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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

NORDEN bliver A/S 
Som "det blev med- 
delt på det sid- 
ste samarbejdsud- 
valgsmøde, bliver 
Maskinfabrikken Nor- 
den fra årsskiftet 
aktieselskab. 

Som tidligere omtalt 
i SU og i NORDEN-OBS 
har der siden oktober 
1987 været foretaget 
strukturtilpasninger 
i FLS-koncernen. Målet 
har været en mere smi- 
dig struktur med min- 
dre og mere overskue- 
lige enheder. 

Som et led i denne ud- 
vikling er det som 
sagt nu besluttet, at 
Maskinfabrikken Norden 
den 1. januar 1989 ud- 
skilles som et selv- 
stændigt aktieselskab 
med FLS som ejer. Nav- 
net bliver fremover 
Maskinfabrikken Nor- 
den A/S. 

For medarbejderne bli- 
ver der ikke tale om 
nogen ændring. Alle 
aftåler vil blive 
overført uændrede, 
d.v.s. med samme an- 
sættelsesvilkår, åanci- 
ennitet o.lign. 

Formelt bliver der ta- 
le om overflytning til 
det nye selskab. Der- 
for vil hver medarbej- 
der modtage et person- 
ligt brev med medde- 
lelse herom. Medarbej- 
deren skal på en ved- 
lagt kopi erklære sig 
indforstået med over- 
førslen: 

Maskinfabrikken Norden 
A/S vil naturligvis 
også fortsætte med at 
udføre samme slags or- 
drer til samme kunde- 
kreds som hidtil. 

som nu. 

  

Formand for bestyrel- 
sen bliver koncern- 
direktør Ib Christen- 
sen, som også hidtil 
har haft det overord- 
nede ansvar for FLS- 
maskinfabrikkerne - 
herunder Norden. 

Willy Kok vil fort- 
sætte i det nye sel- 
skab som administre- 
rende direktør. 

Det kan nævnes, at 
også FLS-Ingeniørfor- 
retningen og FLS-M 
(Valby Maskinfabrik) 
på samme dato bliver 
udskilt i selvstændi- 
ge aktieselskaber. 
Tidligere på året 
blev "PFLS-Miljø og 
FLS-Data udskilt. 

For NORDEN er der ta- 
le om en udvikling, 
som fabrikken har 
indstillet sig på 
over en årrække. Det 
vurderes som et na- 
turligt og positivt 
skridt i NORDENs 
fremtidige tilværel- 
se. 

Efter de nævnte æn- 
dringer i FLS-grup- 
pens struktur består 
gruppen nu af et 
"rent" moderselskab, 
hvortil en lang række 
af gruppeselskaber 
rapporterer i en me- 
get flad organisa- 
tionsplan, som sik- 
rer stor grad af 
gruppedynamik. 

På skitsen er vist 
nogle af de nyeste 
selskabers placering, 
mén listen kan "for- 
længes" med virksom- 
heder som Pedershaab 
Maskinfabrik, Jern- 
kontoret, Danalith 
mfl:
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Besøg hos Norba 
I agere 1. = 3, f- 
vember 1988 aflagde 
Kaj Andersen og Knud 
Ørvad besøg på fa- 
brikken Norba i Sve- 
rige, 

Turen startede fra 
Aalborg lufthavn ons- 
dåg aften kl. 20.00, 
hvorefter det med 
DC9-fly gik til Køben- 
havn, ankomst kl. 
20.40 til indenrigs- 
gården. Derefter gik 
det med bus til uden- 
rigsgården, hvor vi 
ventede på udkald, som 
skete kl. 22.30. Vi 
blev nu i en minibus 
kørt ud til den ven- 
tende propelflyver, 
én Fokker 27 med ca. 
40 sæder. Vi kiggede 
lidt på det lille fly 
og blev enige om, at 
det nok kunne flyve 
til Kalmar i Sverige. 
Det viste sig også at 
holde stik. Det blev 
en behagelig og sta- 
bil flyvetur. 

Efter at være kommet 
igennem tolden i Kal- 
mar, hvor de svenske 
toldere i øvrigt var 
så venlige at pakke 
Kajs kuffert ud for 
ham, kørte vi i lejet 
bil ind til Kalmar by, 
ca. 8 km, hvor vi ef- 
ter nogen søgen ca. 
en time fandt frem 
til hotellet. Byen 
var ret stor, og der 
var temmelig mørkt.   

Efter en dag på job- 
bet samt den lange 
rejse gik vi godt 
trætte i seng ca. kl. 
02.00. 

Næste morgen kl. 
08.00 blev vi hentet 
på hotellet af en re- 
præsentant frå fa- 

brikken, som viste 
vej til Blomstermåla 
ca. 40 km nord for 
Kalmar, hvor fabrik- 
ken lå. Vi hilste her 
på direktøren samt 
indkøbschefen: Sidst- 
nævnte viste os her- 
efter rundt på virk- 
somheden, som frem- 
stillede nøglefærdi- 
ge renovationsvogne. 
Der var beskæftiget 
ca. 280 medarbejdere, 
hvoraf en stor del 
var kvinder. Værk- 
stedsarealmæssigt var 
virksomheden på stør- 
relse med NORDEN. 

Man var i fuld gang 
med at installere en 
høj grad af automati- 
sering af produktio- 
nem (klippe, stanse; 

bukke samt svejse 
div. komponenter i 
eet forløb). 

Sluttelig nåede vi 
frem til det værk- 
stedsafsnit, som var 
det egentlige formål 
med vor rejse, nemlig 
der hvor man frem- 
stillede de emner, 
som NORDEN, hvis vi   

pris- og leverings- 
mæssigt kunne være 
med, evt. kunne få 
den fremtidige leve- 
rance af. Det drejer 
sig om transport- og 
presseplader, de to 
hydraulisk forbundne 
plader, som dels 
transporterer og dels 
presser affaldet ind 
i vognens lastkabine. 

Der var her på NOR- 
DEN inden vor afrej- 
se fremstillet og 
afsendt samtlige en- 
keltkomponenter, som 
indgår i opbygningen 
af de nævnte to kom- 
plette plader. Trans- 
portkassen fra NORDEN 
blev åbnet, og op- 
hæftningen af delene 
blev påbegyndt i de 
til formålet eksiste- 
rende svejsefixturer. 
Da de mange enkelt- 
dele var fremstillet 
efter NORDENS normalt 
gode kvalitetsniveau, 
skete dette helt uden 
problemer, 

Efter ivrigt at have 
noteret ophæftnings- 
og svejse-rækkefølge 
og kommet med gode 
råd til ændringer var 
vor mission færdig. 
Vi takkede af, hvor- 
efter vi returnerede 
til Aalborg. 

Kaj Andersen 
Knud Ørvad



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1988-12-01 
kl. 15,10 afholdtes 
ordinært møde i SU, 

Mødeleder: 
Kurt Møller Nielsen 

I mødet deltog Poul 
Erik Sand som gæst. 

Kurt Møller Nielsen 
bød velkommen. 

Willy Kok oplyste, at 
der er planer om, at 
Maskinfabrikken Nor- 
den frå 1. januar 
1989 bliver et aktie- 
selskab med FLS som 
ejer. Ændringen fore- 
lægges FLS' bestyrel- 
se den 15. december. 
For medarbejdernes 
vedkommende sker der 
ingen ændringer, idet 
ansættelsesforhold 
m.v. vil fortsætte 
som hidtil. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Willy Kok oplyste, at 
ferien i 1989 bliver 
5. måj, 5. juni, uge 
28, 29 og 30' samt 
27.7 28. og 29. de- 
cember. 

Det nedsatte teknolo- 
giudvalg består af de 
tre tillidsmænd og 
Willy Kok. Der ned- 
sættes undergrupper 
af specialister efter 
behov. 
Angående registrering 
af medarbejdere oply- 
ste Villy Jacobsen og 
Poul Erik Sand om, 
hvilke oplysninger 
der er registreret på 
EDB. Den enkelte med- 
arbejder kan til en- 
hver tid få oplyst, 
hvad der er registre- 
ret om ham. 
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Allan Hansen ønskede 
en liste over adres- 
ser og telefonnumre 
for medarbejderne i 
montageafdelingen. 
Peter Søndergaard vil 
se på spørgsmålet. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 1988-11-17. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1988-11-17. 
Spørgsmålet om større 
løftekapacitet vil 
blive overvejet, idet 
emnerne bliver større. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen foreslog, at sik- 
kerhedsorganisationen 
får egen opslagstavle. 
Frede Jensen oplyste, 
at man overvejer an- 
skaffelse af en stør- 
re gaffeltruck. 
Allan Hansen fore- 
spurgte, om der var 
garanti for, at løfte- 
beslag, som var forud- 
set til værkstedsfor- 
mål, også var til- 
strækkelige i monta- 
gesituationer. SU 
drøftede spørgsmålet, 
og Frede Jensen oply- 
ste, at dette punkt 
er taget op med kon- 
struktionsafdelingen ; 
og at dimensionerin- 
gen sker efter værf- 
ternes regler. 
Allan Hansen mente, 
at uanmeldt inspek- 
tion blev foretaget 
for sjældent i mon- 
tageafdelingen, hvor- 
til Frede Jensen svå- 
rede, at inspektionen 
foretages efter en 
fast plan, hvori også 

montageafdelingen 
indgår. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde; Aa 
Bjarne Maylann Peder- 
sen mente, åt det méd   

en ny port i hal P i 
søsiden ville være 
nemmere åt tilrette- 
lægge arbejdet. 
Problemet med rengø- 
ring i hal P løses 
ved i første omgang 
at leje en ekstra 
mand. 

Allan Hansen ønskede 
et bedre system for 
afspadsering i mon- 
tageafdelingen og ef- 
terlyste afspadse- 
ringslister. Poul 
Erik Sand lovede, at 
disse skulle komme ud 
til tillidsmanden 
hver 14. dag. 
Arne Nielsen var 
utilfreds med, åt 
folk i montageafde- 
lingen ikke brugte 
sikkerhedsfodtøj. 
Spørgsmålet er fore- 
lagt sikkerhedsudval- 
get. 

Ållan Hansen efterly- 
ste en større skur- 
vogn til afholdelse 
af bestyrelsesmøder 
i klubben o.lign, 
Peter Søndergaard vil 
se på spørgsmålet. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
bladeværkstederne 
be kerekgel == TII 90 
mand i 12 uger (100%) 
og i maskin- og mon- 
tageværkstedet TII 20 
mand 1 12 uger (1009). 
Udearbejde: I Aalborg 
er der bes gelse 
tal 0 rgand 12 uger, 
i Mariager til 7 mand 
i T2 uger, på Sjæl- 
land til 7 mand 1 12 
uger, ved diverse til 
6 mand i 17 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæfr- 
figelse til Il mand i 
Algeriet resten af 
året. 
Frede Jensen henviste 
til det udleverede 

  
  

 



materiale, der viser 
fuld beskæftigelse 
foreløbig både på fa- 
brikken og i montage- 
afdelingen. 
Willy Kok oplyste, at 
det tidligere omtalte 
samarbejde om tunnel- 
boremaskiner til Sto- 
rebæltsforbindelsen 
ikke fører til ordre; 
idet det franske fir- 
ma ikke er kommet i 
betragtning. 
Frede Jensen opfor- 
drede til samarbejde 
om en høj kvalitet og 
henviste til en re- 
klamation vedrørende 
paneler til et kraft- 
værk. 
Investeringer: Vare- 
bil i montageafdelin- 
gen, 10 t løbekat i 
hal P, IBM computer, 
søjlesvingkran i MTV, 
magnetbøremaskine i 
hal P,. gulv i værk- 
sted i montageafde- 
lingen, stempelur 
(Avedøre), tegnebord, 
skrivebord, toilet 
ved indkøbsafdelin- 
gen, kloakledning. 

Personalepolitik 

Efteruddannelse 
Bjarne Maylann Peder- 
sen mente, der var 
behov for efteruddan- 
nelse efter omlægning 
af produktionen i hal 
M samt indførelse af 
nye svejsemetoder. 

I maskinværksted og 
montageafdeling øn- 
skede man svejseud- 
dannelse før at være 
så fleksible som mu- 
1328, 
Det nedsatte udvalg 
for efteruddannelse 
ser på spørgsmålet, 

Indkøbsforening 
Bent Pedersen spurg- 
te, om man vil se på 

spørgsmålet om en 
indkøbsforening. Ole 
Nielsen lovede at un- 
dersøge mulighederne   

herfor. 

Persønalekontoret 
SU drøftede persona- 
lekontorets placering 
og pladsforhold i 
forbindelse med betje- 
ning af medarbejderne: 
Frede Jensen oplyste, 
at de tilstødende kon- 
torer kan anvendes; 
når man ønsker en 
personlig samtale med 
lønningsbogholderen. 
Poul Erik Sand oply- 
ste, at det er under 
overvejelse at ændre 
nogle procedurer, så 
bl.a. ændring af tøj- 
nummer og underskrift 
ved sygefravær bliver 
lagt ud til mesteren. 
Det er meningen at op- 
nå forenklede syste- 
mer. 

Lønsedler 
Bent Pedersen omtalte 
manglende dato ved 
lønsedler med 2 sider. 
Der vil blive set- på 
spørgsmålet. 

Ulykkesramte 
Kurt Møller Nielsen 
henviste til pjece 
fra Samarbejdsnævnet 
vedrørende ulykkes- 
ramte og ønskede at 
vide, om man i ledel- 
sen har talt om, 
hvordan man kan hjæl- 
pe disse mennesker. 
Willy Kok svarede, at 
man ikke: har taget en 
generel stilling til 
sagen, men i øvrigt 
er positivt indstil- 
let på at hjælpe, 
hvor det ligger inden 
for mulighederne. 
SU vil tage spørgsmå- 
let op på et senere 
tidspunkt. 

Aids 
Ållan Hansen ønskede 
at høre firmaets ind- 
stilling i tilfælde 
af, at man får at vi- 
de, at en medarbejder 
er smittet med Aids. 
Willy Køk lovede at   

fremskaffe oplysnin- 
ger fra JA og DA, 
hvorefter man i SU 
kunne drøfte spørgs- 
målet. 

Eventuelt 

På Bent Pedersens 
forespørgsel om kon- 
tør til Idrætsklub- 
ben svarede Willy 
Kok, åt man ønsker at 
holde lokalerne di- 
sponible til eventu- 
elle fabriksaktivi- 
feter. 
Bent Pedersen ønske- 
de nye paneler og 
gulvbelægning til 
kondirummet. Idræts- 

klubben vil selv kø- 
be billardbord. Ole 
Nielsen ser på 
spørgsmålet. 
Arne Nielsen ønskede 
den tidligere ordning 
med, at medarbejder- 
ne af lønningskonto- 
ret får trukket et 
beløb til indsættelse 
på deres egen bank på 
en "sølskinskoønto", 
genindført. Pou rik 
Sand mente, at der 
var visse vanskelig- 
heder, men vil under- 
søge det nærmere. 
Willy Kok meddelte, 
at der som de sidste 
år vil være lejlig- 
hed til at ønske hin- 
anden glædelig jul 
på den sidste norma- 
le arbejdsdag, og 
fabrikken vil ved 
den lejlighed udleve- 
re den sædvanlige 
julegave. 

Næste mødeleder: 
Willy Kok 

Mødet hævet kl. 17.30.



FESTLIG FAMILIE-DAG 
MED ISBJØRNEDAB PÅ 

NORDENS 90-ARS FØD- 
SELSDAG. 

Solen strålede fra en 
skyfri efterårshimmel 
på NORDEN-isbjørnens 
90-års fødselsdag. 
Det blev en festlig 
familiedag. 400 med- 
lemmer af NORDEN-fami- 
lien udgjorde grund- 
stammen i den store 
folkemængde, der dan- 
nede en massiv menne- 
skemur foran isbjør- 
negrotten. Her afven- 
tede dagens pelsklæd- 
te hovedperson med 
kølig overlegenhed be- 
givenhedernes udvik- 
ling. 

Havens direktør Jørn 
Rasmussen havde sørget 
for tribunepladser, så 
flest mulige kunne få 
glæde af begivenhe- 
den -- navngivning af 
NORDENS gave til ha- 
ven, den nye hun-is- 
bjørn. 

NORDENS egen 'maskot- 
Nanok' - i Egon 0le- 
sens formummede for- 
klædning - gjorde lyk- 
ke blandt børnene. 
Det er NORDENS hemme- 
lige våben, som træk= 
kes frem ved særlige 
begivenheder, når 
isbjørne-bomærket skal 
levendegøres. 170 NOR- 
DEN-børn fik balloner 
og is. Ballonerne var 
udleveret i en sådan 
mængde, at de dannede 
et lavthængende sky- 
dække over hele haven. 

På slaget 13.30 gik 
det løs. Formanden, 
ungdomsskøoleinspektør 
Poul Erik Nielsen, bød 
den store skare vel- 
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Isbjørnedåb 
kommen og takkede for 
gaven, den nye is- 
bjørn, der skulle 
sikre slægtens vide- 
reførsel - ét længe 
næret ønske. 

Direktør Willy Køk 
konstaterede, at NOR- 
DENs isbjørn med si- 
ne 90 år var særdeles 
sejlivet. Den var 
glad for at få en 
yngre partner. Et 
enigt samarbejdsud- 
valg på NORDEN stod 
bag tanken om at 
skænke en rigtig is- 
bjørn til Zoo som 
markering af fabrik- 
kens 90-årsdag. 

Kulturrådmand Inge 
Nesgaard var gudmo- 
der. Hun kendte NOR- 
DEN som en flittig og 
foretagsom Aalborg- 
virksomhed og håbede, 
at den nye isbjørn 
også ville være sym- 

bol på flere arbejds- 
pladser i Aalborg. 

En isbjørnedåb er en 
vanskelig sag. Man 
kan ikke tage isbjør- 
nen på skødet, og der 
er tilmed en 5 m høj 
glasvæg foran grot- 
ten. Derfor måtte 
Inge Nesgaard op på 
toppen af en 10 trins 
stige for at give is- 
bjørnen sin dåbsga- 
ve - et netfuld le- 
vende ørreder. Et 
byrdefuldt job, som 
rådmanden klarede 
fint. Hun lagde alle 
kræfter i, som løfte- 
de hun den samlede 
aalborgensiske kul- 
turarv. 

Isbjørnen blev døbt 
Avannaa - det bety- 
der Norden på grøn-   

landsk og er dermed 
med til at symbolise- 
re den nære relation 
mellem Aalborg og 
Grønland. 

Forsamlingen kunne 
konstatere, at is- 
bjørnen satte pris på 
ørreder. Med stor 
adræthed sprang den i 
vandet øg fangede 
hurtigt de velsmagen- 
de fisk. 

Ud over navngivningen 
er der som altid man- 
ge spændende ting i 
Zoo. I særlig grad er 
der grund til at 
fremhæve den meget 
fine søløveopvisning, 
en hel cirkusfore- 
stilling. 

På firmaets vegne en 
tak til alle, der 
medvirkede til at gø- 
re denne dag festlig. 

ON 
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Gigant på gummihjul 
Efter på NORDENs kaj - 
plads at have samlet 
filterkasse og monte- 
ret hammerværker samt 
udfældningssystem i 
filteret, altså fak- 
tisk et komplet fil- 
ter, kunne Svend Pe- 
dersen, Jørgen Larsen 
og undertegnede med 
spænding se frem til 
en interessant og læ- 
rerig montage på Færø- 
erne, nærmere beteg- 
net en lille by ved 
navn Leirvik. 

Flyveturen til Færøer- 
ne via København er 
der ikke meget at 
skrive om. Den gik 
som sædvanlig uden 
problemer. Det var 
først da vi havde le- 
jet en bil og skulle 
til at køre op til et 
vandrehjem, hvor vi 
havde bestilt værel-   

ser, der blev lidt 
problemer. Det var 
nemlig blevet mørkt, 
og det er på Færøerne 
bælgmørkt, og efter- 
som vejene er meget 
smalle, øg der er det 
ene sving efter det 
andet, var det ikke 
særlig behageligt at 
køre de ca. 70 km. 
Den eneste fordel ved 
mørket var, at vi ik- 
ke kunne se, hvor 
langt der var ned fra 
fjeldet, vi kørte på. 
Nå, men efter selv- 
følgelig at have kørt 
forkert ankom vi 
langt om længe til 
bestemmelsesstedet. 
Her blev vi kun den 
ene nat, da vi hver- 
ken kunne få mad el- 
ler kaffe. 

Efter en gød nats 
søvn vågnede vi tid-   

ligt næste morgen med 
stor forventning til, 
hvad dagen ville 
bringe af overraskel- 
ser. 

Her vil jeg straks 
fremhæve den storslå- 
ede natur. Det er 
enestående at se de 
høje fjelde med sne 
på toppen, hvor vand- 
faldene løber tæt 
ved siden af hinan- 
den ned ad fjeldsi- 
derne, ned i dalene 
og bliver til elve 
far senere at danne 
store søer. Det er 
dog bemærkelsesvær- 
digt, at der på øer- 
ne faktisk ikke gror 
træer. Til gengæld 
er der tusindvis af 
får, der græsser på 
fjeldene. Det koster 
i øvrigt 1400 kr. at 
køre et får ned, og 

 



det er svært at und- 
£å, da der er flere 
får på vejene end 
biler. 

Den næste overraskel- 
se fik vi, då vi kom 
ud til forbrændings- 
anlægget, hvor vi 
skulle montere fil- 
teret. Det viste sig 
nemlig, åt der ikke 
var tale om en deci- 
deret moøntageplads, 
men kun en plads, 
der var ryddet for 
de allerstørste klip- 
pestykker, og den 
var ikke særlig stor; 
Vi havde knap nok 
plads til alle gang- 
broer og gelændere 
samt alt det andet 
grej, vi havde. Hel- 
digvis er NORDENS. 
montagefolk gjort af 
et særligt stof, så 
det slog os naturlig- 
vis ikke ud af kurs. 

Det eneste, der el- 
lers var af proble-   

mer, var, at toldvæ- 
senet ikke ville fri- 
give den kran, som 
skulle løfte filteret 
på plads på svajebe- 
nene, men det lykke- 

des dog efter ét pår 
dage. 

Med hensyn til monta- 
gen var der ingen 
problemer. Den gik 
fuldstændig efter 
planen. 

Den ting, der impone- 
rede mig mest, var 
måden, hvorpå filte- 
ret blev kørt fra 
havnen i. Leirvik ud 
til forbrændingsan- 
lægget. Tænk jer, det 
gjorde en ganske ung 
færøsk chauffør på 
omkring 19-20. år med 
en ganske almindelig 
sættevogn. I kan ikke 
drømme om, hvor dår- 
lig vejen var derud, 
ujævn, hullet, bakket 
og med masser af skar- 
pe sving og hældning   

ud over fjeldsiden. 
Hurra for den unge 
færøske chauffør, det 
var imponerende. Her- 
af også overskriften, 
som henviser både til 
chaufføren og stør- 
relsen på emnet, han 
kørte med. 

Som I sikkert har be- 
mærket, er vi alle 
tre hjemme i god be- 
hold efter en inte- 
ressant oplevelse og 
for kunden igen et 
godt stykke NORDEN- 
håndværk. 

Jeg vil godt fremhæve 
måden, hvorpå denne 
opgave er løst. Jeg 
mener, det er den 

helt rigtige måde at 
gøre det på, så på 
med vanten, NORDEN, 
og lad os få nogle 
flere af den slags 
opgaver, så vi kan 
udnytte kajpladsen 
bedre, end vi gør nu. 

Henning Andersen 

  Her monteres filterhus på svajebensunderstøtning



dulesalg i fru Hansens kælder. 

    
Vi kender alle fru 
Hansen - i sin høker- 
butik - nede i kælde- 
ren. Hylderne fyldt 
med spændende delika- 
tesser. Fru Hansen 
kunne sit kram. Først 
og fremmest alt med 
frikadeller. Lækre og 
brune, åf førsteklas- 
ses råmaterialer - en 
fryd for ganen. Fru 
Hansen kunne ikke 
drømme om at gå på ak- 
kord med kvaliteten. 

Men fru Hansen kunne 
betydeligt mere end 
frikadellestegning. 
Hun kunne bare det der 
med markedsføringen. 

Hvåd nytter det åt 
fremstille verdens 
bedste frikadeller i 
bagbutikken - og sæl- 
ge alle hånde andre 
konsumprodukter over 
disken - hvis ikke 
omverdenen aner, at 

det kommer fra fru 
Hansens kælderbutik. 

Derfor indså fru Han- 
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Nede i fru Hansens kælder x 
kan man købe frikadeller, Ree 
når man køber margarine, 
må man ikke stå og grine, 
når man køber æg, NM. 
må man ikke lave skæg, 
når man køber laks, 
får man en af denne slags. 

  
  

   
in i 

SN 

sen, at det var vig- 
tigt at få budskabet 
spredt ud - så det 
netop blev fru Han- 
sens frikadeller, 
der fandt vej til de 
sultne maver. "De fi- 
ne butikker" annonce- 
Tede i "Bérlingeren!. 
Fru Hansen fandt nye 
veje. 

Børn er bedst til at 
reklamere - tænkte 
hun. Derfor udforme- 
de fru Hansen sin re- 
klameavis, så alle 
børn kunne synge i 
deres daglige leg: 
"Nede i fru Hansens 
kel" 

Frikadelle-budskabet 
kom på den måde vidt 
omkring. Børn elsker 
frikadeller og er ik- 
ke bange for at synge 
højt om det. Sangen 
om fru Hansens frika- 
deller - og de andre 
rare høkervarer - 
blev sunget på gader 
og legepladser hver 
eneste dag. Den blev   

landskendt - det sam- 
me blev frikadeller- 
ne. De blev revet 
væk. Der blev træng=" 
sel i fru Hansens 
kælderbutik 

Historien om fru Han- 
sen har også budskab 
til NORDEN. Det nyt- 
ter ikke, at vi har 
gode medarbejdere, 
der kan udføre før- 
steklasses produkter 
i førsteklasses kva- 
litet, hvis de kun- 
der, vi ønsker at få 
fat i, ikke ved det. 

Derfor er det lige så 
nødvendigt for NORDEN, 
som det var for fru 
Hansen, at markedsfø- 
re sig. At få nav- 
net - og hvad det 
står for - frem. Vor 
omverden skal kende 

NORDEN og vide, hvad 
den står for. 

Vi kan ikke benytte 
fru Hansens mødel di- 
rekte. Vi må finde 
vor egen metode. Her 
kan vi alle være med. 
Ålle medarbejdere på 
NORDEN har jo en fæl- 
les interesse: at få 
et fortsat salg af 
"vore frikadeller", 
som desværre ikke er 
sprøde og spiselige 
som fru Hansens, men 
bukket i rundjern og 
plade. 

Det er en opgave for 
salgsafdelingen - ja- 
vist, men det er også 
en opgave for alle os 
andre - hver på vort 
felt - at være med 
til at udbrede kend- 
skabet til vor fabrik 
og dens kvaliteter - 
og alle dens mulighe- 
der.



  

isbjørne i natur og 200 

NØRDEN-OBS har fået 
zoolog Ole Storm fra 
Aalborg Zoo til at 
skrive en artikelræk- 
ke om isbjørnen - i 
natur og i fangenskab. 
Vi bringer her første 
afsnit. 

Fra natur til loo 
Isbjørnen lever i eg- 
nene omkring Nordpo- 
len. Der er ikke en 
stor stamme af bjørne, 
men de er opdelt i en 
række populationer, 
søm ikke har stor kon- 
takt med hinanden. 

Groft set kan man op- 
dele bestanden i popu- 
lationer, som lever i 
følgende områder: 

1) Nordlige Sibirien 
øg den tilhørende 
del af Ishavet. 

2) Området på og om- 
kring Jan Mayen. 

3) Nord- og Østgrøn- 
land med tilhørende 
hav. 

4) Hudson Bay. 

5) Nordlige Canada og 
Alaska og den til- 
hørende del af Is- 
havet. 

I marts-april mødes 
han og hun for par- 
ring, ellers lever is- 
bjørnene enkeltvis. 
Disse støre rovdyr må 
dele deres leveområde 
mellem sig før at kun- 
ne få tilstrækkelig 
føde. 

I naturen er der plads 
til, at ukendte is- 
bjørne kan mødes uden 
de store problemer. 
Man kan bare fortræk-   

ke, hvis selskabet 
ikke passer. Men i en 
zoologisk have er der 
ikke de samme mulig- 
heder. Her må vi sty- 
re introduktionen af 
nye dyr: 

Avannaa 
"Avannaa" har i skri- 
vende stund endnu ik- 
ke været sammen med 
sine nye bofæller. 
Først må de to hunner 
lære hinanden at ken- 
de. Vor "gamle" hun 
"Nuka" skal her i 
midten af november 
lukkes ind i fødeaf- 
delingen, og da is- 
bjørne kræver 100% ro 
i forbindelse med 
fødsler, må hun kende 
Avannaa før en evt. 
fødsel, ellers kan vi 
risikere, at ungerne 
bliver spist kort ef- 
ter fødslen. 

Senere på vinteren 
skal Avannaa lukkes 
sammen med vor han 

  
  

"Mikki". Vi håber så, 
at sympati opstår, 
så Avannaa kan få 
unger til næste vin- 
ter. 

Vi ved desværre ikke 
meget om Avannaa, ik- 
ke andet end at hun 
er ca. 13 år gammel 
øg har levet det me- 
ste af tiden i et alt 
for lille og gammelt 
anlæg i Bristol Z00. 
Der findes ingen op- 
lysninger om, hvor- 
fra hun kommer. Vi 
håber, åt hun vil 
falde til hos os. 

Til slut takker Aal- 
borg Zoo den gamle 
NORDEN for den nye. 
Vi skal med glæde 
passe på den meget 
levende fødselsdags- 

gave, men kan ikke 
love, at den bliver 
lige så gammel som 
den glade giver. Vi 
håber dog, at den er 
lige så livskraftig 
øg produktiv som sin 
navnesøster. 
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Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1988-11-17 kl. 15.10. 

Deltagere. 
Erling Jacobsen 
Villy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Inge Olesen (sekretær) 

Punkter fra sidst. 
Vedrørende retnings- 
linier for kontrol af 
løftegrej har Flemming 
Jensen og Jørgen Kri- 
stensen været på Værf- 
tet for åt se, hvor- 
dan de kontrollerer 
deres løftegrej. Her 
har man en fast mand, 
der arbejder efter de 
retningslinier, Ar- 
bejdstilsynet har 
fastlagt, og man mær- 
ker, så man kan se, i 
hvilken måned der er 
kontrolleret. FlJ har 
købt en lup-lampe til 
visuel kontrol af kæ- 
der. JK vil så, sam- 
men med de forskelli- 
ge afdelingers sikker- 
hedsrepræsentant, kon- 
trollere disse. JK 
foreslog, at man kon- 
trollerede kæder hvert 
kvartal. Det blev ved- 
taget, at man også 
skulle købe en lup- 
lampe til montageaf- 
delingen. 

Uanmeldt inspektion. 
I alle afdelinger var 
der pladekløer og kæ- 
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der, som ikke var i 
orden. Disse vil bli- 
ve repareret. Villy 
Jacobsen sagde, at 
det ville være en 
fordel - ved nyan- 
skaffelser - at købe 
pladekløer med kar- 
danled. I hal V-K-E 
vil mobilkranernes 
løftegrej blive kon- 
trolleret, også tøm- 
rerværkstedets el- 
grej vil blive efter- 
set, 

Indtrufne ulykker. 

1988-07-07, udearb.: 
Tilskadekomne fik 
venstre hånds tommel - 
finger i klemme mel- 
lem en snegl og et 
U-jern. 
Fravær: 6 dage. 

1988-08-17, hal N: 
Ved håndtering af 
plader fra saks fik 
tilskadekomne højre 
hånds pegefinger i 
klemme mellem løfte- 
bord og plade; 
Fravær: 7 dage. 
Hændelsen skyldes: 
arbejdsiver. 

1988-08-19, hal N: 
Ved nedtagning af em- 
ner ved profilvalse 
faldt flangen ned 
over tilskadekomnes 
fod. 
Fravær: 10 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed.     

1988-08-30, hal P: 
Ved anhug på flange 
stod tilskadekomne 
på et bord, og da han 
havde sat kæden på, 
hoppede han ned og 
trådte forkert på fo- 
den. 
Fravær: 8 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

1988-09-12,Renseanlæg 
Vest: 

Tilskadekomne faldt 
ned af et stillads. 
Fravær: 2 dage. 

1988-09-27, udearb.: 
På grund af uheldig 
indtaget stilling fik 
tilskadekomne et for- 
kert vrid i ryggen 
under håndtering af 
svejsekabler. 
Fravær: 26 dage. 

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 10 mand været 
sendt til øjenlæge. 

Gennemgang af referat 
fra Onkel børser. 
TIT hal D vil udsugnin- 
gen blive lavet i 
nærmeste fremtid. 
I hal M har man selv 
fremstillet et udsug- 
ningsmundstykke, der 
er ret effektivt, så 
udsugningen her nu 
virker tilfredsstil- 
lende. 
I hal N efterlystes 
instruktioner om, 
hvordan man skal for- 
holde sig ved svejs- 

 



  

ning med elektroder 
til pålægning af slid- 
lag. Lovet materiale 
er endnu ikke kommet. 
JK synes ikke, at man 
skal købe nye typer 
elektroder, hvis ikke 
man kan få en dansk- 
sproget brugervejled- 
ning. 
Med hensyn til lommer 
til knæbeskyttere vil 
Villy Jacobsen og 
Leif Grynnerup have 
Svar på spørgsmålet 
inden længe: 

Eventuelt. 
JK spurgte: Om man ik- 
ke igen kunne udleve- 
re sikkerhedslommebo- 
gen til dem, der øn- 
sker det? FJ lovede 
at undersøge det. Om 
rapporten fra Årbejds- 
tilsynet var kommet? 
Det var den ikke. Der 
har været miljøfolk 
fra kommunen på besøg, 
havde de nogle alvor- 
lige spørgsmål? FJ 
sagde, åt det havde de 
ikke, men kunne for- 
tælle, at de havde 
kigget på vore oliebe- 
holdere, men disse er 
i det store og hele 
i orden, kun den ved 
det gamle tømrerværk- 
Sted skulle flyttes, 
fordi olien løber ved 
siden af, når der hen- 
tes olie. JK spurgte 
også, om det ikke var 
en ide, at der blev 
mulighed for at afle- 
vere brugte batteri- 
er, også de derhjem- 
mefra, så kunne de 
sendes samlet til 
kommunen til destrue- 
ring: 
Med hensyn til løfte- 
kapaciteten spurgte 
EJ, om man havde tænkt 
på, at denne er for 
lille; Materialet er 
gammelt og nedslidt, 
og de émner, der skal 
håndteres, bliver 
større. FJ vil tage 
emnet op. EJ syntes, 
at man skulle lave en 

  

  

kampagne med hensyn 
til orden og opryd- 
ning og ligeledes 
brug af beskyttelses - 
værn, så det bliver 
op til den enkelte 
medarbejder. 
VJ mente, at det i 

visse situationer var 
ønskeligt med hjælp 
til fejning 3 hal P; 
især når den faste 
medhjælper var lånt 
ud til andet arbejde. 
EJ spurgte, om der 
kunne bevilges infor- 
mationsmateriale fra 
Metal. Prisen var 
kr. 50,00 pr. ekspl. 
FJ foreslog at købe 
5 eksemplarer, så de, 
der er interesserét, 
kan låne dem. 
I forbindelse med et 
uheld, hvor løftebe- 
slagene ikke vår or- 
dentligt svejset, 
spurgte JK, om man 
kan se nærmere på, 
hvad man kan gøre 
herved. VJ sagde, at 
det vår svært, da dér 
på mange tegninger 
slet ikke er vist 
løftebeslag, og at 
det så bliver et 
skøn, hvor løftebe- 
slaget anbringes, og 
da emnerne er så for- 
skellige, er der ik- 
ke nøgen standardløs- 
ning herpå. Nye folk 
er måske heller ikke 
i stand til at vur- 
dere, hvad svejsnin- 
ger holder til. EJ 
og VJ kigger på sa- 
gen. 

JK spurgte, om mån 
ikke på baggrund af 
uheldet med en truck, 
der tabte gaflerne 
på grund af revner i 
svejsningen på ophæn- 
get, kunne lave sy- 
stematisk eftersyn 
af ophæng i lighed 
med eftersyn af kæ- 
der og gafler. FJ op- 
lyste, at der er ta- 
get skridt til at un- 
dersøge ophængenes 
Ssvejsninger for rev-   

ner. 

Mødet hævet kl. 16.45. 

Kantingudvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1988-11-17 

Fraværende: Helmuth 
Hansen. 

Erling Jåcobsen er 
indtrådt i kantine- 
udvalget i stedet 
for Bjarne Maylann 
Pedersen. 

1. For stadig at kun- 
ne servere lune 
retter om freda- 
gen er der denne 
dag fundet ekstra 
hjælp til køkke- 
net. 

La
 

Kulturudvalget vil 
i begyndelsen af 
det nye år forsøge 
med kunstudstil- 
linger i spisesa- 
len. Første ud- 
stilling, der kan 
komme på tale, hø- 
rer til. daglig 
hjemme i Arbejder- 
nes Kunstforenings 
Samling i Køben- 
havn. 

Kulturudvalget vil 
endvidere søge 
forbindelse med 
Aalborg Symfonior- 
kester med det 
formål at få af- 
dækket muligheder- 
ne for, åt musi- 
kalsk oplevelse 
kunne komme kred- 
se - som eksempel- 
vis NORDENS medar- 
bejdere - til gode, 
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sport 
Her er lidt nyt siden sidst. 

Vi har afholdt den årlige idræts- 
fest, hvor vi uddelte pokaler til 
de folk, som var blevet Norden- 
mestre: 

Billard Michael Ø. Jensen 
Bordtennis Jens Nielsen 
Badminton Eilif Simonsen 
Badminton Birthe Jensen 
Dart :… Keld Kristensen 
Årets fod- 
boldspiller: Morten Nielsen 

Herfra skal de have et stort 
TIE LYKKES 

Badminton 

Fra badminton vil jeg starte med 
at sige tak til NORDEN for det 
nye tøj, vi har fået. Det har 
godt nok ikke vundet endnu, men 
det skal nok komme, Vi har spil- 
let tre kampe med disse resulta- 
ter: 

NORDEN =TM 0-6 
ABF -NORDEN 5-3 
BK Stiften-NORDEN 5-1 

Billede af holdet følger senere. 

Billard 

Hvis der er tilslutning nok, har 
Idrætsklubben fået den ide at le- 
je tid på Aalborg Billardsalon en 

På rejse 
ISLAND 

Jens Jacob Andreasen rejste pri- 
mo december til ISLAND. Varighed 
ca, 14 dage. 
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aften eller to om ugen, så meld 
dig til hurtigst muligt. 

Tilmelding sker til Torben Stub, 
hal N. 

Bordtennis 

Vi måtte desværre trække de to 
hold, som vi havde tilmeldt. 

Dart 

I dart har Jan Madsen deltaget i 
Firmasports turnering, hvor han 
blev nr. 5 i sin pulje. 

Vi mangler stadig folk til at 
spille dart. Tag nu lige og meld 
jer fil 

Fodbold 

Indefodbold er startet, Holdet 
deltog i en turnering i Vadum, 
hvor de vandt puljen med maksimum 
point, men desværre tabte i pul- 
jekampen. 

Her fra Idrætsklubben ønsker vi 
jer alle en god jul og et godt 
nytår. 

Idrætsklubben 
Tørben "Stub" 

duleferie 
Fabrikken og kontoret er luk- 
ket på grund af ferie i tiden 
24. december - 1. januar, beg- 
ge dage incl.



  

Personalla 

Jubilæum 

25: år: 

Bjarne Højer 
Jensen 
1989-02-01 

  

Udlært 

1988-11-05: 

Henrik Niel- 
: sen udlært 
som plade- 
smed 

  

  

Personale 

Cle Schultz 
er pr. 
1988-11-15 
ansat som 
værkfører i 
montageafde- 
lingen 

  

Fødselsdag 

Hardy Nielsen 
fylder 60 år 
1989-03-08 

  

LEDELSEN ØNSKER ALLE MEDARBEJDER- 
NE OG DERES FAMILIE EN GLÆDELIG 
JUL OG ET GODT NYTÅR MED TAK FOR 
ARBEJDSINDSATSEN I DET FORLØBNE 
AR. 
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Ferie 1989 
Ferie i 1989 er fastsat som følger: 

Arb.- Udb, - 
dage dage 

5. maj 1 2. (1 lørdag) 

5. juni (grundlovsdag) T 1 

uge 28, 29 og 30 15 18 (3 lørdage) 

27. december 1 I 

28. december ik ill 

29. december 1 d: 

30. december = 1 (1 lørdag) 

til fri disposition an me 

25 30 

  
Ved Dansk Metal's 100 års jubilæum og indvielse af nyt hus 
skænkede NORDEN et maleri af Renal Bache: Travlhed i hal P


