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res under mærke, men 
redaktøren skal kende 
indsenderens navn og 
afdeling. 

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Maskinfabrikken Nor- 
den har nu været ak- 
tieselskab i 3 måne- 
der. Registrerings- 
nummeret er 176.078, 
men ikke alle forma- 
liteter er faldet på 
plads endnu. Der bli- 
ver tale om en aktie- 
kapital på 10 mio kr. 

Den nuværende besty- 

relse består af de 3 
koncerndirektører i 
FLS Industries: Ib 
Christensen (for- 
mand), Birger Riis- 
ager og Ole Trolle. 

Kort tid efter NOR- 
DENs udskillelse til 
et selvstændigt sel- 
skab blev der fra 
medarbejdernes side 
udtrykt ønske om at 
få afholdt et valg 
med det formål at få 
medarbejderrepræsen- 
tanter indvalgt i 
bestyrelsen. 

Det nedsatte valgud- 
valg, der består af 
W. Kok, Ole Nielsen 
og Kurt M. Nielsen, 
har holdt adskillige 
møder for at sikre, 
at valghandlingen 
kan foregå så smidigt 
og retfærdigt som mu- 
ligt. 

Ja/nej afstemningen 
er "forlængst afvik- 
let, Den viste, at 
der var et betyde- 
ligt ønske om at få 
indvalgt medarbejde- 
re i bestyrelsen. 

Der bliver i henhold 
til de gældende reg- 
ler to pladser til 
medarbejderrepræsen- 
tanter i Maskinfa- 
brikken Nordens be- 
styrelse. Kandidater- 

bestyrelse 

ne — både dem til be- 
styrelsen og de, der 
ønsker at være sup- 
pleanter - har nu 
tilmeldt sig, og de 
præsenteres her i 
dette nummer af NOR- 
DEN-OBS, 

Stemmesedler vil i 
god tid blive sendt 
ud til den enkelte 
medarbejder, og sel- 
ve optællingen af de 
afgivne stemmer fin- 
der sted den 9, maj. 

Dermed udløses spæn- 
dingen om, hvilke 
to medarbejdere der 
skal være med i sel- 
skabsbestyrelsen. 
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Smed 
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Smed 
Bestyrelsesmedlem 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag 1989-04-13 
kl. 15.10 afholdtes 

ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Arne Nielsen 

I mødet deltog Henrik 
"Hvid, Erik Olsen og 
Poul Erik Sand som 
gæster. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Angående vaccination 
imod influenza vil 
man rette henvendel- 
se til sundhedsstyrel- 
sen for at få en sag- 
kyndig udtalelse. 
SU-medlemmerne fik 
forelagt udkast til 
brev til samtlige 
medarbejdere vedrøren- 
de Aids. Udkastet 
blev godkendt. Der 
fremlægges en folder 
om Aids på informa- 
tionshylderne. 
Det på sidste SU-møde 
rejste lærlingespørgs- 
mål er nu løst. 

  

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 1989-03-31. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1989-02-16. 
Alle afdelingsudval 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
Liste over adresser 
og telefonnumre for 
medarbejderne i mon- 
tageafdelingen er ved 
at blive udført. 
Uddannelsesudvalget 
har afholdt møder, 
hvorfra referater 
fremlagdes.   

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigelse til 110 
mand i 12 uger (100%) 
og i maskin- og mon- 
tageværkstedet til zZ0 
Ban i 12 uger (100%). 
Udearbejde: I Aalbor 
er der besksregerr 
til 20 mand i 4 uger, 
i Mariager til 2 mand 
i TEE, på Sjælland 
til 19 mand if uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigelse til 1 mand i 
Algeriet i ca. 2 måne- 
der, 1 mand i Israel 
i 14 dage, I mand i 
Norge i 14 dage, 1 
mand i Tunesien i 14 
dage. 
Frede Jensen under- 
stregede, at det er 
en meget alvorlig si- 
tuation, når vi som 
nu har adskillige af- 
brydelser i arbejdet 
for at gå til møde i 
kantinen og modstand 
imod overarbejde, for- 
di vi er inde i for- 
handlingssituation. 
Kan vi ikke blive eni- 
ge, må vore respekti- 
ve organisationer kom- 
me ind i billedet. 
Der er travlhed for 
øjeblikket, og han po- 
interede, at det er 
meget vigtigt, at vi 
overholder de forplig- 
telser, vi har over 
for kunderne, ved at 
der arbejdes normalt. 
Willy Kok omtalte den 
store indsats, der har 
været gjort fra fa- 
brikkens side for at 
skaffe ordrer, hvilket 
også har skabt for- 
pligtelser, der, både 
hvad angår leverings-   

tid og kvalitet, skal 
opfyldes. Vi er i for- 
handlinger med de 
samme kunder om nye 
ordrer, og dem kan vi 
ikke forvente at få, 
hvis vi ikke overhol- 
der de forpligtelser, 
vi nu har. 
B-siden mente, at or- 
ganisationerne blan- 
der sig for meget i 
forholdene på fabrik- 
ken og således kvæler 
initiativet i virk- 
somheden. 
Ole Nielsen henviste 
til det store arbej- 
de, salgsafdelingen 
har gjort for at 
skaffe ordrer, og 
Villy Jacobsen henvi- 
ste til, at der havde 
været overarbejde og 
skiftehold, og til de 
mange timer, der var 
gået tabt i' den for- 
løbne uge, hvilket er 
uacceptabelt. 
SU var enige om meget 
kraftigt at henstille 
til alle medarbejder- 
ne at hjælpe med til, 
at virksomheden har 
normale arbejdsfor- 
hold, så fabrikken 
kan overholde sine 
forpligtelser. 
På forespørgsel fra 
Bent Pedersen om va- 
righeden af skifte- 
hold svarede Villy 
Jacobsen, at det 
fortsætter de næste 
uger, men man forven- 
ter, at der omkring 
uge 18-20 kommer en 
nedtrapning, og at 
det er overstået in- 
den ferien. 
Willy Kok nævnte på 
valgudvalgets vegne, 
at der nu er indleve- 
ret kandidater til 
bestyrelsen, og at 
valget finder sted 
den 9, maj. 
Willy Kok oplyste, at 
der skal udarbejdes 
en ny strategiplan. 
Arne Nielsen håbede, 
at også de timelønne- 
de måtte være med i



dette arbejde. 
Investeringer: Kom- 
pressor Ingersoll 
Rand, IBM computer i 
planlægningsafdelin- 
gen, lystryk/kopima- 
skine til tegnestuen, 
Migatronic svejsema- 
skine i hal M, Miga- 
tronic svejsemaskine 
i hal R, inventar til 
salgsafdelingen, tråd- 
fremføringsbox i hal 
P, fundament for kran 
2 hal RB, 

Kvalitet 

Poul Erik Sand nævn- 
te, at kvalitet er 
vigtig hele vejen i- 
gennem firmaet i det 
arbejde, der skal ud- 
føres, og han fore- 
slog, åt der blev af- 
holdt et ekstra møde 
i uddannelsesudvalget, 
hvor der kun var kva- 
litet på dagsordenen. 
Willy Kok bemærkede, 
at det også er kvali- 
tet, at man får den 
rigtige information 
og de rigtige tegnin- 
ger, Der skal være en 
linie fra tilbud til 
regningen udskrives. 
Kurt Møller Nielsen 
foreslog, at der på 
de grønne sedler skri- 
ves, hvilke specielle 
krav der er til svejs- 
ning og materialer. 
Allan Hansen foreslog 
fremvisning af en film 
på fabrikken om kvali- 
tet. 

Frede Jensen foreslog, 
at man optog en video- 
film over, hvad der 
er galt, bl.a. i værk- 
stederne. 
Willy Kok omtalte kva- 
litetssikringen, hvor 
der er ved at blive 
foretaget en revision. 
Vi har bedt FLS Miljø 
om en gennemgang af 
vore kvalitetsforhold. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen foreslog, at fol- 
kene på skiftehold   

overlapper hinanden 
10 minutter for at 
tale om arbejdets 
fortsættelse. 
Villy Jacobsen og 
Bjarne Maylann Peder- 
sen mente, at 1 time 
kunne være mere posi- 
tivt, da det også kun- 
ne hjælpe på de spild- 
timer, der er med. at 
flytte grej m.v, 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ankede over, at 
der manglede svejse- 
stik, og foreslog, at 
man lejede nogle sta- 
tioner. SU foreslog, 
at afdelingsudvalget 
ser på dette spørgs- 
mål. 
SU var enige om, at 
uddannelsesudvalget 
fortsætter sit arbej- 
de og efter behov ind- 
kalder medarbejdere 
fra kvalitetssikrin- 
gen. 

Regnskab 19388 

Erik Olsen gennemgik 
det til SU-medlemmer- 
ne udleverede regn- 
skabsmateriale. Det 
opnåede resultat for 
1988 blev kommenteret. 
Trods mindre omsætning 
er der opnået større 
Tesultat end året før. 
Erik Olsen besvarede 
de af SU-medlemmerne 
stillede spørgsmål 
til regnskabet. 

Eventuelt 

Kurt Møller Nielsen 
spurgte, om ledelsen 
var begyndt at tænke 
på det indre marked, 
hvortil Willy Kok sva- 
rede bekræftende. Vi 
kan imidlertid ikke 
sigte efter noget be- 
stemt i det indre mar- 
ked, da vi jo ikke har 
noget produkt, men vi 
skal kunne definere 
vor kvalitet ud fra de 
kvalitetsnormer, der   

gælder i det indre 
marked, og det er et 
mål, vi arbejder méd. 
Vi har skabt os et 
marked uden for FLS, 
hvilket nu udgør godt 
70 %, og vi bevæger 
os også uden for lan- 
dets grænser, idet vi 
har fået ordrer til 
Tyskland og Færøerne. 
Bent Pedersen fore- 
spurgte, om firmaet 
ville give tilskud 
til badmintonstævne 
i FLS-gruppen, hvil- 
ket Willy Kok lovede 
at se på. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ankede over ska- 
der på bilerne på 
Hark Enns spledsen 56 
efterlyste en løsning 
på dette problem. Ved 
eftersyn af bilerne 
er det konstateret, 
at det tilsyneladende 
er nyt og ikke gamle 
ting. 
SU drøftede spørgsmå- 
let indgående, herun- 
der om der er filtre 
på samtlige udsugnin- 
ger på fabrikken. 
Disse vil blive in- 
spiceret allerede i 
morgen, og man skal 
finde frem til kilden 
til skaderne. Der 
blev sat spørgsmåls- 
tegn ved, om kilden 
findes på NORDEN. Det 
blev foreslået at 
finde en anden plads 
at parkere på, ind- 
til man kender kil- 
den. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ville anbefale, 
at folk ikke skriver 
deres skadesanmeldel- 
se, før kilden er 
fundet. 
SU anbefalede, at N. 
Aa. Nørgaard, Poul 
Erik Sand og Bjarne 
Maylann Pedersen 
hurtigst muligt ar- 
bejder videre med sa- 
gen. 

Næste mødeleder: 
Villy Jacobsen  



100 år-og fløjter stadig 

Ved I, at vi på NOR- 
DEN har en 100-årig 
medarbejder, der sin 
alder til trods dag- 
lig fløjter efter 
pigerne? 

Det er vor fabriks- 
fløjte. Den kan både 
det med at fløjte og 
det med pigerne. Ja - 
det sidste vel nær- 
mest som bibeskæfti- 
gelse. Mangen skøn- 
jomfru i Mølholm ven- 
der sig om efter dens 
ungdommelige fløjt - 
det lyder ikke, som 
kommer det fra en 
gammel svend. 

Hovedfunktionen er 
nu ikke piften efter 
piger. Fløjten repræ- 
senterer NORDENS in- 
dre ur, der troligt 
markerer hovedpunk- 
terne i arbejdsryt- 
men. Komme - gå - 
komme - gå ..… 

Netop i år kan fa- 
briksfløjten fejre 
sin 100 års fødsels- 
dag. På NORDEN har 
den samvittigheds- 
fuldt bestridt sin 
vigtige funktion i 
over 30 år - og den 
holder stadig stem- 
ningen. 

Men hvad med de fore- 
gående 70 år? 

AALBORGS FØRSTE 
ISBRYDER 

NORDEN-OBS har fore- 
taget et tilbageblik 
i historiens krinkel- 
kroge. NORDENS tidli- 
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gere 1. maskinmester, 
Erik Felvig-Jensen, 
fortæller: 

"Vi var på spanden på 
NORDEN i 1958. Den 
tidligere dampfløjte 
skrantede. Den blev 
repareret flere gan- 
ge af fabrikkens sme- 
de, men selv om flere 
af dem spillede ak- 
tivt i NORDENS mando- 
linorkester, så var 
disse brave folk ikke 
just orgelbyggere. 
Derfor kom fløjtens 
toneleje til at ligge 
mere og mere forkert 
i takt med reparatio- 
nernes antal. Det, 
der skulle være en 
manende hilsen ved 
arbejdsdagens begyn- 
delse, blev efterhån- 
den nærmest til et 
forkølet overgangs- 
pip, som ikke var fa- 
brikken værdig. Fol- 
kene risikerede at 
glemme at gå hjem til 

   
  

efter pigerne 
fyraften, fordi de 
ikke kunne høre fløj - 
ten. 

Vi besluttede at fin- 
de en mere mandig 
fløjtestemme. Jeg 
kendte Aalborgs hav- 
nekaptajn, Plougheld. 
Han havde netop sendt 
Aalborg havns gamle 
havneisbryder "Frem" 
til skrotning. Den 
var udrustet med en 
fortrinlig dampfløj- 
te, som kunne høres 
fra den ene ende af 
havnen til den anden. 
Trøds sine 70 år var 
den så god som ny. 

Vi styrtede ud til 
ophuggeren, Søren 
Jensen, og nåede lige 
akkurat at bjerge 
dampfløjten, som blev 
anbragt på taget af 
kraftcentralen - uden 
"umusikalske" smedes 
medvirken." 

  

en ae 
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MILEPÆL I AALBORG 
HAVNS HISTORIE 

"Selvfølgelig husker 
jeg "Frem" - det var 
ikke et tilfældigt 
skib", fortæller tid- 
ligere havnekaptajn 
H. Plougheld til NOR- 
DEN-OBS. "Den gamle 
isbrydende bugserbåd 
repræsenterede et 
kæmpeskridt fremad i 
Aalborg havns histo- 
Tie, 

"Frem" blev bygget på 
Motala Mekaniska 
Verkstads Aktiebolag 
i Sverige i 1889 og 
var udstyret med 
dampmaskine. Den 
skulle efter kontrak- 
ten kunne bryde 6 
tommer tyk is, og det 
klarede den til ful- 
de. Som noget meget 
moderne var "Frem" 
forsynet med elek- 
trisk generator. Det 
var det første elek- 
triske lys overhove- 
det i Aalborg by. 
"Frem" var således 
ikke alene isbryden- 
de, men også banebry- 
dende. 

Den løste talrige op- 
gaver i havnen. De 
spændte vidt - fra 
bugsering til skov- 
turssejlads - men det 

vigtigste vår at hol- 
de havnen isfri helt 
ud til Hals Barre. 
Derved kunne Aalborg 
havn besejles hele 
året, og det var af 
stor betydning for 
både havn og by. Det 
kunne skam være en 
streng tørn, når vi 
i en streng isvinter 
kunne ligge i ugevis 
på barren og kæmpe 
med ismasserne. 

I 1958 måtte "Frem" 
desværre gå på pen- 
sion. Der var brug 
for flere hestekræf-     

ter, og vi anskaffe- 
de den langt stærke- 
re efterfølger 
"alba" ; tr 

DAGLIGT PIFT PÅ 
NORDEN 

Men tilbage til fød- 
selar-fløjten på NOR- 
DEN. "Hvordan er det 
at fløjte den samme 
melodi morgen, middag 
og aften", spørger vi. 
"Ja", hvisler fløj- 
ten, "jeg har altid 
haft den indstilling, 
at man skal fløjte 
til sit arbejde. Men 
alligevel er det ikke 
det samme som i gamle 
dage - dengang fløj- 
tede jeg med damp - 
og det er nu engang 
min bestemmelse - nu 
må jeg nøjes med 
trykluft, og det er 
ikke min livret at 
få kondensvand i rø- 
TEL, 

Men ellers er jeg i 
fin form. Det er må- 
ske lidt svært at 
vænne sig til de kor- 
tere og kortere ar- 
bejdstider. Det gør   

min tilværelse mere 
hæsblæsende. Der er 
også betjeningen. I 
gamle dage blev jeg 
håndbetjent - man 
følte sig rigtig som 
medlem af familien, 
når lille Carlo stod 
på skammel for at nå 
håndtaget. Nu er der 
såmænd ingen, der ke- 
rer sig om mig til 
daglig - de har sat 
mig på automatik - 
det er som at få 
pacemaker - men alt 
skal jo være så mo- 
derne nu om stunder. 

  

Men en ting er vi 
vist enige om: "En 
rigtig fabrik skal 
have en rigtig fa- 
briksfløjtet" 

kay-o'kay



isbjørne i natur og Z00 

Ole Storm - zoolog 
fra Aalborg Zoo - 
fortæller her i sit 
sidste afsnit om nye 
sider af isbjørnens 
liv. 

Isbjørnen Som 

solfanger 
Isbjørnens pels er 
gullig-hvid - det kan 
vi alle blive enige 
om, men bare ikke is- 
bjørnen. De enkelte 
hår er glasklare og 
hule! Alt synligt lys 
tilbagekastes fra 
pelsen, men både in- 
frarødt og ultra- 
violet lys opfanges 
af hårene og ledes 
ind til huden og om- 
dannes der til varme. 
Pelsen er faktisk så 
effektiv til at opta- 
ge varme, at man i 
mørke ikke kan se den 
med en infrarød kik- 
kert. Isbjørnen kan 
således suge varme 
til sig, selv om nat- 
ten; 

De solfangere, menne- 
sket har konstrueret, 
er som bekendt ikke 
nær så effektive. 
Endnu en gang må men-,   

nesket lære af den 
produktudvikling, som 
har fundet sted i na- 
turens store labora- 
torium. 

I 100 
Livet for isbjørne 
har i zoologiske ha- 
ver formet sig noget 
anderledes end i na- 
turen, 

Dyrene skal ikke selv 
finde føden, men har 
som nævnt ikke mistet 
deres vandreadfærd. 
Man ser derfor ofte 

isbjørnene vandre 
tilsyneladende hvi- 
leløst rundt i anlæg- 
get. Hvis anlægget er 
for lille til det an- 
tal isbjørne, man 
har, kan de udvikle 
stereotype gangfor- 
mer, typisk med for- 
skellige former for 
hovedrullen, når 
bjørnen skifter gang- 
retning. Det ser må-, 
ske ikke særlig kønt 
ud, men det betyder 
ikke, at bjørnen har 
det dårligt som så- 
dan. Den løser et ad- 
færdsproblem på en 
for dyret hensigts- 
mæssig måde i forhold 
til den plads, der er   

til rådighed. 

Man kan nok ikke helt 
undgå denne stereoty- 
pe adfærd, men ved at 
begrænse antallet af 
bjørne i et givet an- 
læg kan stereotypi 
adfærden holdes på et 
minimum. Er denne ad- 
færd opbygget i et 
givet anlæg, vil den 
desværre ikke for- 
svinde, hvis bjørnen 
flyttes til et meget 
bedre anlæg. 

En anden måde at be- 
grænse "uheldige" ad- 
færdsformer på er at 
sørge for, at dyrene 
bliver beskæftiget i 
deres dagligdag. Vi 
sørger for, åt dyrene 
hår forskellige ob- 
jekter, som de kan 
"arbejde" med. Det 
kan være store trak- 
tordæk, flydekugler 
til trawl o,lign. 
Vi indstøber fisk i 
is, så isbjørnene 
skal arbejde for at 
få føden, og fra tid 
til anden får bjørne- 
ne levende ørreder, 
som de bruger en del 
tid på at fange. På 
den måde får dyrene 
en mulighed for at 
opleve jagten. 
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Produktionskvalitet 

Der skal laves kvali- 
tetsarbejde på NOR- 
DEN. Det hår der vel 
altid skullet. Er ti- 
den løbet. fra os. 
Kvalitetskravene er 
efterhånden blevet så 
store, at det kniber 
med at leve op til 
dem. Hvad er der 
sket. 

Som centralt placeret 
i produktionen kan 
man godt have den 
fornemmelse, at vi 
skal lave Mercedes 
til Skoda-pris. Hvor- 
før nu det. Det ar- 
bejde, vi laver, lig- 
ner da det, vi altid 
har lavet. Ja, men nu 
skal kvaliteten af 
arbejdet være ifølge 
nøgle specificerede 
normer, som skal 
overholdes. Det har 
de vel altid skullet. 
Ja, men nu er der op- 
rettet den ene kon- 
trolinstans efter den 
anden. Ud over den 
afdeling, vi har på 
NORDEN, kan vi regne 
med, at der i værste 
tilfælde er 3-4 over- 
instanser, der skal 
godkende arbejdet, 

Det bliver vanskeli- 
gere og mere omstæn- 
deligt at få noget 
godkendt (hvem skal 
tage ansvaret. Man må 
nok hellere gardere 
sig). Det skal laves 
ekstra godt, så er vi 
sikre, men hvad er 
godt, og hvad er godt 
nok. Det er efterhån- 
den blevet sådan, at 
selv det mest simple 
stykke arbejde skal 
se ud, som om det ik- 
ke er berørt af men- 
neskehånd.   

Det kan godt lyde, 
som man er noget fru- 
streret, og det er 
man også. 

Noget må der gøres. 
Det skulle jo nødigt 
se ud, som om vi er 
en flok lemminger, 
der uden omtanke 
styrter os i afgrun- 
den. 

Der gøres noget. Vi 
laver de enkelte pro- 
duktionsområder så 
fleksible som muligt. 
Vi laver en bedre 
produktionsforbere- 
delse. Vi køber de 
sidste nye maskiner, 
der findes på svejse- 
området. Vi køber 
computer. 

Men det er ikke nok, 
Det kniber stadig med 
at leve op til de op- 
stillede mål for pro- 
duktionen, tid/kvali- 
FEE, 

Hvad kan der gøres 
mere, spørger man sig 
selv. Hænger tid til 
rådighed sammen med 
kvalitet? Det mener 
jeg. Produktionen i 
værkstedet bliver 
forceret så meget, at 
kvaliteten ikke bli- 
ver god nok. 

Bliver tingene lavet 
der, hvor de er bedst 
egnet? Nej. Hvorfor 
ikke. Der er ikke 
plads. Til sidst står 
vi ude på den bare 
jord under åben him- 
mel og skal producere 
efter timer, der er 
beregnet til inden- 
dørs, til en kvali- 
tet, der skal laves 
i et værksted under   

optimale forhold. 

Der må gøres noget 
mere. Vi må starte 
med at efteruddanne 
vore folk, således 
at de kan leve op 
til de krav, vi stil- 
ler. Her tænker jeg 
specielt på svejsning 
med de nye rørtråds- 
maskiner for at få 
det optimale udbytte. 
Vi skal blive bedre 
til at producere til 
de priser, der kan 
opnås på markedet, og 
den kvalitet, der 
kræves. Vi skal være 
bedre til at planlæg- 
ge produktionsforløb 
i de enkelte værkste- 
der, således at det 
forventede timefor- 
brug lignér den re- 
elle tid i værkste- 
det. 

Vi skulle måske også 
være bedre til at 
sige nej til noget 
arbejde til pressede 
priser, høj kvalitet, 
kort levering og til 
produktion i det sam- 
me område på samme 
tid. Kvaliteten ta- 
ger skade, pengekas- 
sen bliver tom, re- 
nommeet lider under 
det. 

KaA, hal M



Fra 
sikkerhedsfronten 
Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1989-02-16 kl. 15.10. 

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

  

Gæst. 
Peter Søndergaard 

Frede Jensen bød vel- 
kommen, og man be- 
gyndte med punkter 
fra sidste møde. 

Punkter fra sidst. 
Med hensyn til kKnæbe- 
skyttere har udvalget 
endnu ikke fundet en 
brugbar løsning, men 
der arbejdes videre 
med sagen. 

Uanmeldt inspektion. 
Punkterne fra de en- 
kelte værksteder blev 
drøftet. Nøgle el- 
ledninger og svejse- 
kabler var ikke kon- 
trolleret. I mekani- 
kerværkstedet mangle- 
de afdækning af gra- 
ven, dette vil Frede 
Jensen se. nærmere på. 
For udearbejdsafde- 
lingens vedkommende 
blev det vedtaget, at 
elektrikeren med pas- 
sende mellemrum kører 
ud og kontrollerer 
deres grej i deres 
eget værktøjsbur. 
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Der blev spurgt, om 
man kontrollerede det 
grej, der sendes ud 
på montagepladserne, 
og hertil svarede Pe- 
ter Søndergaard, at 
ikke alt materiale 
blev kontrolleret. 
Da udearbejdsafdelin- 
gen endnu ikke har få- 
et en lup-lampe til 
kontrol, vil Peter 
Søndergaard selv tage 
sig af indkøbet. 

Indtrufne ulykker. 

1988-12-19, udearb.: 
Idet tilskadekomne 
var i færd med at sti- 
ge ind i elevatoren, 
blev døren lukket in- 
defra, og højre hånds 
3. finger kom i klem- 
me, og han får derved 
en splint slået af 
knoglen. 
Fravær: 3 dage. 

1989-01-02, hal P: 
Ved løft med pallelgøf- 
ter faldt tilskadekom- 
ne, og herved kom hans 
venstre hånd i klemme 
mellem palleløfteren 
og en palletbundstok, 
som stod ved siden af 
den pallet, han var 
ved at løfte, og der- 
ved brækkede han ven- 
stre hånds tommelfin- 
ger. 
Fravær: tilskadekomne 
er stadig sygemeldt. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed.     

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 7 mand været 
sendt til øjenlæge. 

Cen ng af referat 
ra sikkerhedsbøger. 

Vedrørende udsugning 
i hal D har man ind- 
hentet tilbud fra 
Nordfab, og bevil- 
lingsanmødning er 
skrevet. 
Sikkerhedsgruppen i 
hal M har foreslået, 
at man opsætter sepa- 
rate tavler til sik- 
kerhedsinformationer. 
Udvalget var enige 
heri, og Erling Ja- 
cøbsen og Villy Ja- 
cobsen vil købe de 
fornødne opslagstav- 
ler. 
Fra hal P er der 
fremsat ønske om at 
få nogle flere folk 
på krankursus, da 
der mangler folk med 
certifikat, når der 
arbejdes i skifte- 
hold. Man vil under- 
søge, hvornår der kan 
blive plads på et 
krankursus. 
I hal P har der også 
været lugtgener fra 
de malede pramsek- 
tioner, men dette 
problem er til dels 
løst ved, at man la- 
der sektionerne lig- 
ge længere tid uden- 
dørs. 
Montageafdelingen har 
ikke afholdt møde, da 
Peder Holst har været 
på kursus, men Peter 
Søndergaard fortalte,



  

at man havde købt 2 
støvmasker til brug 
ved arbejde i skibe- 
nes lastrum. Man har 
købt samme slags, som 
bruges i skibene, og 
de virker fint, 
Fra øvrige værksteder 
intet at bemærke. 

Eventuelt. 
Jørgen Kristensen 
sagde, at truckfører- 
ne klagede over par- 
kerede biler, der ge- 
nerer kørslen, bl.a. 
foran portene, og 
spurgte, om man ikke 
kunne sætte nogle 
"P-forbudt" skilte 
op. Dette blev vedta- 
get. 
Samtidig spurgte han, 
om man ikke kunne 
forbedre forholdene 
i det hjørne af meka- 
nikerværkstedet, hvor 
elektrikeren holder 
til, da de ikke er 
særlig gode. Frede 
Jensen vil se på sa- 
gen. 
Med hensyn til det 
udsugningsgrej, NOR- 
DEN anvender - det er 
fortrinsvis fra 
ESAB - sagde Erling 
Jacobsen, at det går 
alt for hurtigt i 
stykker, og årsagen 
var uheldige kon- 
struktioner og dårlig 
fremstilling. Repara- 
tionerne er meget dy- 
re; det må kunne be- 
tale sig at købe no- 
get bedre materiale. 
I samme forbindelse 
fortalte Jørgen Kri- 
stensen, at man havde 
købt nyt ESAB materi- 
ale i hal R. Dette 
materiale er også for 
dårligt og slet ikke 
egnet til formålet. 
Det er skuffende at 
få den slags dårligt 
materiale, når man 
henvender sig til 
sagkundskaben. 
Jørgen Kristensen 
spurgte, om man havde   

tænkt på en sikker- 
hedsrepræsentant til 
hal 5, men da der kun 
arbejder 8 mand i øje- 
blikket, og der ikke 
er egnet arbejde i ud- 
sigt, er det ikke ak- 
tuelt i øjeblikket. 

Mødet hævet kl. 16.40. 

Kvalitet i 
virksomheden 
Under dette tema har 
der været afholdt en 
konference, hvor vi 
deltog med 5 medar- 
bejdere. 

Konferencen omhåndle- 
de hele kvalitetsbe- 
grebet i en virksom- 
hed, lige fra til- 
budsfasen og til til- 
fredsstillende funk- 
tion hos kunden. 

Kvalitet er nemlig 
ikke kun noget mål- 
bart på et fysisk 
produkt, men kundens 
samlede opfattelse 
af den ydelse, han 
får, i forkold til 
sine forventninger.   

Da det jo drejer sig 
om kunderne, må vi 
sikre os, at kvali- 
tetsbegrebet indgår 
på lige fod med de 
øvrige konkurrence- 
pårametre som pris, 
leveringstid og ser- 
vice. 

Konkurrencen kan vi 
forvente vil blive 
yderligere skærpet, 
også med henblik på 
det indre marked - 
så enten leverer vi 
en fejlfri våre, el- 
ler også finder kun- 
den en, der kan. 

Der er også økonomi 
i kvalitetsstyring. 
Det lønner sig at gø- 
re det rigtigt før- 
ste gang. 

Derfor er det vig- 
tigt, at der ydes 
en stor indsats for 
at forebygge proble- 
mers opståen, idet 
analyser har vist, 
at 80 % af alle kva- 
litetsproblemer op- 
står i de første 20 % 
af et sagsforløb. 

Kvalitetsstyring kan 
også sammenlignes med 
et fodboldhold, hvor 
hver enkelt spiller 
har sin opgave, men 
det er den samlede 
indsats, der giver 
resultatet, 

Da vi på NORDEN øn- 
sker at fortsætte i 
toppen af 1. division, 
må vi derfor stadig 
forbedre vor styring 
af de enkelte projek- 
ter og supplere med 
relevante uddannel- 
ser. 

Derved vil vi også 
kunne møde fremtidens 
hårdere konkurrence- 
forhold. 

PSa 
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Kornpramme til Yemen 
I de sidste måneder 
har hal P været meget 
stærkt belagt med de 
3 kæmpestore korn- 
pramme, hvorpå der er 
opnået ordre gennem 
konsortiet DANDAR - 
der består af Høj- 
gaard & Schulz, Kamp- 
sax og Pihl & Søn. 

Det er netop en ordre 
af denne karakter, 
der opfylder en hel 
stribe af de fordele, 
NORDEN kan tilbyde. 
Der er krav til både 
svejsekvalitet, store 
pladsforhold og hav- 
nefaciliteter. 

Det er store dimen- 
sioner, der er tale 
om. Bredden er 15 m 
og længden 36 m. For 
os, der er vant til 
store sammenlignings- 
grundlag, er det næ- 
sten unødvendigt at 
erindre om, at det 
lige akkurat er lig 
med - tro det eller 
ej - Rundetårns høj - 
de. 

Vægten for hver pram   

er i færdig tilstand 
130 t. 

Prammene sættes i van- 
det i NORDENS havn og 
skal senere - måske i 
Aalborg havn - lastes 
på en oceangående 
liner, der vil føre 
dem til bestemmelses- 
stedet i Yemen. 

Transporten mellem 
produktionsstedet i 
hal P og den endeli- 
ge position på hav- 
nen er foregået ved 
hjælp af en meget 
speciel auto-blok- 
vogn, der med eget 
hydraulisk løftesy- 
stem er i stand til 
at tumle den store 
byrde. 

Arbejdet med fremstil- 
ling af prammene har 
krævet en betydelig 
mængde arbejdstimer. 
I de 3 måneder, ar- 
bejdet har stået på, 
har der gennemsnitlig 
været 18 mand på op- 
gaven. 

VJ 

    

Ordre 
fra Krupp 
NORDEN har 1989-02-13 
modtaget ordre fra 
Krupp på fremstilling 
og montage af 1 stk. 
stacker-reclaimer. 
Ordren har en tonnage 
på ca. 250 tons. 

Maskinen arbejder ef- 
ter et noget anderle- 
des princip end de 
kendte reclaimere fra 
FLS, idet den på en 
36 m udlægger har et 
skovlhjul samt et re- 
versibelt transport - 
bånd. Båndet kører 
materialer ud på la- 
geret ved modtagelse 
fra skib, og skovl- 
hjulet og båndet kø- 
rer materialet ind, 
når der er forbrug 
fra lageret. Maskinen 
skal anvendes på kul- 
lageret på Amagervær- 
ket. 

Delene skal leveres 
fra NORDEN 1989-11-01, 
og montagen skal være 
afsluttet 1990-03-30, 
på hvilken dato ma- 
skinen afleveres til 
Krupp. Leverancen 
til montagepladsen 
skal ske med pram i 
så store stykker som 
muligt. 

SKS 

Stof til juni- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 1. juni.



  

Temadag om rørtrådssve jsning 

Dansk Svejseteknisk 
Landsforening holdt 
9. marts 1989 en te- 
madag om rørtråds- 
svejsning på Aalborg 
Boilers. 

Rørtrådssvejsning er 
et af de nyeste skud 
på stammen inden for 
svejsning - det er 
her, der i de sidste 
par år er sket meget 
store teknologiske 
fremskridt. 

Det kan derfor ikke 
undre, at der var me- 
get stor interesse 
for temadagen, som 
blev overværet af ca. 
75 personer fra hele 
landet. Deltagerne 
var i udpræget grad 
'svejsespecialister', 
og de kom fra alle 
større virksomheder, 
som beskæftigede sig 
inden for svejseområ- 
det. 

Emnerne omfattede ud- 
styr til rørtråds- 
svejsning, tilsatsma- 
terialer og svejse- 
tekniske muligheder 
sammenlignet med an- 
dre processer, men 
derudover udgjorde 
økonomivurdering, 
miljø og krav til ud- 
dannelse en betydelig 
del af dagsordenen. 

Maskinfabrikken Nor- 
den er "inden for 
branchen' kendt for 
at være en pioner- 
virksomhed, når det 
gælder rørtrådssvejs- 
ning. Vi er en af de 
virksomheder i Nord- 
jylland, dér er 
længst fremme med 
denne 'morgendagens 
teknølogi!'.   

Det var derfor ikke 
en tilfældighed, at 
det afsluttende fore- 
drag med titlen "Er- 
faringer med rørtråds- 
svejsning' blev holdt 
af en NORDEN-medarbej- 
der, svejsetekniker 
Villy Jacobsen, 

Villy Jacobsen under- 
stregede, at det var 
nødvendigt med et 
godt og overlegent 
udstyr til rørtråds- 
svejsningen - speci- 
elt er en stabil tråd- 
fremføring af stor 
vigtighed. Dernæst er 
det vigtigt, at svej- 
seren er motiveret 
for den nye proces, 
og at han på det 
grundlag får den nød- 
vendige efteruddannel- 
se, evt. jobtræning; 

Rørtrådssvejsningens 
Centrale betydning er 
ikke mindst økonomi - 
en - specielt i disse 
tider, hvor priserne 
er meget lave - for- 
talte Villy Jacobsen. 
Man må dog også gøre 
sig begrænsningerne i 
den nye proces klar. 
Rørtrådssvejsning kan 
næppe betale sig, 
hvis alternativet er 
en rutil højtudbytte- 
elektrode. Specielt 
kommer metoden til 
sin ret ved x-, y- og 
Vv-sømme i tykkere pla- 
der, hvor man får ud- 
bytte af den store 
nedsmeltningsydelse. 

Der var enighed blandt 
deltagerne om, at te- 
madagen havde været 
udbytterig og havde 
givet en positiv er- 
faringsudveksling. 
Før NORDENS vedkom-   

mende er det ved at 
være på forkant med 
de nye metoder inden 
før svejsning at vi 
"kan komme på hat!" 
med den ny teknologi. 
Også gerne det skridt 
foran, så andre lyt- 
ter til vore erfarin- 
ger. 

WK 

  

På rejse 
ISRAEL 

Jens-Jacob Andreasen 
Tejste 10. april til 
ISRAEL, Varighed 14 
dage. 

TUNESIEN 

John Slot Pedersen 
rejste 3. april til 
TUNESIEN. Varighed 
14 dage. 
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| praktik som 

teknisk assistent 
Redaktionen har bedt vor prakti- 
kant udtale sig om sin mening om 
forholdene på NORDEN, efter at 
halvdelen af praktikanttiden er 
gået. Det er den nu for Bettina 
Pedersen, og redaktionen kan 
glæde sig over følgende indlæg: 

  

i fr 1 VR FAR mi 

I september 1988 startede jeg på 
NORDEN som praktikant. Jeg er an- 
sat i salgsafdelingen, hvor jeg 
bl.a. beskæftiger mig med tekst- 
behandling, vægtberegning og til- 
bud 

I starten af mit ophold var jeg i 
en lang periode på tegnestuen, 
hvilket gav mig en god portion 
erfaring i tegning. Jeg var med 
til at tegne absorber til Avedøre- 
værket. Nu sidder jeg igen i 
salgsafdelingen, hvor jeg kombine- 
rer tegnearbejde og driftsarbejde, 
og det giver en hel del variation 
i arbejdet. Jeg laver også noget 
trivielt arbejde, såsom kopiering 
og arkivering, men det overskygger 
ikke praktikopholdet, der indtil 
nu har været meget lærerigt. 

Noget som jeg har hæftet mig ved 
under mit ophold her på NORDEN er, 
at afstanden mellem menig og chef 
er meget lille, og det synes jeg 
er med til at skabe et godt ar- 
bejdsmiljø. 

Arbejdet har levet op til mine 
forventninger, og jeg føler mig 
godt udrustet til fremtidige ud- 
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dannelsesforløb. 

Bettina 

NORDEN samarbejde 
Endnu en gang har samarbejdet 
mellem NORDENS fremstillingsværk- 

steder og udearbejde båret frugt. 

Der tænkes her på reparåtion af 
Rørdals ovn 78, hvor NORDEN hav- 
de fået til opgave at indsvejse 
et 3,2 m langt og 35 mm tykt ovn- 
bælte i 4 skaller i ovn 78's ud- 
løbsende under vanskelige for- 
hold og med stramme leverings- 
tider. 

Det blev ret hurtigt klart for 
05, at de gode erfaringer, vi hav- 
de med anvendelse af Maskinfa- 
brikken Nordens pulversvejsnings- 
udstyr på ovn 87, også kunne an- 
vendes ved denne reparation. 

Med en glimrende assistance fra 
Rørdals teknikere fik vi ovnen 
gearet ned til svejsehastighed, 
og herefter var det blot at til- 
kalde pulversvejsningsholdet fra 
NORDEN, som effektivt svejste 
ovnen med det resultat, at jobbet 
blev færdigt ca. 14 dage før den 
oprindelige tidsplan. 

PS 

 



  

ø 

Kantingudvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1989-03-31. 

Fraværende: Erik Pe- 
dersen og Helmuth 
Hansen. 

1. På baggrund af det 
kedelige uheld, 
der for nylig ske- 
te i baderummet, 
diskuterede udval- 
get, hvad der kun- 
ne gøres for at 
undgå lignende 
tilfælde. 

Flere af udvalgets 
medlemmer mener, 
at risikoen for at 
falde i baderummet 
minimeres, hvis 
man anvender BADE- 
TØFLER af typen, 
der forhandles i 
kantineudsalget. 

Udvalget henstil- 
ler også til alle 
medarbejdere at 
være mere påpasse- 
lige med ikke at 
spilde HÅNDRENSE- 
MIDDEL på gulvet. 

2. Gardinerne i spi- 
sesalen vil blive 
udskiftet med rul- 
legardiner, hvil- 
ket vil give et 
lysere lokale. 

3. Spisesalen er på 
foranledning af 
kulturudvalget 
blevet udsmykket 
med malerier ud- 
lånt af Arbejder- 
nes Kunstforening, 
København.     

Personalia 

Jubilæum 

  

W 
i Møl 

25 HER 

Hans Nielsen 
1989-05-12 

Tak 

Hjertelig tak til 
Maskinfabrikken Nor- 
den, kolleger og 
venner for opmærksom- 
heden ved mit 25-års 
jubilæum. 

Bjarne Højer Jensen   

Personale 

  

Hanne Peters ér pr. 
1989-03-01 ansat som 
teknisk assistent i 
planlægningsafdelin- 
gen 

    
Dorthe Vad ér pr. 
1989-05-01 ansat som 
korrespondent/sekre- 
tær 

Henry Christensen er 
pr. 1989-04-01 ansat 
som værkfører 

mc



apart 
FODBOLD 

Her er programmet for FLS-turne- 
Tingen 1989: 

Fredag 1989-04-14 kl. 18.00: 
NORDEN-Pedershaab 

Mandag 1989-04-24 kl. 18.00: 
Rørdal-NORDEN 

NORDENS hjemmekampe spilles på 
Aalborg Firmasports bane ved 
Annebergvej . 

BADMINTON 

Nu er sæsonen forbi, og jeg vil 
gerne takke de 6 spillere, som 
har villet stille op, og håber 
på en bedre tilslutning næste år. 

Resultaterne for denne turnering: 

NORDEN -TM 0=6 
ABF -NORDEN Br 
BK Stiften-NORDEN bird 
NORDEN -TIK 15 

TM - NORDEN 353 
NØRDEN -ABF 0-6 
NORDEN -BK Stiften 0-6 
TIK -NOØRDEN 5-1 

Torben "Stub" 

Velfærdsbygningen er i april må- 
ned rammen om den første kunstud- 
stilling på fabrikken. Det er ma- 
lerier og skulpturer fra "Arbej- 
dernes Kunstforening" i Køben- 
havn der er formidlet via kunst- 
nerne Kirsten Dufor, Finn Thybo 
og Allan Nordmark fra Ranum kunst- 
skole. 

Der er på denne udstilling mange 
fine billeder af bl.a. Søren 
Hjorth Nielsen, Dan Sterup Han- 
sen, Johs. Carstensen, Ole Prip 
Hansen og ikke mindst den folke- 
kære Henry Heerup. Sidstnævnte 
med et billede fra 1944 samt et 

  

Firmasportens hæder til afgået 
formand 
  

Ved repræsentantskabsmødet i 
Stadionhallen blev Calle hædret 
med Firmasports æresnål for 10 
års godt arbejde i Idrætsklubben 
Norden. 

Klubben vil endnu en gang takke 
Calle for godt samarbejde og 
kammeratskab. 

På klubbens vegne 
Bent 

Fa 

sjældent og smukt modelstudie fra 
hans akademitid. 

Det er glædeligt at konstatere 

mange positive reaktioner vedr. 
udstillingen. Vi håber senere at 
gentage succesen med andre ud- 
stillinger... Sikkert er det, der 
bliver tomt på væggene, når de 
flotte billeder igen er væk. Det 
er ligeledes et håb, at denne ud- 
stilling kan være med til at væk- 
ke interesse for etablering af en 
kunstforening på NORDEN, men der- 
om senere, 

Kulturudvalget   

 


