål. 

Det bliver et impone- 
rende syn, når den 
store skråtstillede   

disc - med Rundetårns 
dimensioner - sætter 
sig i gang og sender 
en strøm af materia- 
ler på 400 tons i ti- 
men til videre forar- 
bejdning på fabriks- 
anlægget. 

De kan déres kram - 
konstruktørerne hos 
FLS. 

På NORDEN er vi pårat 
til at fremstille 
flere disc reclaimere 
og andre maskiner i 
Rundetårn-klassen og 
derover. Vi vil endda 
sige som Storm Pi: Vi 
kunne skrue gevind på 
Rundetårn - men det 
blev meget dyrt. 

KA/WK 

  

  
  

   



90-års fødselsdagen 
Ved I, hvem der har 
90-års fødselsdag den 
12. november 1988? 

Nej - det er ikke den 
elskelige miss Sophie, 
der gang på gang har 
fejret sin 90-års 
fødselsdag i TV- 
sketchen, der tænkes 
på. Ej heller hendes 
galant opvartende - 
også aldrende - but- 
ler, James, med det 
tilbagevendende 
spørgsmål: "Same 
procedure as last 
year?". 

Hvis I derimod gætter 
på den tredie hoved- 
persøn i stykket - 
nemlig isbjørnen for- 
an kaminen, som but- 
leren er gået og fal- 
det over i årevis —=- 
er I meget nærmere 
ved løsningen. 

For den 12. november 
1988 bliver NORDEN- 
isbjørnen - sammen 
med sin gamle fa- 
brik - 90 år. Netop 
på denne dato i 1898 
grundlagde en kreds 
af aalborgensere Ce- 
ment-fabrikken "NOR- 
DEN" ved gården "Jo- 
hannesminde" få kilo- 
meter uden for Aal- 
borg. Der var excep- 
tionelt velegnede rå- 
materialer og gode 
afskibningsmulighe- 
der. 

Fabrikken producerede 
cement i 40 år, og 
den bjørnestærke NOR- 
DEN-cement blev ud- 
skibet over NORDENS 
havn til store dele 
af verden. I 1939 
blev roterovnene om- 
stillet til fremstil- 
ling af råjern efter 
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en ny, revolutioneren- 
de metode. 

Råjernsprocessen holdt 
ilden vedlige i ovnfy- 
rene gennem 32 år, men 
i 1972 måtte den opgi- 
ves på grund af frem- 
komst af nye og mere 
rationelle fremstil- 
lingsmetoder. 

Heldigvis havde man en 
halv snes år tidligere 
under primitive for- 
hold startet en ma- 
skinproduktion, der i 
løbet af kort tid an- 
tog en størrelse og 
betydning, så beskæf- 
tigelsen på fabrikken 
kunne fortsætte. NOR- 
DENs historie er en 
erhvervs-trilogi: Ce- 
ment - råjern - ma- 
skinkonstruktioner. 

Alt i alt har NORDEN 
gennem 90 år været en 
travl og stabil ar- 
bejdsplads for ca. 
250 aalborgensere. 

Den gennemgående fi- 
gur i alle 90 år har 
været NORDENS is- 
bjørn - oprindelig 
valgt som logo for at 
understrege NORDEN- 
navnet og cementens 
styrke - men gennem 
hele perioden et sam- 
lingssymbol i gode og 
trange tider. Fra sin 
ophøjede position 
over indgangsportalen 
til kontorbygningen 
har den trofast vog- 
tet over "NORDEN" - 
ånden. 

NORDENS oprindelige 
fødselsdag markeres 
ikke mere på fabrik- 
ken. Indtil for få 
år siden blev medar- 
bejder-jubilæer fest-   

ligholdt samlet på 
dagen. Så blev der 
fortalt spændende 
historier om "gamle 
dage" på NORDEN. 

Maskinfabrikken NOR- 
DEN har naturligvis 
også taget det stør- 
ste danske rovdyr 
til sig som logo. 
Det skal stå for 
vækst her i Aalborg- 
området med skabelse 
af nye, stabile ar- 
bejdspladser. Det 
vil NORDENS isbjørn 
gerne medvirke posi- 
FIVE TEL. 

Hip hurra for Bamse- 
far! 

 



  

NORDEN skænker ny 

isbjørn til 100 

NORDENS isbjørn får 
nu en ny kollega i 
Aalborg Zoo. En hun 
på 13 år, som skal 
gøre sit til en for- 
øgelse af den aal- 
børgensiske isbjørne 
bestand. 

På NORDEN er medar- 
bejdere og ledelse 
ikke i tvivl om, at 
netop isbjørnen hid- 
til har været et 
stærkt symbol på en 
stabil arbejdsplads 
gennem en meget lang 
årrække. Den bør og- 
så fremover stå som 
forbillede for vækst 
i antallet af ar- 
bejdspladser her i 
Aalborg. 

Derfor har NORDEN be 
sluttet at skænke is- 
bjørnen til Zoo. 

Isbjørnen kommer til 
Aalborg midt i okto- 
ber og bliver navn- 
givet den 12. novem- 
ber - på Norden- 
fabrikkens og Norden- 
isbjørnens 90-års 
fødselsdag. 

    

dVEJSEPAgSU 
Den 1. september kl. 
15.30 blev der afholdt 
orienteringsmøde om 
resultatet af den un- 
dersøgelse, som en del 
af NORDENs medarbejde- 
re har deltaget i. 

Frede Jensen bød vel- 

kommen til ca. 40 mø- 
dedeltagere og de 2 
gæster Sigve Christen- 
sen fra Arbejdsmedi- 
cinsk Klinik og Morten 
Danielsen fra AUC og 
udtrykte tilfredshed 
med, at interessen for 
at høre om resultatet 
var stor. 

Sigve Christensen ind- 
ledte med at fortælle 
om undersøgelsens for- 
mål, nemlig at finde 
ud af, om metalarbej- 
dere (svejsere) har 
større risiko for ned- 
sat sædkvalitet på 
grund af arbejdet end 
andre. 

Formodning om, at det 
var tilfældet, førte 
til, at der i foråret 
1987 startede en om- 
fattende undersøgelse 
af metalarbejdere i 
Aalborg-området. Af en 
gruppe på 672 perso- 
ner, som fik et spør- 
geskema, besvarede 537 
spørgsmålene, og på 
baggrund af disse 
valgtes til sidst 135 
personer fordelt på 
6 virksomheder (25 på 

NORDEN) til videregå- 
ende undersøgelser, 
såsom samtale, hel- 
bredsundersøgelse, 
blod-, urin- og sæd- 
prøver m.m. 

Analyserne af de man- 
ge prøver gav ikke 
det forventede resul- 
tat, idet man havde     regnet med mere mar- 

dersøgelse 
kant forskel mellem 
f.eks. rustfri stål- 
svejsere og sort- 
jernssvejsere, Heller 
ikke forskellen mel- 
lem svejsere og kon- 
trolgruppen (elektri- 
kere) var så stor, at 
man med sikkerhed 
kunne sige, åt svejs- 
ning var årsag til 
nedsat sædkvalitet, 
men nogle af målere- 
sultaterne kunne ty- 
de på, at svejsning 
har en uheldig virk- 
ning. 

Morten Danielsen, 
AUC, dér sammen med 
Erik Bech fra Svejse- 
centralen i Køben- 
havn havde foretaget 
målinger af svejserø- 
gen med personbåret 
udstyr og baggrunds- 
forureningen med sta- 
tionært måleudstyr, 
redegjorde for resul- 
tatet af målingerne, 
der i flere tilfælde 
viste overtrædelse af 
grænseværdierne, især 
var baggrundsforure- 
ningen (svejserøg, 
slibestøv, støv fra 
plader, gulv 0.5-v.) 

høj. Morten Danielsen 
havde bemærket mang- 
lende brug af udsug- 
ning ved heftearbej- 
de samt forkert an- 

bragt udsugning i 
flere tilfælde. 

Efter enkelte spørgs- 
mål og svar afslutte- 
de Frede Jensen mødet 
med. at takke før den 
udviste interesse, og 
Sigve Christensen 
takkede på undersøgel- 
sesgruppens vegne for 
den velvilje, man 
havde mødt fra NOR- 
DENs ledelse og med- 
arbejderes side. 
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Nye tiltag 

på EDB - 
fronten 

Der er indkøbt ny 
computer til plade- 
forberedelsen. Compu- 
teren skal anvendes 
af værkførerne til 
programmet ARBTIMER, 
et program, som blev 
udførligt beskrevet 
i forrige nummer af 
OBS. Programmet, der 
er en hjælp til værk- 
førerne, holder styr 
på akkorder og timer 
og forventes på et 
tidspunkt indført 
overalt i virksomhe- 
den. 

Økonomiafdelingen 
prøver for tiden et 
program, der automa- 
tisk foretager årlige 
driftsmæssige afskriv- 
ninger. Åt g ra den 
nuværende manuelle 
måde til EDB-regi- 
strering kræver en 
del arbejde, men til 
gengæld vil den frem- 
tidige afskrivning 
kunne klares meget 
hurtigt. 

Afskrivning af egne 
og kunde-styklister, 
så disse har kunnet 
anvendes i værkste- 
derne, indkøbsafde- 
lingen, varemodtagel- 
sen og forsendelses- 
afdelingen, har altid 
været et tidskrævende 
arbejde med risiko 
for fejl. Der arbej- 
des nu med et nyt 
EDB-registreret pro- 
gram, så styklisterne 
kun afskrives en en- 
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kelt gang for senere 
at kunne anvendes af 
samtlige afdelinger. 

ON 

gens 
& 
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Dynamisk 
sparrings - 

partner 
I: 1987 

8gTuppe 
AUC en 

udarbejdede en 
studerende fra 
analyse af 

NORDEN i et projekt 
kaldet "Den hele 
virksomhed", d.v.s. 
en beskrivelse af 
virksomhedens ydre og 
indre forhold, stærke 
og svage sider. 

AUC har igen i år køn- 
taktet os og ønsker 
et nyt samarbejde 
mellem NORDEN og en 
ny gruppe studerende 
på den erhvervsøkono- 
miske linie. Opgaven 
skulle igen være en   

helhedsbeskrivelse. 

Der er givet tilsagn 
om et nyt. samarbejde, 
men vi har stillet 
opgaven, som går ud 
på at detailanalysere 
afgrænsede problem- 
felter, der kan være 
aktuelle for virksom- 
hedens fortsatte ud- 
vikling. 

Vi har modtaget et 
svar fra AUC-gruppen, 
der skriver, at de er 
motiverede og glæder 
sig til at skulle ha- 
ve en dynamisk virk- 
somhed som sparrings”- 
partner. 

ON 

  

    

  

  

På rejse 
FRANKRIG 

Hans Jørgen Larsen 
rejste 25, september 
til FRANKRIG. Varig- 
hed ca. 14 dage. 

SVERIGE 

Palle Andersen rejste 
z. oktober til SVE- 
RIGE. Varighed ca. 
14 dage.



  

— daarlig Lt RUE fra … 

BJØRNETJENESTEN 

  

- man får slanger om sin fod, 

når man har tilstræk'ligt rod. 

  

MASKINFABRIKKEN 
- gør ikke dig selv fl bjørnetjeneste. NORDEN 

Sikkerhedsudvalget . Bjvision of F. L. Smidth & Co. A/S 
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On-line til banken 

I økonomiafdelingen 
foretages for tiden 
prøvekørsler til vor 
bankforbindelse via 
PC'er, d.v.s. vi har 
en direkte linie til 
bankens dataanlæg. 

Systemet indeholder 
en række faciliteter, 
der økonomisk kan væ- 
re en fordel at an- 
vende. 

Som eksempel kan næv- 
nes: 

Hurtig oversigt over 
egne bankkonti og   

forespørgsler på 
samme. 

Rettidig betaling af 
kreditorer. 

Massebetalinger, 

Systembetaling uden 
check og giro. 

Betaling til udlandet. 

Debitorbetalinger via 
PBC registreres om- 
gående. 

Ovennævnte er kun et 
mindre udpluk af mu- 
lighederne, der også 
giver opdaterede op-   

lysninger om aktie- 
kurser, obligationer; 
valutakurser, udvik- 
linger og konkrete 
fremstillinger i ta- 
bel eller grafisk 
form m.m. 

Den direkte kontakt 
via PC'er (som vi har 
i forvejen) spårer 
tidskrævende rutiner, 
kræver mindre kasse- 
beholdning og giver 
større rentebesparel- 
ser. 

ON 

  

  

Fondskode Papirnavn K Salg 

AKTIER 
1000012 PRIVATBANKEN 259,000. 257,000 
1000020 DEN DANSKE BANK 364,000  362,000 
1000047 HANDELSBANKEN 278,000  278,000 
1000454 SOPHUS BEREND.B 804,500 799,500 

1000608 SCS HOLDING B 276.000 2774,000 

Valg: 1.1 

Indtast valg ===> 

Fi:Retur F2:Hovedmenu 
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F5:Afbryd kommunikation 

Rente v/BOK  v/68X Tid 

Fo:Tilbage  F40:Frem



  

Personalig 

Jubilæum 

25 år 

Erik Pedersen 
1989-01-02 

  

Udlært 

1988-09-15: 

Henrik Johan- 
sen udlært 
som maskinar-" 
bejder 

      

Personale 

Ingeniør 
Niels Jørgen 
Nielsen er 
pr. 1988-10-01 
ansat som kon- 
struktions- 
ingeniør. 
Niels Jørgen 
Nielsen har 
tidligere væ- 
Tet ansat hos 
DESMI, Mon- 
berg & Thor- 
sen og Aa- 
gaards Ma- 
skinfabrik. 

Tak 

Hjertelig tak til alle, der med 
gaver og lykønskninger gjorde 
mit 25-års jubilæum til et ufor- 
glemmeligt minde. 

Henning Pedersen 

Mindeord 

Det var med sorg, at vi den 
4. september modtog meddelelse 
om vor gode kollega og arbejds- 
kammerat Egon Pedersens alt for 
tidlige bortgang. 

Æret være hans minde. 

Kollegerne 
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    Må Gå 

FEST I IDRÆTSKLUBBEN, 

Lørdag d. 29 oktober kl. 18.30 

Madkurv medbringes. 

Fri fadøl m.m. 

Tilmelding hos Viktor 

senest d. 26 oktober. 

Entre 50,00 kr. 

FESTUDVALGET


