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År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

0 Følgende er et beskedent antal brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” 

opsamlet og beskrevet primært for perioden 1969 til 2010. Opsamlingen er 

foretaget fra januar til juni 2010 af Andreas Andreasen, Strandby i forbindel-

se med research til bogen ”Fyrre år med dieselmotorer i Frederikshavn” be-

stilt af MAN Diesel SE i forbindelse med deres ”Projekt 2010”, der blandt 

andet omfatter nedlukningen af motorproduktionen i firmaet. 

 

Kildematerialet er primært periodens personaleblade, strategiplaner, års-

regnskaber, diverse analyserapporter, brochurer, mødereferater, medarbej-

derinformation og avisartikler, der arkiveres på Bangsbo Museum og Arkiv.  

Materialet kan anvendes som en kronologisk oversigt over udviklingen og 

eventuelt være til inspiration for dybere forskning i en stor variation af mu-

lige emner over et frederikshavnsk industrieventyr, der nu i 2010 er afslut-

tet. 

 

Personlige kommentarer og antagelser er skrevet med kursiv, for ikke at forstyrre de  

historiske fakta. 

 

Der er plads til at finde flere brikker til puslespillet og sætte dem ind i kro-

nologien ved at indsætte nye ”rækker”. Kolonne ”N” er en numerisk række-

følge, der tager hensyn til rækkefølgen af datoerne, og ”T” er til med et bog-

stav, at angive temaer til en sortering på ønskede emner. 

 

1  

1883 I 1883 grundlægges ”Frederikshavn Jernstøberi og Maskinværksted ved 

Brødrene Houmøller”, som starter med at beskæftige 12-15 mand i den nye 

virksomhed. 

 

2  

1898 I 1898 udvikles den første motor i Frederikshavn med navnet ”Alpha”. De 

første motorer var horisontale, enkeltcylindrede glødehovedmaskiner på 4 

HK med 420 omdrejninger pr. minut. Det første komplette fremdrivningsan-

læg med vertikal motor og vridbar propeller kom i 1902. 

Alpha-navnet bliver i de følgende mange år kendt fra Skandinavien til de 

øvrige europæiske kystnationer og mange steder i verden i øvrigt både for 

motorerne og den leverede gode service. 

 

3  

1938 I 1938 køber Burmeister & Wain i København Frederikshavn Jernstøberi & 

Maskinfabrik A/S. 

Motorernes betegnelse ændres fra Alpha til B&W Alpha efter at Burmeister 

& Wain har overtaget aktierne i Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik 

A/S. 
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1938 Alle arbejdende folk i Danmark får i 1938 ret til 2 ugers betalt ferie. 

 

  

1940 Den 1. januar 1940 overtager Burmeister & Wain skibsbygger Carl Jacobsens 

Skibsværft i Frederikshavn, der hovedsagelig udfører motorinstallationer og 

som danner grundlag for vedligeholdelse af motorer i skibe. 

 

  

1943 Den 14. februar 1943 kl. 20.10 blev fabrikken i Søndergade hærget af en 

voldsom brand, som med stor sikkerhed kan henføres til en gas ansamling i 

kedelrummet, forårsaget af et svigt i en reduktionsventil på gastilførslen – 

uheld eller sabotage – uheld blev valgt 

 

Men, ufuldstændige historiske kilder fortæller, at en sabotør fra en modstandsgrup-

pe i Aalborg udførte sabotagen, så det så ud som et hændeligt uheld. Dels for at 

undgå tyske hævnsanktioner og dels for at få forsikringsdækning, hvilket ikke kunne 

ske hvis det var sabotage. Sabotage blev dækket med statsstøtte. Han flygtede til 

Sverige, hvor han blev modtaget og interviewet af modstandsbevægelsen. Her for-

klarer han hændelsen, som nedskrives uden dog at kunne anvendes som fakta og 

historien må hænge i luften! – men Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik fik 

statsstøtte til genopbygningen! 

 

I uheldsøjeblikket beskæftigede fabrikken 210 arbejdere og godt 30 funktio-

nærer, som alle blev sat ind på at rydde op efter branden og etablere alterna-

tive produktionsfaciliteter. Støberiet, der var ubeskadiget blev hurtigt ind-

rettet til nyt maskinværksted. Støbegodset blev herefter leveret af B&W’s 

støberi på Teglholmen i København og fra Holeby’s ”Guldborg” støberi på 

Falster. 

 

Et nyt og tidssvarende støberi blev straks opført i passende stor afstand fra 

byen på den 34 tønder land store mark, som Burmeister & Wain havde købt 

i 1942. Det nye støberi blev indviet allerede i februar 1944, hvor første støb-

ning blev foretaget. 

 

  

1950 I 1950 afleverer Carl Jacobsens Skibsværft den sidste nybygning, fiskekutte-

ren ”Jacob Henriksen” til fiskeskipper Jacob Henriksen i Skagen. Den fik 

installeret en 404-VO på 280 HK. I 1956 blev kutteren solgt og sejlet til Brasi-

lien af skipper selv – en begivenhed der blev fulgt med interesse i Skagen. 

 

  

1953 Frederikshavn Jernstøberi & Maskinfabrik får i 1953 navneforandring til Al-

pha Diesel A/S. Navnet Alpha stammer tilbage fra den første motor i 1898, 

der med efterfølgende versioner gjorde navnet kendt og anerkendt i mange 

lande. I 1937 fik motorerne navnet B&W Alpha. 
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1953 Alpha Diesel A/S udgiver i 50’erne et charmerende sæt ordensregler for lær-

linge: 

 
Lærlingen er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende arbejdstid. 

 

Lærlingen skal opholde sig i den afdeling, hvor han arbejder, undtagen når svend eller me-

ster sender ham til andre steder på fabrikken. 

 

Det er under alle omstændigheder forbudt at forlade fabrikkens grund i arbejdstiden uden 

særlig tilladelse fra værkfører eller mester. 

Lærlingen er forpligtet til at vise flid og interesse for sit arbejde samt at undgå enhver art af 

spild af værktøj og materialer. 

 

Beskadiger lærlingen forsætlig eller ved grov uagtsomhed værktøj eller genstande af nogen 

art, kan firmaet forlange erstatning. 

 

Lærlingen må ikke i arbejdstiden elle udenfor denne i værkstedet beskæftige sig med fa-

brikken uvedkommende arbejde. 

 

Det er lærlingen forbudt at opholde sig på fabrikkens fortov, i eller ved fabrikkens porte ud 

over den tid, der er strengt nødvendig for at komme og gå, ligesom det er forbudt gennem 

fabrikkens vinduer mod gaden at tilråbe eller føre samtale med forbipasserende. 

 

Lærlingen må ikke ryge tobak indenfor fabrikkens grund, og han må ikke medbringe eller 

hente nogen art af spiritus, deri indbefattet bayersk øl, hverken til sig selv eller andre. 

 

Udebliver lærlingen fra arbejdet, må lærlingens forældre eller værge straks ved arbejdsti-

dens begyndelse give værkfører eller mester besked om grunden til lærlingens fraværelse. 

 

Skyldes udebliven sygdom, skal sygdommen attesteres ved forældres eller værges under-

skrift på en særlig formular, som udleveres fra mesterkontoret. Lægeerklæring tilvejebrin-

ges kun, når det bliver forlangt fra virksomhedens side. 

 

Lærlingen må spise i tiden for den fastsatte spisepause. 

 

Cykler skal anbringes  i de anviste cykelstativer og må ikke henstilles andre steder på fa-

brikkens grund eller langs denne. 

 

  

1953 Det var efterhånden blevet for vanskelligt at håndtere de stor  

E motorer i det gamle fabriksanlæg i Søndergade, og det blev derfor beslut-

tet at opføre nye fabrikshaller ved siden af støberiet ved Rimmens Allé. 

 

  

1953 Efter 15 år med ret til 2 ugers betalt ferie får alle får i 1953 ret til 3 ugers be-

talt ferie. 

 

  

1955 I 1955 og 1956 blev der opført nye fabrikshaller samt lagerbygning på area-

lerne ved Rimmens Allé. 
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1956 Ordningen med sygedagpenge indføres i 1956. 

 

  

1956 Omkring 1. marts 1956 var de fleste maskiner installeret i de tre nye haller 

ved Rimmens Allé og den nye fabrik kunne tages i brug. 

 

  

1957 Folkepensionen i Danmark indføres i 1957. 

 

  

1960 Byens nye store fiskerihavn nord for den eksisterende havn indvies i 1960 og 

da området hvorpå Jacobsens skibsværft lå skulle bygges om til trafikhavn, 

blev det besluttet at etablere et nyt anlæg med værksted og to beddinger i 

det nordøstlige hjørne af den nye fiskerihavn. 

Det nye anlæg indlemmes som en afdeling af Alpha Diesel under ledelse af 

overingeniør Svend Juul. 

 

  

1961 Fra 1. marts 1961 indføres 45-timers arbejdsuge i Danmark. 

 

  

1964 En engelsk lov om kontinentalsoklen i Nordsøen træder i kraft maj 1964 og 

engelske BP finder den første naturgas i september 1965. Offshore eventyret 

i Nordsøen begynder. 

 

  

1966 I 1966 nedsættes arbejdstiden med 1 time til 44 timer, men der arbejdes fort-

sat lørdag formiddage. 

 

  

1966 Alpha’s første bearbejdningsmaskine med Numeric Control, NC-styring 

anskaffes. Det er en NC boremaskine. 

 

  

1968 I januar 1968 bliver det besluttet at udvikle en V-udgave af B&W’s turbola-

dede medium-speed motor type ’23 til skibsfremdrivning i en komplet pak-

ke bestående af motor,  reduktionsgear, CP propeller og fjernbetjening af 

hele pakken. Det nye program skal omfatte fra 10 til 18 cylindrede motorer i 

effektområdet 1220 HK til 2196 HK. Den 8 cylindrede følge hurtigt efter og 

skal lukke effekthullet til de gamle 400-26’ere. 

Gear, propellerudstyr og fjernbetjeningen udvikles på Alpha. 
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1968 Under ledelse af ingeniør J.L. Olsen blev der konstrueret et kompakt og me-

get robust reduktionsgear, der ud over tandhjulene til reduktion af motor-

omdrejninger til propelleromdrejninger indeholder kobling til ind- og ud-

kobling, servostempel til drejning af propellerbladene, trykleje til optagelse 

af propellerens tryk på skibet og en elastisk kobling til dæmpning af eventu-

elle svingninger i fremdrivningssystemet. Alpha-gearene fungerede pro-

blemfrit og blev anerkendt af kunderne som markedets bedste og konstruk-

tøren blev kærligt kendt som Gear Olsen. 

 

  

1968 Propellerne var tre-bladede i starten med delt nav og en indbygget meget 

robust konstruktion til drejning af propellerbladene, der foregår fra servo 

stemplet via en skiftestang i den hulborede propelleraksel. 

De første propellerblade var designet ud fra modelforsøg foretaget i prøve-

tank i bl.a. Holland. Designfasen bestod derfor i at vælge det rette blad med 

hensyn til stigning og areal for at kunne overføre den nødvendige motoref-

fekt. Dette gav i de fleste tilfælde en propeller med god virkningsgrad, men 

ofte fik man tålelige støj- og vibrationsproblemer, forhold som man accepte-

rede som normale på denne tid.  

En fordel med det komplette anlæg var, at det var muligt at lagerføre dertil 

hørende standard blade til hurtig levering som reservedele ved skader. 

 

  

1969 V23H blev introduceret i 1969 og var baseret på B&W’s T23H, som blev 

produceret i Holeby og anvendt som generatormotor. Holeby havde dog 

også produceret 4 stk. T23H hovedmotorer, der blev installeret i rednings-

skibene ”Nordjylland” og ”Vestkysten”. 

De første 12V23HU, hvor H står for middeltrykkets størrelse (pe) og U for 

udveksling med tilsluttet reduktionsgear, blev installeret i to kysttankere, 

der blev bygget på Sølvesborg Værft i Sverige – M/S ”Credo” og M/S ”Con-

tank Lübeck”. 

Driftsresultaterne var i begyndelsen ganske lovende, men det skulle hurtigt 

vise sig, at skiftet fra de relativt langsomtgående, enkle og robuste totakt 

motorer, til de væsentlig mere komplicerede firetakt medium-speed motorer 

var en ny verden for såvel motorbygger, installationsværft og maskinbesæt-

ning. Der var to årsager hertil: 

 

1. Som nævnt var konstruktionen baseret på generatormotor-

konstruktion og erfaring hermed. 

2. Driftsproblemer på medium-speed motoren kunne udvikle sig lyn-

hurtigt alvorligt og besætningen havde ikke altid den fornødne viden 

til at gribe ind i tide. 
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1969 

forts. 

Der lå altså væsentlige opgaver forude for både konstruktører, produktion 

og for brugeren med henblik på at opnå maksimal driftsikkerhed. 

Efter nogen tids drift med ”Credo” skete der en stempelrivning, der bevir-

kede en alvorlig skade på motorstativet. Skibet blev bragt til Frederikshavn, 

hvor motoren blev taget ud af gennem et hul i skibssiden og bragt op på 

fabrikken og fik udskiftet stativet med et nyt. Motoren blev geninstalleret og 

skibet forlod havnen i løbet af meget kort tid efter et prisværdigt samarbejde 

mellem alle involverede medarbejdere. 

Blandt andet som følge af dette havari, men også begrundet med fremtidig 

mulighed for drift på tungolie, blev det besluttet at ændre stempelkonstruk-

tionen fra Aluminiums- til støbejernsstempler. Man frygtede med rette, at 

aluminiumsstempler ville få for kort levetid og indebar større risiko for riv-

ning og havari. 

Der blev i de første år bygget mange coastere både i Danmark og i de om-

kringliggende lande og efterspørgslen af de komplette fremdrivningsanlæg 

voksede. Motorprogrammet for V23H omfattede seks cylindertal fra 8 til 18 

cylindre. Af disse var nogle ”bedre end andre”, forstået på den måde, at 8 

og 10 cylindre var vanskelligere at afbalancere og 10- og 14 cylindere havde 

højere udstødstemperatur end de øvrige cylinderantal. 

  

1969 

forts. 

Den 8-cylindrede blev forsynet med ”kraftkompensatorer” – én i hver ende 

af motoren. Kraftkompensatorer har to svingvægte, der via et tandhjulstræk 

er trukket af motorens krumtapaksel og roterer med det dobbelte af moto-

rens omløbstal. Derved kan man afbalancere frie 2.-ordens kræfter, som ikke 

kan undgås på en 8 cyl. V-motor. 

Den 10 cyl. V-motor blev forsynet med ”momentkompensatorer” – også én i 

hver ende af motoren. Momentkompensatorer har også to svingvægte, der 

roterer med det dobbelte af motorens omløbstal og derved afbalancere det 

frie 2.-ordens moment. Det viste sig dog senere, at i skibe med et solidt fun-

dament og en effektiv fastgørelse af motoren, kunne momentkompensato-

rerne udelades uden større gener. 

Kraftkompensatorerne voldte mange problemer og hovedbrud. Tandhjuls-

træk, svingvægte, lejer og smøreoliesystem måtte omkonstrueres flere gan-

ge. Men til sidst lykkedes det at finde en driftsikker løsning. 

Driftsresultaterne over den første tre års periode var generelt ikke acceptab-

le. Blandt andet skete der uforholdsmæssigt mange havarier i plejlstangs- og 

hovedlejer, som i flere tilfælde betød udskiftning af motoren, eller hvis mu-

ligt reparation af motorstativet.  
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1969 

forts. 

Kundernes tålmodighed blev naturligt nok strukket til det yderste, men for 

det første var konkurrerende motorfabrikater udsat for lignende problemer i 

disse år, og for det andet var Alpha hurtigt på pletten med dygtige montø-

rer, så reparation eller udskiftning foregik meget hurtigt. For kunden var det 

vigtigt, at liggetiden blev så kort som muligt. 

 

  

1969  I foråret 1969 ansættes civilingeniør A. Chr. Knudsen som adm. direktør på 

Alpha Diesel. 

 

  

1969 Fra 2. juni 1969 nedsættes arbejdstiden til 42,5 timer fordelt over en 5-dages 

uge, lørdagsarbejde er dermed slut. 

 

  

1969 Det første komplette medium-speed fremdrivningsanlæg type 12V23H-VO 

med nyudviklet reduktionsgear, 4-bladet CP propeller og pneumatisk fjern-

betjening type Automalpha blev leveret til tankskibet ”Credo” af Donsö i 

Sverige. Selve prøveturen fra Falkenberg Værft fandt sted i september 1969. 

 

  

1969 I august 1969, efter tre års søgen, konstateres det første oliefund i norsk ter-

ritorium i Nordsøen. Det er amerikanske Phillips Petroleums boreplatform 

”Ocean Viking”, der finder et af de største reservoirer, kendt som Ekofisk 

feltet. Fundet fører en optimisme med sig i branchen og bygning af nye 

supplyskibe vokser i Norge. 

 

  

1969 I 1969 færdiggøres 40 motorer på 24.000 HK og der er ansat i alt 515 medar-

bejdere. 

 

  

1969 I slutningen af 1969 startede Serviceskolen, SKOL med den garvede prøve-

mester O.T. Nielsen som instruktør. Baggrunden var, at hvor 400-26’erne 

kan passes af enhver normalt uddannet staldkarl, så er de nye firetakt me-

dium-speed anlæg meget mere krævende og kræver en målrettet uddannel-

se. En uges skoleophold for kundens maskinbesætning blev derfor inklude-

ret i alle fremtidige kontrakter. 

 

  

1969 I december 1969 finder amerikanske Amoco den første olie i engelsk område 

i Nordsøen. Det er Montrose feltet øst for Aberdeen som for alvor sætter 

gang i de engelske offshore aktiviteter og bygning af nye supplyskibe. 
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1970 I sælgers marked ved slutningen af 1960’erne var det nemt og hurtigt at til-

byde et komplet anlæg til en kunde. Salgsafdelingen anvendte en enkelt A4 

side til notering af ganske få informationer fra kunden, så som f.eks. heste-

kraft behov, om skibstypen var et fragtskib, fiskefartøj elle anden type, om 

det var et træskib eller stålskib, om leveringsomfanget skulle være mini-

mum, normalt eller stort, og leveringstid. Derfra var det sælgeren, der be-

stemte hvad kunden havde brug for, vi havde overblikket. 

 

  

1970 Direktør Knudsens filosofi er at: ”stilstand er tilbagegang” og på hans initia-

tiv udarbejdes en femårsplan for videreudvikling og samling af virksomhe-

den på én samme adresse på grunden ved Rimmens Allé. Han supplerer 

salgsfunktionens traditionelle personlige salg med begrebet markedsføring, 

der omfatter deltagelse i messer, brochurer, salgsbreve og tekniske artikler i 

tidsskrifter. 

  

  

1970 Den 28. maj 1970 introducerer direktør Knudsen og ledelsen ”ALPHA-NYT” 

som husorgan til støtte for den information, der spredes fra medarbejder til 

medarbejder såvel ad de formelle organisatoriske veje som på tværs heraf. 

Det er ledelsens håb, at bladet kan blive et nyttigt led i samarbejdet for løs-

ning af Alpha Diesel’s opgaver fremover. 

 

  

1970 Den gamle traditionelle betegnelse Tegnestuen bliver ændret til Konstrukti-

onsafdelingen med afgrænsede ansvarsområder for seks grupper, hvor 

KONAM får ansvaret for motorerne, KONAG for gear, kontraktafviklingen 

er decentraliseret til KONAN, der udskriver motor, gear og tilbehør, til 

KONAP, der udskriver propellerudstyr og til KONAU, der udskriver fjern-

betjening og overvågningsudstyr. Desuden er der en teknisk sekretariats-

gruppe, KONAT, der blandt andet udarbejder instruktionsbøgerne til de 

solgte fremdrivningsanlæg. Pladsforholdene i afdelingen er blevet meget 

trange. 
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1970 I Alpha Nyt nr. 2 af 10. september 1970 introduceres EDB-begrebet og fir-

maets planer om omlægning af en del af kontorfunktionerne til EDB-

behandling, i første omgang lønningsregnskabet, der fra 1. november vil 

blive udarbejdet af Regnecentralen i Aalborg. Citat: 

 
Hvad er EDB? 

Først må det siges, hvad EDB ikke er. EDB er ikke nogen hjerne, der kan tænke selv og som 

vil tage magten fra menneskene, således som fremtidsfilm og –bøger undertiden giver ind-

tryk af. 

EDB-maskinerne er regnemaskiner, der arbejder med meget stor hastighed og præcision og 

gør præcis, hvad de bliver indrettet til at gøre. Det vil sige, at de f.eks. ved hjælp af antal 

arbejdstimer og gældende timesatser vil kunne beregne og udskrive en lønafregning. Giver 

man samtidig EDB-maskinen oplysning om de ansattes trækprocenter og skattefradrag, vil 

den samtidig kunne beregne kildeskatten og trække skattebeløbet fra med det samme. 

Endvidere er EDB-maskinen i stand til selv at vælge mellem forskellige muligheder, f.eks. 

vil den under udskrivningen af en lønpose kunne afgøre om lønposen er til en lærling eller 

ej og afhængig af afgørelsen beregne bidrag til dagpengefond eller lade være. 

Det er denne ”logiske” evne, der især adskiller EDB_maskinen fra almindelige regnemaski-

ner, og som gør det muligt at overlade andet og mere til EDB-maskinen end til de alminde-

lige regnemaskiner. 

 

  

1970 

forts. 

Hvad kræver EDB af os? 

Man hører ofte, at EDB stiller store krav. Dette er egentlig ikke rigtigt; EDB-maskinen kræ-

ver ikke andet end hvad vi selv kræver, nemlig at EDB-maskinen får korrekte tal at arbejde 

med for at resultatet kan blive korrekt. Dette er naturligvis nødvendigt ved enhver bereg-

ning, men bliver endnu mere væsentligt ved EDB-maskinen, da man ikke som ved alminde-

lige regnemaskiner kan følge med i beregningen og stoppe op, når ”her er noget galt”. 

Hvad vi må kræve for at EDB-maskinen kan arbejde tilfredsstillende, kan derfor sammen-

fattes således: 

 

1. korrekte oplysninger til EDB-maskinen. 

2. nøjagtig beskrivelse til maskinen af de beregninger, maskinen skal foretage. 

3. præcis formulering af det materiale, EDB-maskinen skal aflevere. 

 

  

1970 

forts. 

Hvad kan vi få ud af EDB-maskinen? 

For det første kan vi få flere oplysninger. Oplysninger, som vi tidligere gav afkald på, fordi 

de skønnedes for tidskrævende i forhold til nytten af dem. Med EDB vil besværet være 

mindre og nytten større. For det andet kan vi få mere aktuelle oplysninger, det vil sige, at vi 

kan gribe ind tidligere, hvis oplysningerne viser, at indgriben er nødvendig. 

Endelig giver EDB-maskinen mulighed for samtidig beregning af flere ting. Samtidig med 

lønposerne beregnes og udskrives, kan den anvendte løn posteres på de enkelte ordrenum-

re; samtidig med at materialeforbruget posteres på ordrenumre, kan det registreres i lager-

regnskabet osv. 

Som det fremgår, vil vi kunne opnå væsentlige fordele ved at anvende EDB. Vi må blot ikke 

i begejstring over EDB-maskinens fortrin overse dens begrænsninger: 

 

 den kan ikke tænke selv. 

 Den gør kun, hvad den får besked om. 

 Den gør det også, selvom den får forkert besked. 
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År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1970 Salget i 1970 har været større end nogensinde tidligere i firmaets historie. Vi 

har fået ordrer på mere end 100.000 HK til levering i 1971 og 1972, og endog 

enkelte leverancer til 1973 og senere. Der skal færdiggøres ca. 30% flere mo-

torer end i 1970. 

 

  

1970 Støberiet beskæftiger her ved udgangen af 1970 i alt 75 mand, fordelt med 

ca. 30 formere og kærnemagere, ca. 40 arbejdsmænd og 5 modelsnedkere 

samt 2 smede. 

Produktionen omfatter almindeligt gråt støbejern og metal, og beløber sig til 

ca. 1500 tons jern og ca. 150 tons metal om året. 

I metalstøberiet arbejdes der for rødmetallernes vedkommende med 5 for-

skellige legeringer, samt med hvidmetal og zink. 

 

  

1971 Ved fremkomsten af EDB-maskiner, som hos os blev introduceret i 1970, 

begyndte vi også selv at udvikle programmer, hvor vi bedre var i stand til at 

beregne strømningsforløbet omkring det enkelte propellerblad. Det var ci-

vilingeniør Peer Bak, der stod for konstruktion af det nye propellerprogram. 

I starten fik vi Skibsteknisk Laboratorium ved Københavns Universitet til at 

foretage disse beregninger, men efterhånden udviklede KONAP selv pro-

grammerne til et godt og kraftigt værktøj. Et bladdesign skal have både høj 

virkningsgrad og et lavt støjniveau for at være optimalt. En høj virknings-

grad opnås bedst ved at anvende en så stor diameter på propelleren, som 

skroget giver mulighed for, og benytte et omdrejningstal, som svarer  hertil. 

Yderligere bør bladareal og bladtykkelse holdes nede. Støjmæssigt får man 

den bedste propeller ved et stort bladareal og tykke blade, hvilket jo er i 

modstrid med kravet om høj virkningsgrad. Derfor er det en kunst, at finde 

det optimale kompromis og dertil kræves erfarne og kreative kunstnere. 

Der blev konstrueret en lang række spændende propellere til mange forskel-

lige skibe med komplette Alpha anlæg gennem 70’erne, og konstruktøren 

bag dem blev kendt vidt omkring som vores Propeller Bak. 

 

  

1971 På grund af økonomiske vanskelligheder i B&W moderselskabet i 1971 deles 

det i to selvstændige selskaber, Burmeister & Wains Skibsbyggeri A/S og 

A/S Burmeister & Wain’s Motor- og Maskinfabrik af 1971. 

 

  

1971 Det første oliefund på dansk territorium i Nordsøen sker i 1971. Det får stor 

indflydelse på bygningen af supplyskibe med tilhørende fremdrivningsan-

læg. 
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År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1971 Markedsføring og salg af komplette anlæg med rækkemotor type T23HU 

påbegyndes i 1971 med første leverance i 1972. For at komme hurtigt i gang 

skal grundmotoren bygges i Holeby og færdiggøres hos Alpha inden leve-

ringen. Der er igangsat en 5T23HU og en 6T23HU i Holeby. 

 

  

1971 Alpha har i 1971 modtaget tilsagn om støtte til gennemførelse af 1. etape i 

udflytningsplanerne ved Rimmens Allé. Det gælder opførelse af en forlæn-

gelse af den østlige hal med 900 kvadratmeter og for enden af denne en lav 

bygning på 375 kvadratmeter, der i første omgang skal bruges til driftskon-

tor. I 1. etape skal der ligeledes anskaffes nye bearbejdningsmaskiner for 4,1 

mio. kroner. 

 

  

1971 Første fleroperationsmaskine, som selv skifter værktøj, Cincinnati Cim-X 

anskaffes i 1971. 

 

  

1971 Der er i alt i 1971 beskæftiget 620 medarbejdere på Alpha fordelt med 475 

arbejdere og lærlinge og 145 funktionærer. 

 

  

1972 Danmark træder ind i EF, hvilket på godt og ondt får stor indflydelse på 

udviklingen i dansk fiskeri. 

 

  

1972 Den 1. januar 1972 tiltræder cand. oecon. Niels Bach stillingen som adm. 

direktør. Han afløser direktør A. Christian Knudsen, ser siden april 1971 var 

trådt ind i Burmeister & Wain Maskinfabrikkens direktion og fungerede 

begge steder. I perioden med Knudsens dobbeltstilling varetager triumvira-

tet; underdirektør Mogens Due, kontorchef Niels Knudsen og underdirektør 

B. Dam-Hansen dagligdagens forretninger indenfor finans, teknik og salg. 

 

  

1972 Der indføres 4 ugers betalt ferie i 1972 i Danmark. 

 

  

1972 I februar 1972 foretage bestyrelsesformand Søren T. Lyngsøe første spade-

stik til en ny fabrikshal i forlængelse af de i 1955 byggede haller på Rimmens 

Allé. Spaden er usædvanlig stor i form af en stor gravemaskine. 

 

  

1972 Succesen med V23-motoren følges i 1972 op med introduktion af den større 

type U28. 

 

  

1972 Den 24. marts 1972 afsendes V23HU nummer 64, hvorved afsendte motorer 

af den nye type runder 1oo.ooo HK. Jubilæumsmotoren er en 12-cyl. på 1500 

HK til Ørskovs Staalskibsværft, hvor den skal installeres i nybygning nr. 64 

til rederiet Bewa Line i København. 
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År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1972 Den 20. april 1972 skrives en ordre med A/S Nordsøværftet i Ringkøbing på 

10 stk. fremdrivningsanlæg type 406-26VO til værftets standard shelterdæk-

kere på 299 BRT. 

 

  

1972 For at sikre en velkoordineret gennemførelse af de store udbygningsplaner 

ved Rimmens Allé nedsættes den 30. august 1972 en styrende komite med 

direktør Bach som formand. Det var et kæmpe projekt med nye haller, valg 

og indkøb af moderne bearbejdningsmaskiner, beslutte alle faciliteter, store 

og små, der hører til en moderne fabrik. Alene projektering af den nye ad-

ministrationsbygning var en stor udfordring. 

 

  

1972 Den første hal samt driftskontor (mellembygningen) bygges, og flytning af 

maskiner fra Søndergade begyndes.  Driftskontor, indkøb og planlægning 

flytter fra søndergade. 

 

  

1972 Der er i alt i 1972 beskæftiget 674 medarbejdere fordelt med 519 arbejdere og 

lærlinge og 155 funktionærer. 

 

  

1972 Den 5. december 1972 afholdes et pressemøde i Frederikshavn med delta-

gelse af danske, norske og svenske pressefolk fra dags- og fagpressen. 

Emnerne er: 

 

 Introduktion af den effektforhøjede motor type V23LU, der står i 

prøvehuset. 

 Introduktion af den nye motor type U28LU med tilhørende gear og 

propellerudstyr. 

 Introduktion af Alpha-propellerdysen, beregnet for fartøjer med brug 

for størst mulig trækkraft ved lav hastighed. 

 Introduktion af automatisk belastningskontrol, der indstiller propel-

lerstigningen efter det øjeblikkelige behov uden menneskelige ind-

greb. 
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År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1972 Motorversion V23LU introduceres efter eliminering af de svagheder og 

fejlmuligheder, som forgængeren led af. Samtidig er ydelsen øget fra 125 til 

145 HK/cyl. ved 825 o/min. 

De væsentligste forbedringer var: 

 

 Motorstativet blev forsynet med sidebolte fra stativ til hovedlejedæk-

sel. Dette gav en meget væsentlig stivhedsforøgelse og en bedre ho-

vedlejebygning. 

 Ny stempelkonstruktion i støbejern fra eget støberi. Det gav mindre 

risiko for rivning p.g.a. høj placering af olieringe. 

 Bedre placering af smøreoliefilter, med filtrering af olien lige før ho-

vedlejer og med større sikkerhed mod snavs i systemet ved installati-

on ombord. 

 Forstærkede cylinder dæksler. 

 Forbedring af plejlstang. 

 Udstødsrør i varmefast materiale. 

 Større ladeluftkøler (Lavere udstødstemperatur). 

 Krav om behandling af ferskkølevandet, for at undgå korrosion på 

cylinderforinger. 

 Bedre overvågning af motoren under drift. 

 

Så er det ellers bare derudad med markedsføring af den ”nye” motor med 

ovenstående samt mange andre forbedringer, der blev meget afgørende for 

motorens image og op gennem 70’erne blev der solgt et stort antal V23 –

motorer trods startproblemerne. 

 

  

1973 Propeller med rekordhøjt pæletræk på 92 tons leveres i 1973. 

 

  

1973 Alpha-motoren fejrer 75-års motorjubilæum fra 1898 til 1973. 

 

  

1973 I 1973 udbryder der krig mellem Egypten, Syrien og Israel. Det var sammen 

med en række andre faktorer medvirkende til, at de olieproducerende lande 

i OPEC krævede oliepriserne sat op, men forhandlingerne med de internati-

onale olieselskaber bryder sammen. Krigen udløser i oktober den store olie-

krise, hvor de arabiske lande lukker for olieudvindingen. Dette stop for oli-

en betød stop for hele industrien. Prisen på olie blev firedoblet på et år og 

oliekrisen ændrede sig til en energikrise. Råstoffattige lande som Danmark 

blev hårdt ramt. Priserne steg, produktionen faldt og arbejdsløsheden steg. 

Alle industrilande søgte desperat nye energikilder, hvor bl.a. offshore indu-

strien voksede kraftigt i de efterfølgende år.  
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År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1973 I maj 1973 blev Prøvehuset flyttet fra Søndergade til de nye faciliteter ved 

Rimmens Allé. De to nye haller, Hal 2 og Hal 3 blev færdige til december. 

 

  

1973 Den italienske Tacchi propellerakseldrejebænk købes i juni 1973 til levering i 

marts 1974. Salgsafdelingen afgør, at bænken skal være til 14 meter lange 

aksler og ikke kun til 12 meter. 

 

  

1973 Den 6. december i oliekrisens år, 1973 udsender direktør Niels Bach og fæl-

lestillidsmand A. Nyborg Andresen en anmodning til samtlige medarbejde-

re om at spare på olien til opvarmning, samt en orientering om hvilke be-

sparelser der er indført efter aftale i samarbejdsudvalgene og med funktio-

nærrepræsentanter. 

Af 1974-forbruget skal der spares 25% af olien til rum opvarmning (max. 

temperatur i værkstederne skal være 14-17 grader og i kontorerne 18-20 

grader), 25 % af olien til produktion, 25% af gassen til produktion og 20% af 

gassen til transport. 

Meddelelsen beretter om alle de tiltag, der enten er igangsat eller skal blive 

det og slutter med at fastslå situationens alvor endnu engang: ”Kun ved en 

solidarisk indsats fra hver enkelt medarbejder, kan vi forhindre nedsat pro-

duktion og dermed nedsat beskæftigelse og indtjening. Hver enkelt må ud 

over de nævnte foranstaltninger selv hjælpe i det daglige med at opnå be-

sparelser”. 

 

  

1973 Der færdiggøres 108 motorer i 1973 på i alt 129.000 HK. Medarbejderstaben 

er nu oppe på 780 medarbejdere. 

 

  

1974 I april 1974 overtager Jan Bonde Nielsen Burmeister & Wains Skibsbyggeri 

A/S  ved køb af aktiemajoriteten for et meget beskedent kontant beløb. 

 

  

1974 I forbindelse med udvidelse af Støberiet drøfter den styrende komite i 1974, 

hvorvidt der skal satses på selv at støbe propellerblade med præcisionsstøb-

ning med minimalt bearbejdningstillæg for håndslibning, eller om der skal 

investeres i en bladfræser. 

 

  

1974 Havneafdelingens udvidelsesprojekt blev afsluttet i juni 1974. 
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År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1974 I begyndelsen af 70’erne voksede behovet for større medium-speed motorer 

og det blev besluttet, at udvide programmet med en ny V-motor med en 

cylinderydelse på 265 HK/195 kW ved 775 o/min. med 12, 14. 16 eller 18 cy-

lindre. 

Offshore industrien var efter oliekrisen vokset med enorm hast og de første 

U28-motorer blev da også leveret til store supplyskibe til engelske Wimpey 

Marine, der fik installeret komplette dobbeltskruede anlæg med 2x16U28L 

hver på 3840 bhp.  

Den første oliekrise kom overraskende i 1973 og kravet om drift på billig 

tungolie (HFO 30 – HFO 80) på fragtskibe og større færger blev meget aktu-

elt. 

De erfaringer, der var indhentet med V23L blev selvfølgelig også udnyttet 

på U28L’eren, men netop driften på tungolie stillede store krav til: 

 

 Centrifugering og filtrering af smøreolien 

 Centrifugering og filtrering af fuel-olien 

 Forvarmning af fuel-olien 

 Smøring af brændselspumper for at undgå hængning 

 Turbine- og kompressorvask på turboladerne 

 Overvågning af alle systemerne 

 

Det gav hen ad vejen nogle problemer at køre på tungolie fordi motoren i 

sin grundkonstruktion ikke var optimeret hertil. Det var blandt andet van-

skelligt, at styre smøreolieforbruget på grund af afblankede områder i cy-

lindrene. Derfor blev der arbejdet meget med ringbestykningen på stem-

plerne, men forholdene blev først effektivt bragt i orden med de efterføl-

gende motorversioner. 

De egen fremstillede støbejernsstempler var ikke optimale, og udgjorde en 

risiko ved et alvorligt havari, idet stemplet revnede eller sågar blev knust 

med store følgeskader som resultat. Materialet blev ændret til SG-jern, sejt 

kuglegrafik, hvilket var en forbedring, men den bedste løsning blev et ind-

købt stempel fra tyske stempelspecialist Karl Schmidt. 

  

1974 

forts. 

Standtider på udstødsventiler var ikke tilfredsstillende ved drift på HFO og 

i 1978 blev der introduceret et 4-ventilet cylinderdæksel. Det betød mere 

skylleluft til ventilerne og dermed en lavere sædetemperatur. Med disse 

dæksler og roterende Nimonic ventiler forøgedes standtiderne noget. 

 

  

1974 De første U28-anlæg installeres i det engelske rederi Wimpey Marine’s to 

store supplyskibe, ”Wimpey Seatiger” og ”Wimpey Seafox”, der med 2 stk. 

16U28L-VO anlæg var Nordsøens stærkeste med en trækkraft på over 100 

tons.  

 

  



  16 (195) 

År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1974 De nye modul haller er under tag lige før sommerferien 1974. 

Sammen med nye folkerum (vaskerum) , kantine og nyt driftskontor. Løn-

ningskontoret flytter fra Søndergade. 

Nye store maskiner  (Køllmann portalfræser og GSP boremaskine) til bear-

bejdning af stativer indkøbes, og den stor høvl, som hidtil havde bearbejdet 

V23 stativer, sælges. 

 

  

1974 Den 4. august 1974 udsender Jan Bonde Nielsen em meddelelse til B&W’s 

medarbejdere hvor han, efter pressens 6 uge lange hets mod hans personlige 

forhold og erhvervelse af aktiemajoriteten i B&W, redegør for det virkelige 

forløb. 

 

Citat (af interesse når vi nu i 2010 kender udviklingen):  
Der er siden 1974 på B&W skabt betydelige resultater. Vi har i dag en virksomhed, der hvi-

ler på et godt økonomisk grundlag, hvilket er en forudsætning for en fortsat fremgang og 

bevarelsen af B&W som en tryg arbejdsplads.  

Citat slut. 

 

Redegørelsen beskriver blandt andet hans selskab DCK, Dansk Crysante-

num Kompagni i Kenya med mere end 5.000 ansatte med et produktions-

areal på over 1 mio. kvadratmeter.  

I april 1974 købte han en aktiepost i A/S Burmeister & Wain Skibsbyggeri 

omfattende nominelt 32.118.000 kr. til en pris af 27.368.721,50 kr. Efter køb af 

yderligere aktier i skibsbyggeriet svarende til 30.000 kr. blev aktierne i efter-

året 1976 ombyttet til nominelt 15.802.050 kr. aktier i Burmeister & Wain 

A/S. Desuden erhvervede han ved nytegning aktier i dette selskab svarende 

til nominelt 3.160.400 kr. 

 

  

1974 I dagene 7. – 9. oktober 1974 blev der afholdt et engelsksproget forhandler-

møde efterfulgt af et skandinavisksproget 21. – 23. oktober. 49 repræsentan-

ter fra det meste af verden deltog. 

 

  

1974 De første U28-anlæg blev færdiggjort i december 1974. Efter oliekrisen var 

årets motorproduktion på ca. 25.000 HK. 
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År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1974 Bogholderiet lagde rutinerne om til EDB i 1974. To ”National” bogholderi-

maskiner fra henholdsvis 1959 og 1966 var nedslidte og i samarbejde med 

Regnecentralen blev den nye teknologi indført. Inddata registreres i en Da-

tapoint DP 2200-8K maskine, der kan udvides til 16K. Den nedslidte 

SOEMTRON faktureringsautomat blev erstatte af System M 15 fra Datasaab. 

Systemet bestod af en FACIT el-skrivemaskine, et nummertastatur og en 

centralenhed. 

Telex systemet med sende- og modtagemaskineri er det vigtigste kommuni-

kationsmiddel til hurtig kommunikation, men ofte besværligt når som f.eks. 

Salgsafdelingens tilbud på et komplet anlæg består af en telexstrimmel, der 

er 20 meter lang og skal være uden fejl. 

 

  

1975 Kreditorbogholderiet overgår til EDB fra 1. januar 1975. 

 

  

1975 Lørdag den 11. januar 1975 blev der afholdt Familiedag med åbent hus. Den 

nye maskinhal og kantinen kunne beses. B&W Diesels bestyrelsesformand, 

Jan Bonde Nielsen gav en orientering om B&W-motor selskabet. 

 

  

1975 I februar 1975 foreligger den for fremtiden nye udviklingsplan, PLAN 76, 

der fastlægger en divisionalisering af hele koncernen. Et væsentligt punkt 

er, at Alpha Diesel, der i modsætning til de andre divisioner er et separat 

aktieselskab, får ansvaret for at markedsføre og sælge egne produkter på 

globalt plan. 

 

  

1975 Den 1. marts 1975 blev kasseposteringerne og finanskonto-systemet igangsat 

på EDB. 

 

  

1975 Med en samtykkeerklæring til Varemærkedirektoratet af 19. marts 1975 ac-

cepterer vi, at varemærket ALFA-LAVAL kan registreres i Danmark i nav-

net Alfa-Laval AB, Sverige. 

 

  

1975 Den 1. juni 1975 blev debitorregnskabet sat i drift på EDB. 

 

  

1975 Af hensyn til miljøet i Støberiet opføres et nyt rensehus i tilknytning til stø-

behallen i 1975. 

 

  

1976 I foråret 1976 var byggeriet af de nye fabrikationshaller, servicebygningen 

og administrationsbygningen afsluttet, og rømningen af Søndergade, der 

begyndte i 1975 afsluttes i foråret. 
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1976 I februar 1976 leveres en propeller med den hidtil største diameter, som er 

på 4.700 mm. 

 

  

1976 I 1976 samarbejdede vi med Burmeister & Wains Skibsværft på Refshaleøen 

i København om udvikling af et noget atypisk fremdrivningsanlæg, der be-

stod af et to-motors anlæg med 12U28LU motorer, et Lohmann & Stolterfoht 

dobbeltgear og en Alpha propeller, der kun skulle køre 80 omdrejninger i 

minuttet. Skibet var et nyudviklet Hamlet Multiflex Ro-Ro skib, hvis fea-

tures i markedsføringen var optimal driftsøkonomi. 

Undervandsskroget var agter udformet som en halv-tunnel for at sikre en 

ideel vandtilstrømning til propelleren, der blev en VB1080 propeller med en 

diameter på 6100 mm. Anlægget levede fuldt op til forventningerne, og der 

blev bygget i alt seks skibe af multiflex typen. 

 

  

1976 I Jan Bonde Nielsens rationaliseringsplaner i 1976 indgår en lukning af Al-

pha’s støberi og derefter koncentrere hele koncernens støberifunktion på 

støberiet på Teglholmen i København. Men det blev efter en heftig argu-

mentation fra direktør Bach og støberichef Ole Schmidt forpurret mod at 

afgive det store stativgods og satse på mindre og kompliceret støbegods. De 

sidste motorstativer blev leveret i 1978. 

  

  

1976 Den 26. marts 1976 flytter Konstruktions-, afdelingen, Salgs-, Direktions- og 

Systemafdelingerne fra Søndergade til de to øverste etager i den nybyggede 

administrationsbygning på Niels Juels Vej. Den 2. april flytter Service-, Spe-

ditions-, Kalkulations- og Økonomiafdelingerne som de sidste, hvorefter 

hele virksomheden er samlet på samme adresse.  

 

Der afholdes i begyndelsen af juni en storstile indvielse i begyndelsen af juni 

med inviterede nøglekunder fra Storbritannien, Holland, Vesttyskland, 

Norge, Sverige og Danmark samt åbent hus for lokale forbindelser. 

  

  

 

1976 Pr. 1. april 1976 overtages al service og salg af reservedele fra Vølund-Diesel 

og Gamma-Diesel i Frederikshavn. 

 

  

1976 Den 1. juli 1976 ansættes civilingeniør Jens Ugilt Thomsen som afløser for 

Niels Bach på posten som adm. direktør, men han tiltræder først den 1. ok-

tober. 

Ugilt blev en populær direktør, med blandt andet den ledelsesholdning, at 

chefen skulle ikke motivere, men undgå at demotivere – motivationen skulle 

ligge i selve jobbet, og det passede fint med Alpha-ånden! 
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1976 Ugilts ledelsesgruppen består i 1976 af: 

 

 Konstruktion: Louis Rovs Hansen. 

 Salg og markedsføring: Børge Dam-Hansen. 

 Produktion: Finn Hove. 

 Service: Jørgen Walmar. 

 Indkøb: Hougaard?? 

 Økonomi: Henrik Rosenberg. 

 

  

1976 Den lokale motorkonkurrent, Vølund indstiller sin produktion, hvorefter 

Alpha Diesel køber fabrikken og overtager samtidig alle service- og reserve-

delsforpligtelser. 

 

  

1976 Med de større firetakt motorer og dertil et nyt gearprogram vokser propel-

lerdiameterne og i 1976 skiftes derfor fra 3-bladede propellere med split-nav 

til 4-bladede med monoblok nav. 

  

  

1976 Samarbejdsudvalg, SU og underudvalg, UU for timelønnede blev indført.  

 

  

1977 Propeller med den største diameter  på 6100 mm ved kun 80 o/min leveres 

1977 til Hamlet Multi Flex skibene på B&W’s skibsværft på Refshaleøen. 

 

  

1977 Opførelsen af to el-ovne i støberiet påbegyndes i 1977. Ovnene skal erstatte 

den gamle kulfyrede kupolovn, der både miljø- og produktionsmæssigt ikke 

mere er tidssvarende. Det er også planen, at påbegynde støbning af bronze 

til propellerblade og –nav. 

 

  

1977 I 1977 installerede støberiet et nyt sandtilberedningsanlæg, hvorefter alle 

forme produceres af furansand, der op til 80% regenereres. Der blev også 

installeret et nyt maskinformeanlæg for furansand. 

 

  

1977 Koncernledelsen beslutter i 1977, at B&W Alpha Diesel skal i samarbejde 

med B&W Engineering udvikle en ny tiltrængt medium-speed motor med 

typebetegnelsen S35P, hvortil der også skal udvikles nye reduktionsgear og 

CP propellere. 

 

  

1977 Fysioterapeut Fanny Stockholm underviste funktionærgruppen i korrekt 

arbejdsstilling. 

 

  

1977 I dagene fra 16. til 22. februar 1977 udstillede vi en 405-26VO på den første 

afrikanske fiskerimesse, som blev afholdt i Dakar i Senegal. 
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1977 I februar 1977 afvikledes et tredages kursus med temaet ”Kend din virk-

somhed” på Hotel Fyrklit i Hirtshals. 

 

  

1977 Indenfor firmasporten modtog Alpha-pigerne i 1977 ”Fidus” pokalen i deres 

første sæson. 

 

  

1977 Det blev i 1977 besluttet at indføre EDB til materialestyringen med udstyr 

fra IBM. 

 

  

1977 Med fokus på vindmøller og solfangere blev der i 1977 afholdt en række 

studiekredsmøder onsdage efter fyraften. Der var 18 interesserede til mø-

derne. 

 

  

1977 I perioden indtil 31. oktober 1977 køber Jan Bonde Nielsen flere aktier i 

Burmeister & Wain A/S, således at hans samlede aktiebeholdning udgør 

nominelt 24.495.350 kr.  

 

  

1977 Efter en række alvorlige uheld og havarier på 50 stk. V23H-motorer ud af 

144 leverede motorer afholdtes en række ”imagemøder” i Oslo, Stavanger, 

Haugesund, Ålesund, Frederikshavn, Århus og København, hvor de kon-

struktive løsninger blev forklaret for en omfattende kundekreds. Til kam-

pagnen blev der udarbejdet en brochure, ”Der er større forskel end man 

tror” med dokumentation af forbedringerne. 

V23H-motorer var oprindeligt konstrueret som GenSet-motor og kunne ikke 

fungere som fremdrivningsmotor på grund af den hårdere drift. 

 

  

1977 Der blev i 1977 udviklet et nyt gear type 33VO41 til U28’erne sammen med 

type 27VO14 til T23’erne. 

 

  

1977 Markedet efterspurgte rækkemotorer frem for V-motorer og der blev derfor 

i 1977 indgået en aftale med B&W Holeby Diesel om markedsføring og salg 

af rækkemotorer fra Holeby. 

 

  

1977 Tredje generation af Automalpha fjernbetjeningen udvikles i løbet af 1977. 
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1977 I december 1977 blev Alphas idégrundlag og hovedmålsætning udmeldt til 

alle via Alpha Diesel Nyt: 

 

”Vores idégrundlag er at dække skibsrederes behov for problemfri skibs-

fremdrivning i en årrække ved konstruktion, produktion, salg og service af 

komplette skibsfremdrivningsanlæg, samt salg af den derved opbyggede 

viden”. 

  

  

1977 Wärtsilä introducerer i 1977 deres nydesignede rækkemotor R32 til tung-

oliedrift med stor succes, blandt andet på bekostning af MaK’s M453C, der 

er set som markedets bedste tungoliemotor. R32’er, er som markedets hidtil 

eneste  målrettet til tungoliedrift. 

 

  

1977 Kompaktmotoren 6 & 8T23-K. De forannævnte motorer blev alle installeret 

sammen med et fritstående reduktionsgear af egen eller fremmed fabrikati-

on, hvilket gjorde installationslængden relativ lang. I de fleste mindre skibe 

stræber man efter, at få denne så kort som muligt, så lastrummet kan blive 

så langt som muligt. Det blev derfor foreslået, at udvikle et kompakt motor-

anlæg, bestående af en ”omvendt” rækkemotor med svinghjul på forkant og 

et ultrakort reduktionsgear på agterkant. Dette ville give kortest mulig byg-

gelængde og give fordele ved installation og fundamentering i skibet, ide 

anlægget fungerer som en enhed. 

Typen blev bygget med 5, 6 eller 8 cylindre og blev meget populær i trawle-

re og mindre skibe. 

 

  

1977 Til supplement for 28L og 23L besluttede B&W Engineering i 1977 at udvik-

le to nye medium-speed motorer, type 35P og type 19L. 35P’eren skal have 

370 kW/ cyl. Ved 600 o/min og 19L’eren 75 kW/cyl. Ved 1000 o/min. 

T23’eren i en kort ”kompaktudgave” med reduktionsgearet påbygget mo-

torstativet, en unik konstruktion var på samme tid under overvejelse på Al-

pha. 

  

  

1977 Det overvejes i 1977, at indføre en samarbejdsstruktur for funktionærerne 

med lokaludvalg, LU og firmaudvalg, FU i lighed med SU og UU for de 

timelønnede. 

  

  

1977 I december 1977 blev et nyt bomærke og nyt brevpapir introduceret. 

 

  

1977 I december 1977 tog Speditionsafdelingen ny teknologi i anvendelse i form 

af 1 stk. IBM MC 72 kugleskrivemaskine med magnetkorthukommelse. 
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1977 Der blev faktureret 165.340 BHP i 1977. 

 

  

1977 Der var registreret 150.000 arbejdsløse i Danmark i 1977. 

 

  

1977 Fra 1977 dominerer Wärtsiläs nykonstruerede Vasa R32 markedet som ”The 

real HFO-engine” og Alphas 2-ventilede U28’er bliver ikke accepteret af re-

derne som en HFO-motor, så udvikling af en 4-ventilet løsning haster. 

 

  

1977 Den 16. december 1977 udsender Ugilt og fælledstillidsmand John Andersen 

”Oplæg til ny samarbejdsstruktur” med det formål, at øge konkurrencedyg-

tighed og arbejdstilfredshed i virksomheden. Forslaget indebærer tre væ-

sentlige ændringer: 

 

1. der etableres et virksomhedsudvalg, (VU), hvor både arbejdere og 

funktionærer er repræsenteret. Dette tænkes ske på længere sigt, når 

SU og FU fungerer. 

2. Samarbejdsudvalget (SU-arbejdere) deles i to samarbejdsudvalg; et 

for Rimmens Allé og et for HAVN. SU-Rimmens Allé har to perma-

nente underudvalg; UU-MASK og UU-STØB. Dette er sket. 

3. De nuværende arbejdsopgaver for klimaudvalget overføres til et 

funktionærudvalg (FU), der er sammensat således, at funktionærerne 

mere aktivt inddrages i samarbejdssystemet på en måde, så ligelig 

indflydelse fra alle funktionsområder sikres. FU har fem permanente 

lokaludvalg (LU): PROD inkl. INDK, SALG, KONA, SERV og 

ØKON. På grund af sin specielle funktion er ORGA ikke repræsente-

ret i lokaludvalgene. 

 

Til løsning af specielle opgaver kan SU, LU, FU og VU nedsætte mindre ar-

bejdsgrupper, hvortil der kan indkaldes fagfolk og specialviden om de kon-

krete problemer. 

 

  

1978 I januar 1978 blev der installeret fem skærmterminaler i firmaet, to i KONA, 

to i METO og en i LREG. 

 

  

1978 Den 27. februar 1978 afholdes stiftende generalforsamling for en Ingeniør 

Klub på Alpha. 60% af ingeniørerne deltager. 
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1978 Projektbeskrivelsen for udvikling af et nyt kompakt reduktionsgear med 

kobling til T23L-VO Kompakt foreligger den 10. marts 1978. Projektstart er 

planlagt til 1. april. 

Under konstruktionsfasen får kompaktgearene   betegnelsen KVO-gear. 

Det første KVO-gear, 25KVO11 blev adskilt for inspektion efter prototype-

test den 23. april 1980. 

 

  

1978 Den 20. marts 1978 påbegyndtes arbejdet med udvikling af en kort version 

af T23’eren, der kunne konkurrere med de korte high-speed installationer i 

små maskinrum.  

 

  

1978 MaK leverer deres første HFO-motor type M453C i 1978, men Wärtsilä do-

minerer HFO-efterspørgslen, og Alpha er med V-motorerne så godt som 

ude af markedet. 

 

  

1978 I maj 1978 blev der indgået kontrakt med Frederikshavn Værft om levering 

af et dobbeltskruet anlæg til et letbygget, hurtiggående fiskeriinspektions-

fartøj kaldet Osprey klassen. Fremdrivningen bestod af to 16V23LU motor 

med VO-servo uden tandhjul og CP propeller, der på grund af den høje fart 

og den meget lave dybgang skulle løbe med motorens 800 omdrejninger i 

minuttet. Anlægget lå langt fra hvad vores traditionelle kunder anvendte, 

men vi gik ind i projektet fordi værftet ventede et stort behov for denne 

skibstype, og der var således udsigt til at få udviklingsomkostningerne 

dækket. Servogear og propeller var naturligvis de største udfordringer. Det 

var nødvendigt at udvikle en helt ny servoenhed type 10VO31, som dog 

blev baseret på anvendelse af flest mulig standardkomponenter fra de andre 

gear – standard trykleje og bærelejer fra type 26VO16, oliemuffer og lamel-

kobling fra 23VO22 samt standard oliepumpe og hydraulikventiler fra andre 

geartyper. For at imødekomme værftets ønske om at spare vægt blev kassen 

udført i en letmetals legering med samme brudstyrke som støbejern. Bear-

bejdningen af letmetal gav forsinkelser, men på godt og ondt også en masse 

lærdom, så for at overholde leveringstiden, var der ikke tid til en ordentlig 

funktionstest og vi nåede kun at konstatere, at akslen kunne løbe rundt i 

lejerne uden at varme, og at omstyringsfunktionen fungerede som den skul-

le.  
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1978 

forts. 

Den anden store udfordring var high-speed propellerne med en lille diame-

ter og 800 o/min. Efter flere varianter blev bladene designet som high-skew 

med ekstremt skew, et område som var helt nyt for os og som langt fra er 

færdigudforsket. De endelige blade blev beregnet af Det Norske Veritas. 

Efter lidt ”teathing throubles” fungerede motorerne, servoerne og propel-

lerne upåklageligt, og vigtigst af alt, farten blev overholdt og Fiskeriministe-

riet kunne tage ”Havørnen” i drift. Ud over den blev det til yderligere to 

søsterskibe og tre med mere traditionelle fremdrivningsanlæg med 

12V23LU motorer, der var konstrueret om for at gøre dem lettere til Osprey 

klassen. 

 

  

1978 I foråret 1978 udarbejder hvert funktionsområde en 5-års langtidsplan. Pla-

nerne følger B&W-koncernens Corporate Planning’s struktur. Planen er lidt 

overfladisk, men vi er ved at lære det. 

Indholdsmæssigt fastsættes det, at det er op til os selv, at yde den nødven-

dige indsats for at nå målene, betinget af, at denne får den tilstrækkelige 

autonomi, så motivationog virkelyst kan trives. Et væsentligt bidrag hertil 

vil være, at den eksterne styring i stadig stigende grad bliver en målstyring 

og i aftagende grad en detaljeret budgetstyring, et forhold som har voksen-

de værdi i en omverden med krav om øget fleksibilitet. Et andet punkt, der 

er nævnt, er at det to år gamle kontorhus ønskes udvidet i 1979 p.g.a. 

pladsmangel. 

 

  

1978 

forts. 

Der er 791 ansatte ultimo 1978, 228 funktionærer og 563 timelønnede. De 

fordeler sig som følger: 

 

 Direktion og Organisation:       6 

 Økonomi:                                    29 

 Salg:                                             32 

 Produktion:                                70 

 Service:                                        37 

 Konstruktion:                             40 

 Indkøb:                                          3 

 Elever:                                          11 

      Funktionærer i alt                          228 

 

 Produktion / virksomheden:   487 

 Havneafdeling:                           76 

      Arbejdere i alt                                  563 
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1978 

forts. 

 

 

 

Produktudviklingsmæssigt pågår følgende projekter: 

 

 Motor:   udvikling af kompakt T23 med prototype klar aug.-sep. 1979,                       

S/U35P med prototype klar efterår 1979. 

 Gear:      akselmonteret servo til B&W totakt, gear til S/U35P, 2-

motorsgear, sideforsatte gear, Z- eller T-drive. 

 Propeller: torsionssvingningsprogrammel, propellernav, z-drive pro-

peller. 

 Automatik: el-fjernbetjening, videreudvikling af Automalpha 3. 

 

  

1978 Sammen med et køb den 19. april 1978 af nominelt 2.818.800 kr. B&W Mo-

tor-aktier udgør Jan Bonde Nielsens aktiebeholdning pr. 12. juli 1978, efter 

en aktieombytning i forbindelse med koncernens fusion, nominelt 

94.005.800 kr. 
 

  

1978 I august 1978 bryder vi med århundreders tradition, idet vi udskifter den 

gamle koksfyrede kupolovn med elektriske ovne. Kupolovnen erstattes af to 

let brugte 50 Hz el-induktionsovne af tysk fabrikat på henholdsvis 1850 kVA 

og 950 kVA. Den mindste ovn blev anvendt til både propellergods og støbe-

jern. Samtidig blev et nyt laboratorium med alt til faget hørende udstyr taget 

i brug. 

 

  

1978 Endnu et eksempel på hvordan vi var i stand til at vende en katastrofe med 

V23’erne til succes, var hovedmotorhavariet på den engelske nybygning  

M/V ”Militence”, der skete den 18. august 1978 ud for Dover kun to måne-

der efter prøveturen. Svitzer blev straks anmodet om at bugsere hende til 

Frederikshavn via Kielerkanalen. Skibet ankom til Havneafdelingen den 30. 

august kl. 20:00, den havarerede 8V23’er var ude 31. august og den nye var 

ombord samme dag, den blev understøbt den 1. september, startet op kl. 

23:30 og nedspændt til fuldt moment. Prøveturen blev gennemført den 5. 

september fra kl. 10:00 til 15:00, hvor alt fungerede tilfredsstillende og efter 

kun 6 dage ved vores kaj var hun klar til afgang med en ny og forbedret mo-

tor kl. 18:00, til rederi og værfts store positive overraskelse og respekt! 

 

  

1978 Den 14. september 1978 oprettes Salgsadministrationsafdelingen, SADM 

med ansvar for prisbøger, projektkalkulation til sælgernes salgstilbud, bro-

churefremstilling, annoncering, udstillinger og intern sælgeruddannelse. 

Afdelingens otte medarbejdere ledes af ingeniør Andreas Andreasen. 
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1978 Den 25. september 1978 afholdes det første VU-møde. Hensigten er, at VU 

skal være en logisk videreudvikling af SU og FU, men ikke en overbygning 

eller appelinstans for specielt SU-aktiviteter, der er overenskomst for. VU er 

beregnet til drøftelse af de generelle ting, der handler om arbejdere og funk-

tionærer. 

 

  

1978 Støberiets el-ovne sættes i drift i 1978. De nye ovne forbedrer såvel inden-

dørs- so udendørsmiljøet, ligesom de har øget støberiets kapacitet og pro-

duktomfang. 

 

  

1978 I forbindelse med B&W’s konstruktion af den nye S/U35P deltog vores kon-

struktionsafdeling i løbet af 1978 med konstruktionsgranskningen.  

Gear type 34VO65 kunne med små modifikationer indgå i et komplet S35P-

anlæg. 

 

  

1978 Med udgangspunkt i oliekrisen og de stadig stigende oliepriser udarbejdede 

en projektgruppe bestående af medarbejdere fra B&W Damp og Alpha et 

forslag til en totalenergiløsning for Alpha. Projektet omfattede et diesel-

kraftvarmeværk med varmepumpe, buffertank og varmevekslere. Motoren 

skulle være den nye 6S35P. 

 

  

1978 B&W Holeby indledte i 1978 markedsføring af komplette fremdrivningsan-

læg baseret på deres motorer, revers/reduktions gear og faste propellere i 

direkte konkurrence med Alphas fremdrivningsanlæg. 

 

Ud over de interne ærgrelser på Alpha førte tiltaget absolut intet til og blev hurtigt 

opgivet. 

 

  

1978 I september 1978 afholdtes det første virksomhedsudvalg, VU med repræ-

sentanter for de timelønnede, funktionærerne, bestyrelsesrepræsentanter 

samt direktør og tre funktionschefer. 

 

  

1978 Sammen med B&W Damp og Marine Service deltog Alpha i en undersøgel-

se vedrørende alternativ energiudnyttelse. Der blev fokuseret jordvarme, 

havvandsvarme og spildvarme fra prøvehuset samt dieselmotordrevne 

varmepumper og kombinerede kraft-varmeværker. 
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1978 Markedsforholdene havde i 1978, i kølvandet af oliekrisen og den udfor-

drende ændring fra kørsel på marine diesel til tungolie medført specielt fo-

kus på pålidelighed og produktansvar som konkurrenceparametre. Tung-

oliedriften medført konkurrence om bedste standtider på ventiler  og slidde-

le, Mean Time Between Failure, MTBF. 

 

  

1978 Et par friske, måske ugennemtænkte bemærkninger under kampen for at 

sikre den store ordre til DSB’s tre Intercity færger resulterede i, at salgschef 

Erik Juel Andreasen måtte slå tre baglæns koldbøtter på plænen foran ad-

ministrationsbygningen og alle medarbejdere iført fuldt ishockeyudstyr. 

Vores direktør Ugilt slap med at give en is til alle, på trods af opfordringen 

til at give en øl. 

 

  

1978 Salgsbudgettet for 1979, som er udarbejdet af SADM sammen med salgsafdelingen, 

viser en samlet dækningsgrad på 29,3%, hvilket er en afvigelse fra de målsatte 30% 

og fører straks til en alvorlig samtale på gulvtæppet. Men det var alligevel en ”ju-

beldækningsgrad” i forhold til hvordan, det kom til at udvikle sig henover de følgen-

de år. 

 

  

1978 I december 1978 begynder Salgsafdelingen en moderne sælgertræning ledet 

af Mercuri Instituttet. Kurset er delt op i fire moduler fordelt over fire år og 

afholdes i december og januar hver med halvdelen af afdelingen. Kurset 

omfatter: 

 

 Kundepsykologi – mennesketyper 

 Forhandlingsteknik – transaktionsanalyse 

 Sælgende kommunikation – mundtligt & skriftligt 

 Opbygning af brochurer som salgsværktøj 

 Produkt kendskab 

 

Til selve træningen, hvor der på skift spilles roller som sælger overfor for-

skellige kunder, anvendes internt TV. Aktørerne agerer salgssituationerne i 

Serviceskolens lokale med TV-kamera, og resten af holdet sidder i mødelo-

kalet i Mellemgangen og følger slagets gang på en TV-skærm. Efterfølgende 

er der kollegial kritik af indsatsen i plenum – ”om det er effektivt? Ja, det er 

det”! Og som kolleger kom vi meget tæt på hinanden, hvilket styrkede sam-

arbejdet i afdelingen. Det sidste kursus blev afholdt i januar 1982, hvorefter 

vores nye kolleger i Augsburgs salgsafdelinger fik glæde af vores viden om 

”det personlige salg”, noget helt nyt på de kanter – som for øvrigt gav vari-

ge personlige relationer.  
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1979 Folketinget har vedtaget loven om efterløn til ældre medarbejdere. Loven 

træder i kraft den 1. januar 1979. Efterlønnen skal betragtes som et tilbud fra 

man er 60 år. Man kan ikke tvinges til at gå på efterløn. 

Væsentligt har det været at skaffe folk med meget slidsomt arbejde en chan-

ce for at forlade arbejdsstyrken nogle år før normal pensionsalder uden at 

skulle opleve en meget stor nedgang i den årlige indtægt. 

Men der er også tænkt på, at tilbudet om efterløn i almindelighed kunne 

give ældre lyst til at trække sig tilbage med det resultat, at der bliver frigjort 

job til flere unge. 

 

  

1979 Finske Wärtsilä leverer sin første nyudviklede tungolie rækkemotor Vasa 32 

i 1979. Fabrikken leverede den første mindre type, Vasa 22HF i 1977 og til 

konkurrenternes store ærgrelse sælges disse moderne motorer til meget lave 

priser og skærper dermed konkurrencen specielt på det europæiske marked. 

Det ender da også med en sag i EF’s Anti-Dumping Commission, der dog 

kun fører frem til en løftet pegefinger og skærpet overvågning af deres pris-

niveau. 

 

  

1979 Vores første high-skew og high-speed propellere leveres  til Danyard Frede-

rikshavns offshore patruljeskibe. 

 

  

1979 Propellere med isbryder isklasse leveres i 1979 til den nye danske statsis-

bryder ”Thorbjørn”. Som noget usædvanligt er propellerne udført i vores 

standardmateriale, NiAlBz, hvor traditionen for isbrydere er rustfrit stål. 

 

  

1979 Vores til tider største propellerudstyr leveres i 1979 til den første af DSB’s tre 

nye IC3-færger på Storebælt. 12.700 HK på hver propeller med høj isklasse 

og en diameter på 4300 mm, 155 o/min og 41 meter lange akselsystemer. 

  

  

1979 IC3 færgerne blev konstrueret til ekstrem manøvre hastighed fordi de skulle 

krydse i det meget befærdede Storebælt. På prøveturen resulterede dette i at 

vi ved den første crash stop test overbelastede alle seks motorer så voldsomt 

at de stoppede og begyndte at windmille den forkerte vej rundt, med det 

resultat ar der kom røg ud af turboladeren og fyldte maskinrummet med 

røg. Alle styrtede ud af maskinrummet, undtage montør Jens Jørgensen, der 

kravlede over folkene ned til maskinerne for at se hvad der skete. 

 

  

1979 I 1979 indføres efterlønnen i Danmark. 

 

  



  29 (195) 

År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1979 Den 1. marts 1979 indføres reviderede beskrivelser af stillingsvurderingssy-

stemet og de gældende retningslinier for gennemførelse af jobsamtaler for 

funktionærer. De væsentligste ændringer er følgende: 

 

1. Stillingsvurderingerne baserer sig på det system, som er udarbejdet 

af ”Dansk Institut for Personalerådgivning”, kaldet IP 

2. Det meget omfattende B&W organisationsspørgeskema er erstattet af 

1 stk. A4 ark for stillingsbeskrivelse 

3. Der åbnes mulighed for en mere gradueret personvurdering såfremt 

lede og medarbejder måtte ønske at benytte sig heraf 

 

Endvidere er teksten strammet op på flere punkter for at gøre meningen 

mere tydelig. 

 

  

1979 Det nye IBM Standardløn system indføres. 

 

  

1979 Den 7. marts 1979 startede et tekstcenter, TEXT som pilotprojekt med det 

formål, at aflaste kontorassistenter og sekretærer i Organisationsafdelingen, 

Økonomiafdelingen og Driftskontoret med den voksende tekstbehandling 

og samtidig forbedre virksomhedens skriftlige kommunikation med omver-

denen. Afdelingen betjente sig af én MC82 skrivemaskine med magnetkort 

og et System 6, som bestod af tastatur, skærmenhed med diskettestation og 

en udskriverenhed med magnetkort, samme system som Salgsafdelingen 

anvender. 

På ønskesedlen i TEXT var en engelsk-tysk korrespondent. 

 

  

1979 I foråret 1979 fik vi det første databasesystem med markedsinformation om 

skibsbygningen verden over. Det skete sammen med B&W, der havde hæg-

tet sig på Lloyds Registers system i London. 

 

  

1979 Den 19. juli 1979 ringede direktør Jan Bonde Nielsen til M.A.N.’s nye adm. 

direktør, Dr. Otto Voisard med det formål, at få M.A.N. til at hjælpe Burmei-

ster & Wain A/S ud af en alvorlig økonomisk krise, da han så M.A.N. som 

en fremtidig økonomisk stærk partner. 

 

  

1979 I største hemmelighed afholdtes et møde i München den 23. juli 1979 mel-

lem Jan Bonde Nielsen og Otto Voisard, der erklærede sig interesseret i et 

samarbejde, men alene omkring B&W’s totakt motor know-how og ikke i 

værftet eller de andre B&W-virksomheder. 
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1979 Den 10. august 1979 blev der på slottet ”Gilm” ved München afholdt endnu 

et hemmeligt møde mellem Bonde Nielsen, assisteret af Nils Foss, og Voi-

sard for afklaring af de nærmere betingelser for samarbejdet. Flere møder 

fulgte i august og september. 

  

  

1979 Maskinarbejder Kenneth Bergen vælges til fællestillidsmand fra 1. oktober 

1979. 

 

  

1979 Den 1. oktober 1979 afholder B&W koncernens tillidsfolk en konference med 

fokus på, at B&W koncernen kan fortsætte som det beskæftigelsesmæssige, 

økonomiske, udviklingsmæssige og forskningsmæssige aktiv, koncernens 

virksomheder er, netop der hvor de virker. 

Konferencen formulerer og afsender et brev til Regering og Folketing, hvor 

der blandt andet skives:  

 
” Medarbejderrepræsentanterne fra 15 divisioner, repræsenterende over 14.000 medarbej-

dere fra hele landet indenfor B&W koncernen, udtaler fra deres konference d. 1. 10. 1979 

følgende:  

 

Med megen harme har vi konstateret, at B&W arbejdspladserne nu også er blevet en brik i 

en erklæringskrig mellem B&W’s ledelse og Regeringen.  

 

Følgen er blevet, at en stor skibsordre er tabt, og resultatet meget nemt kan blive at 1200 

B&W arbejdspladser nedlægges og yderligere tusinder indenfor koncernen kan komme i 

fare. 

  

Vi betragter den opståede situation som en følge af det forestående valg, og udtrykker vo-

res skarpeste misbilligelse af dette, det kan ikke være i befolkningens interesse, at beskæfti-

gelsen gøres til genstand for politisk stemmefiskeri. 

 

Storkapitalen har vist sig fra den værste side, selv Jan Bonde Nielsen føler sig truet, Jan 

Bonde Nielsens tilstedeværelse på konferencen afklarede dog intet om de aktuelle M.A.N. 

forhandlinger, gennemfører B&W’s koncern planen om at tilføre udelandskapital, forlanger 

medarbejderne, at der i aftalen sikres at B&W forbliver som selvstændige virksomheder, 

samt at B&W’s udvikling, produktion og øvrige arbejdspladser bliver i Danmark. 

 

Vi understreger, at vi ingen interesse har i personspørgsmål, vi har udelukkende interesse i 

at bevare arbejdspladser.  

 

Derfor kræver vi, at dem der i daglig tale giver udtryk for at varetage arbejdspladsernes 

interesser står frem og bruger deres indflydelse her og nu”. Citat slut. 

 

  

1979 Den 9. oktober 1979 fortsætter forhandlingerne mellem Burmeister &Wain 

A/S og M.A.N. om et muligt samarbejde. 
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1979 Den 9. oktober 1979 skrev Ekstra Bladet blandt andet, at den tyske industri-

gigant M.A.N. i realiteten havde overtaget ”perlen” i B&W-koncernen, Al-

pha Diesel i Frederikshavn for 75 millioner kr. og dermed var den truende 

betalingsstandsning afværget.  

Dagen efter om morgenen dementerede B&W’s nye bestyrelsesformand, 

Poul Madsen dette overfor Ritzaus Bureau. Han bekræftede, at man for-

handlede den 9. oktober og at forhandlingerne foregik planmæssigt, men 

der var endnu ingen aftale. 

 

  

1979 Den 10. oktober 1979 udtalte Poul Madsen til Berlinske Tidende, at B&W’s 

store problem var, at virksomhedens kapitalgrundlag havde været svagt 

siden starten af 1974, hvor Bonde Nielsen overtog aktiemajoriteten, og at en 

løsning skulle findes hurtigt, for at kunne drive forretning af B&W’s størrel-

se. 

 

  

1979 Den 10. oktober 1979 startede prototypetesten for den første 6T23L-KVO i 

prøvehuset. Nummer 2 startede allerede den 6. december, da begge motorer 

var solgt til den nye Læsøfærge ved Ørskov Stålskibsværft. 

 

  

1979 Alphas ledelse holder et højt informationsniveau til medarbejderne og ud-

gav allerede den 10. oktober et særnummer af det interne Alpha Nyt med en 

situationsbeskrivelse og kopi af Ekstra Bladets og Berlinskes artikler. 

 

  

1979 Den 11. oktober 1979 udgiver ledelsen endnu et særnummer af Alpha Nyt 

med kopi af Intern Meddelelse 43/79 omhandlende forhandlingerne med 

M.A.N., der koncentrerede sig om mulighederne for at danne et fælles sel-

skab med en halvpart til hvert selskab, som dermed kan optræde som lige-

værdige partnere. Den danske del skal være et dansk aktieselskab, hvis pro-

dukter fuldt og helt skal bevare deres B&W-identitet. Det er en klar forud-

sætning for aftalens indgåelse, at der ikke skulle overføres produktion eller 

arbejdspladser til Tyskland. 

 

  

1979 Den 18. oktober underskrives en rammeaftale, hvor det er fastslået, at 

M.A.N. skal yde en kredit på 25 mill. D-mark til Burmeister & Wain som 

forudsætning for købsprisen, og som sikkerhed modtage aktierne i B&W 

Alpha Diesel A/S. 

 

  

1979 Den 7. november blev der afholdt et ekstraordinært VU, hvor den kommen-

de formand for et nyt B&W-selskab deltog. Den nye selskabsform er endnu 

ikke helt på plads. 
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1979 Den 23. november 1979 blev der udgivet endnu et særnummer af Alpha Nyt 

med referat fra endnu et ekstraordinært VU-møde afholdt på Alpha dagen 

før. Fra Burmeister & Wain’s koncernledelse deltog: 

 

 Adm. Direktør Jan Lenborg 

 Direktør Dan Folke Bennike 

 Info. Chef Niels Boserup 

 

VU bekræftede overfor Lenborg, at man herfra støttede aftalen med M.A.N. 

og fandt, at rammeaftalen gav B&W rimelige garantier fremover.  

Der oprettes et nyt selskab, B&W Diesel A/S ved at B&W Alpha Diesel skul-

le købe aktiviteterne i Engineering, Holeby, Marine Service og Maskinfa-

brikken på Christianshavn. 

 

  

1979 

forts. 

B&W Diesel A/S’s nye bestyrelse, der endnu ikke var udpeget forventedes at 

komme til at bestå af: 

 

 Direktør Åge Robert Uth 

 Direktør Jan Lenborg 

 Skibsreder A. Grieg Tiedemand, Norge 

 Dr. Voisard, bestyrelsesformand i M.A.N. 

 Dr. Wollburg, adm. direktør for M.A.N. 

 Direktør Schiff, direktør for M.A.N.’s dieseldivision 

 Thorvald Christensen, maskinarbejder på Alpha 

 Johannes Lyngholm Olsen, ingeniør på Alpha 

 

Alpha skal fremover være en division af aktieselskabet B&W Diesel på lige 

fod med de øvrige divisioner og altså ikke længere et selvstændigt aktiesel-

skab. VU protesterede mod denne løsning af frygt for at miste sin selvstæn-

dighed. 

 

108  

1979 Ved et kundearrangement præsenteres kompaktmotoren i december 1979. 

Søren Nielsen, Rederiet Nordfisk fra Skagen har æren af at starte motoren i 

Prøvehuset. Ugilt og Dam-Hansen er arrangementets værter. 
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1979 Natten mellem den 21. og 22. december 1979 underskrives den endelige af-

tale i Augsburg og den 28. offentliggøres hovedpunkterne i aftalen. Der skal 

dannes et fælles dansk aktieselskab, B&W Diesel A/S med en aktiekapital på 

200 mill. Kr. fordelt med 99,5 mill. Til hver samt 1,0 mill. Til den norske 

skibsreder Otto Grieg Tiedemand, der som neutral aktionær kan mægle, 

hvis der skulle opstå uenighed mellem hovedaktionærerne. De to hovedak-

tionærer har gensidig forkøbsret og aftalen indeholder tillige en bestemmel-

se om, at et lån på 100 mio. kr., som M.A.N. har givet til det fælles selskab, 

skal kunne konverteres til aktiekapital fra den 30. juni 1981 med lige andele 

til hver af hovedaktionærerne, hvilket forudsætter en yderligere indbetaling 

fra Burmeister & Wain A/S på 50 mio. kr. 

 

109  

1979 Gennem 70’erne har Alpha 22 europæiske motorfabrikater at konkurrere 

mod i et meget konkurrencepræget marked, hvor lokalpatriotismen er en 

afgørende faktor. 

 

  

1980 Den 1. januar 1980 stiftedes B&W Diesel A/S efter tre måneders forhandlin-

ger om det endelige salg til M.A.N. 

Det indebar, at Alpha Diesel A/S købte alle aktiver i B&W Engineering, 

B&W Marine Service og B&W Holeby, hvorefter firmanavnet blev skiftet til 

B&W Diesel A/S og Alpha Diesel blev videreført som filial. 

  

  

1980 Den 26. januar 1980 modtager vi en medarbejderinformation, der fastslår, at 

udviklingsopgaverne for motorerne i fremtiden bliver fordelt således, at 

tyngdepunktet for totakt området bliver placeret hos B&W Diesel A/S i Kø-

benhavn og for firetaktsområdet hos M.A.N. AG i Augsburg. På længere 

sigt vil et fælles motorprogram blive tilstræbt. Den samlede fabrikation til 

dette program skal fordeles på de bestående fabrikker efter økonomiske kri-

terier. 

Ved strukturrationaliseringen mellem fabrikkerne indbyrdes skal der i den 

enkelte fabrikationsenhed fremstilles færre komponentarter i større serier. 

Det forventes, at der ved denne program- produktrationalisering skabes en 

styrkelse af positionen på verdensmarkedet og dermed en langsigtet sikring 

af arbejdspladserne i såvel de danske som de tyske fabrikker. 

For B&W Diesel betyder dette desuden, at der frigøres ingeniører som vil 

kunne sættes ind på acceleration af de udviklingsplaner, som er lagt for de 

kommende år, og som skal sikre B&W-motorens fortsatte ledende position 

på verdensmarkedet. 
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1980 

forts. 

Udviklingssamarbejdet vil hverken på kort eller langt sigt få nogen indfly-

delse på beskæftigelsen i de tre danske motorfabrikker. Fabrikken på Chri-

stianshavn vil fortsætte som hidtil. B&W Holeby Diesel på Lolland og B&W 

Alpha Diesel i Frederikshavn, som begge er på højde med verdens bedste i 

deres art, vil fortsat fremstille firetakt hjælpemotorer og firetakt fremdriv-

ningssystemer. 

 

  

1980 B&W A/S afholder den 28. januar 1980 et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen 

beslutter at opfordre direktør Jan Bonde Nielsen til at afvikle sine engage-

menter i B&W. Bagmandspolitiet blev anmodet om at foretage en undersø-

gelse af, om der skulle være foretaget usædvanlige dispositioner i det tids-

rum, hvor Bonde Nielsen har forestået ledelsen af B&W. 

 

  

1980 Fredag den 1. februar 1980 afholdes møde mellem bagmandspolitiet, reviso-

rerne og B&W ledelsen. Konklusionen er, at der ikke er foretaget lovstridige 

handlinger, og bagmandspolitiet vil ikke foretage yderligere undersøgelser 

med mindre, der indgår en anmeldelse. 

Det fremkommer dog også under mødet, at det er komplet umuligt at opnå 

en pris for motorerne, som vil kunne dække omkostningerne i Danmark ved 

at levere low-speed motorer. 

 

  

1980 Den 14. februar 1980 afholder B&W ledelsen et orienteringsmøde med del-

tagelse af tillidsmænd og repræsentanter for medarbejderne på Christians-

havn. Emnerne, der blandt andet er etableringen af B&W Diesel A/S og for-

holdene omkring Jan Bonde Nielsen, der er kommet i bagmandspolitiets 

søgelys, fremlægges af bestyrelsesformand Aage R. Uth. 

 

B&W Diesel A/S er netop udskilt som selvstændigt aktieselskab og består af 

de eksisterende fire dieseldivisioner. 
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1980 Den 21. marts 1980 modtager vi en meddelelse til medarbejderne, der beret-

ter at ”Burmeister & Wain sælger andel af dieselselskabet” og hvorfor. 

Bestyrelsen har på et møde i dag vedtaget at afhænde størstedelen af sin 

aktiepost i B&W Diesel A/S til M.A.N. Beslutningen er et nødvendigt led i 

bestræbelserne på at sikre fremtiden for andre af koncernens aktiviteter, 

herunder B&W Damp og B&W Skibsværft, hvor det primært er for at for-

bedre kapitalgrundlaget af hensyn til værftets fortsatte drift. 

Men de økonomiske forudsætninger for at fastholde de danske aktier i sel-

skabet, er ikke længere tilstede. Bestyrelsen har orienteret sig om mulighe-

derne for at finde en dansk køber, men dels har det ikke vist sig muligt, dels 

har M.A.N. forkøbsret. Så, efter Burmeister & Wain’s henvendelse har 

M.A.N. accepteret at købe aktieposten til pari kurs, svarende til 100 mio. kr., 

samt frigøre  Burmeister & Wain A/S for dets hæftelse for B&W Diesel A/S’s 

gæld og for fremtidige forpligtelser. 

  

  

1980 Lørdag aften den 22. marts 1980 samles indkaldte medarbejder- og ledelses-

repræsentanter i direktionslokalet under PH-lampernes dunkle skær for at 

formulere nye momenter ind i regeringens overvejelser som modtræk mod 

salg af den danske aktiepost til M.A.N. med et åbent brev via Ritzaus Bu-

reau til industriminister Erling Jensen, Socialdemokratiet, hvori det blev på-

peget, at det nationalt set og ud fra medarbejdernes interesse og jobsikker-

hed er uacceptabelt, at B&W’s know-how og produktionssteder sælges til en 

udenlandsk konkurrent samt at regeringen har en speciel forpligtigelse, da 

den tillod salg af den første halvdel af aktiekapitalen til M.A.N., og derved 

pådrog sig et medansvar for overholdelse af de dengang givne løfter til 

medarbejderne.  

Brevet indeholdt også et konstruktivt forsøg på at sikre bevarelsen af værdi-

fuld dansk teknologi og ledelsen af danske virksomheder under dansk ind-

flydelse og dermed bidrage til sikringen af danske arbejdspladser. Der dan-

nes et selskab ”B&W Invest”, der skal overtage den udbudte aktiepost med 

alle dertil hørende rettigheder samt efter forretningsmæssigt sunde princip-

per og på konstruktiv måde at varetage danske interesser i B&W Diesel A/S. 

Mindst halvdelen skal tegnes af medarbejderne i B&W Diesel A/S, resten 

skal kunne tegnes af andre danske interesserede. Derefter fulgte et forslag til 

finansiering af køb af aktierne. 
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1980 

forts. 

Underskriverne er: 

 

 B. Dam-Hansen, salgsdirektør 

 Andreas Andreasen, ”ingeniørrepræsentant” 

 Brian Grusgaard, TL-tillidsmand 

 Poul Erik Hansen, tillidsmand for timelønnede 

 Henrik Rosenberg, økonomidirektør 

 Henning Sørensen, tillidsmand for montørerne 

 Jens Ugilt Thomsen, adm. direktør 

 Kenneth Bergen, fællestillidsmand var forhindre i at deltage 

 

Brevet blev sendt som telex inden midnat. 

 

113  

1980 I dagene fra søndag den 23. marts 1980 og frem til den 31. er der en hektisk 

aktivitet med samtaler og forhandlinger mellem regeringen, Metal og 

M.A.N. om måder hvorpå man kan sikre danske interesser i B&W Diesel. 

 

114  

1980 I de hektiske dage omkring M.A.N.’s endelige overtagelse af den danske 

aktiepost i B&W Diesel A/S og vores åbne brev fra midnat lørdag til indu-

striministeren skrev pressen allerede fra mandag morgen: 

 

Frederikshavns Avis Mandag den 24. marts 1980 

Uroen venter lige om hjørnet på Alpha Diesel 

Mange mener, at salget til M.A.N. har været aftalt siden man gik i aktieforbund 

med den tyske fabrik 

Alpha Diesels medarbejdere i Frederikshavn: Opret selskab, der kan overta-

ge B&W’s aktier i koncernen 

Henvendelse underskrevet J. Ugilt Thomsen sendt til handelsministeren 

 

115  

1980 Ekstra Bladet Mandag den 24. marts 1980 

B&W-skandalen kan vælte minister 

B&W bad forgæves minister om hjælp 

Erling Jensen var informeret om B&W’s situation, men valgte at være neutral, da 

matadoren vendte tilbage 

Bonde solgte B&W for otte dage siden 

LO-toppen kræver Bonde stoppet nu 

3000 B&W-arbejdere i aktion mod minister i dag 

 

116  
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1980 Frederikshavns Avis Tirsdag den 25. marts 1980 
Salget af B&W Alpha aktier kom bag på os 

Ingen orientering på forhånd om salget af dieselselskabets aktier – Vidste ikke, at 

situationen så sort ud, som tilfældet er 

Bliver det initiativ fra Frederikshavn, der redder B&W diesel denne gang? 

Forslaget om medarbejderaktier kom fra Frederikshavn, og har fået mange positive 

reaktioner udefra 

Sparekassen Nordjylland: Vi bakker Alphas ansatte op med lån til aktier 

Inden for få timer behandlede sparekassens direktion spørgsmålet i går, og resultatet 

blev fuld opbakning af de ansatte (red. ”vi kunne låne på vores glatte ansigt” 

 

117  

1980 Vendsyssel Tidende Tirsdag den 25. marts 1980 

Opbakning bag frederikshavnsk B&W-løsning 
 

118  

1980 Børsen Tirsdag den 25. marts 1980 

Intet B&W-salg uden Los accept 

Der bliver ikke truffet nogen endelig beslutning i dag 

 

119  

1980 Berlinske Tidende Tirsdag den 25. marts 1980 

”Regeringen vil slås for at bevare B&W på danske hænder” 

M.A.N.-koncernen venter ikke regeringen vil blokere handelen 

 

120  

1980 Ekstra Bladet Tirsdag den 25. marts 1980 

”Erling Jensen lod tyskerne marchere ind på B&W” 

Industriministeren  kendte B&Ws situation, men gjorde intet 

 

121  

1980 Frederikshavns Avis Onsdag den 26. marts 1980 

”Vil de andre landsdele stå bag B&W diesel” 

Sparekassen Nordjyllands initiativ værdigt til efterfølgelse i andre landsdele, hvor 

dieselselskabets divisioner findes 

 

122  

1980 Frederikshavns Avis Torsdag den 27. marts 1980 

Alpha-funktionærer: Vi er ikke negative overfor M.A.N. 

Vi vil bevare fem generationers know how på danske hænder 

 

123  
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1980 Den 24. marts 1980 sender tillidsmændene for timelønnede og funktionærer 

på Alpha et åbent brev til industriminister Erling Jensen via Ritzau med en 

henstilling om at forhindre aktiesalget, som Burmeister & Wains bestyrelse 

ønsker samt en henstilling til regeringen, at den indkalder repræsentanter 

fra Alpha Diesel, Engineering, Holeby Diesel og Marine Service inden afgø-

relsen træffes. 

Underskriverne er: 

 

 Kenneth Bergen, fællestillidsmand 

 Henning Holm Sørensen, ingeniørernes talsmand 

 Jørgen E. Andersen, værkstedsfunktionærernes talsmand 

 Brian Grusgaard, Teknisk Landsforbunds talsmand 

 Hans Steffensen, HK-talsmand 
 

124  

1980 Den 24. marts 1980 modtager vi en telex fra Engineerings ledelse, der hilser 

initiativet vedrørende stiftelse af B&W Invest velkommen og vil straks starte 

arbejdet med at sikre bred opbakning i BWE. 
 

125  

1980 Den 25. marts 1980 modtager vi meddelelse om at B&W Engineering giver 

Invest-initiativet næsten 100% opbakning blandt de ca. 300 medarbejdere. 
 

126  

1980 Den 26. marts 1980 deltog Alpha’s initiativgruppe i et møde hos industrimi-

nister Erling Jensen, hvis orientering viste en fælles opfattelse af situationen. 

EF-regler om fri handel over grænserne, OECD regler og M.A.N.’s forkøbs-

ret betyder at juridisk kan salget ikke forhindres. Mødet var konstruktiv 

med tilvejebringelse af gensidig forståelse og nye aspekter. 
 

127  

1980 Den 28. marts 1980 modtager vi en telex fra Holeby, der hilser med glæde 

Invest-initiativet, men ønsker de økonomiske konsekvenser for den enkelte 

belyst, før man kan tage stilling i Holeby. 
 

128  

1980 Initiativgruppen udsender en pressemeddelelse den 28. marts 1980 vedrø-

rende B&W – M.A.N. salget. 

Den omhandler en status på den positive modtagelse Invest-initiativet har 

fået fra pengeinstitutter, forsikringsselskaber , industrivirksomheder og 

medarbejderne i selskabets divisioner, samt en orientering om de videre 

planer og muligheder.  

 

129  
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1980 Efter et fem timer langt møde den 31. marts 1980, hvori deltog Anker Jør-

gensen, Erling Jensen, Ivar Nørgård, fire direktører fra M.A.N. og direktør 

Å. R. Uth,  accepterer regeringen det tyske aktiekøb og herefter ejer M.A.N. 

B&W Diesel A/S fuldt ud. 

Pressemeddelelse pr. telex fra Statsministeriet – citat: 

 
på et møde i dag i statsministeriet drøftedes den situation, der er opstået efter at burmeister 

og wain s/s med forbehold af den danske regerings godkendelse har solgt sin aktiepost i b. 

og w. diesel a/s til m.a.n., augsburg, således at det tyske selskab herefter overtager majorite-

ten i b. og w. diesel. 

I mødet deltog fra m.a.n.’s side formanden for bestyrelsen, direktør otto voissard, dr. Jur. 

Gerd wollburg, dipl. Ingeniør Adolf schiff, dr. H.j. schulte, formand, bestyrelsen for b. og w. 

diesel, aage r. uth og fra dansk side statsministeren, økonomiministeren og industriministe-

ren. 

Fra m.a.n.’s side blev der henvist til, at købet af aktieposten havde fundet sted på foranled-

ning af en henvendelse herom fra burmeister og wain a/s, idet selskabet havde fundet det 

nødvendigt at afhænde aktieposten for herigennem at sikre sig en nødvendig styrkelse af 

sin likviditet. M.a.n. havde fundet det rigtigt at imødekomme ønsket om købet af aktiepo-

sten, idet m.a.n. med en aktiemajoritet fandt grundlaget styrket for at realisere ønsket om et 

udbygget samarbejde mellem m.a.n. og b. og w. diesel. 

Statsministeren gav udtryk for, at den danske regering helst havde set, at ligestillingen i 

aktiebesiddelsen i b. og w. diesel a/s var blevet opretholdt. Regeringen ville imidlertid un-

der de foreliggende omstændigheder godkende salget af aktieposten. 

m.a.n. har tilkendegivet fuld forståelse for den danske regerings ønske om at bevare dansk 

deltagelse i b. og w. diesel. også i m.a.n.’s overvejelser har hensigten om at videreføre den 

for danmark betydningsfulde virksomhed sammen med danske aktionærer indtaget en stor 

plads. 

m.a.n. finder det imidlertid afgørende, at produktionen af b. og w. dieselmotorer i den 

kommende tid finder sted under eet økonomisk ansvar. M.a.n. garanterer den danske rege-

ring så vidt muligt og økonomisk forsvarligt at bevare arbejdspladserne i danmark, og især 

også at beskytte og fremme den enestående udvikling og den know-how, der findes i engi-

neering afdelingen i danmark. 

m.a.n. anser det for både muligt og ønskeligt, at der efter en konsolideringsfase, der tilstræ-

bes begrænset til 2 år, skal optages ny kapital. Ved tegning af ny aktiekapital i danmark og 

igennem medarbejderaktier i danmark vil der blive åbnet mulighed for dansk deltagelse, 

således at denne  kan finde sted i en velfungerende og konsolideret virksomhed. 

m.a.n. er til den tid indforstået med en dansk aktiebesiddelse til et nominelt beløb af indtil 

1/3 af aktiekapitalen. 

 

Citat slut af pressemeddelelsen fra mødet. 
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1980 Støberiet har besluttet at ansætte 10 damer, 2 i kærnemageriet og 8 i bånd-

formningen. I maj 1980 blev de første ansat og det at benytte kvinder til det 

noget “brutale” håndværk, som støberiarbejde kan være, vakte en del opsigt, når 

besøgende ved rundvisning gik gennem Støberiet. Ingen forestillede sig kvinder i 

sådanne jobs, men rent faktisk klarede maskiner og kraner det værste slid, og pi-

gerne havde røde negle under arbejdshandskerne. Når de efter et bad gik hjem, 

kunne ingen såmænd se, hvorvidt de kom fra Støberiet eller kontorerne. Og piger-

ne kom i øvrigt fra forskellige jobs, lige fra kontor til rengøringsarbejde. Fælles for 

dem var, at de var godt tilfredse med det nye job, fordi, som de sagde: ”Nu fik de 

en mands løn for det halve arbejde!” 

 

131  

1980 Her ved begyndelsen af 1980’erne er verden ifølge Verdensbanken truet af 

en ny energikrise, der kommer til at ramme  de fattigste u-lande og dernæst, 

hvis der ikke gøres en massiv indsats, den øvrige verden. Krisen opstår ved 

u-landenes øgede anvendelse af skovene til brændsel og dermed skaber nye 

ørkenområder. Efterhånden som brændet opbruges, går man over til at an-

vende animalsk gødning, og derved unddrager jordbunden værdifulde næ-

ringsstoffer. Der var derfor udsigt til en salgssucces med udvikling af en 

presse, der kunne producere briketter af forskellige spildmaterialer og sam-

tidig introducere små effektive stålkomfurer i stedet for landsbyernes bål. 

Der blev derfor indgået en samarbejdsaftale i 1980 med fabrikant Kaj An-

dersen, indehaver af Ecco Rejer i Strandby om markedsføring af en nyudvik-

let presse til briketter af bioaffald så som halm, høvlspåner, jordnøddeskal-

ler og lignende, der kan erstatte anvendelse af fældede træer og grene til 

madlavningen i afrikanske landsbyer.  

 

132  
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1980 Efter lange kontraktforhandlinger fik vi i sommeren 1980 de største og mest 

udfordrende anlægsordrer i historien. Det var til DSB’s tre nye dobbeltskru-

ede Intercity tog færger til Storebæltsoverfarten. Hvert fremdrivningsanlæg 

bestod af 3 stk. 16U28LU motorer på i alt 12.730 HK koblet til et Lohmann & 

Stolterfoht ”triple-in/single-out” reduktionsgear, et 41 meter langt akselsy-

stem og en isforstærket VB1280 propeller i rustfrit stål med en diameter på 

4,3 meter det hele styret med Automalpha fjernbetjeningen. Helsingør Værft 

skulle bygge den ene og Nakskov Skibsværft de to andre i et tæt samarbej-

de. I disse kredse havde Alpha Diesel et ”fiskekutter” image og man var 

meget bekymrede over, om vi kunne levere så store leverancer på tilfreds-

stillende måde. Der var ingen tvivl om vi kunne levere motorerne, det var 

vist til blandt andet Bornholms Trafikkens nye færger bygget på Aalborg 

Værft. Her tabte vi propellerordrerne, men det positive var, at vi lærte de 

indvendinger, der var imod vores propellerkonstruktion, at kende, så vi var 

nu forberedte og vi ville have propellerordrerne til IC3-færgerne. Med en 

dygtig indsats af propellerekspert Peer Bak blev rederiet overbevist, men 

der skulle hårde forhandlinger med værfterne til før ordrerne var i hus. Un-

der de endelige kontraktforhandlinger forlangte de, at Alpha skulle udpege 

en projektleder og kontaktperson, en opgave der tilfaldt salgsafdelingens 

Andreas Andreasen – vi var rigtig kommet i købers marked!  
 

132  

1980 

forts. 

Afviklingen af disse ordrer blev en milepæl for virksomheden, hvor kunde-

kommunikation, den interne styring, papirgange, forsendelsesprocedurer, 

og meget andet blev lavet radikalt om og effektiviseret – det gav en masse 

erfaring og forberedte os på en måde til fremtiden. 

Bladdesignet var en spændende udfordring i sig selv, da propellerne ud 

over en god virkningsgrad til fremsejlads også skulle have en forholdsvis 

høj virkningsgrad til bak, så færgerne kunne accelerere hurtigt op på styre-

fart inden molehovederne uden at kopper, glas og tallerkner rystede på gul-

vet i spisesalonen. Vores design blev vendt og drejet og testet af flere institu-

tioner, og det lykkedes at få det godkendt til alles tilfredshed. 

Der var også hårde krav til omstyringstiden fra fuld frem til fuld bak, som 

ikke måtte overstige 10 sekunder, hvilket var ca. dobbelt så hurtigt som 

normalt for vores Automalpha anlæg. For at verificere dette krav blev et 

komplet propellersystem monteret op og testet i værkstedet under overvæ-

relse af repræsentanter fra DSB, værfterne og klassifikationsselskabet. Der 

blev udtalt stor tilfredshed fra alle parter, og der var også nogle sten, der 

faldt fra nogle interne hjerter, da omstyringstiden var fuldt tilfredsstillende. 
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1980 

forts. 

Den 14. juni 1998 indvies den nye Storebæltsbro og efter 17 års drift i ver-

dens mest trafikerede farvand – ifølge Guinness Book of Records – og mere 

end 1 million succesrige manøvrer med Alpha anlæggene er IC3-færgerne 

M/F ”Kronprins Frederik”, M/F ”Prins Joachim” og mormor M/F ”Dronning 

Ingrid” en saga blot på Storebælt.  

 

  

1980 I august 1980 blev et dieseldrevet varmepumpeanlæg på Saltebakken, det 

første af sin slags i verden, afleveret til Frederikshavn Kommunes fjernvar-

meforsyning. Energianlægget er konstrueret af B&W Contractor med en 

16U28L-motor fra Alpha og kompressorer fra B&W Turbo. Installationen 

blev foretaget af havneafdelingen. Ud over at udnytte spildvarmen fra mo-

toren, udnyttes også temperaturen i byens spildevand – deraf det meget po-

etiske kælenavn, ”lortesnapperen”. 

  

133  

1980 På bestyrelsesmøde i nyetablerede B&W Diesel A/S den 5. september 1980 

vedtages en ny bestyrelse, som består af følgende: 

 

 Aage R. Uth, formand 

 Ingvart Grøn, medarbejderrepræsentant  

 Per Strøh, medarbejderrepræsentant 

 Gerrit Körte 

 Adolf Schiff 

 Otto G. Tidemand 

 Otto Voisard 

 Gerd Wollburg 

 

På bestyrelsesmødet blev vedtaget regler om bestyrelsens fremtidige ar-

bejdsform, idet bestyrelsen besluttede, at de af medarbejderrepræsentanter-

ne fremsatte ændringsforslag kunne tages op til vurdering, såfremt det 

praktiske arbejde gav anledning til en senere revision af reglerne. 

Bestyrelsesformanden udtrykte ønsket om et godt samarbejde i bestyrelsen, 

og medarbejderrepræsentanterne gav tilsagn herom og håbede, at kunne 

tilføre bestyrelsen nye ideer og synspunkter i det løbende arbejde. 

 

Under mødet bekræftede direktør Körte på ny, at der på trods af Alphas og 

Holebys dårlige økonomiske resultater ikke var planer om at overføre dele 

af produktionen til udlandet, og at de tidligere tilkendegivelser om opret-

holdelse af arbejdspladser i Danmark stod helt uændret ved magt, således 

som det i sin tid blev tilkendegivet af M.A.N. overfor den danske regering. 
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1980 I 1980 hvor blev B&W solgt til MAN og Alpha dermed fik nye ejere, blev der 

ret hurtigt indkaldt til et møde med de ansvarlige teknikere fra MAN, Hole-

by og Alpha. MAN var interesseret i en grundig gennemgang af motorty-

perne T/V23L og S/U28L med henblik på, at skabe sig et det fornødne kend-

skab og at diskutere behov for forbedringer. Det skulle ske under devisen: 

”Continous Development”. 

 

På senere møder blev det i fællesskab besluttet at behandle: 

 

 Specifikke motordata, nøgletal mv. 

 Driftserfaringer 

 Særlige problemområder 

 Implementering af MAN turboladere 

 Ændring af motortypebetegnelser 

 

En analyse af motordata, sammenholdt med MAN’s erfaring viste, at kom-

pressionsforholdet på både T/V23L og S/U28L var for lavt, hvilket kunne 

være medvirkende årsag til den dårlige cylinderkondition og dermed svin-

gende smøreolieforbrug. Et andet problem, som specielt T/V23L havde væ-

ret generet af, var unormal tilsmudsning, som også kunne henføres til det 

lave kompressionsforhold. 

Konsekvensen blev introduktion af nye 4-ventilede cylinderdæksler på beg-

ge motortyper. 

 

133,1  

1980 

forts. 

Motorerne havde hidtil været forsynet med Brown Boveri, BBC turboladere. 

Eftersom MAN selv konstruerede og fremstillede turboladere, var det meget 

magtpåliggende for MAN, at skifte disse så hurtigt som muligt. 

BBC’s turboladere var af axialtypen med kuglelejer og eget smøreoliesy-

stem. MAN’s var af radialtypen, med glidelejer og smurt fra motorens smø-

reoliesystem. 

Skiftet gav samtidig mulighed for at hæve ladelufttrykket lidt, med positiv 

indflydelse på motorernes driftsdata. 

Impuls-turboladningsprincippet, i modsætning til jævntryksprincippet, blev 

bibeholdt indtil videre. 
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1980 

forts. 

Med introduktionen af disse modifikationer i begyndelsen af 1980’erne, blev 

motortypebetegnelserne i stil med MAN’s betegnelser ændret til: 

 

 L/V23/30 

 L23/30-K 

 L/V28/32 

 

Driftserfaringerne var acceptable, specielt ved drift på dieselolie, MDO, 

hvor der blev opnået lange ventilstandtider og smøreolieforbruget var un-

der kontrol, og motorerne fik et godt ry i markedet. Men, der var et men! 

Det specifikke brændstofforbrug var for højt, sammenlignet med konkurren-

ternes og ved drift på HFO var der stadig problemer med for korte ventil-

standtider og svingende smøreolieforbrug, som igen kunne henføres til cy-

linderkonditionen. 

 

133,2  

1980 

forts. 

Det blev derfor i 1986  besluttet, at fortsætte med Continous Development 

på først L/V28/32’eren. 

En dansk-tysk arbejdsgruppe udarbejdede følgende oplæg til forbedringer: 

 

 Forhøjelse af Pmax til 145 bar 

 Nykonstrueret cylinderdæksel med kølekappe og direkte vandkø-

ling af ventilsæderinge 

 Forstærket SG-jerns stempel fra ekstern specialist 

 Forstærket plejlstang 

 Ny type brændselspumpe og brændselsventil 

 Gradvis skift til jævntryks turboladning 

 Introduktion af luftstartemotor, samt lufttørnemotor 

 Mulighed for drift på HFO 380 

 Forsøgskørsel i Augsburg med en 6-cylindret motor 

 

Konstruktionsændringerne blev udført og motoren fik nu betegnelsen 

28/32A.  

Forsøgskørslen forløb fint, det specifikke brændolieforbrug var reduceret til 

et acceptabelt niveau, og øvrige data var i orden. 

 

133,3  
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1980 High skew-back propellerblade 

Først efter at EDB-maskiner med deres store regnekraft blev anvendelige, 

blev det muligt at lade bladenes form være en variabel størrelse, der kunne 

ændres på for at opnå de helt rigtige egenskaber. Udfordringen af eksperti-

sen med high-skew propellerne til Osprey højnede vidensniveauet til brug 

for fremtidige kundespecifikke løsninger og vores første egen designede 

high-skew blade var til havundersøgelsesskibet ”Dana”, bygget på Danne-

brog Værft i Århus i 1981, hvor propellerne skulle være støjsvage, for at ski-

bet kunne opfylde sit formål. Anlægget bestod af to 16V23LU motorer på et 

twin-in/single-out gear og én propeller, der som skalamodel blev afprøvet i 

kavitationstanken på Skibsteknisk Laboratorium. Igen blev alle forventnin-

ger indfriet og der akkumuleres erfaring til nye udfordringer. 

 

133,3  

1980 I november 1980 nedfryses den nye S35P motor endeligt og den igangvæ-

rende gearudvikling stoppes. 
 

134  

1981 I 1981 sættes endnu en propellerrekord med 179 tons pæletræk på norske 

offshore supplyskibe. 

 

134  

1981 I starten af 1981 blev der med Hermann Sürken værftet i Tyskland skrevet 

kontrakt på fremdrivningsanlæggene til to dobbeltskruede norske sup-

plyskibe, hver med 4 stk. 12U28LU motorer på 2 twin-in/single-out gear, 

Alpha propeller og Automalpha fjernbetjeningen. Anlæggene var meget 

avancerede og fleksible semi-diesel-elektriske anlæg for at holde driftsom-

kostningerne nede, så skibene kunne f.eks. operere med kun én hovedmo-

tor, når der ikke var brug for motorernes totale ydelse. Der blev monteret 

step-up gear og generator på hver af ydermotorerne og en el-motor på gea-

rene, dermed kunne der fleksibelt boostes stor eller lille effekt ind efter be-

hov. 

”Nordfonn” og ”Solfonn” fik senere søsterskibet ”Randfonn” fra Båtservice 

Verft i Norge. Senere blev der bygget yderligere fire i serien hos Ørskov 

Stålskibsværft.  

 

Blandt motorerne til disse var motor nummer 100 leveret fra Alpha til Ør-

skov, så den blev leveret med fuld musik på en festligt pyntet blokvogn, og 

den samlede ledelse fulgte motoren ned ti værftet og afleverede den på be-

hørig vis. Værftets friske ledelse arrangerede straks et velkomst traktement. 

 

134  

1981 Kongeskibet ”Dannebrog” får i 1981 installeret et elastisk opstillet dobbelt 

6T23L-KVO anlæg med pneumatisk Automalpha I fjernbetjening. 
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1981 Der kommer fokus på anvendelse af Computer Aided Design, CAD som nyt 

konstruktionsværktøj. Alpha afventer hvad ”licensgiverne” MAN og B&W 

Engineering gør. 

 

136  

1981 Her ved årets start 1981 forbereder KONAM tegnings- og specifikations-

grundlaget for de 4-ventilede udgaver af T23L-KVO og V23L. 

 

137  

1981 Støberiets gamle spektralanalyseapparat, som var et arvestykke fra Tegl-

holmen, blev skiftet ud med et nyt moderne i 1981. Det skete samtidig med, 

at produktion af SG-jern begyndte. Fra tidligere at beherske tre slags gråt 

støbejern, blev det fremover til de tre slags gråjern, fire typer SG-jern med 

vidt forskellige fysiske krav, samt lejlighedsvise speciallegeringer. 

Støberiet kan nu fremvise landets reneste støberi med et alsidigt produkt-

program, Meehanite licens, computeriserede proceskontroller, levering af 

certifikater med: kemisk analyse, trækstyrke, 0,2-spænding, forlængelse ef-

ter trækprøve, hårdhedsmåling, foto af mikrostruktur samt magnaflux kon-

trol. 

Alle disse forbedringer har rustet støberiet til en bedre markedsmæssig ind-

sats og dermed større salg af såvel internt som eksternt gods. 

 

137  

1981 Den 26. februar 1981 stifter M.A.N. og B&W Diesel den nye fælles-

salgsvirksomhed for dieselmotorer M.A.N. B&W Diesel GmbH i Augsburg 

med 50% aktier til hver. Virksomheden har ansvaret for at koordinering af 

grundlæggende markedsføringsspørgsmål, reklame, messer, udstillinger, 

markedsanalyser, udenlandske salgsselskaber og licensforhold.  

Vores salgsafdeling vil fremover fungere som en del af det nye selskab og al 

korrespondance vil ske på selskabets nye brevpapir. 

 

138  
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1981 På en række medarbejdermøder i marts 1981 gennemgår direktør Ugilt 

B&W Diesel’s organisationsstruktur. I store træk er der tale om to divisio-

ner, hvor Christianshavn og Holeby slås sammen og Alpha fortsætter som 

den anden division. 

B&W Diesels ledelse består af: 

 

 Gerrith Körte, adm. direktør 

 Jens Schmidt Sørensen, produktudvikling totakt 

 Lars Holmblad, markedsføring 

 Carsten Andersen, service 

 Kjeld Amann, økonomi 

 Jens Ugilt Thomsen, B&W Alpha 

 

Det er besluttet, at Alpha skal fortsætte salget af komplette fremdrivnings-

anlæg, der ud over egne motorer og udskiftningsmotorer skal inkludere 

M.A.N.’s motorer type 20/27, 25/30 og 32/36. Derimod skal MAN sælge alle 

motor-alene anlæg uden gear og propeller.  

I de 5 år fra 1982 til 1986, hvor salgssamarbejdet med Augsburg var tæt, 

blev der solgt i alt 50 stk. 20/27 motorer til komplette fremdrivningsanlæg. 

Som alle blev ordreafviklet og kommissioneret af Alpha Diesel.  

 

139  

1981 Ideen til Alphatronic 1 kom på en Herning Messen efteråret  1981. Med Li-

nak aktuatoren der her blev brugt til hospitalssenge og styring af tuden på 

en grønthøster. Cost-down projektet på Kompaktmotoren skabte nye ideer 

og et projekt blev startet med udvikling eg elektronisk ”teleflex” til fiskekut-

ternes behov. Jens Jensen blev koblet på som designer ud fra en simpel 

papmodel af det første håndtag som Kurt Ploug havde lavet. Vi fik udviklet 

elektronik og støbt paneler testet nye aktuatorer og sensorer på mindre end 

et halvt år.  

Det første anlæg blev solgt til en nybygning til Strandby, ”Heidi Sanne”, 

men det første anlæg blev leveret til en motorudskiftning på havnen efter-

året 1982 i esbjergkutteren ”Vidar”. 

 

139  

1981 De første elektroniske automatiksystemer volder de fleste af vores montører, der jo 

har en mekanisk baggrund og erfaring, store problemer. Det betyder, at der trækkes 

store veksler på udviklingsingeniørerne i Konstruktionsafdelingen i de første år med 

elektronik og ind imellem opstår der en kriseagtig stemning. 
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1981 Ved introduktion af Alphatronic 2 lastregulatoren var Søren Borup i 1983 på 

en service opgave på ”Elisabeth Clipper”  i Le Havre. Han medbragte reser-

vedele til skibet, men valgte at stille pakken på kajen mens han gik ombord 

for at snakke med besætningen. Mens han sagde goddag kom tolderne og 

spurgte, hvis pakke det var der stod på kajen, hvilket han måtte påtage sig 

ansvaret for. På grund af almindelig uvilje og sprogforvirring endte han på 

den konto i en celle på toldkontoret i nogle timer indtil agenten kom og køb-

te ham fri med betaling af en ekstraordinær toldafgift for reservedelene. 

 

139  

1982 Fredag den 14. januar 1982 afholdes et ekstraordinært fælles SU-møde, hvor 

”Den Blå bog” gennemgås af ingeniør Orla Petersen fra B&W Diesel. ”Der 

Blaue Buch” beskriver det gældende samarbejde mellem M.A.N.-

Unternehmungs Bereich Diesel og B&W Diesel, der efter et enormt antal 

rejser og møder er færdig. Aftalerne omfatter regler for områderne; pro-

duktprogram, markedsføring, licensgivning, service, regnskab, indkøb, EDB 

og koordinering.  

  

1982 Efter at M.A.N. er blevet eneejer af B&W Diesel gennemføres nogle hurtige, 

men moderate indgreb som i høj grad bygger på medarbejdernes positive 

holdning til og erkendelse af behovet for strukturændringer og stramninger. 

Ejere og ledelse finder det af væsentlig betydning, at sikre forståelse og ac-

cept hos medarbejderne for gennemførelse af indgreb. 

 

140  

1982 I Berlinske Tidende den 16. marts 1982 kan man læse, at B&W Diesels tyske 

moderselskab M.A.N. udskyder den kapitaltilførsel, der blev aftalt på det 

dramatiske topmøde i 1980 mellem statsminister Anker Jørgensen og 

M.A.N.’s formand direktør Otto Voisard. Den aftalte frist for tegning af ak-

tiekapital i Danmark var på to år, men med henvisning til B&W Diesels un-

derskud på 57 mill. Kr. i 1980 og udsigt til endnu et på 15 mill. Kr. i 1981 kan 

det ikke forventes, at der er interesserede investorer. Når B&W Diesel er en 

velfungerende og konsolideret virksomhed om tre år, forventes det, at der 

åbnes for dansk deltagelse ved tegning af aktiekapital, også igennem med-

arbejderaktier som oprindeligt planlagt. 

M.A.N. har i løbet af de to år engageret sig for hen ved 1 mia. kr. i B&W 

Diesel. 
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1982 Det elektroniske Alphatronic fjernbetjeningssystem introduceres i 1982. 
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1982 For at stramme op og sikre en effektiv intern produkt- og produktionssty-

ring etablerer ledelsen tre stærke komiteer. Produktkomiteen får til opgave 

at beslutte hvilke produkter, der skal være i det salgbare program, hvilke 

der skal udfases og hvilke nye der skal prioriteres til udvikling. En mere 

dynamisk funktion er, at tage stilling til om vi skal tage udfordringen ved at 

gå ind i projekter, der ligger udenfor det vedtagne produktprogram. 

Plankomiteen beslutter hvilke motorer og gear, der skal opstartes på speku-

lation, så vi opnår en kort leveringstid samt hvilke hovedkomponenter med 

lang skaffetid, der skal beordres hos leverandørerne. 

Servicekomiteen beslutter hvilke reservedele, der skal lagerføres og deres 

lagerniveau, så omgående levering sikres. 
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1982 I slutningen af september 1982 præsenterer M.A.N. B&W Diesel sig samlet 

for markedet for første gang. Det sker på den internationale marineudstil-

ling ”Schiff, Marine, Meerestechnik” i Hamburg. Ud over at fremhæve det 

tætte samarbejde selskabets firmaer imellem, det fælles produktprogram 

udstilles blandt andet hard-ware et komplet M.A.N. B&W Alpha Diesel 

fremdrivningsanlæg bestående af en 6L20/27 motor, et Alpha reduktions-

gear type 29VO10, en Alpha-propeller type VB 560 med fast dyse og fjernbe-

tjening. 
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1982 Alpha Agro Technic og Eco Briquette deltager i 1982  på to internationale 

udstillinger i Mozambique og Zimbabwe, hvor briketteringsanlægget laver 

briketter af blandt andet savsmuld, høvlspåner og jordnøddeskaller. Mo-

zambique fik anlægget foræret af et svensk firma  sammen med 100 stk. Eco 

Briquette Komfurer. 
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1982 Det lykkedes at få alt på plads til denne motorudskiftning, og sejlede prøve-

tur den 22. december 1982. Der blev ikke megen tid til juleforberedelse i fa-

milien det år. Prøveturen gik uden problemer. Vi sejlede ud fra havnen og 

justerede motoren til 100% last. Under testen var vi så opmærksom på det 

nye panel at skipperen kun var et par meter fra at påsejle bøjen ud for Fre-

derikshavn. Efter en halv times sejlads siger Svend Juul til skipperen ”det 

her går da meget godt, vi kan vist lige så godt sejle ind igen”, hvilket alle 

blev enige om, det var jo trods alt snart jul. 22. december 1982. 

Alphatronic 1 var et resultat af et cost-down projekt gennemført for at gøre 

kompaktmotorerne billigere og mere målrettet til fiskerimarkedet.  

Alphatronic 1 designet var derfor også målrette til fiskernes behov. 
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1983 I 1983 tager gear-udviklerne et HP-Calculation system i anvendelse til gear-

beregninger. 
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1983 Den 11. januar 1983 underskrives den første kontrakt på et komplet Nürn-

berg fremdrivningsanlæg. 

 

  

1983 Første Alphatronic 2 med automatisk lastregulator leveres med M/S ”Elisa-

beth Clipper” fra Ringkøbing værft. For at kunne opfylde kravene om au-

tomatisk lastregulering på alle klassede anlæg blev Alphatronic 1 udvidet 

med en automatisk lastregulator  og mulighed for valg af combinator og 

konstant speed mode for akselgenerator drift. 

Ved introduktion af Alphatronic 2 lastregulatoren var jeg i 1983 på en ser-

vice opgave på ”Elisabeth Clipper”  i Le Havre. Jeg medbragte reservedele 

til skibet, men valgte at stille pakken på kajen mens jeg gik ombord for at 

snakke med besætningen. Mens jeg sagde goddag kom tolderne og spurgte, 

hvis pakke det var der stod på kajen, hvilket jeg måtte påtage mig ansvaret 

for. På grund af almindelig uvilje og sprogforvirring endte jeg på den konto 

i en celle på toldkontoret i nogle timer indtil agenten kom og købte mig fri 

med betaling af en ekstraordinær toldafgift for mine reservedele. 
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1983 Alphas produktudviklingsregler og konstruktionsgranskningsmetode er 

nedfældet og gennemgås for SALG og PROD den 7. februar 1983. 
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1983 Den 1. februar 1983 tages B700 i anvendelse til indkøb, salg, produktion og 

lagerstyring. 
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1983 Den 15. februar 1983 introduceres ”B&W Diesel firetakt Danmark” som en 

fællesnævner for Alpha og Holeby og med følgende fælles ledelse: 

 

 Adm. direktør, Jens Ugilt Thomsen 

 Salgsdirektør, Preben Nielsen 

 Økonomidirektør, Henrik Rosenberg 

 Teknisk direktør; L. Rovs Hansen? 

 

Fælles stabsfunktioner er: 

 

 Indkøb, Arne Elbert og Erik Voldsgaard 

 Futura, B. Dam-Hansen 
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1983 Fredag den 8. april 1983 fejres Alpha Diesel’s 100 års jubilæum. Dagen star-

ter med kransenedlæggelse på Houmøllers grav foretaget af direktør Ugilt, 

underdirektør Dam-Hansen og fællestillidsmand Kenneth Bergen, hvorefter 

medarbejdernes gave afsløres på plænen foran administrationsbygningen. 

De indbudte gæster til receptionen ankommer kl. 14.00, hvor Torden-

skjoldsgarden spiller. Samtlige medarbejdere modtager B. Dam-Hansens 

jubilæumsbog som gave i dagens anledning. 
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1983 I løbet af de seneste år er der sket en markant udvikling i markedskravene 

og i 1983 besluttes det, at gennemføre en strategisk tilpasning af organisati-

onen til at håndtere de nye udfordringer på en effektiv måde, bedre end 

konkurrenterne.  

Markedet er vigende og mere kompliceret med store krav om kundetilpas-

ning af anlæggene, fleksibilitet og leveringssikkerhed. Der kræves mere ma-

skinrumsudstyr i leverancerne, hvilket stiller karv om markedsføring af pro-

jektløsninger, hvis vi vil være med. Værfternes indbyrdes konkurrence 

medvirker til, at kontraktskrivningen trækkes så sent som muligt, så vi må 

sætte os i stand til at gennemføre en forceret ordreafvikling. 

Konkurrencesituationen er hård blandt de mere end 20 europæiske produ-

center af dieselmotorer i vores effektområde og flere af dem kopierer vores 

koncept med det komplette fremdrivningsanlæg. Den hårde konkurrence 

betyder, at kun de virksomheder, der er i stand til at produktudvikle i takt 

med kundernes stigende krav om mere driftsøkonomiske fremdrivningsan-

læg, højere kvalitet, kortere leveringstider og ikke mindst til lavere priser, 

har en chance for at overleve i branchen. 

Vi står med tabte markedsandele og et behov for en genopbygning af fire-

takt motorernes image, hvilket skal ske med en målrettet markedsførings-

kampagne, Optimized Propulsion Economy, OPE – ”Get it all in focus” – 

som skal gennemføres af en ny Promotionafdeling og af Salgsafdelingen. 

Med assistance fra MAN’s konstruktionsafdeling er motorerne blevet mo-

derniseret, så de matcher konkurrenterne og markedets krav.  
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1983 En vigtig organisationsændring er, at ordreafviklingen centraliseres i én af-

deling, hvor kunden tildeles én ordreafvikler som kontaktperson med an-

svar for såvel intern som ekstern håndtering af indgåede anlægskontrakter 

og den 1. juli 1983 starter den nyetablerede Projektafdeling, PROJ med det 

formål, at effektivisere ordreafviklingen internt samt give kunderne oplevel-

sen af en kompetent og engageret samhandelspartner i hele leveranceforlø-

bet fra kontrakt til prøvetur. PROJ er bemandet med overførte folk fra 

KONAN, KONAU og SADM og organisatorisk placeret i salgsfunktionen, 

hvor kunden med sit projekt gør sin entré. 
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1983 Den 18. juli 1983 fastlægges det endelige samarbejde mellem Alpha og 

M.A.N. Werk Nürnberg om markedsføring, salg og servicering af Nürn-

berg-motorer. Afdeling FISK får ansvaret sammen med vores skandinaviske 

agent net. Udenfor Skandinavien kan anlæg med gear og propeller sælges 

igennem alle MBD-agenter uden begrænsninger. 

Fremdrivningsanlæggene med typebetegnelsen D25-KVO består af high-

speed motor på 270-500 HK, Mekanord reduktionsgear, Alpha VB-propeller 

og mekanisk fjernbetjening.  

I de omkring 6 år med Nürnberg motorerne i vores produktprogram blev 

der i alt solgt 174 motorer. 
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1983 Alpha’s nuværende produktprogram er nået op i et effektområde, der er for 

højt til det traditionelle fiskerimarked og da M.A.N.’s Nürnberg-motorer 

dækker dette marked, overtager Alpha forhandlingsrettighederne for Skan-

dinavien fra 1983 og udvikler nye reduktionsgear, propellerudstyr og fjern-

betjening til disse motorer. 
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1983 Ingeniør Kurt Ploug foretager i dagene 4. til 16. juni opmålinger ombord på 

esbjergkutteren E440, F/V ”Vidar” under fiskeri i Nordsøen, der skal indgå i 

udviklingen af næste Alphatronic generation, Alphatronic 2. ”Vidar” bliver 

påsejlet af en hollandsk bomtrawler og turen for Kurt bliver meget drama-

tisk. 
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1983 Den 15. oktober 1983 ansættes teknisk direktør Erik Strange Petersen, 48 år. 

Strange vil begynde med at være i Holeby et stykke tid, men får fast kontor i 

Frederikshavn. 

 

  

1983 KONAN introducerer i efteråret 1983 en ”tipskupon” til SALG, hvor leve-

ringsomfanget kan krydses af, så der kommer styr på standard leveringsom-

fanget i tilbudsfasen – et stort effektivt fremskridt. 

 

  

1983 Næste udviklingstrin var at udvide systemet med automatisk lastregulering 

for bedst mulig økonomisk drift og mulighed for valg af kombinator drift og 

konstant-speed-mode for akselgenerator drift. 

For at indhente ”real-life” data til denne udvikling og måle sammenhængen 

mellem manøvrehåndtag, omdrejningstal og skibets fart deltog ingeniør 

Kurt Ploug med målegrej i en uges tobisfiskeri i juni 1983 i Nordsøen om-

bord på esbjergkutteren E440 ”Vidar” med skipper Ejnar B. Jensen ved rat-

tet. ”Vidar” havde i december 1982 fået installeret et 5T23L-KVO anlæg med 

det første Alphatronic 1.  
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1983 

forts. 

Lad os tage med Kurt på fiskeri! 

 

Søndag hentede skipper ham på hotellet og den første opgave var at lave et 

drage-skelet til den mindste af Jensen-døtrene. Afsejler kl. 23:00 med kurs 

mod fiskepladsen Cleaver Bank – der måles! Fiskeriet her var dårligt og der 

forlægges til The Hills eller ”De skarpe Revler” – der måles! Fiskeriet her var 

lidt bedre, men torsdag aften sejles mod Well Bank, for at fylde slæden helt 

op – der måles! ”Vidar” har nu 5-10 cm. Vand på dækket og vugger ilde-

varslende i dønningerne. Fredag kl. 16:00 sættes kursen mod Esbjerg og far-

ten øges til 9 knob, som får vandet af dækket. Skipper Ejnar tørner ind og 

Kurt får udstukket en to-timers vagt og sejler skibet indtil aftenskafningen, 

hvor skipper overtager sejladsen. 

Kl. 20:45 lyder der et ordentligt brag – de er blevet påsejlet af en stor hol-

landsk bomtrawler i bagbord side lige foran styrehuset. Redningsflåden fra 

styrehusets tag sættes i vandet med lidt besvær og Kurt tage tigerspringet 

ned i ”Vikingen”, hvis bund er dækket af vand. Lomme messeren er klar, 

hvis ”Vidar” skulle dappe ned. Alpha’en er gået i stå, så det er ikke noget 

problem at holde fri af propelleren. Flere kraftige hollandske næver hiver 

Kurt ombord. Ejnar prajer redningsskibet ”Nordsøen”, der straks lægger fra 

kaj. 5T23’eren startes og ”Vidar” halter ”Nordsøen” i møde. Kurt får tørre 

bukser på, som kun er ti numre for store og en uldtrøje, så han så yndig ud. 

Bomtrawleren UK 256 ”Hermina” besigtiges, hun er udstyret med en 2400 

HK Crepelle diesel motor. Da redningsskibet ankommer henter en gummi-

dinghy Kurt og bringer ham til havn, hvor han deltog i et lukket søforhør, 

der kendte den hollandske skipper skyldig. 

Målinger, tabeller, kurver og observationer til udvikling af Alphatronic 2 

kom i hus – og på toppen, en oplevelse fra ”real-life” til søs! 

 

  

1983 I løbet af 2. kvartal 1983 reorganiserer den nye fælles salgsdirektør Alpha’s 

salgsorganisation, der opdeles i tre funktioner:  

 

 SALG, ledet af Carl Erik Schmidt 

 PROM, ledet af Ole Larsen 

 PROJ, ledet af Andreas Andreasen 
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1983 Fra 1. juli 1983 indføres M.A.N.’s regnskabs- og budgetperiode fra at følge 

kalenderåret til perioden 1. juli til 30. juni det efterfølgende år og får beteg-

nelsen 1983/84 og dækker firetakt Danmark, hvorefter det ikke længere vil 

være muligt at se lokationernes egne resultater. 
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1983 2D CAD-system indføres ?? 
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1983 Helsingør Værft eller som virksomheden oprindelig hed Helsingør Jern-

skibs- og Maskinbyggeri blev oprettet i 1882 og måtte på grund af tom or-

drebog og dårlige tider for værftsindustrien lukke i 1983. Værftet var den 

dominerende virksomhed i Helsingør-området. Omkring 1957, i værftets 

storhedstid, var der omkring 3600 ansatte. ”Alle” arbejdede der eller kendte 

nogen som gjorde. Derfor fik Helsingør Værft stor betydning ikke kun for 

beskæftigelsen og økonomien, men også for byens politiske, sociale og kul-

turelle liv. 
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1984 Markedet i 1984 er præget af lave fragtrater og overskudstonnage indenfor 

praktisk alle skibssegmenter. 

Udskiftningsmarkedet er dog fortsat stort og her bliver der satset. Redernes 

ønske om ekstrem kort leveringstid fra kontrakt til prøvetur er tidens største 

konkurrenceparameter. Vores evne til hurtig fremstilling af anlægget, og 

dernæst hurtig udskiftning ombord sikrer mange ordrer. Indenfor det sene-

ste år har 60% af de leverede fremdrivningsanlæg haft leveringstider på un-

der 4 måneder og i adskillige tilfælde helt ned til 2 uger, hvilket har været 

en stor udfordring af medarbejderne, ledelsen og styringssystemerne. 

Samarbejdet mellem medarbejderne i de involverede afdelinger er meget tæt 

og ledelsens Plankomité er ekstrem aktiv. I kraft af nye kreative tiltag som 

”Finansiel Engineering” er det desuden i flere tilfælde lykkedes at tilbyde 

kunder en attraktiv finansiering, der ligeledes har sikret ordrer. 

 

  

1984 Et eksempel, på hvor stor respekt Alpha-ånden har for kundernes forret-

ning, blev demonstreret med et eksempel i februar 1984. Det norske fiskefar-

tøj M/S ”Marianne Kleven” tilhørende skipper Jens Kleven i Sirevåg, har 

fuldt lastet med fisk beskadiget sin tre-bladede propeller ved en grundstød-

ning torsdag den 22. februar. Efter losningen i Haugesund afgår hun til 

Koppervik på øen Karmøy for udskiftning af propellerbladene. De tre nye 

blade bestilles kl. 17.15 og allerede 17.30 er ordren ekspederet til fabrikken, 

der lover at de er med færgen fra Frederikshavn kl. 21.00. Fredag morgen 

den 23. kl. 07.00 ankommer færgen til Larvik, hvor skipper afhenter dem og 

kører mod Karmøy-færgen i Stavanger. Kl. 15.00 indgår der bestilling af en 

ny propelleraksel, da grundstødningen har bøjet skibets aksel. Kl. 16.00 

melder fabrikken, at de kan bearbejde en ny, så den kan komme med den 

først afgående færge mod Norge, denne gang er det med Hirtshals færgen, 

der afgår søndag kl. 13.30. Skipper afhenter akslen mandag kl. 12.oo og kl. 

18.00 går ”Marianne Kleven” på problemfri prøvetur fra værftet. I alt 12 Al-

pha-folk har ydet denne super service. 
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1984 Systemvedligehold decentraliseres, og der etableres lokale systemafdelinger 

i både Frederikshavn og Holeby. Afdelingen i Frederikshavn vokser fra 2 

personer til ca. 10 personer, da den var størst. 
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1984 I februar 1984 meddeler B&W Diesel’s adm. direktør Gerrit Körte ud, hvilke 

ledelsesholdninger, der skal være gældende i selskabets virksomheder gen-

nem en ”Senior Management Briefing” på Hotel Hvide Hus i Køge. 56 lede-

re deltager i kurset, der under amerikansk ledelse fra The American Mana-

gement Associations i New York omhandler en fælles begrebsramme for 

enhver afdelingsleder: 

 

 Budgetter, procedurer, politikker 

 Love, etiske regler, moralbeskrivelse 

 Planer, kontrol 

 Motiverende personale ledelse 

 Resultatstandarder, pligter, ansvar, kompetencer 

 

Daglig ledelse skal foregå i en flad, demokratisk organisation, hvor hver 

leder er ”præsident” i sin egen afdeling under ”Unit President Concept”, 

UPC. 
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1984 I et forsøg på at give den solide og i fiskeriet populære 400-26VO en renæs-

sance og dermed forlænge dens tilstedeværelse i fiskerimarkedet, udarbej-

des en anlægskombination kaldet 400-26GVO med et af vores reduktions-

gear og propeller med stor diameter. Kundefordelene er oplagte, 30% - 40% 

brændoliebesparelse på grund af højere propellervirkningsgrad. Fiskerimi-

nisteriets energiudvalg spiller med tilskud til ombygning af fartøjerne. 

I marts 1984 gennemfører HAVN den første ombygning i Thyborøn kutte-

ren ”Jannie” fulgt af ”Dorthe Ibsen” også Thyborøn. 

 På trods af de gode salgsargumenter og en massiv markedsføring blev det 

kun til få anlæg og der bliver stille om anlægget. 
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1984 I foråret 1984 starter meningsudvekslingen med ledelse og kolleger omkring 

videreudvikling af 23’eren og 28’eren, der haster på grund af deres relativt 

svage markedsaccept. Trin 1 til et nyt fremdrivnings koncept, ”The UNI-

prop Concept” er ønsket om en højere ydelse (+11%), der baseret på en me-

kanisk og dynamisk uprating skal være gennemført i 1986. 

Trin 2 er med en termodynamisk uptating på yderligere 14%, der skal være 

gennemført i 1988. 

Derudover fremlægger vi ønsket om nye motorer til afløsning af de gamle 

til markedsføring fra 1990. 

Det nævnes også i dialogen, at L35MC’eren vil være et glimrende supple-

ment til Alpha-programmet. 

 

  

1984 Pr. 1. kvartal 1984 er der afviklet forsøg og prototypetests med de nye up-

ratede versioner af 6, 8, og 9L28/32, 12V28/32 og 6L23/30-FKV (F for Fuel – 

tungoliekørsel). Optimeringen og testkørslerne er gennemført i samarbejde 

med MAN Augsburg, baseret på en række konkurrence- og indtægtsforbed-

rende designkriterier: 

 

 Lavt specifikt brændselsolieforbrug 

 Højt drejningsmoment af hensyn til høj total fremdrivningsøkonomi 

 Maksimal pålidelighed ved drift på tungolie 

 Minimale slidrater og lange overhalingsintervaller 

 Service- og miljøvenlig motor 

 

Resultaterne er så gode, at cylinderydelsen ved dieseloliedrift hæves for bå-

de 28/32 og 23/30 – en yderligere konkurrenceforbedring. 
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1984 Alpha’s fremdrivningsanlæg er ikke de billigste på verdensmarkedet og vi 

kan simpelt hen ikke opnå, at de bliver det, så derfor satser vi på at være de 

bedste til alle andre kundeforhold.  

Med kundeservice og kundekrav i centrum har vi besluttet at gennemføre 

en række nødvendige nye strategier: 

 

 Vi vil udarbejde entydige, overskuelige tilbud til omgående levering. 

 Vi vil besvare kundernes henvendelser omgående og på en tiltalende 

måde. 

 Vi vil kunne levere kundetilpassede anlæg med kort leveringstid 

 Vi vil levere anlæg af god kvalitet og uden fejl. 

 Vi vil overholde de aftalte leveringstider vi vil behandle reklamatio-

ner grundigt og omgående. 

 Vi vil simpelt hen sørge for, at kunden oplever, at han får mere for si-

ne penge hos Alpha end hos konkurrenterne. 

 

Det er således en tværorganisatorisk opgave, at håndtere alle disse strategi-

er, hvilket skal ske ved hjælp af det ambitiøse Sales Communication System, 

SCS som er beskrevet i samarbejde med Holeby. Der er tænkt mange tanker 

og holdt mange møder omkring kravspecifikationen, der er klar her ved 

slutningen af 1984 og allerede i januar næste år, kan vi begynde at lægge 

projekter og statusrapporter ind i det første delsystem og dermed er en mi-

lepæl i Alpha’s udvikling opnået – salgsafdelingen går ind i EDB-alderen! 
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1984 Den 7. maj 1984 slår den nyetablerede fiskerisektion, FISK dørene op i tidli-

gere Vølunds administrationsbygning på hjørnet af Skippergade og Stjer-

nen. 

FISK’s formål er, at sælge anlæg specifikt til fiskerisektoren ved at give fi-

skeriet i Skandinavien, de nordatlantiske lande, Skotland, Irland, Portugal 

og Nordafrika en målrettet, kompetent og aktiv behandling. I produktpro-

grammet indgår blandt de traditionelle Alpha-anlæg de nyetablerede Nürn-

berg-anlæg. 

 

FISK er bemandet med ni personer: 

 

 B. Dam-Hansen, underdirektør 

 E. Juul-Andreasen, salgschef 

 Jens Schmidt-Olsen, salgsingeniør  

 Anders Fogh-Andersen, salgsingeniør 

 Morten Steffensen, salgsingeniør 

 Ole Petersen, ”road-runner”, Silkeborg 

Assisteret af: 

 Jette Madsen 

 Jonna Menne 

 Jens Ole Klitgaard Pedersen 

 

165 A 

1984 Med det formål at styrke det dansk-tyske samarbejde og derigennem sikre 

et bedre resultat for B&W Diesel A/S etablerer bestyrelsen den 15. maj 1984 

et ”Vorstand” efter tysk tradition – en fællesdirektion for begge selskaber. 

Til opgaven udpeges følgende fire personer: 

 

 Gerrit Körte 

 Rudolf Rupprecht 

 Hans-Jürgen Schulte 

 Leif Juul Jørgensen 

 

166 O 

1984 Markedet i 1983/84 var præget af lave fragtrater, høje oliepriser, overskuds-

tonnage for praktisk alle skibstyper, bortset fra offshore som viste vækst. 

Også i fiskeriet er der igen stigende interesse for bygning af nye fiskefartøjer 

i Danmark, idet en større klarhed i EF’s fiskeripolitik har givet fiskerne et 

bedre beslutningsgrundlag for investeringer. 

 

167 O 
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1984 Fra 1. juli 1984 bliver direktør Rudolf Rupprecht medlem af Vorstand, der 

nu består af: 

 

 Adm. direktør Gerrit Körte 

 Hans-Jürgen Schulte 

 Rudolf Rupprecht 

 Jens Ugilt Thomsen 

 

  

1984 I juli 1984 gennemfører MAN en strukturel tilpasning og området for die-

selmotorer bliver en selvstændig virksomhed med betegnelsen MAN B&W 

Diesel. 

 

  

1984 Efter en række møder mellem Salgsafdelingen og Konstruktionsafdelingen 

fremsendes i juli 1984 et forslag til et nyt fremdrivningsmotor program til 

direktionen. Det foreslås blandt andet, at 8V-, 14V- og 18V23L erstattes af 

8L23/30-KV, 12V- og 16V23/30L. Motorerne skal forefindes som HFO- og 

MDO-motorer. 

 

  

1984 I august ’84 offentliggør Wärtsilä en ny 22-borings motor designet til kørsel 

på tungolie op til 700 cSt – en alvorlig konkurrencemæssig trussel mod 

23/30’erens salgsmuligheder. 

 

  

1984 Meningsudvekslingen med Holeby og Augsburg om motorprogrammet 

fortsætter, og i august ’84 fremsender Salgsafdelingen et memo til ledelsen 

med et konkret ønske om et nyt fremtidigt markedstilpasset motorprogram 

med cylinderydelser på henholdsvis 100 kW, 175 kW, 300 kW og 500 kW 

med brændstofforbrug på højest 130 g/kWh ved 85% ydelse. Programmet, 

der dækker Alphas traditionelle marked, ønskes markedsføringsklart om-

kring 1987 – 1988. 

Da Holeby og Alpha opererer i vidt forskellige kundesegmenter og marke-

der, hvor motorerne desuden har forskellige funktioner og driftsformer om-

bord, fortsætter meningsudvekslingen de følgende 6 år. 
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1984 Omkring oktober 1984 indføres en ny dokumentationsstruktur i salgsmate-

rialet, baseret på Holeby’s struktur, der integrerer og sikrer sammenhænge i 

hele dokumentations flowet. 

Holeby stillede to mand til rådighed (EAP og SAE) som ressourcepersoner i 

opbygningsfasen. Strukturen omfatter salgsværktøjer med tilhørende an-

svarsfordeling: 

 

 Produktbrochurer 

 Projektguider & Produktmanualer 

 Projekt- og Anlægsdisponeringslister 

 Prisbøger 

 Installationsvejledninger 

 Instruktions- og reservedelsbøger 

 

  

1984 Fra 15. oktober 1984 bliver Erik Strange Petersen fagdirektør for konstrukti-

on. 

 

  

1984 I november 1984 udgiver koncernledelsen en ”Planning Guide”, der som 

håndbog skal sikre en ensartet systematik for alle lokationer i forbindelse 

med den årlige strategiske planlægning. Strukturen er baseret på AMA-

systematikken, som er i tråd med den tidligere gennemførte Management 

briefing fra samme selskab. 

Vi får et ny ”sprog” og lærer at beskrive et Scenario, lave SWOT-analyse, 

vurdere produkterne som Stars, Cash Cows, Dogs eller Question Marks, 

beskrive Company Mission, sætte Goals og udtænke og beslutte Strategies, 

Action Plans og Follow-up Systems. 

 

  

1984 I december 1984 foreligger kravspecifikationen til salgsafdelingens Sales 

Communication System, SCS, der er resultatet af et nært samarbejde med 

Holeby. SALG er for alvor på vej ind i EDB-alderen. 

Systemet skal blandt andet omfatte følgende hovedaktiviteter: 

 

 Salgsplanlægning og opfølgning 

 Salgsbudgetter, salgsmål og optioner 

 Managementrapporter 

 Tilbudsgivning og forkalkulation 

 Materiale- og lønkataloger 

 Ordrebehandling og fakturering 

 Dækningsbidragskalkulationer 
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1984 400-26GVO introduceres i 1984  i et forsøg på at forlænge typens tilstedevæ-

relse i markedet og sikre ordrer i fiskeriet. 

  

  

1984 Automatikgruppen bygger i 1984 et elektronisk skib til afprøvning af fjern-

betjeningsudstyr. 

 

  

1984 Konstruktionsafdelingen tager Finite Element-værktøj i brug til styrkebe-

regninger. FE giver mulighed for at studere og optimere styrkeforholdene i 

nye konstruktioner. 

 

  

1985 Da den nuværende styklistestruktur er produktionsorienteret, kan den ikke 

dække alle interessenters informationsbehov. Det betyder, sagsbehandling 

af anlæg i en række situationer er forbundet med tidskrævende ombrydnin-

ger af produktspecifikationerne, fejl kan opstå og der forudsættes stor per-

sonlig viden og erfaring hos sagsbehandlerne. 

På direktionsmødet i firetakt den 21. januar 1985 blev det besluttet, at ned-

sætte en projektgruppe med det formål at udarbejde et løsningsforslag til et 

meget ambitiøst og unikt Produkt Specifikations system, PSP, der på tværs 

af organisationen kan tilgodese alle brugeres behov for anvendelse af kon-

struktionsafdelingens produktspecifikationer og tegninger til alle produkter 

i det samlede program. Systemet vil få en meget stor betydning for effektivi-

teten i hele virksomheden, når det er fuldt implementeret. 

Løsningsforslaget foreligger i maj 1985 og implementeres frem til 1990. 

 

  

1985 Gear-udviklerne tage tegningssystemet CADAM i anvendelse i 1985. 

 

  

1985 Første Alphatronic 3 kontrol system idriftsættes på færge til New Found-

land og kort efter på de tre danske rednings skibe Vestkysten, Nordsøen & 

Nordjylland. Alphatronic 3 var det første computer baserede fjernbetjenings 

system fra Alpha. Udviklingen af Alphatronic 3 startede inden ideen til Al-

phatronic 1 opstod, men på grund af succesen med Alphatronic 1 og 2 og 

selvfølgelig en betydelig højere pris blev Alphatronic 3 aldrig leveret til an-

det end twin-in/single-out anlæg, en funktionalitet der ikke var tilgængelig i 

Alphatronic 2. 
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1985 I maj 1985 udgives strategi planen Goals & Plans for perioden 1984-1987. 

Planlægnings teamet bestod af: 

 

 J. Ugilt Thomsen,  Adm. Direktør 

 Preben Nielsen, Marketing & salg 

 E. Strange Petersen, Konstruktion & produktion 

 H. Rosenberg, Finans & økonomi 

 T. Christoffersen, Markedsanalyse 

 P.I. Theisen, Koncern organisation & personale 

 E. Bastiansen, Marketing & Sales research 

 

Planen omfattede generatoranlæg og fremdrivningsanlæg med en fælles 

mission: 

”I perioden 1984-1987 omfatter enhedens forretning: udvikling, design, 

fremstilling, marketing, licensgivning og service & driftsstøtte til skibe og 

offshore installationer, baseret på primært diesel motorer 400-6000 HK pr. 

motor world-wide”. 

 

Fokus områderne var blandt andet gennemførelse af O.P.E. markedskam-

pagnen, salgsmæssig udvidelse af fremdrivningsprogrammet med de små 

totakt motorer fra København, træning og uddannelse af personalet i ud-

landsorganisationen, udvide salgssamarbejdet med Diesel Service, udvik-

ling af Sales Communication Systemet og indførelse af CADAM. 

 

  

1985 Medio 1985 er de ansat 817 medarbejdere på Alpha, det hidtil højeste antal. 

 

  

1985 Her midt i 80’erne beslutter finske Wärtsilä at etablere en dieselgruppe, der 

skal være tilstrækkelig stærk til at tage konkurrencen op med verdensmar-

kedets førende motorbyggere. 
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1985 Salgsafdelingen i Holeby har ansat en systemmand, Carsten Buhl og han 

skal begge steder deltage i etableringen af systemet, hvis hovedaktiviteter 

omfatter: 

 

1. Salgsplanlægning og opfølgning 

Status-Strategi Rapporter 

            Salgsmål og optioner 

            Salgsbudgetter 

            Managementrapporter 

            Opfølgnings- og planlægningsrapporter 

            Analyse til bl.a. produktudviklingsopgaver 

2. Tilbudsgivning og forkalkulation 

Projektdisponeringslister 

            Materiale- og lønpris-kataloger 

            Salgsprislister 

            Tilbudsskrivning 

            Analyser 

3. Ordrebehandling og fakturering 

Kontrakter i ny udformning 

            Anlægsdisponeringslister 

            Dækningsbidragskalkulationer 

            Efterkalkulationer 

 

  

1985 Et vigtigt led i systemet er nye projektdisponeringslister, som er etableret 

sammen med KONAN og præcist specificerer standard leveringsomfang 

med de variationsmuligheder, vi på forhånd har erfaring for, er ønskværdi-

ge. Listernes struktur danner grundlag for et Mat- og Lønkatalog, der an-

vendes til salgsprislisterne og tilbudsgivningen. Entydige specifikationer er 

af største betydning for kontraktskrivningen og en hurtig, sikker og styret 

ordreafvikling. 

 

  

1985 Støberiet opgiver støbning af propellerbronze i 1985 og satser herefter ude-

lukkende på støbejernslegeringer. 

 

  

1985 Her ved regnskabsåret 1984/85’s afslutning er der i alt 817 ansatte, det stør-

ste antal gennem mange år. 

 

  

1985 Næste generation af bearbejdningsmaskiner med CNC-styring Cincinnati 

Kearney & Trecker indkøbes i 80’erne. To MAZAK Machining Centre i 1984 

og 1985. 
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1985 Flere mindre aksel drejebænke udskiftes med en ny større CNC styret dreje-

bænk, SAFOP. 

 

  

1985 Med et brev til alle medarbejdere den 30. juli 1985 meddeler Ugilt i en af-

skedshilsen sin omgående fratrædelse fra firmaet. 

 

  

1985 Den 31. juli 1985 forlader Jens Ugilt Thomsen posten som adm. direktør for 

Alpha. 

 

  

1985 Den 1. august tiltræder Henrik Rosenberg som adm. direktør for Alpha. 

 

  

1985 Henriks ledelsesgruppen består i 1985 af: 

 

 Teknik: Erik Strange Petersen 

 Salg og markedsføring: Knud Hansen 

 Produktion: Finn Hove 

 Service: Jørgen Walmar eller Jens Albeck-Madsen? 

 Økonomi: Jørgen Clausen 

 

  

1985 Den 22. november 1985 afleveres Alpha-motor nummer 100 standsmæssigt 

til Ørskov Stålskibsværft. Kl. 10.50 forlader motoren Alpha på en blokvogn 

fulgt af ledelsen med nøglepersoner fra involverede afdelinger og tillids-

mænd til fods. Ved Krudttårnet støder Tordenskjoldsgarden til og hele op-

tåget modtages af Ørskovs ledelse og repræsentanter fra det norske sup-

plyskibsrederi, der skal have motoren, hvorefter der gives gaver og holdes 

taler i værftets kantine. Afleveringen slutter med frokost på Hyttefadet. 

 

  

1986 I 1986 leveres de første propellere med fuld sejlstilling, ”full feathering”, der 

betyder, at bladene sættes parallelt med sejlretningen, så de ikke yder mod-

stand under sejlads med sejl, når de ikke skal trække. Leverancen er til en 

norsk pendelfærge med en propeller for og en agter, så færgen ikke behøver 

at vende ved hver overfart. 

 

  

 1986 Den 7. april 1986 nåede S26MC prototypen frem til Frederikshavn med skib, 

hvor den blev losset på blokvogn fra Danyard og kørt til Alpha. 

 

  

1986 Nakskov Skibsværft lukker i 1986. 

 

  

1986 I perioden 1. juni 1986 til 1. september 86 blev projekt ”Task force Materiale- 

og ProduktionsStyring – MPS” gennemført af en tværorganisatorisk pro-

jektgruppe på 16 medlemmer. 
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1986 Her ved regnskabsår 1985/86’s afslutning er medarbejderantallet reduceret 

med 141 til  676 ansatte. Forretningsåret slutter med et overskud på 7,6 mio. 

som resultat. 

 

  

1986 Under forberedelserne i 1986 til årets fælles julefrokost i Badmintonhallen 

opstår idéen om at etablere et ”husorkester”. Som tænkt, så gjort. Alpha Big 

Band etableres med 16 musikalske kollegaer og giver sin første koncert un-

der julefesten, hvor omkring 800 deltager i højt humør. 

 

  

1986 I 1986 er der tre nyudviklede gear til Nürnberg anlæggene leveringsklare til 

8-10- og 12-cylindrede versioner: 

 

 58KV4 

 74KV5 med dobbeltreduktion og fire aksler 

 87KV4 med dobbeltreduktion og fire aksler 

 

Der er i alt 11 motor/gear kombinationer med propelleromdrejninger fra 310 

til 207 o/min. Propellerne er VB420, VB480 og VB560, hvortil der også er 

konstrueret et program af faste dyse. 

  

  

1986 I perioden 1. juni 1986 til 1. september 86 blev projekt ”Task force Materiale- 

og ProduktionsStyring – MPS” gennemført af en tværorganisatorisk pro-

jektgruppe på 16 medlemmer. Efter et omfattende og grundigt analysear-

bejde fremlægges projektrapporten i september 1986. 

Projektet, hvis formål var at afdække en række problemområder, deres løs-

ninger og danne grundlag for Alpha’s fremtidige MPS med grundlæggende 

politikker og strategier. Under konklusion og anbefalinger fremhæves en 

manglende datadisciplin, lange gennemløbstider, mangel på politikker og 

operationelle målformuleringer. Dagligdagen påvirkes med frustrationer, 

mangel på tillid til EDB-systemerne, negativ kritik af andre afdelingers ar-

bejde, uøkonomisk produktion, hasteordrer mv., faktorer, der kontinuerligt 

forværres via deres indbyrdes påvirkning. 

 

  

1986 

forts. 

Det er således afgørende, at ledelsen frem mod næste strategiplan fremsæt-

ter operationelle politikker og mål for: 

 

 Salg 

 Service 

 Udvikling 

 Produktion 

 Lager 
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1986 De 16 rejsemontører etablerer Klub 30 pr. 1. november 1986. Afdelingens 

kaj- og værkstedsfolk er i Klub 19. 

 

  

1986 Lørdag den 29. november 1986 afholder Alpha Big Band 1-times general-

prøve med det indøvede repertoire for alle interesserede i kantinen. Der kan 

nydes øl eller vand til musikken. 

 

  

1986 I 1986 blev koncernens motorfabrik på Christianshavn lukket og dermed 

forsvandt et traditionsrigt produktions know-how fra Danmark. Konstruk-

tørerne blev herefter afhængige af licenstagernes vilje til at holde den ajour 

med produktionsudvikling og tests. 

 

  

1986 Salgssamarbejdet mellem salgsafdelingerne i Frederikshavn og Augsburg i 

årene fra 1982 til 1986 blev der i alt solgt 50 stk. 20/27 motorer, blandt andet 

til 9 dobbeltskruede supplyskibe med 4 motorer, 2 stk. twin-in/single-out 

gear, Alpha propellere og Alphatronic fjernbetjening. Alle anlæggene blev 

ordreafviklet og kommissioneret af Alpha. 

 

  

1986 Pr. 1. december 1986 gennemføres en arbejdstidsreduktion til 39 timer. 

 

  

1987 Den skærpede konkurrence på marinemarkedet gør det nødvendigt at styr-

ke indsatsen på den tekniske markedsføring med fokus på: 

 

 At yde teknisk salgsstøtte. 

 At fremme kendskabet til vores produkters tekniske formåen. 

 At fremskaffe relevante informationer til styring af vores produktud-

vikling. 

 

Derfor ændres organisationen fra 1. januar 1987 således, at L. Rovs Hansen 

med reference til Henrik Rosenberg fremover skal koncentrere sin indsats 

på ovennævnte områder. Samtidig tiltræder Peer Bak som tegnestuechef 

med reference til Rovs Hansen og J. Tronsgaard tiltræder som havnechef 

med reference til E. Strange Petersen. 

 

  

1987 Meget støjsvage propellere til luksuriøse krydstogtskibe leveres i 1987. 

 

  

1987 Pr. 1. januar 1987 får kantinen ny afdelingsleder. Det er Rikke Bjørnager, der 

har taget imod den kulinariske udfordring at sørge for sundheden på fa-

brikken. 
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1987 Pr. 1. september 1987 nedsættes den ugentlige arbejdstid på Alpha med ½ 

time.  

 

  

1987 Navigator systemet indføres til hovedbog, kasse, debitor- og kreditorregn-

skab samt budget. Økonomiafdelingen får separat server og 8 arbejdsstatio-

ner. 

 

  

1987 Der er en voksende efterspørgsel efter kraftudtag på gearene til akselgenera-

torer og pumper og dermed de løsninger, der skal konstrueres gennemførte 

vi en omfattende markedsanalyse for at finde behovet. Men overraskende 

nok var der ingen trend, men derimod en stjernehimmel af forskellige punk-

ter med kW/o. min., så den kreative konklusion var, at vi må have ”fleksibi-

litet” og en fleksibel løsning. Dermed var udgangspunktet for udviklingen 

af Flexstar-konceptet lagt. 

Løsningen blev en stor succes til kompaktanlæggene og vi opnåede at levere 

i alt 90 Flexstar-gear bestående af 234 gear-moduler indtil markedet faldt 

bort fra omkring 1997 til det sidste blev leveret i december 2000. 

 

  

1987 I 1987 fik propellerafdelingen en stor udfordring med at konstruere en high-

skew propeller, der kunne køre med V23’erens 825 omdrejninger med bedst 

mulig virkningsgrad og uden at udvikle et højt støjniveau. Det var til Dan-

yards Osprey patruljeskib til Fiskerikontrollen.  

 

  

1987 Den 1. april 1987 præsenteres den nyudviklede 12V23/30 for ca. 70 indbudte 

gæster fra Norge, Færøerne og Danmark på prøvestanden i PRØV. Alpha 

Big Band underholder og adm. direktør Per Holst Sørensen fra Danyard, der 

skal modtage motoren til et Osprey patruljeskib, starter motoren og holder 

en rosende tale for Alpha. 

 

  

1987 Den 28. april 1987 er en markant dato i Alpha’s historie. Her indledes totakt 

low-speed æraen i Frederikshavn med verdenspremiere for den første 

S26MC-motor for interesserede deltagere fra hele verden og den maritime 

presse. Der er stor interesse for denne sensation fra B&W Diesel’s tegnebor-

de, der er den eneste af sin art på markedet. 

 

  

1987 S26MC’eren bliver typegodkendt i prøvehuset i maj 1987. 

 

  

1987 Projektafdelingen tildeles i 1987 ansvaret for at udarbejde den tekniske 

grunddokumentation i form af salgsmålskitser, projekteringsmanualer og 

installationsvejledninger for alle produkttyper. 
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1987 Forretningsår 1986/87 slutter med 642 ansatte og et underskud på 16,5 mio.  

 

  

1987 I 1987 udvider havneafdelingen med en ny 600 kvadratmeter stor værk-

steds- og lagerbygning. 

 

  

1987 Den 26. november 1987 afholdes en ”Skipperfest” for indbudte danske fiske-

skippere med fruer fra hele landet. Festen skal bekræfte de stærke bånd, der 

altid har eksisteret mellem dansk fiskeri og Alpha. Næsten alle byens hotel-

senge optages til arrangementet, der omfatter velkomst med vin og øl, Al-

pha Big Band, taler, opstart af en motor, kæmpe frokostbuffet i pakhuset, 

tekniske foredrag for herrerne, sightseeing og modeopvisning for damerne 

og så en kanon fest for de godt 280 deltagere om aftenen i Frederikshavner-

hallen. 

 

  

1987 De første 2 stk. 6L28/32A-motorer gik i drift i 1987 i blandt andre bom-

trawleren ”Melina” fra Thyborøn. Rapporteringen fra skibene var i begyn-

delsen meget lovende, men efter 1000 timers drift på ”Rytind” og ca. 700 

timer på ”Melina”, begyndte smøreolieforbruget at stige uforholdsmæssigt 

meget og derfor blev cylinderkonditionen inspiceret. Det viste sig, at der 

var blanke områder i cylinderforingerne. Disse blev honet og skibene gik i 

drift igen. 

Efter yderligere 1000 henholdsvis 700 timers drift var der igen forhøjet smø-

reolieforbrug og en ny inspektion godtgjorde, at vi stod over for et generelt 

problem, der nødvendiggjorde nye konstruktionsændringer og ny forsøgs-

kørsel. 

Et intensivt forsøgsprogram blev forberedt med forsøgskørsel i både Augs-

burg og i Frederikshavn, samt field-tests med udvalgte forsøgskomponen-

ter. 

Det stod hurtigt klart, at jo hårdere motoren var belastet, desto kortere tid 

gik der inden cylinderforingerne udviklede blanke områder. Samtidig ob-

serveredes , at stempelring nr. 2 fra top gik fast i koksopbygningen bag rin-

gen, hvilket gav rivningsstriber i cylinderen. Endvidere bemærkede vi, at 

overtrykket i krumtaphuset steg, hvilket kunne bruges som indikator på 

foringernes tilstand. 

 

  

1988 Den 4. januar 1988 tages et nyt fælles mesterkontor i brug. Kontoret skal bi-

drage til større fleksibilitet blandt mestrene og bedre den daglige udnyttelse 

af EDB-systemerne. 

 

  

1988 Den 28. januar 1988 bliver varemærket Alphatronic registreret i Tyskland af 

Internationalt Patent-Bureau. Registreringen gælder i 10 år. 
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1988 I februar 1988 demonstrerer KONA og PROG det nye CADAM-system for 

folk i METO, KVAL og mestergruppen. 

 

  

1988 I februar 1988 udgiver Industri og Handelsstyrelsen et hæfte med en intro-

duktion til begrebet Computer Integrated Manufacturing, CIM målrettet 

mod dansk fremstillingsindustri. Modellen omhandler en CIM-

introduktion,  CIM-vurdering og CIM-strategi.  

Da programmet matcher mange af vores problemstillinger sætter ledelsen 

den 3. maj 1988 det omfattende arbejde med udarbejdelse af en CIM-

vurdering i gang. Det sker i samarbejde med konsulentfirmaet Asbjørn 

Habberstad med støtte fra Teknologistyrelsen. Analysegruppen en beman-

det med: 

 

 Peter Antonsen, Habberstad 

 Peer Bak, KONA 

 Arne Elbert Jensen, LOGI 

 Erik Godtliebsen, METO 

 Jens Peter Jensen, ØKON 

 Ole Christensen, MASK 

 Andreas Andreasen, PROJ 

 Flemming Thomsen, EDB 

 

CIM-vurderingen er et led i den strategiske planlægning for perioden 1988-

91 og skal vise, om der er basis for at etablere og gennemføre en egentlig 

CIM-strategi for vores produktfremstilling. 

 

  

1988 Efter godt fire år i firmaet fratræder 1988 Erik Strange Petersen pr. 1. marts 

1988 sin stilling som teknisk underdirektør. 
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1988 Efter Erik Strange Petersens fratræden 1. marts 1988, ændres ledelsesgrup-

pen således, at teknikområdets producerende enheder HAVN, STØB og 

MASK udgør ét funktionsområde, hvor logistikfunktionen skilles ud som et 

nyt selvstændigt funktionsområde, kvalitetskontrol der ledes af Poul Jensen 

får fremover reference til Rovs Hansen, og for at styrke økonomi og finans-

styring sammenlægges FINANS med ØKON. Peer Bak får direkte reference 

til Henrik Rosenberg, så ledelsesgruppen består herefter af følgende:  

 

 Konstruktion: Peer Bak 

 Markedsføring: Knud Hansen 

 Logistik: Arne Elbert 

 Produktion: Harry Lauridsen 

 Økonomi: Jørgen Clausen 

 Service: Jens Albeck Madsen 

 

Stabsfunktioner er EDB ledet af Flemming C. Thomsen og Teknisk koordi-

nation og kvalitetsstyring ledet af L. Rovs Hansen. 

 

  

1988 I marts måned 1988 udgiver Dansk Standardiseringsråd kravene for opnåel-

se af ISO9000-1-2-3-4 og 8402-certifikater. Alpha’s kvalitetsstyringssystem er 

endnu ikke komplet, men målsætningen er, at blive certificeret med ISO 

9000 så hurtigt som muligt. 

 

  

1988 Lørdag den 7. maj 1988 fejres Alpha’s 105-års jubilæum med en fælles med-

arbejderfest med ledsagere i Frederikshavnerhallen – Fester er vi gode til! 

 

  

1988 Den 25. maj 1988 afholdes et Fiskerisymposium for de danske fiskerikonsu-

lenter. Programmet omfatter frokost i kantinen, fabriksrundgang, præsenta-

tion af produktprogrammet og sluttes med middag i Møllehuset. 

 

  

1988 Forretningsår 1987/88 slutter med et underskud på 9,0 mio.  

 

  

1988 Wärtsilä overtager den norske motor-, gear- og propellerleverandør Wich-

mann i 1988. Motorproduktionen nedlægges og der skal satses på service-

ring og reservedelsleverancer til sejlende anlæg. 
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1988 Allerede den 20. juni 1988 fremlægges CIM-analysegruppens CIM-

vurdering, der grundigt behandler det samlede problemkompleks med an-

befalede løsninger, som tilsammen skal øge organisationens totalproduktivi-

tet og lede frem til opfyldelse af koncernledelsens høje resultatkrav. 

En overordnet konklusion fra Strategiplan 1988-91 er, at produktprogram-

met skal have bred markedsdækning og høj individualiseringsgrad over for 

specielle kundeønsker. Dette gøres ved et modulært produktdesign med 

flest mulige standardkomponenter. Organisation, styringsværktøjer, pro-

duktionsapparat etc. Skal derfor være målrettet mod ordreorienteret kon-

struktion og produktion og ikke mod standard-anlæg. 

Da kort leveringstid samtidig er en meget vigtig konkurrenceparameter, 

skal Alpha’s organisation være i stand til at gennemføre  ordrekonstruktion 

og –produktion under meget stramme tidsrammer og med meget stor flek-

sibilitet. Kravene til organisationen strammes yderligere gennem en meget 

hård priskonkurrence. 

Resultatet kan sammenfattes i to afgørende fokusområder: 

 

 Behov for højere produktivitet 

 Behov for mere effektiv ordrestyring 

 

Med udgangspunkt i Strategiplan og CIM-vurderingen besluttes det at ud-

arbejde en CIM-strategi. 
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1988 Parallelt med CIM-analysearbejdet udarbejdes årets strategiplan for perio-

den 1988–91. Af planen, der er dateret den 22. juni 1988 fremgår blandt an-

det: 

 

 ”Alpha’s idégrundlag et at dække skibsredernes behov for problemfri 

skibsfremdrivning var at levere komplette skibsfremdrivningsanlæg 

samt at servicere disse”. 

 Nybygningsmarkedet i motorernes effektområde er i løbet af de sid-

ste fem år reduceret til under 50% af 1983-markedet. Konkurrencen er 

derfor skærpet og det er nødvendigt med et bredt konkurrencedyg-

tigt motorprogram, som henvender sig til den største kundekreds in-

denfor et relativt begrænset geografisk område.  

 Motorudskiftninger, der for tiden udgør ca. 40% af det samlede mo-

torsalg, kræver stor fleksibilitet i hele fremskaffelsen. 

 V28/32’eren kan prismæssigt ikke konkurrere på grund af for lille 

ydelse og samtidig foretrækker rederne rækkemotorer med færre cy-

lindre i dens effektområde. Der er derfor behov for en ny rækkemotor 

med 3.000 bhp – 6.000 bhp til afløsning af V28/32’eren. 

 Den gældende markedsføringsaftale med Augsburg afskærer reelt 

Alpha’s produkter fra vigtige markeder som Vesttyskland, Holland 

og Italien, idet projekthåndteringen med Augsburg i praksis umulig-

gør opnåelse af ordrer. Koncernen taber ordrer til konkurrenterne. 

 Det reelt snævre produktprogram og begrænset handlefrihed på vig-

tige markeder giver stor sårbarhed overfor konjunktursvingninger, 

en væsentlig årsag til de senere års store resultatmæssige udsving.  

 

  

1988 Den 28. juni 1988 er datoen på den sidst skrevne kontrakt på et Nürnberg 

anlæg. Siden starten i ’83 er der solgt i alt 137 motorer fra fabrikken i Nürn-

berg. Leverancerne er fordelt som følger: 

 

 D 2566 MLE    – 5 motorer 

 DO 226 ME     – 1 motor 

 D 2866 LE       – 2 motorer 

 D 2540 MLE   – 2 motorer 

 D 2542 MLE – 29 motorer 

 D 2840 ME      – 3 motorer 

 D 2840 LE       – 1 motor 

 D 2842 ME     – 3 motorer 

 D 2842 LE     – 91 motorer 

 

  

1988 Antal ansatte ved afslutning af regnskabsår 1987/88 er på 660 ansatte. 
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1988 Propellerblad-design nr. 1000 udføres i 1988. Alle blade er anlægsspecifikke, 

designet til skibets undervandslinier og fart med krav om høj virkningsgrad 

til økonomisk sejlads og lavt støjniveau for komforten ombord. Ofte har re-

deren ofret hundrede tusinde kroner til modelforsøg med bl.a. måling af 

vandets varierende tilstrømning til propelleren, hvortil det er vores opgave, 

at designe blade, der passer til disse forhold. 

  

  

1988 I forbindelse med udarbejdelsen af vores nye fremstillingsstrategi i 1988 får 

et af tidens førende konsulentfirmaer, Habberstad Management Consultants 

til opgave som uvildig, at udarbejde en analyse og rapport om støberiet bør 

bevares eller afvikles. 

 

  

1988 Projektafdelingen har nu fem år bag sig og har opnået stor anerkendelse fra 

såvel eksterne som interne kunder, og er derfor en vigtig brik i den strategi-

ske langtidsplanlægningen. Forprojekteringsgruppen støtter sælgerne med 

at finde tekniske løsninger på de mange ønsker og krav i forbindelse med de 

1000 til 4000 projekter, der årligt bearbejdes af Salgsafdelingen. Kalkulati-

onsfunktionen er ansvarlig for at opbygge og vedligeholde den mat- og løn-

basis, som indgår i prisbøgerne, der omfatter salgspriser på alle motor-, 

gear- og propellerkombinationer. Derudover er der priser på det mest an-

vendte hjælpeudstyr så som stand-by pumper, kølere, lyddæmpere m.m. 

 

  

1988 I august 1988 foreligger Habberstads støberirapport, der konkluderer, at 

støberiet understøtter Alpha’s forretningsstrategi på en god måde, hvor 

fleksibilitet er et nøgleord i en trængt markedssituation. Støberiet er desu-

den et aktiv i forhold til virksomhedens produktudviklingsaktiviteter med 

både hensyn til viden om emneudformning, prøveproduktioner samt viden 

om materialeegenskaber. Kundegods fra kunder udenfor koncernen giver 

overskud og det anbefales, at interne afregningssatser bør rettes til, så de 

afspejler de faktiske produktionsomkostninger.  

Produktionsledelsen og støberiet har sat nogle klare mål for en målrettet 

forbedringsindsats på alle niveauer. 

 

  

1988 Den 24. november 1988 ligger det meste af den danske fiskerflåde til kaj ved 

Langelinie i København i protest mod politikerne tildeling af for små fiske-

kvoter. Med fire mand fra montørgruppen er Alpha på pletten med service-

vognen for at udnytte situationen, hvor så mange er samlet på ét sted og 

promoverer kontakter for eventuelt nysalg. 

 

  

1988 Danyard-Ålborg lukker i 1988 og dermed forsvinder endnu en potentiel 

kunde fra markedet.  
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1989 Efter mange års arbejde med anskaffelse af et fælles økonomisystem for 

MAN B&W Diesel Danmark bliver det i efteråret 1989 besluttet, at det frem-

tidige system skal være SAP’s R2-system, et fuldt integreret realtidssystem. 

 

  

1989 I 1989 udarbejdes kravspecifikation til VKS systemet og dataopsamlings sy-

stemet, DOPS til indførelse i produktionen. Systemerne blev indført i 1989 

og 1990. 

  

  

1989 I hård international konkurrence sikrer vi 1988 ordrer på fremdrivningsan-

læggene til 8 luksuriøse norske krydstogtskibe, som rederiet Fearnley & 

Eger A/S skulle kontrollere for en gruppe investorer. Skibene blev udrustet 

med al den til faget hørende luksus, og opererer i de for turister spændende 

farvande så som Caribien, ved Aleuterne, i Fjernøsten og i Middelhavet.  

De dobbeltskruede fremdrivningsanlæg, der er baseret på erfaringerne med 

semi-diesel-elektrisk fremdrivning, består af 12V28/32 motorer i 4 skibe og 

8L28/32 i de 4 andre. Skibene blev bygget på to forskellige værfter i det 

nordvestlige Italien. 

For at sikre den størst mulige komfort ombord blev motorerne opstillet ela-

stisk og for at undgå støj og vibrationer fra propellerne blev der gjort en stor 

indsats med at optimeret med hensyn til virkningsgrad, kavitation og tryk-

impulser på skroget. Vores design blev testet i prøvetanke i både Østrig og 

Holland og Det Norske Veritas udførte teoretiske trykimpulsberegninger. 

Den optimale driftsøkonomi blev håndteret med en kombination af Al-

phatronic 2A og et avanceret Power Management system med en række 

forud programmerede drifts-modes.  

Den 25. januar 1989 er det første skib på teknisk prøvetur, med succes over 

hele linien. 

 

  

1989 Den 27. februar fejrer Fællesklubben sin 40-års fødselsdag. Fællesklubbens 

11 klubber har inviteret til fødselsdagsfest i kantinen og besøger var over-

vældende med ca. 400 gæster. 

 

  

1989 I marts 1989 foreligger CIM-strategiprogrammets tredje fase med en Frem-

stillingsstrategi, der beskriver Alpha’s kort- og langsigtede behov for pro-

duktionsfaciliteter og organisatoriske forandringer. Rapporten er sammen-

fattet af: 

 

 Peter Antonsen, Habberstad. 

 Niels Sørensen, Habberstad. 

 Flemming Thomsen, Alpha Diesel. 
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1989 

forts. 

De markedsmæssige betingelser stiller krav om at kunne levere et produkt, 

der udgør en komplet systemleverance samtidig med, at der i stigende grad 

kræves individuelle kundetilpasninger. 

De udviklingsbestemmende faktorer omfatter:  

 

 Bedre udnyttelse af den samlede viden. 

 Bedre intern koordinering og planlægning af aktiviteterne ved pro-

duktudvikling og anlægsordrer. 

 En mere forretningsmæssig adfærd, afstemt med forretningsstrategi-

en. 

 En højere grad af helhedssyn, frem for suboptimering. 

 Bedre beslutningsstruktur og ressourcestyring vedrørende projekter 

og anlægsordrer fra salg til levering. 

 Bedre overblik over kapaciteten i afdelingerne. 

 Højere grad af fælles synspunkter blandt beslutningstagerne. 

 

  

1989 

forts. 

Forretningsstrategien lægger vægt på følgende: 

 

 Komplette skibsfremdrivningsanlæg. 

 Servicering af disse. 

 Høj individualisering af fremdrivningsanlæg. 

 Modulært produktdesign med flest mulige standardkomponenter. 

 Ordreorienteret konstruktion. 

 

Markedssituationen er følgende: 

 

 Kort leveringstid er en væsentlig konkurrenceparameter. 

 Hård priskonkurrence. 

 Stor spredning i arten af de opnåede ordrer. 
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1989 

forts. 

 

Fremstillingsstrategien, der er en konsekvens af forretningsstrategi med 

markedssituationen skal derfor omfatte: 

 

 Stor fleksibilitet hos både de enkelte afdelinger og hele organisatio-

nen. 

 Handlekraftig ledelse, der hurtigt og sikkert kan omsætte omgivel-

sernes varierende muligheder til overskudsgivende forretninger. 

 En relativ høj intern kapacitet for at kunne efterleve de stramme le-

veringstidskrav. 

 En høj produktivitet i alle afdelinger, samt en kraftig satsning på 

modulære løsninger for at sikre det nødvendige overskud. 

 En maksimal udnyttelse af hele organisationens viden for at skabe de 

bedste løsninger. 

 

  

1989 

forts. 

Afledt af ovenstående er kravene til produktionsapparatet følgende: 

 

 Billigere produktion end koncern- eller eksterne undreleverandører. 

 Mere vægt på universalmaskiner end specialmaskiner. 

 Evne til korte leveringstider samt hyppige planændringer uden at gø-

re produktionen dyrere. 

 Stor erfaring hos medarbejderne til at kunne håndtere en sådan blan-

det produktion. 

 Minimering af faste omkostninger, afskrivninger og finansieringsom-

kostninger for at have bevægelsesfrihed i et turbulent marked. 

 Have produktionskapacitet inden for et bredt spekter af forarbejd-

ningsprocesser. 

 

223 O 

1989 En revurdering af budgettet for 1988/89 samt udsigten for de efterfølgende 

år viser, at vi ikke kan opnå et tilfredsstillende resultat uden at gennemføre 

gennemgribende ændringer indenfor en lang række aktivitetsområder. De 

seneste fem års produktivitetsfremgang er stagneret og håndteringen af de 

gradvis større og større kundetilpasninger og specialløsninger kræver store 

ressourcer. For at sikre vores ejeres tillid til at investere i vores butik sættes, 

som udgangspunkt for den revolution, der skal planlægges i PLAN 90, et 

overskudsmål på 8% af omsætningen, der skal opnås i løbet af den næste 

toårige periode. 

Basis for planen er CIM-strategi programmets tredje fase fra marts i år, hvor 

de ønskede produktivitetsforbedringer kun opnås med ved blandt andet at 

tilrettelægge, organisere og gennemføre arbejdet anderledes, end det sker 

hidtil. 

224 O 
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1989 

forts. 

For at løse det samlede problemkompleks omkring ordrerne og samtidig 

reducere ressourceforbruget samles ordrekonstruktion, projektering, ordre-

afvikling og anlægsmontage og –afprøvning i én organisatorisk enhed kal-

det Anlægsfabrikken. 

Hensigten er, at individuelle kundetilpasninger skal kunne tilvejebringes 

uden, at vi må udarbejde samme dokumentation og arbejdsforberedelse, 

som er knyttet til den sædvanlige del af udstyret. Dette opnås ved en tæt 

kontrakt mellem ordrekonstruktører og produktionsmedarbejdere. 

I produktionen samles montage, afprøvning og mindre bearbejdning i en 

række såkaldte Produktfabrikker. Tanken hermed er at skabe nogle over-

skuelige produktionsenheder, der kan planlægge og gennemføre kundetil-

passet produktion i tæt samarbejde med Anlægsafdelingen, tidligere kaldet 

Projektafdelingen, der er ansvarlig for ordreafviklingen af indgåede anlægs-

kontrakter. 

Hensigten med at overføre en væsentlig del af opgaverne med ordrekon-

struktion til Anlægsafdelingen er at fjerne kundedikterede her-og-nu opga-

ver fra Konstruktionsafdelingen og dermed frigøre ressourcer til en mere 

koncentreret produktudviklingsindsats, som er meget vigtig for vores frem-

tidige position i markedet. 

225 O 

1989 

forts. 

Støberiet og den del af maskinfabrikken, der ikke er en del af Anlægsfabrik-

ken samles i en Komponentfabrik. Komponentfabrikken optræder som en 

underleverandør i lighed med alle andre både til Anlægsfabrikken og til 

eksterne kunder. Produktionsteknisk skal der satses på kvalitet, leverings-

sikkerhed og fremstillingspriser. 

226 O 

1989 

forts. 

En anden ændring i organisationen er, at de tre kunderelaterede områder, 

SALG, Service og HAVN samles i én funktion. Det skal sikre en større or-

dreindgang gennem bedre samordning af kundebetjening og markedsfø-

ring.  

 

227 O 
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1989 

forts. 

MAN B&W Diesel’s ledelse bakker PLAN 90 op, og har besluttet at anvende 

en del af de midler, der oprindelig blev reserveret til restruktureringen af 

totaktsområdet gennem frasalget af Christianshavn og udbygningen af 

Teglholmen og Center Syd, til vores restruktureringsopgave. 

Gennemførelse af PLAN 90 bliver en gigantisk opgave – nærmest en kultur-

revolution – der involverer et væld af medarbejdere fra næste alle afdelin-

ger. Der nedsættes et stort antal arbejds- og styregrupper, der tager virkelig 

fat i effektiviseringen. For at give en idé om omfanget nævnes kort: 

 

Organisation: ny struktur, Anlægsfabrik, Produktfabrikker, Komponentfa-

brik, selvstyrende grupper, fokusgruppe, organisationshåndbog, handlings-

plan for HAVN. 

 

Datagrundlag: PSP non-standard, EOD og Prisbøger, specifikations ryd-op-

kampagne i KONA. 

 

EDB-systemer: PSP-produktdatabase, værkstedsterminaler, værktøjsadmi-

nistration – VAS, kapacitetsplanlægning, kapitaltræk i hovedplan, salgsor-

drenedbrydning, produktivitetsregnskab. 

 

Forenkling og oprydning: serviceniveau, PSP i SERV, papirgange simplifi-

ceres, oprettelse af specialværksted – Nolleri, udvide håndlagre, ny Plant-

Info til installationsdokumentation, systematisering af afprøvningsprocedu-

re. 

 

Medarbejdere: personaletilpasning, nyt resultat-lønsystem, JUUST i 

ordreafviklingsflow, uddannelsesplaner, forsøgskursus, multifunktions-

medarbejdere uddannes. 

 

Produktet: produktprogram konsolideres, standardisering, modulisering, 

målesystem for værdianalyse. 

 

Kvalitet: ”Top ti” rapporteringssystem. 

 

228 O 
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1989 Henriks nye ledelsesgruppen består af følgende funktionschefer: 

 

 Konstruktion: Peer Bak. 

 Salg og markedsføring: Knud Hansen. 

 Komponentfabrikken: Harry Lauridsen. 

 Logistik: Arne Elbert Jensen. 

 Anlægsfabrikken: Andreas Andreasen. 

 Service:  

 Økonomi: Jørgen Clausen. 

 Havneafdelingen: Svend Juul. 

 

  

1989 En konsekvens af PLAN 90’s organisationsændringer og jagten på synergier 

og øget produktivitet er, at vægge tages ned, nye sættes op, døre blændes, 

andre sættes i og telefoner flyttes, efterfulgt af en sand folkevandring og 

kontorbytteri igennem sommeren 1989. 

 

229 O 

1989 Den 13. juni 1989 har Alpha Big Band sidste prøve med gæstedirigent Ray 

Pitts, der har dirigeret hele sæsonen. Han har med sin inspiration og store 

pædagogiske indsigt løfter bandet et godt stykke fremad. Suset fra den store 

verden har været inspirerende og spændende og bandet håber også, at den 

top professionelle Pitts har fået en positiv oplevelse med de glade amatører, 

dog er det kendt at folks ””næsten-møde-til-tiden” attitude har været en 

udfordring. Efter sommerferien startes den fjerde sæson. Big band musik er 

team work af 6 saxofoner, 5 tromboner, 5 trompeter, bas, trommer, piano og 

guitar og deltagerne skal helst være Alpha-folk, men suppleret med lokale 

musikere når det kniber . 

 

229 Å 

1989 Forretningsår 1988/89 slutter med et underskud på 20,4 mio.  

 

  

1989 Med udgangen af juni 1989 fratræder Gerrit Körte som adm. direktør for 

MAN B&W Diesel A/S og afløses af Leif Juul Jørgensen. 

Direktør Åge R. Uth stopper samtidig som formand for selskabets bestyrelse 

og afløses af Körte. 

 

  

1989 Fra 1. juli 1989 består Vorstand for det tyske GmbH og det danske A/S af 

Rudolf Rupprecht som ordførende direktør, direktør Hans-Jürgen Schulte, 

direktør Fritz Pape og direktør Leif Juul Jørgensen som dansk repræsentant.  
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1989 Den 6. juli 1989 modtager vi fra totakt i København en stor ordre på 12 mo-

torer type 6L35MC med tilhørende CP propellerudstyr og fjernbetjening til 

levering på Sedef Shipyard i Istanbul  i Tyrkiet. Anlæggene skal installeres i 

tømmertransportskibe til Sovjetunionen. De to første anlæg skal leveres i 

oktober 1990 og ordreafviklingen skal ske i et samarbejde med kolleger i 

København. 

 

  

1989 I forbindelse med den tyrkiske ordre på 12 stk. 6L35MC anlæg, der var re-

peat anlæg af 12 tidligere leveret fra koncernens licenstager i Polen, faldt 

ordren på propellerudstyret på plads den 21. august 1989. Jens-Arno Mathi-

esen var sammen med Lars Holmblad på værftet for at få de sidste brikker 

på plads. Som en forudsætning for at skifte propellerfabrikat krævede rede-

riet, at pitch-servoen skulle være i navet, som på de tidligere leverede. Un-

der et telefonopkald fra Jens-Arno accepterede Jens Ring på stående fod, at 

tage opgaven og den nye propellertype, VBS1080 Mrk. 1 kom straks på teg-

nebrættet.  

I november 1991 blev prøveturen med det første skib gennemført med suc-

ces. 

 

  

1989 Anlægsfabrikken kom som et nyt funktionsområde til at bestå af Projektaf-

delingen, der lavede salgsdokumentation og støttede sælgerne med teknisk 

projekt back-up, Anlægsafdelingen, der var ansvarlig for hele forløbet i or-

dreafviklingen af indgåede kontrakter fra start til godkendt prøvetur, og 

endelig Anlægsfabrikken, der producerede og testede de anlæg kunderne 

havde købt. 

Sammen med Salgsafdelingen skulle den nye organisation medvirke til at 

adskille Alpha fra konkurrenterne med en stærk kundefokus og yde en bed-

re kundebetjening end den næstbedste. Vi fokuserede på alle ”kundens” 

skiftende spillere, hvor et typisk forløb for et projekt viser at kommunikati-

onen og kundeservicen begynder med projekteringsassistance og tilbuds-

givning til en projekterende afdeling, der nu er kunden. Kontrakten for-

handles og skrives med rederen selv eller indkøbsafdelingen, der nu er 

kunden. Salgsafdelingen overleverer det videre ansvar til ordreafviklingen, 

der servicerer værftets ståltegnestue, der er en ny kunde på arenaen sam-

men med maskintegnestuen, el-tegnestuen, varemodtagelsen, stålprodukti-

onen, montageafdelingen, funktionstest- og prøvetursafdeling – ja, vi har 

mange kunder på banen. Omkring prøveturen dukker rederens folk så op. 

Maskinbesætning og navigatører er endnu et hold nye kunder, der tager fat 

i vores produkt og endelig maskininspektionen på rederikontoret.  

”Kunden er mangfoldig” – ”Kunden skal i centrum” – ”Kunden er kongen” 

– ”Kunden skal opleve service excellence” – ”Kunden giver os smør på brø-

det”!  
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1989 

forts. 

Under PLAN 90 skrives der i Anlægsfabrikken industrihistorie ved at etab-

lere selvstyrende produktionsgrupper, hvor medbestemmelse og ansvar 

delegeres ud i grupperne, som får meget større beføjelser og selv skal bestil-

le materialer, læse tegninger, beslutte arbejdsgang og selv tage ansvaret for 

produktionens gennemførelse.  

Der nedsættes ni selvstyrende grupper: 

 

 Automatikgruppe 

 Produktionsgruppe 23/30 

 Produktionsgruppe 28/32 

 Produktionsgruppe S26MC/L35MC 

 Produktionsgruppe Gear 

 Produktionsgruppe PRØV 

 Rørsystemgruppe 

 Manifoldgruppe 

 Hvidtmetalgruppe 

 

Det betyder samtidig, at der gøres op med det traditionelle mestersystem, 

hvorefter mestrene hæves op over dagligdagens gøremål og skal i højere 

grad støtte, rådgive og servicere grupperne. For at fastholde sammenholdet 

flytter Anlægsfabrikkens og Komponentfabrikkens mestre sammen i det 

centrale kontor midt i fabrikken. 

 

  

1989 Pr. 1. september 1989 tiltræder Kristian Lyngborg stillingen som ny havne-

chef. 

 

  

1989 Hen over 80’erne falder antallet af motorkonkurrenter fra 22 til 18. Overta-

gelser med efterfølgende nedlukninger er begyndt i det stærkt konkurren-

ceprægede købers marked, hvor kun de stærkeste overlever.  

Flere af de fortsættende motorkonkurrenter begynder at sammensætte 

komplette fremdrivningspakker for at overleve. 
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1990 På et møde i Augsburg i dagene 1. og 2. februar 1990 diskuteres krav og øn-

sker til det nye fælles motorprogram, der skal dække behovet for fremdriv-

ning, hjælpemotorer og stationære motorer. Augsburg fremlægger en mar-

kedsanalyse , der viser, at tre motorstørrelser kan dække behovet: 

 

 Motorstørrelse 1:  440 kW/cyl. ved 600 o/min. (Evt. L,V32/45) 

 Motorstørrelse 2:  250 kW/cyl. ved 830 o/min. (Evt. L,V25/36) 

 Motorstørrelse 3:  125 kW/cyl. ved 1000 o/min. (Evt. L,V18/27) 

 

Alle ydelserne er for lave i henhold til Alphas behov, men alle erklærer sig 

enige i at Motor 1 er den første, der skal udvikles. Prioriteringen af de øvrige 

skal være klar med udgangen af ’90. På mødet etableres en mindre arbejds-

gruppe med permanent deltagelse af én fra Alpha og én fra Holeby. 

De respektive salgsafdelinger i Frederikshavn og Holeby skal fremlægge 

markedspriser på de foreslåede motorer inden udgangen af februar ’90, men 

det trækker ud på grund af diskussion om definition af specifikation og fæl-

les forudsætninger for priserne. I oktober fremsender Alpha sit bud på mar-

kedspriserne. 

 

  

1990 Første Alphatronic 2A system leveres sammen med første S26MC motor fra 

Alpha. Alphatronic 2 var designet til 4 takts anlæg med reduktions gear og 

kobling i gearet. Med de nye 2 takts motorer uden reduktionsgear og kob-

ling var der derfor behov et nyt panel design. Derfor opstod Alphatronic 2A 

som en videreudvikling baseret på komponenter og erfaringerne med Al-

phatronic 2 og Alphatronic 3. 

 

233 E 

1990 Efter en kvalitetsanalyse og uddannelsesanalyse med anvendelse af JUUST 

får vi kortlagt vores væsentligste kompetencer, både dem vi har  og dem vi 

skal have i fremtiden. Forskellen afdækkes i en såkaldt Gab-analyse, der 

viser uddannelsesbehovet. JUUST står for Jernets udvikling af uddannelses-

systemer og udviklet af Jernets Arbejdsgiverforening og CO-Metal. I februar 

1990 foreligger første halvårs uddannelsesplan i projektet. Den omfatter 20 

kurser med 12 deltagere, fordelt over hele virksomheden for dermed  at 

skabe et godt grundlag for samarbejde på tværs.  

Kurserne dækker emner som kvalitetsbevidsthed, produktivitetsstyring 

med samarbejds- og produktionsspil, grundlæggende datalære og instrukti-

onsteknik. Senere udvides med produktkendskab, tegningslæsning, salgs-

teknik, markedsføring og projektarbejde. 

 

Alle sejl sættes til – nu rykker vi! 

 

234 O 
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1990 Pr. 1. april 1990 bliver aftalen om montørkorpsets ca. 30 montørers ansættel-

se på funktionærlignende vilkår effektiv. Da montørerne har meget stor rej-

seaktivitet, der desuden altid ustruktureret er dikteret af kundernes behov, 

ville en bonusaftale, som for de øvrige faggrupper være umulig 

 

235 H 

1990 I april 1990 gør ledelsen status på PLAN 90’s positive resultater og påbe-

gynder arbejdet med at sætte nye mål, herunder en forbedring af den inter-

ne kvalitet i ”leverancer” afdelingerne imellem under sloganet ”Ingen fejl til 

næste led”. 

 

236 O 

1990 

 

I dagene 4. og 5. maj 1990 holder ledelsen et kvalitetsseminar med koncer-

nens organisationschef Per Teisen som mødeleder og konsulent Henrik von 

Bülow fra konsulentfirmaet Q-Management som underviser. Seminaret hol-

des som internat hos legendariske Oda på Strandgården på Læsø. Oda og 

hendes stab af lokale husmødre gav os en kulinarisk oplevelse i verdens-

klasse til alle måltider. ”Oplevet kvalitet gør mennesker glade og effektive”! 

Det blev et par intensive dage, hvor alle tænkelige kvalitetsbegreber og 

principper mellem kunde og leverandør, hvad enten det er interne leveran-

cer fra afdeling til afdeling eller leverancer til kunder, der betaler for vores 

ydelser blev gennemgået og diskuteret. Visionen for den kommende kvali-

tetsstyring skal sikre størst mulig: 

 

 Kundetilfredshed 

 Job-glæde 

 Lønsomhed 
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1990 

forts. 

Målet er, som næste led i PLAN 90-revolutionen, at opstarte kvalitetsprojek-

tet Q 90, der skal involvere samtlige medarbejdere i en oprydnings- og effek-

tiviseringsproces med målet: ”Ingen fejl til næste led” og en ISO-

certificering. 

Som et af de første tiltag tilrettelæges en kursusrække, hvor alle så vidt mu-

ligt skal gennemgå et ugelangt Alpha-tilpasset kursus med titlen ”Kend din 

virksomhed” på det lokale AMU-Center Vendsyssel. Deltagerne sammen-

sættes, så de afspejler et mini-Alpha med et mix af timelønnede, funktionæ-

rer og ledelse på samme skolebænk. Emnerne omfatter kendskab til idé-

grundlag, økonomiske mål, marked, produktivitet, produktprogram, kvali-

tet, arbejdsmiljø og personaleforhold. Der lægges stor vægt på ”bottom-up” 

idéer til problemløsninger og forbedringer. 

Parallelt med uddannelsesprojektet arbejder der intenst med en kvalitets-

håndbog, hvor der sættes fokus på forretningsgange, politikker og resultat-

mål for områderne. 

Q 90-projektet koordineres af L. Rovs Hansen. 

 

237 O 

1990 Forretningsår 1989/90 slutter med et beskedent overskud på 4,0 mio.  

 

  

1990 Under PLAN 90 nedsættes i efteråret 1990 en planlægningsgruppe, MPS-

gruppen, der skal forbedre produktionsplanlægningen, så gennemløbstider 

forkortes, leveringssikkerheden forbedres og timeefterslæb undgås. Grup-

pen består af ledelse, planlæggere, systemfolk, og folk fra montagen: 

 

 Ole Christensen 

 Andreas Andreasen 

 Henrik Nørgaard 

 Kim Jensen 

 Leif Nipper 

 Flemming Thomsen 

 Ellen Hansen 

 Palle Olsson 

 Jan Møller 

 Benny Toft 

 

238 F 
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1990 Endelig, efter omkring 10 år, hvor de årlige leverancer af 400-26VO-anlæg 

har ligget nede på mellem 10 og 1 anlæg, bliver det sidste anlæg af denne 

legendariske type leveret i 1990. Ledelsen har haft for meget hjerte og for 

lidt mandsmod til at tage den ud af programmet, men nu efter 24 år i mar-

kedet skete det helt af sig selv, da de sidste maskinarbejdere, der kunne 

bygge motorerne med bind for øjnene og uden særlig mange tegninger, gik 

på pension og ekspertisen forsvandt– så var der ingen vej tilbage! 

 

239 M 

1990 I dagene 20. og 21. juli 1990 fejrer Augsburg 150-års jubilæum med fest og 

åbent hus. 

 

240 Å 

1990 Uddannelsesprogrammet i PLAN 90 omfatter blandt andet et dieselmotor-

kursus på Frederikshavn Maskinmesterskole, ét i maj 1990 og ét i august. 

Kurset gælder også for firmaets kvindelige funktionærer. Her lærte blandt 

andre Anlægsfabrikkens Agnete, Dorte og Jette om dieselmotorernes op-

bygning, funktioner, betjening, vedligeholdelse og driftsforstyrrelser. 

 

241 A 

1990 De første tanker bag udviklingen af VBS startede med ”Mauritius Pride”. 

Ekstrem lange aksler med trækstang og problemer med spildelmoment på 

propeller blade bevirkede at gearet under prøveturen blev rykket af funda-

mentet. HHN og SNB fyldte en bil med måleudstyr for at analysere proble-

met på en efterfølgende prøvetur. Det var store kræfter, der blev udløst når 

kraftpåvirkningen på propellerbladet vendte i den lange trækstang. Det var 

en underlig følelse vi havde på det efterfølgende mødet på værftet, hvor 

Peer Bak meddelte at vi skulle dokke skibet skrue blade af, sende den til 

Frederikshavn, slibe nogle centimeter af blad tippen og montere dem igen. 

Meldingen blev mødt med stor skepsis, men vi gjorde det og to døgn senere 

tog vi på ny prøvetur og viste at problemet var løst.  

 

  

1990 Den ugentlige arbejdstid nedsættes med ½ time fra 1. september 1990. 
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1990 Efter lang tids forberedelse og forhandling bliver der den 18. september 

1990 indgået en aftale om et nyt, moderne bonussystem på maskinfabrikken. 

Produktionen deles i resultatgrupper med sammenhørende opgaver, der 

sammen med fabrikken totalt kan udløse en bonus. Målet er at: 

 

1. Medarbejderne belønnes for det resultat, den enkelte skaber 

2. Gennem andel i fabrikkens resultat får den enkelte mulighed for bo-

nus, selv om ydre forhold gør det vanskelligt at skabe individuelle 

resultater 

3. Hjælper man naboen, således at denne når bedre resultater, får man 

andel heri 

4. Alle bliver belønnet for at ”trække på samme hammel” 

 

  

1990 I erkendelse af, at ikke alt kan styres strømlinet og at f.eks. knækkede værk-

tøjer og komponenter kan stoppe den strømlinede produktion, etableres en 

lille indhegnet enklave midt mellem KOMP og ANLF i maskinfabrikken. 

”Nolleriet” med to virtuoser på drejebænk og andre maskiner udfører mi-

rakler, mens man venter.  

  

243 F 

1990 Fabrikken deles organisatorisk i en Anlægs og en komponentfabrik. Kom-

ponentfrabrikken satser sammen med støberiet en del på at få lønarbejde for 

andre.   Blandt andet støbning og bearbejdning af vindmøllenav. 

 

243 F 

1990? Transport af motorer på luftpuder indføres. 

”Glidebane” mellem montagehal og prøvestand. 

 

243 F 

1990 Den 20. september 1990 afholdes valg af tre medarbejderrepræsentanter og 

tre suppleanter til bestyrelsen i MAN B&W Diesel A/S.  

Valgresultatet for Alpha blev: 

 

 Til bestyrelsen: Benny Toft med 749 stemmer 

 Suppleant: Brian Grusgaard med 707 stemmer 

 

244 Å 

1990 Pr. 1. oktober 1990 etableres et nyt udviklingsselskab, Alpha Shipmate A/S, 

der have til huse i Nordjyllands Videnpark ved Aalborg Universitetscenter. 

Selskabet stiftes med MAN B&W Diesel A/S, Rauff & Sørensen A/S i Støv-

ring og Nordjyllands Videnpark A/S som aktionærer. Shipmate udvikler og 

producerer navigations- og radioudstyr samt måleinstrumenter til det mari-

time marked. Formålet er at udnytte begge firmaers viden og udvikle pro-

jektet til fremtidens skibselektronik. 

Den første ansatte er civilingeniør Troels Severinsen som projektleder. 

 

245 E 
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1990 Den 1. oktober 1990 fratræder fællestillidsmand Kenneth Bergen på sin 25-

års jubilæumsdag. Han kan se tilbage på 11 år som fællestillidsmand. Han 

afløses på posten af modelsnedkernes tillidsmand Benny Toft Christensen. 

 

246 F 

1990 Støberiet har i løbet af vinteren og foråret haft en smertefri overgang til den 

nye PLAN 90 og har etableret sine produktionsgrupper, der løser egne ar-

bejdssituationer og problemer. Det nye bonussystem for de 110 ansatte er 

desuden ved at være kørt ind efter forskellige begyndervanskeligheder. 

Første halvårs produktion på ca. 1500 tons støbegods forventes at komme op 

i nærheden af en fordobling inden årets udgang. Der er ændret i kunde-

kredsen, så der er blevet plads til en stigende mængde kompliceret certifi-

katgods fra Holeby og Augsburg. 

 

247 S 

1990 Støberiets årlige output rundede 3.000 tons i 1990. 

 

248 S 

1991 Den 30. januar 1991 ved 23-tiden letter den første motor sig fra gulvet på 

luftpude for første gang. Det er den første 6L35MC’er til de sovjetiske tim-

bercarriers. 

Hele aftenen går med at gøre de sidste ting færdige. Vi er en flok, der venter 

spændt på at se hende svæve. Efter nogle forgæves forsøg på at slippe gulv-

belægningen sker det – hun svæver! Flokken skubber de ca. 70 tons med 

håndkraft og hun kommer op i fart fra montagepladsen ud over køregan-

gen, men i vores iver glemmer vi, at den også skal stoppes. Det kan vi ikke, 

så det klarer tårnreolen på den anden side af gangen, men svæve, det kunne 

hun. 

Næste dag gik turen ud af montagehallen, hen over gården og ind i prøve-

husets stand 6 uden problemer, næsten. 

 

249 F 

1991 Den 1. februar 1991 tiltræder faglærer Torben Nielsen, udlånt af Frederiks-

havn Tekniske Skole, som koordinator for JUUST-projektet, hvor et af måle-

ne  er at lave en uddannelsesplan for alle medarbejdere. Projektet koordine-

res med Danyard og Flådestationen således, at man for første gang i Dan-

mark får et JUUST-projekt, der omfattet flere virksomheders kvalifikations-

krav og uddannelsesbehov i samme område. Det vil give jobsikkerhed og en 

bedre udnyttelse af de uddannelsesmuligheder, der findes, når der er flere 

virksomheder og medarbejdere at rekruttere fra. 

 

250 F 

1991 Efter en omfattende indsats med at lære SAP R/2 og lave de nødvendige til-

pasninger, tages systemet i brug den 1. marts 1991 i MBD-K, den 1. juli i 

MBD-F. Forventet opstart i MBD-H er 1. januar 1992. 

 

251 I 
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1991 I 1991 implementerer gear-udviklerne tegningssystemet Helix. 

 

251 I 

1991 Anlægsfabrikkens nye selvstyrende montagegrupper inddrages i opdate-

ring og videreudvikling af alle montagenetværker, der danner grundlag for 

planlægningen af indkøb fra underleverandører, fremstilling og disponering 

af komponenter til samtlige motor og gear typer.  

Hver enkelt montagegruppe etablerer netværkerne sammen med hoved-

planlægningen på gulvet i mødelokalet i Mellemgangen, hvor de enkelte 

aktiviteter beskrives på A5-sider, som montagefolkene placerer i den række-

følge, der afspejler den ideelle måde anlæggene bygges efter. 

Resultaterne lægges ind i fremskaffelsessystemet og anvendes i de efterføl-

gende mange år. 
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1991 Op til et besøg i foråret 1991 af MAN-koncernens øverste direktør, dr. 

Schmidt, der for første og eneste gang ville komme på besøg, havde 

Vorstand opfordret os til en kraftig oprydning i alle værksteder, da det var 

et vigtigt besøg med hensyn til Alphas fremtid og vi skulle gerne gøre et 

godt indtryk. Som sagt så gjort, men det skulle vise sig, at vores opfattelse af 

god oprydning var milevidt fra vores tyske gæsters forventninger, så med 

røde ører måtte vi tage imod dr. Schmidts bemærkning om ”at det er jo som 

et forfaldent museum”. 

Efter dette besøg gik Vorstands formand, Rudolf Rupprecht i spidsen for, at 

lære os hvordan det skal gøres. Alt blev renset af og malet i lyse friske far-

ver. Alle rør fik farver i henhold til Dansk Værftsstandard for maskinrum, 

alt efter hvad der var i rørene. Det glædede for øvrigt gæstende maskinin-

spektører og værftsfolk. Selv svejseværkstedet fik malet de dunkle orange-

farvede vægge hvide og søjler og porte blev lilla efter en kraftig oprydning 

og fjernelse af 3-4 tons skrotjern under filebænke, i hjørner og kroge indtil 

støberiet skreg stop.  

Ingeniørgangen i Prøvehuset blev gjort gæstevenlig med hvide vægge og 

friske farver på dørene til prøvestandene, nye moderne møbler og store 

krukker med kunstige dekorative blomster. De seks prøvestande var indret-

tet med fundamenter og vandbremse til hver af vores motortyper, så dørene 

blev malet i de friske regnbuefarver fra Projektguiderne: rød, orange, gul, 

grøn og blå. Maskinfolkene og den nyvalgte fællestillidsmand, der i øvrigt 

var elektrikernes tillidsmand, udførte malerarbejdet på vægge, karme og 

døre – et udtryk for samarbejdsånden i Anlægsfabrikken.  

Det blev både hårdt, til tider ubehageligt og ikke mindst dyrt, at shine værk-

stederne op, men resultatet efter måneders indsats var flot, til stor glæde for 

alle. Arbejdsglæde, større effektivitet og bedre kvalitet blev kærkomne side-

gevinster og ikke mindst rosen fra Rupprecht, som fremhævede vores ind-

sats til efterlevelse for andre fabrikker i koncernen. 

Siden hen har besøgende også rost vores lyse, indbydende værksteder. 

 

  

1991 Fredag den 17. maj 1991 er der besøg af tyske bestyrelsesmedlemmer i MAN 

B&W Diesel AG, der sammen med de danske medarbejdervalgte bestyrel-

sesmedlemmer holder Fællesudvalgsmøde på Alpha.  

Direktør R. Rupprecht deltager også og agerer rundviser i vores flotte ma-

skinfabrik. Efter rundgangen samles delegationen i Mellemgangen, hvor 

Rupprecht roser vores oprydningsindsats og opfordrer alle andre til at følge 

Alphas eksempel – der klappes ivrigt! 

 

  

1991 Pr. 18. juni 1991 indføres elektronisk adgangskontrol som følge af koncern-

ledelsens påbud. 
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1991 Med virkning fra 24. juni 1991 fratræder Preben Nielsen sin stilling i Holeby 

efter 13 års virke. Han afløses som direktør af ingeniør Svend Brixen. 

 

  

1991 Pr. 30. juni 1991 fratræder havnechef Kristian Lyngborg. 

 

  

1991 Pr. 30. juni 1991 er PLAN 90 perioden afsluttet og resultatet for regnskabsår 

90/91 viser, at koncernledelsens dikterede overskudsmål er nået, og at den 

samlede interne produktivitet er steget med 20% – 25%. 

Af vigtige aktiviteter som er gennemført kan følgende fremhæves: 

 

 Samling af de tre kunderelaterede områder SALG, SERV og HAVN i 

én funktion 

 Opdeling af maskinfabrikken i Komponentfabrik og Anlægsfabrik 

 Flytning af anlægsafdelingen til driftskontoret, for etablering af et tæt 

samarbejde med logistik og montage 

 Ændring af fabrikslayout og oprettelse af produktions øer 

 Rationalisering af procedurer for ordreafvikling og gennemførelse af 

kundetilpasninger 

 Støberiet i en helt ”ny udgave” med høj kvalitet, høj leveringssikker-

hed og høj produktivitet 

 Indkøring af PSP-produktdatabasesystemet og etablering af ASP-

anlægshistorik systemet 

 Indkøring af værktøjsadministrationssystemet, VAS 

 Indførelse af salgsordrereferencer på serieordrer 

 Oprydning i produktprogrammet 

 Oprydning i produktdokumentationen 

 Tilbagemelding af fejl til fejlkilden, Rygmærkerne 

 

Ledelsen betragter nu PLAN 90 som afslutte og arbejdet med at sætte nye 

mål går i gang. 

 

  

1991 Pr. 1. juli 1991 skiftes økonomisystemet, Navigator til SAP, der bliver fælles 

for den danske koncern. 

 

  

1991 Pr. 1. juli 1991 konstitueres Jens Schmidt-Olsen som chef for havneafdelin-

gen med reference til servicechef Carsten Sørensen. 
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1991 Regnskabsåret 1990/91 viser, at vi har nået det overskudsmål på 11 mio., der 

blev sat i PLAN 90, hvor der blev arbejdet med produktivitetsudvikling 

gennem ny teknologi samt gennem oprydning, forenkling og effektivisering 

af forretningsgange, arbejdsrutiner og organisation. I samme periode blev et 

moderniseringsprogram for produktionsudstyret og kvalitetsprojektet Q 90 

igangsat.  

Succesen har givet blod på tanden, selvtillid og store ambitioner, så næste 

strategiske tiltag bliver, med henblik på en bedre udnyttelse af vores res-

sourcer, en målrettet satsning på personale- og samarbejdsudvikling med et 

nyt projekt, der hedder ”Produktivitet gennem MedarbejderUdvikling”, 

PMU. Projektet er en naturlig fortsættelse af PLAN 90, hvor det teknologi-

ske- og administrative fundament blev bragt på plads, så vi nu kan koncen-

trere os om de menneskelige ressourcer. 

 

  

1991 Pr. 1. juli 1991 overføres ansvaret for propellerværkstedet med bearbejdning 

og montage fra Anlægsfabrikken til Komponentfabrikken. 

 

  

1991  Havnechef Kristian Lyngborg fratræder, og i hans sted konstitueres Jens 

Schmidt-Olsen som havnechef. Med virkning fra 1. juli 1991 refererer ser-

vicechef Carsten Sørensen direkte til Henrik Rosenberg. 

 

  

1991 Nyt stort Machining Center  (Rambaudi) til bearbejdning af blandt andet 

geardele anskaffes. 

 

  

1991 Fra og med lønperiode 34 (august)i 1991 tages et nyt lønsystem i brug. Det 

er LESSOR-3, der er meget brugervenligt med blandt andet den fordel, at vi 

selv kan lave systemændringer, ligesom beregning og udskrift af lønposer 

udføres på lønningskontoret. LESSOR-3 er PC-baseret og en fuld lønkørsel 

for ca. 500 personer kan afvikles på knap 1,5 time, eller ca. 10 sekunder pr. 

person – alt inkluderet. Systemet startes for timelønnede, men indføres for 

alle medarbejdergrupper over de næste par år. 
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1991 Som start på PMU-projektet, der skal omfatte Komponent- og Anlægsfa-

brikkerne, Støberiet, Havneafdelingen og produktions- og firmaledelsen, 

drøfter repræsentanter fra Industriens Arbejdsgivere og produktionsledel-

sen projektets gennemførelse på et møde den 29. august 1991. Projektet er på 

landsbasis igangsat af Industriens Arbejdsgivere og de faglige organisatio-

ner, bland andet CO-Metal med økonomisk, støtte af Industri- og Handels-

styrelsen. Sammen med Alpha deltager Danfoss og firmaet Richard Müller. 

Første fase bliver en kulturanalyse med det formål, at få beskrevet den nu-

værende virksomhedskultur som basis for de nødvendige trænings- og ud-

viklingsprogrammer. Den gennemføres ved interviews med fokus på : 

 

 Ledelsesform 

 Medarbejderengagement 

 Samarbejde 

 Historisk udvikling 

 

Parallelt med kulturanalysen gennemfører Dansk Teknologisk Institut en 

produktionsanalyse, der skal kortlægge det nuværende produktionsudstyrs 

teknologiske niveau. De foreliggende JUUST-profiler skal også indgå i det 

videre forløb. 

 

  

1991 

forts. 

Selve medarbejderudviklingen og lederuddannelsen, der ledes af konsulen-

ter fra firmaet Ankerhus, konsulenter i udviklingsledelse, skal gennemføres 

fra september 1991 til september 1993. Planen er opdelt i fem faser og semi-

narer med de to andre virksomheder i projektet. 

Undervejs lærer vi blandt mange emner: om den reelle forandringsevne, den 

japanske KAIZEN metode, aben på skulderen, bærende idéer, at sætte mål, 

styrke samarbejde , om stopklodser, om oplevet kvalitet vs. forventet kvali-

tet, om at al ledelse er samvær. Flere indlagte øvelser er grænseoverskriden-

de: når en flok mandfolk;  smedesvende – mestre – chefer står i rundkreds 

med hinanden i hånden og laver rytmer eller danser fynsk polka eller noget 

der ligner, så flyttes der grænser og hegnspæle og sammenholdet får varigt 

en helt ny dimension. 
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1991 I oktober 1991 gennemfører Ankerhus PMU-projektets kulturanalyse, som 

er et udtryk for hvad de interviewede tænker, tror, mener, føler og oplever 

omkring de temaer analysen ser på.  

Kulturbeskrivelsen, der derfor ikke er en objektiv sandhed, viser i korthed 

følgende: 

 

Tilhørsforhold og engagement; en familievirksomhed med flere generatio-

ner ansat, en god arbejdsplads der giver mening i tilværelsen, stolt af virk-

somhedens produkter, er velset ude i verden, er respekteret i lokalsamfun-

det, Alpha-ånden at gøre en ekstra indsats, når nødvendigt, medarbejdere 

med lav anciennitet kender den ikke, gode medarbejdere, der passer sit ar-

bejde, møder til tiden, er interesseret og loyal, laver ikke dårlig stemning, 

frygt for at MAN B&W vil lukke Alpha og reducere til en komponentfabrik, 

frygt for fyring hvis man siger sin mening, stor forståelse for et økonomisk 

godt resultat. 

 

Støberiet; er en ”lille landsby” med tæt kontakt til hinanden, har været et 

tidligere stedbarn, men er nu kommet ind i varmen. 

 

Havneafdelingen; adskiller sig fra resten ved at leve ”fra dag til dag”, kan 

føle sig forbigået og andre ser Havnen som havnebisser. 

 

  

1991 

forts. 

Ledelsesformer; Anlægsfabrikken; selvstyrende grupper under indkøring, 

positivt med mere ansvar og kompetence, tættere på problemer og man kan 

selv rette op, svært med selvjustits, koordinatorrollen og fordeling af arbej-

det retfærdig, idéer fra folk med stor anciennitet kommer og er velkomne, 

sværere at slå i gennem med lav anciennitet, man skal have anciennitet og 

alder for at ens ord har vægt, fastlæggelse af den nye mesterrolle blev for-

sømt, tilstrækkelig uddelegering, den demokratiske ledelsesstil er hårdt ar-

bejde. 

 

Komponentfabrikken; selvstyrende grupper ikke udbredt, folkene er indi-

vidualister, står ved drejebænke, skal modnes til samarbejde, mester vil ikke 

have det, gruppebonus gav gruppemobning, maskinbonus er med til at øge 

tempoet, tilfredshed hvor selvstyre fungerer, det giver frihed, mestrene er 

hårdt presset, har for meget at lave, ikke tid til medarbejderne, er bundet til 

skrivebordet, presses af nødplaner, respekten for mestre er svingende, til-

lidsfolk går uden om mester, informationen er god nok, tillidsmand fortæl-

ler mere, strategi, mål, krav og forventninger efterlyses, at finde synderne til 

problemer er vigtigt, have alibi-mappen i orden. 
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1991 

forts. 

Støberiet; har uensartede samarbejds- og ledelsesformer, nogle steder selv-

styre, andre steder ikke, frihed i jobbet, ansvar og kompetence er OK, de 

timelønnede har stadig uudnyttede ressourcer, idéer glemmes da leder har 

for travlt, mestre får ingen uddannelse, er mere administratorer end forven-

tet, det er tillidsfolk der giver informationen, er et irritationsmoment for me-

stre. 
 

Havneafdelingens; mestre har stor frihed med ansvar, timelønnede ombord 

har stor frihed, når arbejdets omfang er godkendt af mester, idéer omkring 

arbejdstilrettelæggelse er velkomne, det er tillidsfolkene der giver informa-

tionen, info om hele Alpha mangler. 

 

Samarbejde; PLAN 90 har rykket firmaet over på langs – den ene side af 

huset – den anden side af huset har medført en usynlig mur, lønarbejde gi-

ver anledning til strid, suboptimering er en konsekvens af opdelingen, sam-

arbejdet er præget af chefernes forskellighed. 

 

Komponentfabrikken; samarbejdet er godt mellem timelønnede og mestre, 

mellem timelønnede er blevet vanskelligere, folk har nok i sig selv, godt 

mellem tillidsmænd og mestre, lønkonflikten gav et hængeparti i samarbej-

det, på tværs er samarbejdet vanskelligt. 

 

  

1991 

forts. 

Anlægsfabrikken; samarbejdet er godt mellem timelønnede og mestre, mel-

lem mestre er det godt i hverdagen, men konflikter hvis angribes oppefra, er 

godt mellem mestre og lederne, på tværs kunne samarbejdet blive bedre 

med tegnestuen, planlægning og logistik. 

 

  

1991 

forts. 

Støberiet; samarbejdet er i det store og hele godt mellem timelønnede og 

mestre, overlevering mellem dagmestre og aftenmestre giver problemer, 

samarbejdet mellem værksteder og kontoret kunne være bedre. 

 

Havneafdelingen; samarbejdet mellem timelønnede og mestre er godt, man 

snakker sammen, samarbejdet med Anlægsfabrik og Komponentfabrik er 

godt, men ske gennem den uformelle organisation. 
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1991 

forts. 

Andres syn på samarbejde; de generelle udsagn fra de adspurgte er, at der 

er dårligt samarbejde mellem Logistik og Produktionsplanlægningen, man 

blander sig ikke i hinandens områder, økonomi- og produktionsafdelinger-

ne går galt af hinanden ved efterkalkulationer. Ledelsesgruppens syn på 

eget samarbejdet er ikke uproblematisk, er under pres, der efterlyses delmål 

og forventninger til funktionsområderne, beslutninger om projekter sker 

ikke altid i fællesskab, hvilket giver lav opbakning og engagement i projek-

tet. 

 

  

1991 

forts. 

Produktivitet; der er mulighed for øget produktivitet og bedre ressource-

udnyttelse ved at tage fat på nogle hellige køer; tiderne, manko, produkti-

onsplanlægning, faggrænser. 

 

  

1991 

forts. 

Projekter; udbredt projekttræthed, engagement afhænger af om man har 

været med til at beslutte, er gode til at starte projekter op, men ikke til at 

følge dem til dørs, mangler at se resultater af nogle af projekterne, medar-

bejdernes kendskab til projekterne er begrænset. 

 

  

1991 

forts. 

Kulturen i historisk perspektiv; A.C. Knudsen, Niels Bach, J. Ugilt Thom-

sen omtales som personer, der bragte menneskelighed ind i virksomheden 

og skabte god ånd og vækst, væsentlige ændringer ved Bondes køb og salg 

af B&W, sammenlægningen af Alpha/Holeby gav magtkampe, manglende 

beslutninger, frustrationer og usikkerhed for ledelsen, det udviklede en 

stærk uformel organisation, der styrer det, der foregår, stoltheden over pro-

duktet er stadig stor, det er stadig Alpha-ånden, der ”kitter” virksomheden 

sammen. 

 

  

1991 Det sammenskrevne resultat af kulturanalysen gennemgås af ledelsesgrup-

pen, tillidsmænd og funktionærernes talsmænd på et seminar i dagene 26. 

og 27. november 1991. Handlingsplanen kan gå i luften! 

 

  

1991 I december 1991 aftales med Dansk Standard, at vejen mod ISO 9001-

certificering for hele virksomheden deles i to faser.  

Fase 1 er at opnå ISO 9002 for komponentfabrikken på processen: Fremstil-

ling af støbegods og maskinbearbejdede dele.  

Fase 2 skal omfatte ISO 9001 på virksomhedens øvrige funktioner: Salg, or-

dretilpasning, produktion, leverance og service af dieselmotorer, gear, pro-

pellere og fjernbetjening. 

   

269 O 
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1991 Problematikken blev indledningen til en fireårs periode fra 1987 til 1991, 

med et utal af forsøgskørsler og afprøvning af motorer i drift med forskelli-

ge versioner af foringer, stempler, ringe og indsamling af driftsdata. Moto-

ren i ”Melina” var hårdt belastet under fiskeri og derfor velegnet til afprøv-

ning af forskellige forsøgskombinationer. Den havde base i Thyborøn med 

fiskerirejser af 10-14 dages varighed, hvorefter den returnerede med ca. 2 

dages ophold i havn. Der blev indgået overenskomst med ejeren, John Gie-

versen, der også var skipper ombord, så vi kunne udføre alle ønskede for-

søg på motoren, når blot skibet var sejlklar, når han skulle på fiskeri igen. 

Det var en uvurderlig hjælp med sådant et sejlende forsøgsanlæg, og så i 

kort afstand fra Frederikshavn. 

Det blev efterhånden klart, at de blanke områder i cylindrene forårsagede 

hængende stempelringe p.g.a. dårlig gastætning og derfor var spørgsmålet 

om hvordan dette kunne undgås. 

Løsningen blev ”flammeringen”, en ring, der indsættes i toppen af cylinder-

foringen, og hvor den indvendige diameter er lidt mindre end cylinderdia-

meteren. Stempeltoppens diameter over den øverste stempelring reduceres 

tilsvarende. I praksis betyder det, at hård koks på stempeltoppen skrabes af 

ved passage gennem ringen under motorens drift. Dermed sker der ikke 

afblankning af cylinderbanen og gastætningen forbliver i orden. 

 

269 M 

 

1992 Med virkning fra 1. januar 1992 er Jens Schmidt-Olsen udnævnt til chef for 

Alpha Service Center på havnen. 

 

  

1992 Flammeringen blev indført som standard på 28/32A-motorerne i 1992 og 

siden har der ikke været problemer med smøreolieforbruget. Efter gennem-

førte forbedringer af turboladeren blev motoren anerkendt som en af de 

mest pålidelige på markedet. 

 

  



  97 (195) 

År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1992 I dagene 28. og 29. februar 1992 er hele afd. 2200, Small-bore i København på 

studietur til Alpha for at se den nye L36MC Mrk. V og samtidig få et indblik 

i, hvordan vi håndterer deres tegninger og specifikationer i PSP-systemet. 

Første step er dog et besøg hos Ørskov Stålskibsværft, der velvilligt har invi-

teret alle ombord på et par nybygninger, én med et MaK-anlæg og én med 

6L28/32 – så er vi sikre på at alle konstruktørerne har været i et maskinrum! 

Efter en rundtur i værkstederne og støberiet gennemgås temaet ”Fra EOD til 

Kunde”. Efter en pause på hotellet spises middag i Møllehuset, hvor vi 

sammen havde en hyggelig aften med historier og festsang med hyldest af 

small-bore motorerne i dagens anledning. 

Næste dag starter med en demonstration af vores stolthed, PSP-systemet, 

hvor et par af kollegerne prøver hvor let der er at disponere en motor – og 

så endelig ud til motoren i prøvehuset. Alle havde fornøjelse af at gå rundt 

om 35MC’eren og se og nyde resultaterne af de områder de havde konstrue-

ret og tegnet, Virkeligheden er anderledes end en tegning på en computer-

skærm – ”guud er den så stor”, lød en kommentar til en plejlstang. Speciali-

sterne fik også et par fiduser til småændringer af montage- og prøvehusfolk 

med sig hjem. Besøget besejlede vores gode samarbejde omkring small-bore 

motorerne. 

  

270 L 

1992 De øgede krav til præcision med produktion af S26MC og L35MC medførte 

endnu en stor investering i 1992 i en ny rundslibemaskine som afløser for 

vores ca. 40 og 30 år gamle maskiner. 

 

271 F 

1992 Den 31. marts 1992 fratræder Leif Juul Jørgensen stillingen som ad. direktør 

i MAN B&W Diesel A/S og afløses af Lars Holmblad som ansvarlig for alle 

MAN B&W Diesel aktiviteter i Danmark. Vorstand består herefter af: 

 

 Rudolf Rupprecht, adm. Direktør, R&D, produktion & logistik 

 Dr. Hans-Jürgen Schulte, kontrol, finans, økonomisk administration 

 Lars Holmblad, markedsføring, salg, service, licensforhold 

 

272 O 
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1992 Ledelsens voldsomme satsning på intern organisationsudvikling blev for 

meget for Vorstand og det ender med et direktørskifte den 1. april 1992, 

hvor civilingeniør Erik Sæbye afløser Henrik Rosenberg som adm. direktør. 

Mandatet er, at organisere Alpha tilbage til en traditionel struktur og linie-

organisation med fem funktionsområder og en gammel kurs sættes på ny. 

”Kundernes” Anlægsfabrik lægges sammen med Komponentfabrikken til ét 

funktionsområde som tidligere, pionérarbejdet med de selvstyrende grup-

per lægges på is, ordreafviklingen flyttes til Konstruktionsafdelingen. Der 

gennemføres en ressourcetilpasning svarende til markedssituationen og der 

sættes en ny kurs mod nye stramt prioriterede indsatsmål.  

 

  

1992 Sæbye’s første ledelsesgruppe kommer fra juni ’92 til at bestå af: 

 

 Konstruktion: L. Rovs Hansen eller Peer Bak?. 

 Salg og markedsføring: Andreas Andreasen. 

 Produktion og Støberi: Harry Lauridsen. 

 Logistik: Arne Elbert Jensen. 

 Service: Carsten Sørensen 

 Økonomi: Flemming C. Thomsen midlertidigt. 

 Havneafdelingen: Jens Smidt Olsen ?? 

 

  

1992 I dagene 20. til 22. maj 1992 afholdes den sidste traditionelle Alpha-

salgskonference med 36 gæster fra vores eksterne salgsorganisation verden 

over. Formålet er udover at informere om nye tiltag, situationen her og nu, 

og vores forventninger til fremtiden samt styrke relationerne mellem salgs-

folkene. 

Konferencen starter med et ”Get together Party” på Hotel Jutlandia, hvor 

gamle venner genså hinanden efter flere års fravær og nye deltagere blev 

hilst velkommen. Konferencens foredrag og dialog blev afviklet i auditoriet 

på Teknisk Skole. Den sædvanlige festmiddag blev afholdt som en utraditi-

onel ”Sea Food Picknick” på Hirsholmene, hvor et perfekt vejr med vindstil-

le og en skyfri himmel gør oplevelsen ekstra fin – solen gik ned med et fan-

tastisk genskær over vandet, et skue, som mange aldrig før havde oplevet – 

der var ikke et øje tørt, samt rigeligt med våde varer! Konferencens anden 

dag blev holdt på fabrikken med ”Stafetløb” for de lidt klatøjede deltagere 

efter picknic’en rundt i værkstederne fulgt af en salgsrelateret diskussion. 
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1992 Den 18. juni 1992 præsenteres den nye L35MC Mrk. V for 250 indbudte re-

dere og værftsfolk og verdenspressen i et fællesarrangement mellem MBD-K 

og MBD-F. 

Præsentationen omfattede en række indlæg fra scenen i byens biograf, Colo-

seum om MAN B&W Diesel, om den designtekniske baggrund for motorens 

nye ydelse og økonomiske fordele. Derefter frokost-buffet i kantinen, værk-

stedsrundgang, og præsentation af motoren i prøvehuset. Aftenarrangemen-

tet var en festmiddag på Dronninglund Slot. 

 

275 L 

1992 Den 19. juni 1992 bliver varemærket Alphatronic registreret af Patentdirek-

toratet i Indenrigsministeriet. Registreringen gælder i 10 år. 
 

276 E 

1992 En markant markedsudvikling startede i 1992 i Tyrkiet, hvor en målrettet 

indsats medførte en monopolagtig position for MAN B&W Diesel motorer 

og fremdrivningsanlæg. Et tæt samarbejde mellem salgsingeniør Karl Erik 

Justesen, kollega Gregers Thomsen fra Salg & Promotion i København og 

koncernens agent Cihat Gercel gav ordrer på i alt 108 stk. MC motorer og 82 

Alpha CP propellerudstyr leveret til skibsbygningen i Tyrkiet. Derud over 

blev der forkandlet MBD motorer med tyrkiske redere, der kontraherede 

deres skibe ved europæiske værfter eller værfter i Fjernøsten. Det sidste an-

læg til Tyrkiet, en 7S50MC-C – VBS, blev leveret 2009. 
 

I perioden 1993 til 2010 blev der solgt og leveret 126 stk. firetakt fremdriv-

ningsanlæg med 120 stk. gear og CP propellerudstyr. 
 

  

1992 Så er PC-virus her i 1992 blevet en del af vores IT-verden. I juni advares alle 

PC-brugere om virus, efter at en eller anden har indlæst en piratkopi af et 

program med virus. Der opstilles et sæt regler ved indlæsning af fremmede 

disketter, hvor overtrædelse i yderste konsekvens kan medføre bortvisning 

og erstatningskrav. 

 

  

1992 Forretningsår 1991/92 slutter med 744 ansatte og et overskud på 20,0 mio.  

 

  

1992 Den 27. august 1992 afholdes stiftende generalforsamling for de timelønne-

des Seniorklub. Formålet med klubben er at tidligere kolleger skal have mu-

lighed for at bidrage til at styrke det sociale samvær mellem efterlønnere og 

pensionister fra Fællesklubben, samt at fastholde kontakten til tidlige kolle-

ger og Fællesklubben. 

 

  

1992 Den 7. september 1992 overføres de 34 rejsemontører i Montørgruppen, 

MONT til Servicecenter Frederikshavn. 
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1992 Den 1. oktober 1992 holdes flyttedag for Anlægsafdelingen, der flytter op til 

KONAP med det formål dels fortsat af afvikle ordrerne, dels at komme tæt-

tere på grundudviklingen af produkterne. 

 

  

1992 Baseret på det gode samarbejde med MAN B&W Diesel – København udvi-

der Servicecenter Frederikshavn i foråret 1992 aktiviteterne til også at omfat-

te reparation og vedligeholdelse af alle størrelser MAN B&W totaktmotorer. 

I den forbindelse er der indgået en aftale med Danyard omkring dokfacilite-

ter og skibsreparationer, så man sammen kan trække skibe til byen. Motor-

opgaver, som er for store til servicecentret vil blive overført til MAN B&W 

Hamburg, der ligeledes er indledt et samarbejde med. Endvidere etableres 

faciliteter i værkstedet for reparation og rekonditionering af totakt motor-

komponenter. 

 

  

1992 Den 8. december 1992 begynder mestre og maskinoperatører i produktionen 

et pilotprojekt om anvendelse af fjernundervisning til efteruddannelse i ste-

det for de traditionelle plankurser. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde 

med Teknisk Skole og AMU-Vendsyssel. Den grundlæggende forskel i kur-

susformen i forhold til plankurserne, er den store fleksibilitet og vores ind-

flydelse på indholdet. Kursusdage eksternt kombineres med hjemmearbejde 

i fabrikken og resultaterne kommunikeres i et PC-system, som hedder Porta-

COM udlånt af skolen. De aktuelle projekt-opgaver ligger omkring kvali-

tetsforbedringer gennem decentraliseret operatørkontrol, som skal indføres. 

 

  

1993 Den 26. januar 1993 underskrives en aftale mellem MBD-K og MBD-F om 

arbejdsdelingen for totakt salget, ”Principles and Procedures for Handling 

of Two-Stroke Projects with Engines to be built at MBD-F”. 

  

  

1993 Endelig, den 18. februar 1993 overrækker ledende auditør Erich Herrmann 

DS/ISO- 9002 certifikatet til direktør Erik Sæbye. Det har taget ca. fire år med 

omfattende arbejde, at nå hertil og overrækkelsen fejres med en reception 

for en lille kreds af personer, der har været mest engageret i den krævende 

proces, at opbygge et kvalitetssysten, der kan certificeres. 
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1993 I foråret 1993 afsluttes installationen af det store Scharmann Heavy Cut 

CNC-bearbejdningscenter til bearbejdning af de største emner i vores motor- 

og gear-programmer. Det er en stor investering og satsning på cost-down og 

bedre leveringsevne. Den har 3 arbejdsstationer og 9 bevægelige akser med 

60 værktøjer. 

Maskinen blev købt brugt i Skotland og blev nedtaget af vore egne folk. 

Der er blevet kørt ca. 1000 kubikmeter jord ud af værkstedet for at gøre 

plads til de 5oo kubikmeter beton til fundamentet. Scharmann’en blev kørt 

til Frederikshavn på 10 lastvognstog og installationsarbejdet startede medio 

november 1992. 

 

  

1993 Og så kom vi bag lås og slå og hegn i foråret 1993 – det går ned ad bakke med frihe-

den! 

 

  

1993 Med brev dateret 22. april 1993 godkender vi ( EKS og ANA) S35MC’erens 

hoveddata: 

 

 Omdrejningstal i L1:  170 o/min 

 Mep:                               18,7 bar 

 Output/Cyl. :                702 kW 

 SFOC ved 100% last:    129 g/kWh 

 

og siger tak dertil!  

 

  

1993 I maj 1993 besluttes det i MBD-K at udvide totakt motorprogrammet med en 

S35MC. 

 

285 L 

1993 Alphatronic 2A introduceres sammen med Alphatronic Safety System som 

standard for alle totakt- og firetakt anlæg leveret fra Alpha. Herefter udran-

geres Alphatronic 1, 2 & 3 systemerne. 

 

285 E 

1993 Forretningsår 1992/93 slutter med 616 ansatte, det laveste i mange år, og et 

underskud på 4,0 mio.  

 

285 O 

1993 PC’en er efterhånden blevet et almindeligt værktøj på mange skriveborde og 

blandt meget andet er tekstbehandling på godt og ondt ved at blive en alle-

mands-sag. Vi har skiftet IBM Tekst 4 ud med WordPerfect i hele koncernen, 

med skriveregler for udarbejdelse af skriftligt materiale og standards for 

opgavetyper, der er ens i alle afdelinger. Et samarbejde mellem sekretærerne 

omkring disse standards skal sikre effektivt ”genbrug” af gode idéer og op-

gaveløsninger. 

  

286 Å 
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1993 Ordreindgangen i september og oktober 1993 var stor med i alt 11 Stk. fire-

takt anlæg, 7 Stk. totakt anlæg og 3 separate gear- og propellersystemer. Det 

globale nybygningsmarked er vendt til opgang og Alpha har tilkæmpet sig 

en god andel, heriblandt har salgsafdelingen solgt den første 8S35MC til 

Sembawang værftet i Singapore. 

 

287 A 

1993   I dagene 27. til 29. september 1993 typegodkender 13 klasseselskaber den 

opgraderede L35MC Mrk VI. 

 

288 L 

1993 L/V23/30A og L23/30A-K. Disse motorversioner blev også opgraderet I 

slutningen af 1980’erne efter lignende principper som 28/32A. Luftstartemo-

tor er dog ikke indført, da det er uhensigtsmæssigt på L23/30A-K med 

svinghjul på forkant, derimod blev flammeringen indført som standard i 

1993. Type 23/30A-motorerne opnåede også anerkendelse som meget drift-

sikre fremdrivningsmotorer. 

Eftersom efterspørgslen af V-motorer faldt i 1990’erne blev forbedringerne 

kun indført på den 12 cylindrede motor. 

 

288 M 

 

1993 Selskabsledelsen beslutter i 1993, at der skal udvikles et nyt firetakt motor-

program for GenSets, power-plants og propulsion, til produktion i Holeby 

og på Alpha. Kravspecifikationen skal ligge klar ved årsskiftet, så udvik-

lingsarbejdet kan påbegyndes i 1994 – Endelig! 

 

289 M 

1993 Ny motorgeneration. Gennem flere år havde der været et stigende behov  

for en større motor i fremdrivnings- 

programmet og Alpha havde uden større succes forsøgt at introducere 

Augsburgs 32/36 på markedet. Adskillige oplæg blev fremlagt og drøftet; 

men Alpha og Holeby kunne ikke  blive enige om et fælles udspil, hvilket 

resulterede i, at konstruktionsafdelingen i Augsburg kastede sig over udvik-

lingen af større motortyper for produktion i Tyskland. 

Samtidig blev det klart, at både L/V 23/30A og L/V 28/32A  var hårdt presset  

i markedet. Pris og brændstofbrug mødte stærk konkurrence fra eksempel-

vis MaK  og Wärtsilä.  

Holeby pressede hårdt på for at få en lille generatormotor på ca. 100 kW/cyl. 

med 1000/1200 o/m til brug i bulk-carriers og som skulle kunne køre på 

samme brændstof som hovedmotoren,  HF 380.  

Alpha påpegede fra starten, at den ikke var interessant for fremdrivnings-

segmentet p.g.a. høj produktionspris. 

 

289 M 
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1993 New Engine Generation. Augsburg havde fra starten besluttet, at selve 

konstruktionsarbejdet skulle udføres af et anerkendt design- firma og havde 

her udvalgt sig AVL, Anstalt fur Verbrennungskraftmotoren Prof. Dr. Hans 

List   i Graz , Østrig. 

Tyskernes egen erfaring var baseret på store og mellemstore medium-speed 

motorer, men man ønskede at få tilført nye ideer og impulser fra et firma, 

der gennem mange år havde udviklet, bygget og afprøvet et bredt spektrum 

af gas- og dieselmotorer. AVL var på det tidspunkt  ( 1993 ) et firma med ca. 

1000 medarbejdere, havde alle nødvendige forsøgsfaciliteter, samt værkste-

der, hvor forsøgskomponenter  i mindre omfang hurtigt kunne fremstilles. 

 

289 M 

1993 På grund af S35’erens større højde og ydelse tilpasses prøvehusets installati-

oner og blandt andet er porten hævet 1 meter, og så er der samtidig gjort 

klar til L42’eren – Rettidig omhu! 

 

290 L 

1993  Den første nye S35MC sælges i oktober 1993. Det er en 8S35MC-motor til 

Sembawang værfter i Singapore. 

 

291 L 

1993 MAN B&W Diesel-selskabets medarbejderpolitik udgives i et handy eksem-

plar til alle medarbejdere i 1993. 

 

292 Å 

1993 På et styrekomitemøde i Augsburg for ”Grüne Wiese” projektet den 3. de-

cember 1993 bliver resultatet af måneders analysearbejde fremlagt. Det viste, 

at de mulige synergier og besparelser ligger så langt under de forventede 

80-100 mill. Kr., at der ikke er oplagte økonomiske fordele ved at lægge Ho-

leby og Alpha sammen til én enhed. I projektforløbet blev det også klart, at 

der er større forskel på de to virksomheder og deres markeder end forudsat 

i udgangs situationen. 

Vorstand beslutter at stoppe projektets videre forløb. 

 

293 F 

1993 Tekstbehandlingssystemet, Word Perfect indføres i selskabet i 1993. 

 

294 I 
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1993 Vi kom ind i Peru på et tidspunkt, hvor den peruvianske fiskeflåde skulle 

fornyes med større enheder, der kunne drive fiskeri på dybere havdybder. 

Fiskeriet var et Caterpillar domineret segment, så priskonkurrencen var 

hård. Det krævede en aggressiv salgspolitik fra vores side – en spændende 

måde at erobre et nyt marked på. Da Peru er verdens største producent af 

fiskemel tog vi sikkerhed for en finansieringsdel i flere fiskemelsfabrikker. 

Det gik forrygende lige indtil en El Niño standsede fiskeriet i en periode, 

men også den udfordring fandt sin løsning. 

I løbet af de første 10 år i Peru fra 1993 blev der solgt 26 stk. komplette 

L23/30A anlæg til nye fiskefartøjer, der satte den ene fangstrekord efter den 

anden. Kvotesystemet tilsagde, at i en given periode fra en fast dato til en 

anden måtte man fiske alt hvad man kunne. Det betød, at en af nybygnin-

gerne tog for stor fangst ombord og sank til havets bund – de købte straks et 

nyt anlæg! 

 

294 M 

1993 Efter, at ledelsen af totakt i København igennem 1991 og 1992 havde vurde-

ret en række alternative muligheder for etablering af en ny fabrik i Danmark 

til produktion af totakt motorer, fik Alpha i 1993 til opgave at lave et fa-

briksprojekt på arealerne tæt ved havneafdelingen. 

Formålet var, at konstruktørerne kunne bevare eller skabe den nødvendige 

produktionsviden, samt opretholde troværdigheden som motordesigner 

uden egentlig egenproduktion af større totakt motorer. 

Der blev skitseret en stor og en lille fabrik, som Vorstand på et møde den 25. 

juli 1995 skrinlagde og satte til gengæld det alternative projekt med monta-

ge- og prøvehaller til type 42MC og 50MC i tilknytning til de eksisterende 

faciliteter ved Niels Juels Vej i gang. Som bekendt var det dette projekt, der 

blev gennemført. 

 

294 F 

1993 Første propellerudstyr til koncernens 8L40/54- og 5S50MC-motorer leveres i 

1993.  

 

295 P 
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1993 Sidst i 1993 begyndte udviklingsarbejdet at finde sin form. Der blev dannet 

en arbejdsgruppe med deltagere fra Augsburg, Holeby og Alpha, som alle 

skulle bidrage med krav , viden og ønsker til AVL. Efter behov kunne grup-

pen suppleres med eksperter med særlig indsigt på visse områder. 

Arbejdsgruppen skulle mødes hver fjerde/sjette uge, fortrinsvis i Graz og 

Augsburg for at gennemgå projektforløb, forslag og terminer. 

 

16/24. Der blev startet op med den mindste motor først. AVL’s dygtige kon-

struktører fik ret hurtigt et forslag udarbejdet for en generatormotor med 

boring 160 mm , slaglængde 240 mm – betegnet type 

16/24. Som nævnt var Alpha ikke interesseret i denne størrelse; men da den 

konstruktivt dannede præcedens for udviklingen af de to større motorer, 

deltog Alpha i alle møder. 

 

295 M 

1993 

forts. 

27/38. For Alpha var det mest presserende at få en afløser for 28/32A, der 

kunne opfylde følgende hovedkrav:     

                                                                                                                                         

 Større cylinderydelse 

 Lavt brændstofforbrug og lavt smøreolieforbrug 

 Pålidelig drift på HFO 380 , med opfyldelse af IMO’s emissions-

krav 

 Så kort og kompakt som muligt 

 Turbolader på agterkant     

 Lav installations- og stempeltrækshøjde 

 Lange overhalingsintervaller 

 Servicevenlig, støjsvag, lavt vibrationsniveau  

 Installationsvenlig, velegnet til elastisk opstilling 

 

295 M 

1994 Den 28. februar 1994 fejrer Fællesklubben sit 45-års jubilæum. 

 

296 Å 

1994 Fra 1. februar 1994 har personale fra Frederikshavn Kommunes energiforsy-

ning og Energiforsyningen Nordvendsyssel sammen med vores vedligehol-

delsesafdeling gennemført et omfattende energisyn på fabrikken. Energisyn 

skal afdække hvor i virksomheden energien bruges og om den kan udnyttes 

bedre, så der kan spares penge.  

 

297 F 
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1994 I februar 1994 fejrer støberiet sit 50-års jubilæum. Den 14. februar 1943 ud-

brød der en meget kraftig brand på fabrikken, der dengang lå i Søndergade. 

Det var en defekt reduktionsventil i gastilførslen, der havde medført en stor 

gaseksplosion, som  rev taget af maskinværkstedet og startede branden, der 

bredte sig med lynets hast. 

Allerede i februar 1944 var man klar til den første støbning i det nyopførte 

støberi, der var opført langt udenfor bykernen. 

 

298 S 

1994 Det besluttes i april 1994, at Alpha fremover kan sælge og levere S42MC mo-

torer. 

 

  

1994 Den 12. april 1994 afholdes en stor præsentation af den nye S35MC’er. 

 

299 L 

1994 Så fik Service center Frederikshavn sin miljøbedding efter en større investe-

ring. Bekendtgørelser fra Miljøministeriet kræver, at spulevand fra rensning 

af skibe, der er taget på land, skal opsamles og renses inden det ledes tilbage 

i havnen. 

Med konsulentassistance til de tykke lovbøger og entreprenør A/S Trigon til 

at udføre opgaven bliver resultatet godkendt af Nordjyllands Amt i april 

1994. 

 

300 H 

1994 I forbindelse med et landsomfattende offentligt miljøprojekt kaldet Kom-

munernes Udvikling af Renere Teknologi, KURS har Alpha indgået et sam-

arbejde med Frederikshavn Kommune om udvikling af metoder til miljøsty-

ring. Vores kommune er valgt af Kommunernes Landsforening til sammen 

med otte andre kommuner og virksomheder om metoder til indførelse af 

renere teknologi. 

 

301 F 
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1994 

forts. 

Projektet, Alpha-KURS er yderst relevant, da vi skal være klar til at søge om 

en miljøgodkendelse inden 1. januar 1996.  

Til projektet udvælges en afdeling, hvor alle forbrug kortlægges ligesom alt 

spild, affald, luftudkast samt gener i form af støj og lugt skal registreres. 

Med baggrund i denne miljøgennemgang opstilles en miljøhandlingsplan 

med prioriteret gennemførelse af forbedringerne. 

 

Projektet har en styregruppe med: 

 

 Tage Sønderby, afdelingsleder Alpha 

 Tove Sommer, sektionsleder i kommunens miljøsektion 

 Harry Lauridsen, produktionschef 

 Flemming Thomsen, systemchef 

 

Og en arbejdsgruppe med: 

 

 Kirsten Hesselaa, miljørådgiver ved kommunen 

 Helle Müller, miljørådgiver ved kommunen 

 Jan Andresen, energirådgiver ved kommunen 

 Arthur Wilhelmsen, vedligeholdelseschef 

 Ole Christensen, fabrikschef 

 Susanne Gråe, BST 

 Erik Godtliebsen, produktionsfaciliteter 

 

Det forventes, at den evige jagt på besparelser og kvaliteten på vores miljø-

forhold forbedres ved udvikling af en arbejdsform med løbende overvåg-

ning og forbedring af miljøet. 

 

301 F 

1994  Den første S35MC-motor afsendes, mindre end ét år efter beslutningen om 

at udvikle den blev taget. 

 

302 L 

1994 Forretningsår 1993/94 slutter med 689 ansatte, en tilgang på 73, og et over-

skud på 7,0 mio.  

 

302 O 
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1994 Med virkning fra 1. juli 1994 eller 1995? Overtager MANB&W Diesel den del 

af aktierne i Alpha Shipmate A/S som tilhører Shipmate A/S og NOVI A/S, 

for i fremtiden at kunne enedisponere over den ekspertise og know-how 

som er opsamlet blandt selskabets ansatte. Som direktør udnævnes Peter 

Sunn Pedersen fra MBD-K og bestyrelsen består af: 

 

 Erik Sæbye, MBD-F, formand 

 Carl-Erik Egeberg, MBD-K, Engineering 

 Peer Bak, MBD-F 

 Erik K. Rauff, Simrad Shipmate A/S 

 Knud Rindum, NOVI A/S 

 

Selskabet beskæftiger udviklingsingeniørerne Michael Termansen og Mi-

chael Christensen med ingeniør Troels Severinsen som leder. 

Den nuværende opgave er udvikling af et nyt manøvresystem med berø-

ringsfølsom computerskærm for projektet ”Fiskeskib 2000”. Det næste er et 

fælles manøvresystem for totakt og firetaktmotorerne, samt computersty-

ring af fremtidens ”intelligente totaktmotor”. 

 

303 E 

1994 Den 15. august 1994 afsendes den største motor nogensinde fra fabrikken. 

Det er en 6L42MC på 150 tons til Fosen Mek. Verksteder i Norge. 

 

304 L 

1994 Den 6. oktober 1994 slutter direktør Gerrit Körtes femårsperiode som for-

mand for bestyrelsen i MAN B&W Diesel A/S. 

 

305 D 

1994 På SMM i Hamburg i september 1994 og Euro Naval i Paris i oktober blev 

CoCoS præsenteret for markedet for første gang. 

 

306 E 

1994 Vores første propeller til en S60MC’er leveres i 1994. ?????? 

 

307 P 
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1994 Ultimo 1994 fremlagde AVL et oplæg på en motor med boring 260 mm, 

slaglængde 380 mm. 

Efter en del diskussion blev  boringen ændret  til 270 mm og cylinderydel-

sen fastlagt til 340 kW, ved 800 o/m for fremdrivningsmotoren. Generator-

motorversionens ydelse blev lidt lavere, ved henholdsvis 720 og 750 o/m. 

Motortypen er indtil videre kun specificeret som 6,7,8, og 9cyl. 

 

Det modulopbyggede design blev banebrydende for en fremdrivningsmo-

tor: 

 

1. På forenden er der en såkaldt front-end box, indeholdende køle-

vandspumper,  smøreoliepumpe, termostatventiler, oliekøler og det 

automatiske smøreoliefilter. 

2. Det lukkede smøreoliesystem giver dermed en sikkerhed mod snavs-

indtrængning ved installation og reparation.. 

3. Rørforbindelser er næsten helt undgået. Støbte kanaler og O-rings 

tætninger anvendes i stedet. 

4. På agterenden er der monteret en aft-end box indeholdende ladeluft-

køler og med plads for en lavt placeret turbolader. Der er taget højde 

for, at reduktionsgearet kan gå ind under ladeluftkølerkassen, så an-

læggets totallængde bliver yderst kort. 

5. Plejlstangslejet er udført i marinehoved design, hvilket betyder, at 

stempel med plejlstang kan demonteres og løftes op, mens marine-

hovedet  bliver siddende på krumtappen. 

6. I øvrigt kan hele cylinder-unit’en inkl. Cylinderdæksel monteres og 

demonteres som en enhed. 

7. Cylinderen er ”født med”  flammering. 

8. Motorstativet indeholder ikke vand og korrosionsskader er derfor 

udelukket. 

9. En speciel feature er de to separate  styreaksler  –en for brændsels-

pumper og en for ventil- styringen, der giver særlige muligheder for 

optimering af driftsparametre.  

10. Alle vigtige mekaniske samlinger er udført med hydraulisk tilspæn-

ding, eksempelvis plejlstang/marinehoved, svinghjul- og kontravæg-

te/krumtap. 

11. Tidligere tiders oprivning for pasbolte er helt forladt. 

12. Den modulopbyggede motor og de nye konstruktionsprincipper har 

nedbragt montagetiden  væsentligt. 

 

307 M 

1995 KaMeWa overtager i 1995 finske Aquamaster, der er specialist i fremstilling 

af waterjets til hurtigfærger og militærskibe. 
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1995 Her midt i 1990’erne er antallet af europæiske motorfabrikanter i vores ef-

fektområde halveret fra 22 til 11, og det er kun de stærkeste, der overlever. 

Konkurrencen mellem de tilbageværende er konstant blevet ekstrem hård 

gennem en række nye aggressive tiltag, der er kommet i spil. De seneste 

omhandler f.eks. udvidet garantiperiode op til 3 år eller længere, stor rabat 

eller fri leverance af medleverede reservedele, levetidsgarantier på motorens 

sliddele uden tidsbegrænsning, dårligere betalingsbetingelser med ringe 

sikkerhedsstillelse for betalingen, op til treårig off-hire forsikring i forbin-

delse med motorsalget og endelig er der nogle, der deltager i finansieringen 

af selve skibet for at sikre sig motorordren. 

  

  

1995 I forbindelse med produktionsstart af de nye firetakt motorer ønsker 

Vorstand et studie af de økonomiske konsekvenser ved eventuelt at produ-

cere dem alle som ”short-engines” i enten Holeby eller Frederikshavn for 

derefter, at færdigbygge kundemotoren til GenSet i Holeby og til fremdriv-

ning i Frederikshavn. Analysen foretages af en lille hurtigarbejdende grup-

pe: 

 

 Per Theisen, Strategisk Planlægning og personale – MBD-K 

 Kristian Bælum, Kunde Konstruktion – MBD-H 

 Erik Godtliebsen, Produktions Teknik – MBD-F 

 

Dateret den 1. januar 1995 forelægges gruppens forstudie for Vorstand med 

den konklusion, at de potentielle besparelser er så begrænsede, at ekstra 

omkostningerne til konservering, transport og reduceret fleksibilitet ikke 

står mål med besparelserne. Projektet opgives. 

 

  

1995 I forbindelse med udviklingen af gear tilpasset de nye motorer var idéen, at 

etablere et modulsystem af gearelementer bygget over tre hovedstørrelser. 

Modulsystemet skulle både funktionsmæssigt, installationsmæssigt, pris-

mæssigt og reservedelsmæssigt være mere rationelt end vores eksisterende 

gearserie. Imidlertid mødte vi stor modstand fra Vorstand, der fandt det 

ulogisk, at ofre ressourcer på at udvikle og producere en ny gearserie på 

Alpha, når vi var i familie med en anerkendt udvikler og producent af ma-

rinegear, nemlig RENK. Samtidig slog man fast, at et af Alphas problemer 

var en alt for omfangsrig produktion, som gjorde det vanskelligt at produce-

re rationelt. 
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1995 

forts. 

Efter mange undersøgelser og diskussioner blev det vores opgave, at etable-

re det rigtige gearprogram til vores nye fremdrivningsanlæg i et design- og 

produktionssamarbejde med RENK TACKE i Rheine ved Düsseldorf.  

Med en påtvungen positiv holdning fra begge parter blev der i årets løb 

holdt en lang række møder med erfaringsudveksling og diskussion. 

Samarbejdet havde en hård fødsel, for selv om RENK er en stor, anerkendt 

og kvalitetsorienteret gearproducent, har de en gearfilosofi, der er helt for-

skellig fra vores.  

De har normalt lange projekttider, så de designer og producerer hvert enkelt 

gear specielt og har næsten ingen serieproduktion og næsten intet reserve-

delssalg. Idéerne om et modulsystem til hurtig levering og god reservedels-

dækning var helt fremmed for RENK.  

Tilmed var der forskellige tekniske vurderinger, idet vi altid har brugt glide-

lejer overalt, i propellerudstyret, i gearet, i motoren, i turboladerne og vun-

det stor anerkendelse på det, mens RENK sværger til rullelejer i gear af den 

aktuelle størrelse. Fordele og ulemper blev diskuteret meget længe. 

 

  

1995 Den 25. januar 1995 afsendes den 170 tons tunge 6L42MC med destination 

Singapore. Løftet på fabrikken foretages af to store mobilkraner og transpor-

ten til havnen, der sker på en 17-akslet blokvogn med politieskorte tager 1 

time, da hældningen skal justeres 20 gange undervejs. Danyard har lånt os 

et specielt løfteåg til hjælp for ombordtagningen. I Hamburg omlades moto-

ren til containerskibet, der skal sejle til Singapore med en stor flydekran. 

Ombord optager den en plads svarende til 44 stk. 20-fods containere. Værf-

tet kan selv løfte motorer fra borde. 

 

  

1995 Med et brev til MBD-DK af 14. februar 1995 sætter direktør Fritz Pape fokus 

på etablering af fælles ”Make or Buy”- procedurer – et nyt begreb dukker op 

i vores daglige sprogbrug. 
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1995 I foråret 1995 begynder  i produktionen et såkaldt SUM-projekt, der omfat-

ter et modulopbygget analyseværktøj til afdækning af uddannelsesbehovet 

for medarbejderne. 

SUM, der står for Strategisk Udvikling af Medarbejdere er etableret af 

Dansk Industri og CO-Industri, omfatter tre faser: 

 

1. Nutiden; med metoder til at beskrive kvalifikationskrav og medar-

bejdernes nuværende kompetencer 

2. Fremtiden; indeholder nye udviklingstiltag og dertil hørende ud-

dannelsesbehov 

3. Driften; giver opskrifter til systematisering af planlægning og op-

følgning 

 

SUM bliver et element i vores ISO 9002’s krav omkring uddannelse. Pilot-

projektet forventes afsluttet 1. november 1995. 

 

311 F 

1995 Den 5. juni 1995 opdateres den gældende ansvarsfordeling mellem MBD-K 

og MBD-F. 

 

312 L 

1995 Forretningsår 1994/95 slutter med 761 ansatte, en yderligere tilgang på 72 

medarbejdere. Resultatet er et overskud på 15,0 mio. 

 

312 O 

1995 Medio 1995 påbegyndes arbejdet med at indføre SAP til salgs-produktions- 

og materialestyring med en 12 personers stor tværorganisatorisk projekt-

gruppe. Gruppen har masser af erfaring og indsigt, hvilket skal give de bed-

ste tekniske løsninger og sikre brugeraccept af løsningerne. Da PSP/ASP skal 

integreres i SAP og da adskillige SAP-moduler ikke tidligere har været an-

vendt indenfor koncernen får arbejdet præg af at være et pilotarbejde. 

 

313 I 

1995 I august 1995 indgår Servicecenter Frederikshavn en Authorized Repair 

Shop-aftale med S.E.M.T. Pielstick om servicering af motortyperne PA og 

PC, en aftale, der løbende vil blive fornyet. 

 

314 H 
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1995 I løbet af et par år fra 1995 til 1997 får vi  et ordentligt effektivitetslift med et 

moderne netværk med en kraftig UNIX-maskine som server. Efterhånden 

som netværket kommer frem i afdelingerne følger nye PC’er, nye printere, 

Word tekstbehandling, Excel regneark, elektronisk post, kalender og andre 

standardværktøjer. Målet med denne fælles programpakke er at intern og 

ekstern kommunikation skal blive lettere, hurtigere og mere ensartet. Sam-

men med indførelse af netværket gennemgår afdelingerne deres almindelige 

rutiner og forretningsgange for effektiviseringsmuligheder. 

Informationssøgning på Internettet er i første omgang kun for de få, og efter 

nærmere aftalte spilleregler. 

Satsningen betyder, at der i perioden foretages det ene IT-tigerspring efter 

det andet: 

 

1. I Salgsafdelingen har vi, efter en omfattende rationalisering af ruti-

nerne i nært samarbejde med Systemudviklingens Kim Jensen, som 

blev efterfulgt af Kim Kanstrup Nielsen og Anders Rasmussen, ud-

viklet et unikt salgsstøttesystem kaldet Sales Action Manager, SAM i 

Lotus Notes til styring af kundemappen med alle dens salgsprojekter. 

Tilbudsgivning, kundeinformationer, korrespondance, kontrakter, re-

ferencelister mm. Systemafdelingen udviklede et program til bereg-

ning af motor/gear/propeller priser og EOD-kalkulation. SAM er også 

forudsætningen for at kunne arbejde   i marken, som om man sad 

hjemme – Remote Office – og så blev vi færre! 

 

2. I Konstruktionsafdelingen omlægges alle de forskellige meddelelser, 

skemaer og brevstandarder til fælles elektroniske formater. Ligesom 

genfinding gøres effektiv. Vores elektroniske instruktionsbøger og 

tekniske beregninger gemmes nu via nettet på serveren, så de er lette 

at finde igen og datasikkerheden er i top. 

 

3. I Serviceafdelingen opstartes opbygningen af et nyt sagsstyrings sy-

stem, der skal afløse den nuværende motormappe, så det bliver mu-

ligt elektronisk, at slå op i motormappen for folk i huset og for mon-

tører ude ombord i skibene. 

 

4. I Metodeafdelingen vurderer man den næste generation af CAM-

værktøj – skal det være det netværksbaserede CATIA til afløsning af 

CADAM. 

 

5. I Automatikgruppen, projektafdelingen, anlægsafdelingen og  ed li-

gehold er man på jagt efter en afløser for det gamle HP-system til el-

diagrammer, som skal køre som et fællessystem over nettet. 

 

 

315 I 
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1995 Under et opfølgningsmøde med Vorstand i 1995 blev det officielt besluttet, 

at Alpha fremover skulle være koncernens propellerleverandør til fortrins-

vis koncernens egne 2- og firetakt motorer, men også til konkurrerende mo-

torer i det frie marked. Direktionen er jo fra en dieselmotorverden, så for at 

sikre sig, at Alpha kunne lave propellere, udpegede de ”propeller pabst” Dr. 

Klaus J. Meyne til at studere vores udstyr og evner ud i propellerverdenen. 

Vi fik det blå stempel og direktionen kunne tage deres beslutning. 

  

Under samme møde lovede vi at komme op på et årligt salg på 100 propelle-

re – selvtilliden fejlede ikke noget! – og de herrer tog det da også med et 

smil! 

 

Udfordringen var stor, og konkurrencen benhård fra de dominerende euro-

pæiske propellerfabrikanter, der havde de største markedsandele: 

 

 KaMeWa fra Sverige      30% 

 Lips fra Holland –          30% 

 Ulstein fra Norge             8% 

 Berg fra Sverige                5% 

 Alpha                                 5% baseret på vores smalle program  

 

315 P 

1995 Straks efter koncernbeslutningen om at satse på Alpha som propellerleve-

randør til verdensmarkedet nedsatte ledelsen en task force gruppe med den 

opgave, at undersøge mulighederne for reduktion af kostpriserne i hele 

programmet. Task forcen var bemandet med følgende nøglepersoner: 

 

 Jens-Arno Mathiesen, Projektafdelingen 

 Karsten Borneman, Salgsafdelingen 

 Jan Hofman-Madsen, Metodeafdelingen 

 Per Højbjerre, Logistikafdelingen 

 Kurt Ploug, Propellerafdelingen 

 Henrik Huse Nørgaard, Propellerafdelingen 

 Jens Ring Nielsen, propellerafdelingen 

 

 

315 P 

1995 Så er netværket, der skal forbedre integration og kommunikation på vej ind 

på Alpha. Efter test i systemafdelingen installeres netværket i salgs-, service- 

og konstruktionsafdelingerne i løbet af efteråret 1995. De øvrige afdelinger 

følger hurtigt efter. 

 

316 I 
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1995 I 1995 installeres en ny version af Data Opsamlings System, DOPS i maskin-

fabrikken og på støberiet. 

 

317 F 

1995 Støberiet går i 1995 i gang med forsøg med fremstilling af SG-jerns stempler 

til 23’erne. Baggrunden er kritisk knaphed i stempelleverancerne til Holeby 

og Alpha fra vores normale leverandør, Karl Schmidt i Tyskland. Opgaven 

er meget krævende, da kvalitetskravene er ekstrem høje. 

 

318 S 

1995  319 I 

1995 Regnskabsresultatet for 1994/95 viser en omsætningsfremgang og den stør-

ste ordreindgang i Alpha’s historie. Salget af totakt motorer fik et gennem-

brud efter en målrettet bearbejdning af markedet. Trods den fortsat benhår-

de konkurrence i firetakt markedet med deraf faldende priser steg ordre-

indgangen også i det marked, men situationen er uholdbar og øger nok en-

gang behovet for nye firetakt motorer. 

 

320 O 

1995 Støberiet havde også i 1994/95 en rekordstor produktion, omsætning og til-

fredsstillende indtjening. Støberiet har hermed fastslået sin eksistensberetti-

gelse og vigtighed for ikke blot Alpha, men for hele selskabet, idet der leve-

res store mængder kvalitets støbegods til såvel Augsburg som Holeby. 

 

321 S 
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1995 Så har Folketinget vedtaget endnu en lov om miljø. Denne gang handler det 

om, at særligt forurenende virksomheder forpligtes til at udarbejde og of-

fentliggøre ”Grønne regnskaber” – et regnskab, som skal redegøre for virk-

somhedens miljøpåvirkning, specielt med fokus på forbrug af energi, råstof-

fer samt udledning til omgivelserne. Havneafdelingen bliver i første om-

gang omfattet af denne pligt og det første grønne regnskab skal omhandle 

regnskabsåret 1996/97. 

Det igangværende arbejde med opnåelse af en miljøgodkendelse for hele 

virksomheden samles i en overordnet miljøpolitik med en række klare stra-

tegier: 

 

 Vi vil reducere vores relative påvirkning af det omgivende miljø ved: 

 at minimere forbruget af energi, råstoffer og tilsatsmateriale 

 at minimere mængden af affald 

 at minimere udledningen fra vores processer i vores produktudvik-

ling                           at bidrage til opfyldelse af miljøkrav og minime-

ring af miljøpåvirkningen 

 Vi vil samarbejde aktivt med myndighederne om miljøspørgsmål 

 Vi vil motivere vores medarbejdere, så virksomhedens direkte og in-

direkte miljøpåvirkning indgår som en naturlig del af alle beslut-

ningsprocesser 

 

Projektgruppen skal levere sit løsningsforslag den 30. september 1996 og 

ledelsen forventer, at den daglige fokus på den måske umulige opgave, at 

undgå, at regeringens stigende energiafgifter, miljøafgifter og begrænsning 

af refusion af betalte afgifter ikke udhuler økonomien og skader vores kon-

kurrenceevne. 

 

322 O 

1995 I juli 1995 leveres Alpha- , et 42VO40. Det første gear fra 1969, installeret i 

maskinrummet på kemikalietankeren M/T ”Credo” har netop været på hav-

neafdelingen for en motorudskiftning. Gearet har overlevet to motorer og 

fortsætter nu karrieren med den tredje – om vores gear er robuste, ja det er 

de! 

 

323 G 

1995 Den 25. juli 1995 Vorstand, at der ikke skal bygges nye totakt faciliteter på 

havnen, da projektet ikke er rentabelt. Derimod igangsættes en projektering 

af de nødvendige faciliteter i tilknytning til de eksisterende værksteder og 

prøvehus. 

 

324 L 
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1995 I september 1995 påbegyndes det store arbejde med at gennemføre en APV i 

hele organisationen. Med en meddelelse fra Arbejdstilsynet i august 1994 

blev det bekendtgjort, at Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at alt 

arbejde skal planlægges og tilrettelægges forsvarligt. Grundlaget herfor er, 

at der foretages en vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene overalt 

på arbejdspladsen – en ArbejdsPladsVurdering, APV.  

 

Følgende kræves vurderet: 

 

1. Fysiske forhold 

2. Ergonomiske forhold 

3. Psykiske forhold 

4. Kemiske forhold 

5. Ulykkesfarer 

 

Sikkerhedsgrupperne deltager i opgaven i samarbejde med Susanne fra BST. 

 

325 A 

1995 I september 1995 leveres Alpha Gear nummer 1000, jubilæumsgearet er et 

42VO40. 

 

326 G 

1995 I november 1995 var der prøvetur med det første opdaterede VBS Mrk.2 

propellerudstyr. 

 

326 P 

1995 Efter tre problemfyldte prøveture bliver M/S ”Akbar” afleveret den ????? 

med sit bastard-agtige fremdrivningsanlæg med 2 stk. reversible 7S26MC 

motorer med Norcontrol elektronik, et Valmet dobbeltgear, 2 stk. elastiske 

Vulkan koblinger, en gammel KaMeWa propeller med nyt KaMeWa fjernbe-

tjeningssystem. 

”Akbar” skal sejle til Saudi-Arabien med indiske muslimer på pilgrimsrejse 

til den hellige by Mekka. 

 

327 E 

1995 Endelig i slutningen af 1995 blev vi enige med RENK om at udvikle et mo-

duliseret gearprogram baseret på tre størrelser med rullelejer. De tre gear fik 

betegnelserne MGS19, MGS37 og MGS56, hvor MGS står for Module Gear 

Series. Desuden blev der udarbejdet en 18 sider lang juridisk overenskomst, 

som blev underskrevet i november – december 1995 af RENK TACKE 

GmbH, MAN B&W Diesel AG, Augsburg og MAN B&W Diesel A/S, Frede-

rikshavn. Ordnung muss sein! 

  

327,1 G 
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1996 Propeller Task Force 1 aflagde sin rapport i januar 1996. Der var blevet lavet 

detaljerede prissammenligninger med de største konkurrenter, der viste, at 

vores udstyr var dyrest og at prisreduktionen skulle være på 20%. Propel-

lerudstyr er generelt meget materialetunge på grund af de ædle materialer i 

bronze og specialstål, så hver eneste detalje blev undersøgt. Generelt var alt 

vores gods dimensioneret for godt, en gammel tradition fra Arilds tid, så 

metoderne blev finjusteret i henhold til nye moderne beregningsværktøjer 

og materialer. 

Dr. Meyne havde i sin rapport påpeget, at vi havde for store spring mellem 

navstørrelserne, hvilket gjorde os ukonkurrencedygtige, når vi var nødt til 

at tilbyde et for stort nav. Opgaven blev derfor også at lukke hullerne med 

nye navstørrelser.  

Som kunde i leverandørmarkedet hørte vi til blandt de små, med højere ma-

terialepriser til følge, derfor blev der fremskaffelsesmæssigt introduceret 

strategiske indkøb af nøglekomponenter og bronzegods baseret på salgsaf-

delingens salgsprognoser. Derudover gik vi over til at købe færdigbearbej-

dede blade i stadig større omfang, specielt de store blade. 

De igangsatte tiltag forventedes at ville give de første 10%-12% prisredukti-

oner, så der blev stor travlhed i konstruktionsafdelingen gennem hele 1996. 

Travlheden blev yderligere forstærket, da salgsafdelingen ofte solgte andre 

udstyr end dem, der lige var under opdatering. 

 

327,2 P 
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1996 De seneste par travle år har været hårde ved prøvehuset, der jo i sagens na-

tur er sidste led i produktionskæden og derfor ofte presset til at indhente 

forsinkelser i foregående afdelinger og overholde kontraktens leveringstid. 

Der er blevet knoklet derudad og i kølvandet af knokleriet blev prøvehusets 

udviklingen forsømt, så både interne og eksterne kunder begyndte at knurre 

over kvaliteten.  Situationen munder ud i, at prøvehusboss, Poul Knuds-

gaard sammen med Jens-Arno Mathiesen, der repræsenterer den interne 

storkunde, nemlig ANLG, udarbejder en omfattende handlingsplan, der 

fuldt implementeret skal: 

 

 Højne PRØV’s image overfor kunder, klasserepræsentanter og internt 

i organisationen 

 Medføre en teknologisk ajourføring af installationer og udstyr 

 

Handlingsplanen indeholder en lang række forbedringsforslag, der er delt 

op under seks temaer: 

 

1. Afprøvningsrutiner 

2. Tekniske installationer 

3. Bygnings vedligehold 

4. Sikkerhed 

5. Kundepleje 

6. Diverse forbedringer 

 

I november 1996 godkender ledelsen handlingsplanen. 

 

328 F 

1996 Selskabsledelsen strammer skruen i 1996 omkring anvendelse af fælles de-

signregler. Der er et krav om, at virksomhederne i Danmark fremstår som 

en helhed med vores eksterne korrespondance, tryksager, overheads og lig-

nende. Med deltagere fra vores tre lokationer nedsættes derfor en projekt-

gruppe, der skal indpasse en revideret designmanual fra ”headquarter” 

MAN i München, som foreskriver de grundlæggende regler. 

 

329 N 
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1996 Med udgangspunkt i behovet for at skabe et forum for support på og stan-

dardisering af vores brug af tekstbehandling blev der i april 1996 nedsat en 

supportgruppe bestående af erfarne tekstbrugere. 

Gruppen skulle: 

 

 Skabe en organisation, der sikrede firmaet optimal udnyttelse af elek-

tronisk tekstbehandling (Word) 

 Udarbejde forretningsgange, der sikrede, at vores brug af tekstbe-

handling og standarder blev fulgt i hele virksomheden 

 Udvikle og vedligeholde standarder og skabeloner 

 Skabe et forum for erfaringsudveksling og problemløsning 

 Som enkeltmedlem virke som superbruger for de enkelte afdelinger 

 

Gruppens Word-superbruger var:  

 

 Jette Riis Jørgensen, SALG som koordinator  

 Kamma Scholdan, KONA  

 BSA, SERV  

 Jonna B. Frandsen, ØKON 

 Anette Høj Magnussen, LOGI 

 

329 A 

1996 Den 6. maj 1996 modtog vi til vores store glæde meddelelse om, at det nye 

store Montage- og testmodul til MC-motorerne har fået grønt lys af sel-

skabsledelsen. Det vil betyde at vi endelig får rationelle forhold til montage 

og afprøvning til gavn for indtjeningen. 

Det nye anlæg skal stå færdigt senest 1. april 1997. Vores montageareal ud-

vides med en hal på 720 kvadratmeter, hvor hovedmontage af totaktmotorer 

skal foregå. Detailindretningen af hallen vil som for de øvrige nye faciliteter 

ske som teamwork mellem medarbejder fra områdeafdelingen, værksteds-

ledelsen og produktionsteknisk afdeling. Anlægget kan håndtere small-bore 

motorerne til og med 8S50MC, men der er højde nok til en S60MC’er – just 

in case! 

Det nye prøvehus på 375 kvadratmeter er forberedt til betryggende afprøv-

ning uden vibrationer ud til vores omgivelser, som det var tilfældet med 

S42’eren på den gamle prøvestand. Den store vandbremse er et levn fra 

Augsburg, men efter en kraftig renovering er den OK. Sammenbygget med 

prøvehuset er en konserveringshal på 250 kvadratmeter. Her skal afrensning 

og vask af hovedkomponenterne foregå inden transport til montagen, samt 

den endelige konservering af den færdige motor og klargøring til transport 

til havnen. 

 

330 F 
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1996 I dagene 31. maj og 1. juni 1996 afholdes endnu et totakt seminar på Alpha 

med afd. 2200 og vores folk, som arbejder med MC-motorerne til daglig. 

De nye motorer S42MC, S46MC-C og S50MC-C gennemgås af afd. 2200. Det 

sociale samvær er helt i top og gruppediskussionerne ender atter med en 

lang liste med kreative forbedringsforslag. 

 

331 L 

1996 Den 28. juni 1996 tager direktør Lars Holmblad det første spadestik til den 

nye prøve- og konserveringshal. 

 

331 F 

1996 Støberiets rensehus får i 1996 et nyt slyngrenseanlæg med så stor rensekapa-

citet, at de seneste 14 års 2- og 3-holdsdrift indgås. Kvalitetsmæssigt er de 

blæste overflader blevet bedre med bedre vedhæftning af primer og tunge 

løft er fjernet.  

 

332 S 

1996 Forretningsår 1995/96 slutter med 754 ansatte og et overskud på 17,6 mio.  

 

332 O 

1996 Den 3. juli 1996 tager adm. direktør Lars Holmblad det historiske første spa-

destik til den nye prøve- og konserveringshal til totakt motorerne. Repræ-

sentanter fra A. Enggaard A/S, projektgruppen, fællestillidsmand og direk-

tør Sæbye med funktionschefer deltager i ceremonien. Det resterende store 

gravearbejde påbegyndes den 5. september med noget større grej. 

 

333 F 

1996 I september – oktober 1996 gennemføres et projekt med en række statusmå-

linger af udstødsgassen på vores medium-speed motorer. Under bestemte 

belastningsforhold måles  emmission, partikelmængde, kvælstofilter, NOx, 

kulbrinte, HC og kulstofilte-forbindelser, CO specifikt brændstofforbrug. 

Målingerne foretages på en 23/30A, en 28/32A og en 28/32H af Dansk Tek-

nologisk Institut, DTI med deres udstyr i samarbejde med Holeby og Alpha. 

Projektet kaldes EMMA, som står for Emmission Marinemotorer og har Mil-

jøstyrelsen som økonomisk sponsor. 

Anledningen er den stigende fokus på luftforurening fra skibsmotorer, hvor 

den Internationale Maritime Organisation, IMO arbejder med et regelsæt for 

maksimal udledning i internationale farvande. Alle store motorproducenter 

ser miljøet som den nyeste konkurrenceparameter og arbejder intenst på at 

finde løsninger på både motorer i drift og nyudviklede. 

 

334 M 

1996 I september 1996 starter gravearbejdet af hullet til prøvestandsfundamentet 

og den 11. november begynder de 60 vogntog med 720 tons beton den 9 ti-

mer lange støbning af fundamentet. Derefter tage hærdeprocessen ca. 1 må-

ned. 

 

335 F 
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1996 Parallelt med EMMA gennemføres et norsk pilotprojekt med NOx-

optimering på en 6L23/30-D ombord på den norske pendelfærge M/S ”Bam-

se Brakar”. Pilotprojektet indgår i den norske regerings NOxRED-program, 

der her en 30% reduktion af NOx emmission fra eksisterende motorer i drift 

som mål. Målet for ”Bamse Brakar” er en NOx-reduktion på 15% - 20% og 

for CO2 ca. 4%. 

Vi får opgaven og ingeniør Jørgen Rasmussen fra Konstruktionsafdelingens 

motorgruppe bliver projektleder. Montørgruppen foretager ændringer og 

justeringer, som er baseret på erfaringerne fra EMMA-projektet og resultatet 

bliver fuldt tilfredsstillende. 

 

336 M 

1996 Med udgangspunkt i det af EU’s Ministerråds direktiv om europæiske sam-

arbejdsudvalg og implementeringen i Danmark, forelægger koncernledelsen 

i MAN B&W Diesel en aftale den 10. maj 1996 for oprettelse af koncernens 

fælles tillidsmandsråd, ESU som skal være aftalt og underskrevet senest den 

22. september 1996. De danske tillidsmænd fremlægger syv punkter, de vil 

have indført i aftalen: 

 

1. Der ønskes formøder til ESU-møder 

2. Der ønskes tolkning til møderne 

3. Arbejdsdokumenterne oversættes til dansk 

4. Placering af møderne 

5. Mødeomkostninger 

6. Valg af formand, såvel af foreningsorganisation 

7. Fastlæggelse af suppleantantal 

 

For tillidsmændene er målet, at få gavnlig indflydelse på koncernens lang-

sigtede udvikling, samt få konkretiseret strategiplaner i den enkelte virk-

somhed i koncernen. Det er også målet, at få faglig kontakt, herunder ud-

veksling af informationer om personalepolitik i de enkelte områder, arbejds-

forhold mm. ESU samarbejdet skulle gerne munde ud i, at vi forstår hinan-

den bedre over grænserne, og at vi dermed styrker koncernen.  

 

338 Å 

1996 På SMM i Hamburg i oktober 1996 præsenteres vores nyudviklede elektro-

niske instruktionsbøger. 

 

339 A 

1996 1996’s udstillingsaktiviteter er meget ambitiøse og dækker stort set det me-

ste af den maritime verdens nøgledestinationer for alle typer skibe. Arran-

gementerne afvikles sammen med selskabets øvrige enheder over ni måne-

der fra marts til november og omfatter 12 udstillinger i 12 byer. 

 

340 A 



  123 (195) 

År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1996 I 1996 dukker der også EDB-systemer op i støberiet. De seneste års økono-

miske udvikling i Europa, specielt i Øst Europa har skærpet konkurrencen 

og har derved gjort produktudvikling med kort udviklingstid og minimalt 

materialeforbrug til meget vigtige faktorer i branchen – her kommer EDB 

ind. 

Vi deltager i et treårigt projekt i årene 1996 – 98, hvor Danske Støberiers 

Brancheforening og Dansk Teknologisk Institut har dannet et støberiteknisk 

simuleringscenter, der kan tilbyde opgaveløsning indenfor blandt andet 

fyldnings- og størkningsforhold ved støbning af jern. Softwaren, der kan 

lave en støbesimulering allerede i konstruktionsfasen, er kaldt 

MAGMASOFT.  

 

341 S 

1996 I efteråret 1996 er det grundlæggende analyse- og udviklingsarbejde om-

kring det store SAP-projekt ved at være gennemført. Målet er at gå i luften 

til nytår 1997. 

 

342 I 

1996 Med en matiné på Kunstmuseet den 30. november 1996 fejrede Alpha Big 

Band sit 10 års jubilæum med Niels Ove Aaen som bandleder og musiker. I 

jubilæumsåret havde bandet 24 medlemmer, der havde et stort repertoire af 

glad traditionel jazzmusik. Gennem de sidste tre år havde den alsidige Jens 

Nørholm formået at trimme bandet fra dirigentpodiet. Tidligere havde så 

prominente musikere som Ray Pitts, Michael Hardinger, Per Ringkøbing og 

Hans Jørgen Svendsen dirigeret. Udgangspunktet var, at mindst halvdelen 

af Big Bandets medlemmer skulle komme fra Alpha, hvilket der hele tiden 

blev levet op til, og hver eneste øvegang kunne opleves som en gang team 

building. 

 

342 Å 

1996 I december 1996 var der prøvetur med det første opdaterede VBS Mrk.3 

propellerudstyr. 

 

342 P 

1996 Den 20. december, en kold decemberdag, holdes rejsegilde for alle ansatte 

og involverede medarbejdere fra entreprenøren for den nye montagehal. 

Der er rejst krans og flag og hallen er opvarmet med varmekanoner og pyn-

tet med pyntede juletræer og 8-mands Dixieland Band underholder i hvide 

kedeldragter og nissehuer. Direktør Sæbye holdt velkomsttalen og gav ordet 

til direktør Schulte, der holder sin tale på flot dansk – godt gået! Sidste taler 

er direktør Jørgen Enggaard, der takker håndværkerne, Frederikshavn 

Kommune for hurtig sagsbehandling og ledelse og medarbejdere på fabrik-

ken. 

Han udbringer et trefoldigt leve for MAN B&W Diesel og den nye monta-

gehal – og så var der øl, ja øl og pølser. Nogle tog en svingom til musikken. 

  

343 F 
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1997 Den 20. januar 1997 ankommer den 42 meter lange skorsten der rejses på 

kun tre timer. 

 

344 F 

1997 Allerede i foråret 1997 har Systemafdelingen fokus på ”År 2000” problemet.  

 

345 I 

1997 Gear-udviklerne tager i 1997 beregningssystemet ANSYS-Finite Element 

systemet i anvendelse til optimering af gearenes konstruktionsdetaljer. 

 

345 G 

1997 Efter at Servicecenter Frederikshavn opnåede status som autoriseret MAN 

B&W serviceværksted, blev der i foråret 1997 investeret i maskineri, der kan 

rekonditionere ventilspindler og –sæder til totakt motorer. Det er vanskelli-

ge processer, der udfordrer afdelingens viden. 

 

346 S 

1997 Den 16. maj 1997 typegodkendes L16/24’eren, som den første i den nye ”fa-

mily-design” serie i Holeby’s prøvehal. 12 internationale klasseselskaber 

deltog. 

 

347 M 

1997 Prototypen af det nye MGS37 gear leveres fra RENK i 1997 efter funktions-

test og klassegodkendelse af Germanischer Lloyd. Der udestår en opgave 

med designreview og ændring af en del rør og arrangementer på gearet. 

Næste skridt er fuldlasttest med en serie målinger i Prøvehuset med en 

12V28/32 motor, adskillelse for inspektion af dele og samling igen. Der ar-

rangeres kursus for montører, projektfolk og andre, der skal have de nye 

gear op under neglene. 

I løbet af de næste to år forventes det at MGS19 og MGS56 vil dukke op. 

 

348 G 

1997 Forretningsår 1996/97 slutter med 745 ansatte og et underskud på 4,8 mio.  

 

348 O 

1997 Det økonomiske resultat står stadig ikke mål med koncernkravene, så i for-

bindelse med den årlige strategiplanlægning i sommermånederne 1997 gen-

nemføres endnu en kritisk analyse og revurdering af forretningskonceptet. 

 

348 O 
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1997 Forretningsåret 1996/97 blev igen et godt år for MAN B&W Diesel, hvor de 

2.500 medarbejdere har skabt et overskud før skat på 280 mio. kr. og efter 

skat på 195 mio. kr.  

Desværre var resultatet både hos Alpha Diesel og Holeby Diesel skuffende 

og negativt i et omfang, der ikke kunne opvejes af fremgangen i København. 

Selskabsledelsen strammer fokus på omkostningerne og der tages skridt til 

at stramme op omkring unødvendig og uhensigtsmæssigt forbrug af kapaci-

tetsomkostninger og skridt til at gennemføre de nødvendige tiltag, der skal 

vise, at vi mestrer den svære kunst i et marked, der har toppet og hvor kon-

kurrencen er øget. 

  

349 O 

1997 Nyt større Machining Center (Gidding og Lewis) indkøbes til bearbejdning 

af blandt andet propellernav. 

 

349 F 

1997 Ny montagehal, prøvehus og konserveringshal for totakt motorer tages i 

brug. 

Anlægget  blev bygget til fremstilling af 35’er motorer, men dog med så ri-

gelige dimensioner at 50’er motorerne kunne bygges da det blev aktuelt. 

 

349 F 

1997 Med sommernummeret af Diesel-nyt 1997 markeres samhørigheden mellem 

de danske enheder i MAN B&W Diesel ved at lægge de tre lokationers per-

sonaleblade sammen i et fælles blad. 

 

350 N 

1997 Fra 1. september 1997 ændres organisationen endnu en gang med følgende 

nye ledelsesgruppe: 

 

 MARK: Andreas Andreasen 

 SERV: Steen Hvid Mortensen 

 KONA: Erik Møller 

 P&L: Carsten Sørensen 

 ØKON: Preben Reinholdt 

Kvalitetsfunktionen ledes af Poul Jensen som eneste stabsfunktion med refe-

rence til Sæbye. 
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1997 På et eksternt møde i dagene 11. og 12. september 1997 gennemarbejder le-

delsen problemerne med Alpha’s dårlige resultat og manglende lønsomhed 

og identificerer de indtjeningsmuligheder, der i et vigende marked kan sikre 

en stabil og fornuftig indtjening og dermed vores overlevelse. Der udarbej-

des et nyt forretningskoncept med tilhørende organisationsændringer og 

kapacitetstilpasninger.  

På produktsiden er der store udfordringer forude med mange fornyelser i 

samme periode: 

 

 Indførelse af nye, større totakt motorer. 

 Indførelse af et nyt firetakt motorprogram. 

 Indførelse af et nyt gearprogram. 

 Indførelse af nyt automatikprogram. 

 Færdiggørelse af Mark-3 propellerprogram og udvikling af Mark-4. 

 

350,1 O 

1997 

forst. 

Følgende scenario forventes at være gældende i den kommende 5-års plan-

lægningsperiode: 

 

 Den nye situation med Alpha som licenstager for egen produktion af 

de nye firetakt motorer vil blive etableret. 

 Det nye produktprogram vil blive indført. 

 Antallet af nordeuropæiske værfter vil blive yderligere reduceret, 

hvilket tvinger Alpha til at søge nye markeder, hvor der skal etable-

res den nødvendige lokale service. 

 Den globale efterspørgsel forventes at være stabil omkring det nuvæ-

rende beskedne niveau. 

 Anlæggene fra forskellige udbydere bliver mere og mere ens. Dette 

nødvendiggør behovet for at kunne markere sig gennem leverings-

omfang og kvalitet af støtte ydelser. 

 Markedet tager som en forudsætning, at motorleverandørerne kan 

levere et problemfrit anlæg. 

 Der vil fortsat komme øgede miljøkrav både til vores egen produkti-

on og til vores produkters performance. 

 

 

350,2 O 
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1997 

forts. 

Følgende forretningsområder er identificeret: 

 

Anlæg: levering af komplette 2- og firetakt anlæg, samt gear, propellere og 

automatik til andre motordesigns, både koncernens og fremmedes. 

I tilknytning hertil vil Alpha ofte udføre installationsarbejde på værfterne, 

bl.a. som følge af værfternes behov for outsourcing. 

Service: Servicecenter Frederikshavn vil servicere komplette maskinrum 

med motorer, propulsion og GenSets, designet af MBD og S.E.M.T. Pielstick. 

 Samarbejdsaftaler vedrørende vedligeholdelse vil blive en væsentlig del af 

salgsvolumenet. 

Lokale servicefunktioner skal etableres i en række lande udenfor Europa, 

enten sammen med andre MBD-enheder eller, hvor dette ikke er muligt, 

sammen med lokale samarbejdspartnere. 

Konsulentvirksomhed: Både i forbindelse med anlægs- og serviceforretnin-

gen vil Alpha levere en række konsulentydelser, dels som støtte til salget af 

det pågældende produkt, dels som selvstændig fakturerbare ydelser. 

Produktudvikling: Alpha vil udvikle CP-propellere og de dertil hørende 

styringssystemer. 

Alpha vil specificere performancekrav til en producent af gear, aktuelt 

RENK og til en udvikler/producent af controls. 

Alpha vil levere viden om mindre fremdrivningsanlæg, herunder perfor-

mance krav til brug for den videre udvikling af små firetakt motorer, lige-

som Alpha vil deltage aktivt i dette udviklingsarbejde, bl.a. med produk-

tionsviden, enten egen eller indhentet fra leverandører elle licenstagere. 

Produktfremskaffelse: Materialer og komponenter vil blive fremskaffet fra 

et stabilt net af underleverandører i et tæt samarbejde med andre MBD-

enheder og licenstagere. 

Produktionen vil være koncentreret om montage og afprøvning af motorer 

og anlæg, samt fremstilling af udvalgte strategiske komponenter. 

Management: Der vil være etableret målstyret ledelse langt ned i organisa-

tionen. Herved muliggøres en vidtgående delegering, herunder anvendel-

sen af selvstyrende grupper. 

Organisationen vil være etableret omkring et sammenhørende, kontinuerligt 

produktionsflow med få ansvarsskift. 

Der vil være et sammenhængende administrativt system på tværs af huset, 

bygget op omkring SAP med de nødvendige fødesystemer.  

Koncernrelationer: Alpha vil være koncernens videncenter vedrørende 

mindre fremdrivningsanlæg fremstilling og performance. 

Alpha vil deltage i koncernens fælles fremskaffelseskoncept, som vil være 

baseret på åbne kalkulationer og en ”first refusal right”, samt langtidsaftaler 

for levering af en række komponenter, som MBD-enhederne i fællesskab har 

udvalgt til egenproduktion. 

 

350,3 O 
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1997 I september 1997 foreligger MAN B&W Diesels strategiske Goals & Plans for 

perioden 1997 – 2000. 

 

Alpha’s planlægningsteam består af: 

 

 Erik Sæbye 

 Andreas Andreasen 

 Preben Reinholt 

 Carsten Sørensen 

 Erik Møller 

 Arne Elbert 

 Flemming Nygaard 

 

Planen tager udgang i et vanskelligt marked med et lavt niveau for firetakt-

anlæggene, et relativt højt for totakt, lave fragtrater, problemer for redernes 

skibsfinansiering, skibsordrer flytter fra Europa til Kina og Sydøstasien, for 

mange konkurrerende værfter og motorproducenter. Propellermarkedet er 

domineret af svenske KaMeWa og hollandske Lips, der sidder på 60 – 70% 

af markedet. Statsstøttet ophugning af fiskerflåden og kvotereglerne reduce-

rer den traditionelle og vigtige reservedelsomsætning. 

 

SWOT-analysen er trods det dunkle markedsscenario optimistisk, specielt 

med hensyn til totakt og propellermulighederne. 

 

Vores overordnede ”mission” er omformuleret til følgende: 

 

 Opnå profit ved at leve op til verdensmarkedets krav til pålidelige 

fremdrivningssystemer baseret på totakt og firetakt dieselmotorer i 

MBD-F’s effektområde (1.000  - 17.000 BHP/motor). 

 

De primære forretningsområder er: 

 

 Komplette fremdrivningssystemer 

 CP propellere 

 Reservedele, service og reparation 

 

De sekundære forretningsområder er: 

 

 Separate gear, propellere og fjernbetjening 

 Komponenter 

 Licens 

 Underleverancer ud af huset 

 

Planens mest markante indsatsområde er satsningen på at opnå en domine-

rende position i propellermarkedet. 

 

350,4 O 
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1997 I september 1997 udgives koncernens samlede Strategiplan for perioden 

1997-2000. Alpha’s afsnit viser, at verdensmarkedet for firetakt anlæg har 

været lavt de seneste 10 år og med faldende tendens. For vores totakt anlæg 

er der derimod tale om et højt niveau. Rederne er påvirket af små fragtrater 

og problemer med finansiering af nye skibe. Skibsbygningskapaciteten i 

nærmarkederne er stadig høj og Vesteuropæiske redere placerer stadig flere 

ordrer i Kina og Sydøstasien. 

Konkurrencen mellem motorbyggerne er hård med MaK og Wärtsilä som de 

hårdeste. Med sammenlægningen af Caterpillar og MaK samt Wärtsilä og 

Sulzer bliver den sikkert hårdere. 

I propellermarkedet er det stadig KaMeWa og Lips, der dominerer. 

Servicepotentialet er faldende på grund af et stigende antal ophugninger og 

politiske kvoteregler, der kan oplægge fartøjer. De gamle motorers alders-

struktur og den lave tilgang af nye motorer vil være en trussel på sigt. 

Endnu engang bliver firmaets Mission tilpasset situationen: 

”At få profit ved at opfylde verdensmarkedets krav om pålidelige fremdriv-

ningssystemer baseret på 2-talt og firetakt dieselmotorer i effektområdet 

1.000 – 17.000 bhp pr. motor”. 

 

351 O 

1997 

forts. 

Forretningsområderne deles op i primære og sekundære områder. 

 

Primære: 

1. Komplette fremdrivningssystemer, MBD-F er anlægsbygger 

2. Propellerudstyr, MBD-F er koncernens propellerleverandør 

3. Reservedele, service og reparation  

 

Sekundære: 

1. Reduktionsgear, propellere og fjernbetjening som separate produkter 

2. Komponenter, fælles for MBD-K, -H, -F 

3. Licens 

4. Lønarbejde 

 

Støttefunktioner: 

1. Produktion 

2. Logistik 

3. Støberi 

 

352 O 
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1997 

forts. 

Organisationen målrettes fra 15. september mod bedre udnyttelse af den nye 

struktur i forretningsgrundlaget ved at sammenlægge Produktion, Logistik 

og Prøvehus til én enhed kaldet P&L, ledet af Carsten Sørensen.  

Garantigruppen og totakt Operation flyttes til Salg og Marketing, ledet af 

Andreas Andreasen. Herved betjenes kunden fra første henvendelse til ud-

løb af garantiperioden af én og samme organisatoriske enhed, og samtidig 

forventes der en synergieffekt mellem anlægsafdelingen og garanti- og ope-

rationfolkene. 

Økonomifunktionen, Personaleafdelingen og Systemafdelingen sammen-

lægges under ledelse af Preben Reinholdt. 

Endelig lægges salg af reservedele, teknisk service og Servicecenter Frede-

rikshavn sammen, ledet af Steen Hviid Mortensen. 

 

353 O 

1997 Fra 1. oktober 1997 tiltræder Steen Hviid Mortensen som chef for den nye 

serviceorganisation. 

 

354 D 

1997 Den 9. oktober 1997 oprandt dagen, hvor den nye totakt prøvestand bliver 

indviet med en officiel afleveringsprøve af en 10S35MC kundemotor. Den er 

til det tyrkiske rederi Kiran Group of Shipping Companies, der er en god 

kunde hos os og det er direktør Tamer Kiran, der starter motoren med et 

klik på musen til styresystemets PC på ingeniørgangen. Det var en lidt flad 

oplevelse i forhold til tidligere, hvor det foregik ude på bukken på motoren 

med et håndtag i hver hånd og brug af både følesans og høresans når moto-

ren skulle startes. Direktør Sæbye holdt tale ved en lille reception med del-

tagelse af to af rederiets inspektører, agent fra Tyrkiet, sælgere, ordreafvikler 

og den lokale verdenspresse i form af Frederikshavn Avis og Søfart. 

 

355 F 
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1997 Den 29. oktober 1997 afholdes det årlige møde i det Europæiske Samar-

bejdsudvalg i MAN AG med følgende dagsorden: 

 

1. Koncernens økonomiske situation 

2. Diskussion af geografisk grænseoverskridende emner 

3. Eventuelt 

 

Mødedeltagerne er fire topdirektører fra koncernledelsen. Ni fra De Euro-

pæiske Fællesklubber, EBR og en gæst fra tyske IG Metal, svarende til vores 

CO-Industri. 

Under pkt. 1 fremhæves, at der i Frederikshavn kun er opnået marginale 

afkast i løbet af de sidste 17 år og at situationen stadig er vanskellig.  

Under pkt. 2 drøftes analysen og den foretagne reorganisering i Frederiks-

havn med forventning til, at positive resultater først vil få fuld virkning i 

næste års regnskab.  

Under pkt. 3 diskuteres information fra møderne og betydningen udvalget 

har for MBD’s medarbejdere: 

 

1. Medarbejderne kan gennem deres repræsentant fremføre idéer til 

koncernledelsen 

2. Koncernledelsen skal informere om væsentlige ændringer over lan-

degrænserne 

3. Repræsentanterne fra de forskellige lande kan diskutere forskelle, 

som forekommer både kulturelt og arbejdsmæssigt. 

 

356 O 

1997 I november 1997 foreligger en omfattende, opdateret samarbejdsaftale mel-

lem MAN B&W Diesel AG, Augsburg, F.R. Germany og A/S Holeby & Fre-

derikshavn, Denmark om de danskproducerede firetaktmotorer. Aftalen går 

så langt som til at fastslå, at parterne omgående skal informere hinanden om 

enhver adresseændring!!! 

 

  

1997 Elektronisk post til alle via Internettet presser sig på i 1997. 

 

  

1997 Alpha mister i 1997 endnu en igennem mange år god kunde med lukningen 

af Nordsøværftet i Ringkøbing. 

 

  

1997 Adm. direktør Lars Holmblad informerer i december nummeret af Diesel-

nyt 1997, at siden MAN’s overtagelse af B&W er der udbetalt 1,2 milliarder 

kr. i udbytte til ejerne og samtidig skabt et MAN B&W Diesel A/S med en 

egenkapital på 727 millioner kr. 
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1998 Efter løftet til Vorstand om et årligt salgsvolumen på 100 propellere og kon-

struktion af det nye propellerprogram, forberedte vi i løbet af 1997 en omfat-

tende promotion kampagne rettet mod potentielle kunder verden over, ca. 

1000 i alt.  

I samarbejde med det lokale reklamebureau, Dafolo valgte vi kampagnens 

tema, form og indhold til en direct-mail- og en understøttende annonce-

kampagne. 

Målet var i første omgang, at skabe ”awareness” – opmærksomhed blandt 

redere, værfter og skibskonsulenter omkring det nye budskab, at MAN 

B&W Diesel var i stand til at levere propellerudstyr til skibene, uanset valg 

af hovedmotor. 

Derefter handlede det om at bevise vores hydrodynamiske ekspertise og 

erfaring, propellerudstyrets mekaniske kvaliteter, det avancerede elektroni-

ske kontrolsystem, vores troværdighed i form af en propellerreferenceliste 

og en case story med IC3-færgernes 17 års intensive drift med mere end 1 

million manøvrer. 

Kampagnematerialet skulle udsendes i bølger, med passende mellemrum, 

så fokus kunne blive fastholdt. 

 

  

1998 I januar 1998 distribuerede vi den første bølge i propellerkampagnen. Det 

skete i form af en lille brochure i CD-format med budskabet og en CD med 

den engelske komponist, Händels berømte ”Water Music”, da vi i teksterne 

kurserede omkring ”Water-Propulsion to rule the waves and the dynamic 

symphony of water and technology”. Formatet var som en gammeldags LP-

plade med et kreativt cover med titlen ”Waves of Music”. ”Og mon ikke det 

skabte opmærksomhed”! Der kom seriøse forespørgsler på en Waves of mu-

sic propeller fra nye kunder. 

Til de efterfølgende bølger blev der lavet en række seriøse publikationer, 

som også blev efterspurgte ud over kampagnedeltagerne. 

Ved udgangen af 1998 var ordreindgangen foran budgettet, og det fortsatte 

– ”Vi var blevet en alvorlig spiller, der havde sat sit fingeraftryk i propel-

lermarkedet”! 

 

  

1998 Den 28. januar 1998 er 100-årsdagen for underskrivelsen af licensaftalen 

mellem Rudolf Diesel og Burmeister & Wain. 
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1998 Den 3. februar 1998 afholdes opstartsmøde for genindførelse af selvforval-

tende grupper i produktionsområdet. Funktionsbeskrivelserne fra pionérar-

bejdet i 1990-1992 blev hurtigt vurderet som værende dækkende for opstar-

ten. Ønsket genopstod i 1997 i forbindelse med det nye forretningskoncept 

og de dertil knyttede organisationsændringer. Formålet med selvforvalten-

de grupper er at: 

 

 Udnytte de skjulte ressourcer blandt medarbejderne og derved øge 

både produktivitet og fleksibilitet 

 Give medarbejderen større arbejdsglæde gennem øget indhold i, samt 

påvirkning af, det daglige arbejde 

 Bringe medarbejderen i stand til selvstændigt at medvirke til at styre 

og gennemføre produktionen 

 Øge informations flowet og dialogen mellem leder og medarbejder 

og derved styrke samarbejdet 

 

Resultatet af uddelegering af ansvar og kompetence forventes at blive: 

 

 Stigende fleksibilitet 

 Faldende timeforbrug 

 Stigende kvalitet 

 Og ikke mindst større tilfredshed og engagement hos medarbejderne. 

 

  

1998 I februar 1998 går det norske rederi J.O. Odfjell’s 5100 dwt kemikalietanker i 

drift fra UNL-værftet i Spanien. Hun er udstyret med et 6L35MC-anlæg 

med en VB980 propeller og er bygget til transport af whisky fra Skotland til 

den amerikanske østkyst, hvorfra hun sejler i ballast til Bacardi’s produkti-

onsfaciliteter i Caribien. Her fyldes alle rustfrie tanke med Bacardi rom til 

det europæiske marked. Lastekapaciteten er 5.145.000 liter svarende til 

7.350.000 flasker rom – sikke en fest, der kunne holdes! 
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1998 Bygningen af den første fremdrivningsmotor 27/38 forløb dog ikke specielt 

hurtigt, bl.a. fordi der undervejs blev brugt megen tid på gennemgang af 

tegninger og cost-down projekter; men i februar 1998 blev den opstillet i 

prøvehuset og startet op for en første kontrol og justering . 

Den egentlige forsøgskørsel fandt derefter sted i Augsburg med opstart i 

uge 14,  1998, på grundlag af et meget omfattende – og jævnligt udvidet for-

søgsprogram. Den første fremdrivningsmotor blev sat i drift i 2000. 

 

21/31 er den seneste motor af den nye generation. I modsætning til de fore-

gående er den konstrueret i Augsburg, men er i øvrigt opbygget efter de 

samme  ”family” designprincipper som 27/38.  

Cylinderydelsen er 215 kW  ved 1000 o/m for fremdrivningsmotoren. 

Fremdrivnings- og generatormotoren er baseret på ens basiskomponenter, 

men med forskellig ydelse og med designet tilpasset det aktuelle formål . 

Cylindertal 6-7-8-9. 

  

21’eren blev ikke den motor Alpha havde brug for, dertil blev der indgået for mange 

GenSet- og family-design kompromisser. Den fik for lille ydelse, den blev alt for 

tung og teknisk kompliceret, ingen fri for- eller agter-placering af turbolader og ikke 

mindst alt for dyr at fremstille. Konkurrencekraften forsvandt og den er desuden 

teknologisk meget udfordrende for licenshaverne i Fjernøsten. 

  

  

1998 I marts 1998 sendes den første Alpha-byggede L27/38-fremdrivningsmotor 

til prototypetest i Augsburg efter en funktionstest i prøvehuset. 

 

  

1998 I samarbejde med Holeby startes markedsføringen af den nye L27/38 den 1. 

maj 1998. 

 

  

1998 Den 14. juni 1998 indvies den nye Storebæltsbro og dermed en IC3-færgerne 

en saga blot på Storebælt. 

 

  

1998 Forretningsår 1997/98 slutter med 731 ansatte og et overskud på 3,2 mio.  
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1998 Over de tre måneder fra juni til august 1998 gennemfører Servicecenter Fre-

derikshavn endnu en af de bemærkelsesværdige motorudskiftninger, der 

kræver både mod og erfaring. Det er i M/S ”Egholm”, der sejler med ce-

ment, der får sin gamle 498’er fra 1958 skiftet ud med en brugt renoveret 

6L23/30. Den gamle motor blev skrottet og båret ud af maskinrummet i 

stumper og stykker, men for at få den nyafprøvede motor ned på funda-

mentet i det meget trange maskinrum i ét stykke tages den lodret ned gen-

nem casingen ved hjælp af en Skyhook-kran og skohorn. Propellerudstyr og 

eksisterende installationer genanvendes og på grund af vægtforskellen mel-

lem ny og gammel motor istøbes 14 tons beton i fundamentet – jo, 490’erne 

var lavet af en masse godt jern dengang for 40 år siden. Operationen lykkes 

og efter kun 11 uger bliver skibet afleveret. 

 

  

1998 Efter sommerferien 1998 starter et projekt om ”energiledelse”. Da Miljøbe-

skyttelsesloven forlanger, at alle virksomheder i Danmark skal have styr på 

sit energiforbrug, besluttede ledelsen, at tilmelde Alpha til Energistyrelsens 

udviklingsprojekt med hensyn til energistyring i industrien. Projektet går 

under navnet Demonstration af Energiledelse i Danske Industrivirksomhe-

der, og forkortelsen, DEDI 2. Sammen med fem andre virksomheder er vi 

valgt blandt 30 ansøgere. 

Vores energiomkostninger i 1997/98 var 10,7 mill. Kr., så der var et godt be-

slutningspotentiale at gå efter og målet er derfor at reducere det samlede 

energi- og ressourceforbrug indenfor el, naturgas, fyringsolie på HAVN og 

vandforbrug med 8% indenfor to år. 

 

  

1998 Den 19. august 1998 afsendes to 7S50MC-C’ere til Avondale værftet ved 

New Orleans i USA. De skal installeres i en 125.000 DWT shuttletanker til 

det amerikanske rederi, ARCO Marine. 

 

  

1998 I løbet af sommeren 1998 bliver de to elektriske induktionsovne i Støberiet 

udskiftet med to helt nye mellemfrekvente induktionsovne. De kan smelte 

jernet flere gange hurtigere en de gamle, hvilket betyder færre lønomkost-

ninger samt reduktion af strømforbruget med  ca. 30%, da jernet ikke længe-

re skal varmeholdes om natten og mellem støbningerne – og så bliver miljø-

et bedre. 

 

  

1998 I september 1998 outsources reparations- og vedligeholdelsesopgaverne 

med en partnerskabsaftale mellem ABB A/S og MAN B&W Diesel A/S. 

Formålet er at spare. 
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1998 I efteråret 1998 har prøvehusets pilotprojekt med selvforvaltning fungeret 

ca. et halvt år og der startes op på indførelse af tilsvarende i resten af pro-

duktionen med syv nye grupper i Montage-fabrikken og syv i Komponent-

fabrikken. Alle grupper skal være klar til en seksmåneders prøveperiode fra 

1. januar 1999 og de nye mesterroller skal tilsvarende være fastlagt senest 1. 

april 1999. 

  

  

1998 Den 18. december 1998 bliver totaktmotor nr. 100 fejret i montagehallen. Der 

spilles fanfare fra galleriet på motoren, Børge Møller slår en flaske cham-

pagne, sponsoreret og behørigt indpakket i crepepapir, i stykker på sving-

hjulet, der. Erik Sæbye holder tale og så får vi alle røde pølser og en pilsner. 

Motor nr. 100 er en 8S35MC til rederiet Arctic Tanker i Murmansk, som skal 

bygges hos Aker MTW i Rostock. 

I sin tale beretter Sæbye, at vi netop har fået eller taget en ordre på vores 

første S50MC-C’er til en meget dårlig pris sat af en konkurrent for at holde 

os ude og appellerer til alle om at stå sammen, stramme ballerne og vise 

skeptikerne, at vi kan få succes med S50MC-C’erne. 

   

  

1998 Ved udgang 1998 var der i alt 708 ansatte fordelt på 206 funktionærer, 442 

arbejdere og 60 lærlinge. 

 

  

1998 Endnu en kunde mistes med lukningen af Morsø Værft i 1998. Værftet har 

gennem tiden bygget mange skibe for Danida’s ulandsstøtte. 

 

  

1998 Med nedlukningen af propellerbladsliberiet i 1998 flyttes måle-, slibe- og 

afbalanceringsudstyr til HAVN, som herefter kan styrke aktiviteterne med 

reparation af beskadigede blade.  

 

  

1999 Rolls Royce overtager i 1999 norske Vickers Ulstein Marine, hvorefter Ka-

MeWa og Ulstein Gruppen sammenlægges, hvilket styrker deres allerede 

stærke position i det globale propeller marked. 
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1999 Den 19. januar 1999 udsendte Arbejdsministeriet en ny bekendtgørelse for 

industriens BST’er. Forud er der gennemført en årelang lobbyisme mod 

urimeligheder i ministeriets oprindelige oplæg. Det nye er, at der fremover 

skal være to fuldtidsstillinger i alle BST’er og derfor etableres der en fælles 

BST for Frederikshavn og København. Et andet krav er, at BST-enhederne 

skal udarbejde eget kvalitetsstyringssystem inden 1. januar 1999. MBD’s sy-

stem blev godkendt via Erhvervsfremmestyrelsen (DANAK) i december 

1998 og har påbegyndt arbejdet i overensstemmelse med den nye bekendt-

gørelse på begge lokationer. Holeby er tilsluttet et lokalt BST-center, og er 

derfor ikke berørt af bekendtgørelsen. 

  

  

1999 I dagene 25. til 27. januar 1999 gennemføres typegodkendelsen af L27/38 på 

en prøvestand i Augsburg. 11 klasseselskaber fra Tyskland, Polen, Italien, 

England, USA, Kina, Japan, Korea, Frankrig, Rusland og Norge overværer 

den succesfulde TAT. 

 

  

1999 Den 27. februar 1999 fejrer Fællesklubben sit 50-års jubilæum. Klubbens 

primære opgave er stadig, at styrke sammenholdet klubberne imellem. Der 

bruges mange ressourcer på at skaffe de bedst mulige arbejdsforhold, in-

formation om firmaets og koncernens tiltag og fungere som kontakt til folke-

tings- og kommunalpolitikeren 

   

  

1999 Den 8. marts 1999 underskrives aftalen med Mecklenburg Metalguss i Tysk-

land om fremtidig levering af færdigbearbejdede propellerblade. Det er en 

anerkendt leverandør, der leverer top kvalitet til tiden. 

 

  

1999 I løbet af 1999 organiseres de danske aktiviteter i to separate forretningsom-

råder, et totakt og et firetakt forretningsområde, hvor specielt sidstnævnte 

blev berørt af omfattende organisatoriske og forretningsmæssige ændringer, 

som skal føre til væsentlige forbedringer af konkurrenceevne og indtjening. 

 

  

1999 Systemet B700 afløses af SAP R2,men med fuld integration til vores PSP og 

ASP. 

 

  

1999 I 1999 går gear-udviklerne over til at anvende 3D-tegningssystemet Pro-

Engineer med Pro-Mechanica delen til gear konstruktion. 
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1999 I forårsmånederne 1999 er montørkorpset travlt beskæftiget med serviceop-

gaver for både MBD-K og MBD-A. Den erfaring og viden montørerne har 

opbygget medfører jævnligt nye jobs på totakt motorer og også Augsburg 

assisteres på de store firetakt motorer. Der er desuden diskuteret arbejde på 

Pielstick motorer med serviceafdelingen i Saint Nazaire, men der er endnu 

ingen konkrete projekter. 

 

 H 

1999 I april 1999 afslutter støberiet en meget speciel og udfordrende leverance, en 

opgave man fornuftsvis burde afstå fra, men med nordjysk selvtillid ville vi 

vise hvad vi dur til. Det var en henvendelse i foråret 1997 fra Mercedes i 

Tyskland om støbning af 36 motorblokke til en speciel model fra slutningen 

af 1980’erne – ”Mercedes Evolution”. Det er liebhaver biler for velhavere, 

som trænger til udskiftning af motorer, så der var penge på banen. Merce-

des så vores støberi som et godt traditionelt håndværksstøberi med forstand 

på og respekt for motorgods og så oven i købet med ISO-godkendelse af 

kvaliteten. Med en gennemsnitstykkelse på 4,5 mm., skrappe tolerancekrav, 

hurtigtørrende gods i en hård legering med crom osv. Var støberiets trold-

mænd og –kvinder udfordret til det yderste. Det endte med megen ros for 

kvalitet og finish fra Mercedes. 

 

  

1999 Fra 1. juni 1999 begynder processen med at genindføre selvforvaltende 

grupper i værkstederne og på støberiet. 

 

  

1999 I juni 1999 indgik den første ordre på det nye L27/38-anlæg. Det er til den 

islandske trawler F/V ”Stigandi”, der skal bygges i Kina. 

 

  

1999 Op til sommerferien 1999 blev bladsliberiet lukket og alle blade, store som 

små vil fremover blive købt færdigbearbejdede hos underleverandører klar 

til montage. 

 

  

1999 Antal ansatte ved afslutning af regnskabsår 1998/99 er  reduceret med 10 

funktionærer, 61 arbejdere og 3  lærlinge til i alt 634 ansatte. Regnskabsre-

sultatet er et overskud på 8,9 mio. 

 

  



  139 (195) 

År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

1999 Produktionen har i løbet af de første måneder i 1999 lagt rammerne for af-

løsning af den traditionelle gamle mesterrolle. Stillingsbetegnelsen er 

”Teamleder” og de nye arbejdsopgaver koncentreres om: 

 

 Trænings- og udviklingsopgaver 

 Ressourcestyring 

 Koordinering 

 Informationsformidling 

 Kompetenceudvikling 

 

Teamlederen skal virke som sparringspartner og inspirator for derved at 

hjælpe medarbejderne frem til erkendelse, overblik, beslutningstagen og 

præstationsforbedringer. 

Det er målet, at de selvforvaltende grupper skal varetage den daglige drift. 

Det er et omfattende uddannelsesprogram, der gennemføres til sikring af 

succes med den nye hverdag. Der uddannes planlægnings- og kvalitetsko-

ordinatorer, og CNC-programmører til aflastning af produktionsteknikerne, 

der frigøres til andre vigtige opgaver. 

 

  

1999 Fra den 16. august 1999 er hver af de selvforvaltende grupper på et tredages 

ProjektGruppe kursus, PG-kursus på det lokale AMU center. Under kurset 

beskriver hver gruppe sin interne grundlov, spilleregler for det daglige ar-

bejde hen mod målene, en vision for fremtiden, mål for planlægning, effek-

tivitet, kvalitet, vedligeholdelse, uddannelse, kommunikation og de ansvar-

lige koordinatorer forpligtiger sig med deres navne. 

Det hele nedfældes på hver gruppes farverige ”livstræ” med rødder, stam-

me og krone.  Plancherne, der sættes i glas og ramme, synliggøres for alle 

ved ophængning ved arbejdspladsen. 
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1999 Den 2. september 1999 afholdes pressekonference for redaktører og journali-

ster fra de største og vigtigste maritime magasiner. Fremmødet er stort og 

konferencen er en stor succes. Konferencetemaet er vores nye L27/38 frem-

drivningsanlæg med ny motor, nyudviklet reduktionsgear, propellerudstyr 

og kontrol-, overvågnings- og sikkerhedssystem. Præsentationen gennemfø-

res af produktspecialisterne ved hjælp af 225 nye slides til videre markeds-

kommunikation. Ekstra krydderi for pressefolkene var afsløringen af den 

nyudviklede og unikke ”Alpha Clutcher” til redundante totaktanlæg. 

På rundgangen i produktionen kunne vi fremvise en 6L27/38 under monta-

ge og en 8L27/38 med det nye RENK/Alpha gear til en tyrkisk kunde på 

prøvestand. Tilfældigvis er kundens søn i ingeniørpraktik på fabrikken og 

han er frisk til at påtage sig den officielle opstart af den første 8L27/38’er – 

under overværelse af tyrkisk presse selvfølgelig. 

 

  

1999 Servicecenter Frederikshavn gennemfører med stor succes en kæmpe opga-

ve fra 24. september 1999 til den 29. marts 2000. Det er M/S ”Princess of 

Scandinavia” tilhørende rederiet DFDS, der får renoveret alle fire Pielstick 

hovedmotorer af typen 12PC3-480/520. Motorerne adskilles og tages ud af 

det trange maskinrum, hvorefter genbrugsdele renoveres i servicecentrets 

værksteder. A-stativerne sendes til Pielstick for opsvejsning, udglødning og 

maskinering før de returneres for montage i Frederikshavn. Tre krumtap-

aksler og seks styreaksler renoveres af MAN Werk Hamburg. Resten, 48 

cylinderenheder, topstykker, brændstofpumper og –ventiler, stateluftventi-

ler , indsugnings- og udstødningsventiler og turboladere overhales på egne 

værksteder – en kæmpe opgave, der krævede en større indsats end forven-

tet. Ørskov Stålskibsværft var leverandør på stålarbejdet og lokale SEMCO 

på el-arbejdet. Tidsplanen holdt og hun blev afleveret den 30. marts 2000 til 

alles tilfredshed. 

 

  

1999 Den 15. oktober 1999 er prøvehusets ”plejebarn” fra Augsburg klar til at rej-

se til sin endelige familie, nemlig Coltech i Sabetha i Kansas, USA. Det er en 

Dual fuel gasmotor type 12V32/40DG, der er blevet prototypetestet i PRØV, 

ombygget til kundemotor ved Werk Hamburg og endelig afleveringstestet 

hos os. I de måneder projektet har foregået er der ydet en stor fælles indsats 

og mange erfaringer er opnået, også om kulturelle forskelle mellem Frede-

rikshavn og Augsburg. 

 

  

1999 Den 26. oktober får de første fem Q-koordinatorer deres kursusbevis for 

fuldførelse af kurset, der omfattede SAP, elektronisk afvigelsesrapportering 

og et praktikophold i kontrolafdelingen og prøvehuset. Q-koordinatorerne 

skal varetage den daglige kvalitetsforbedring i de selvforvaltende grupper. 
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1999 Nyt lønsystem fælles med støberiet indføres. 

Grundløn – kvalifikationstillæg – resultatløn. 

Alle jobs blev rangeret i 6 grupper som sammen med fleksibilitet, uddannel-

se og anciennitet giver kvalifikationsløn. 

Resultatløn beregnes på basis af økonomiske nøgletal. 

 

  

1999 I efteråret 1999 benytter vi chancen for at præsentere vores nye L27/38-

anlæg og vise fabrikken frem for instruktører og lærere fra alle landets ma-

skinmesterskoler. De var på kursus i maskinrumssimulation på Frederiks-

havn Maskinmesterskole og det viste sig, at mange af disse relevante folk 

aldrig havde besøgt vores virksomhed. 

 

  

1999 I efteråret 1999 anskaffer støberiet flow-, størknings- og spændingssimule-

ringsprogrammet MAGMASOFT. Dermed er det muligt, at ”se ind i for-

men” under støbning og størkning og det forventes, at værktøjet fremover 

vil forbedre støberiets resultater med: 

 

 Mindre vragprocent 

 Højnet kvalitet af støbegodset 

 Reduktion af tid til produktionsforberedelse 

 Simplere støbelayout 

 Reducere støbevægt 

 Bedre støberiteknisk support til konstruktørerne 

 Effektiv salgsparameter 

 

  

1999 I takt med, at vores fremdrivningsanlæg bliver stadig mere komplekse og 

den øgede produktion af totakt motorer er kravene til montørkorpset, der 

nu medio er oppe på 55 mand steget voldsomt. Udover igangsætning og 

prøveture med nye anlæg og garantibesøg ombord har samarbejdet med 

MBD-K og MBD-A også øget montørernes serviceopgaver. 

 

  

1999 Den stigende anvendelse af og afhængighed af IT får selskabsledelsen til at 

tilbyde alle medarbejdere en HjemmePC-ordning til fælles gavn for både 

medarbejder og selskabet. Ved udgangen af 1999 beordres i alt 1.090 PC’er 

hos FONA Erhverv. Alle maskinerne leveres med samme Officepakke, som 

der anvendes i MBD-DK. 

 

  

1999 Alpha Clutcher’en udvikles og leveres i 1999. 

 

  

1999 Propellersalget kom i løbet af 1999 op på i alt 70 propellere, godt på vej mod 

de 100. 
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1999 Danyard, Frederikshavn lukker i 1999 og endnu engang mistes en stor kun-

de. 

 

  

1999 Århus Flydedok lukker i 1999 og dermed forsvinder en mangeårig kunde. 

 

  

1999 90’ernes årti var konkurrencemæssigt præget af værftslukninger, overtagel-

se og nedlukning af vores europæiske motorkonkurrenter, hvor antallet 

faldt fra 18 til 8. Wärtsilä var specielt aggressiv og overtog både gear- og 

propellerleverandører. 

 

  

2000 Fra MAN kom beslutningen om, at året 1999/00 blev det sidste ”skæve” 

regnskabsår, som fremover skal følge kalenderåret med år 2000 som det før-

ste. 

 

  

2000 Den 1. maj 2000 er der vagtskifte, hvor økonomichef Preben Reinholdt aflø-

ser direktør Erik Sæbye på posten som adm. direktør. Sæbye går på pension 

efter 39 års virke i koncernen, heraf de sidste 8 år i Frederikshavn, hvor han, 

med sit ukuelige engagement og alfaderlige lederstil her i verdens navle, 

opbyggede en koncernånd, der respekterede og udnyttede familieskabet.  

 

Det nyeste medlem af Vorstand, Anders Bjørnek deltager i receptionen 

sammen med Lars Holmblad. 

 

  

2000 Prebens ledelsesgruppe består af følgende: 

 

 MARK: Andreas Andreasen 

 SERV: Steen Hvid Mortensen 

 KONA: Erik Møller 

 P&L: Carsten Sørensen 

 ØKON: Jan Thaarup 
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2000 I forbindelse med udvikling af en ny strategi for fremtidens produktion be-

slutter produktionsledelsen, at anvende fremgangsmåden i publikationen 

”Udvikling af fremtidens produktion” – Produktion+5 udgivet af Dansk In-

dustri, CO-Industri og Center for Industriel Produktion ved Aalborg Uni-

versitet.  

Med det formål at etablere et billede af, hvordan fremtiden kunne komme til 

at se ud som input til virksomhedsledelsens strategiarbejde, nedsættes i maj 

2000 en styregruppe bestående af fabrikschef Carsten Sørensen, tillidsmand 

Per Nørgaard og produktionschef Poul Knudsgaard. Gruppen tager initiativ 

til opstart af Projekt P/L+5, der vil involvere ca. 30 personer på tværs af or-

ganisationen. 

 

  

2000 Antal ansatte ved afslutning af regnskabsår 1999/00 er  reduceret til i alt 606 

ansatte, det laveste antal i nyere tid. Regnskabsresultatet er et underskud på 

16,7 mio. 

 

  

2000 Den 13. juli 2000 tester prøvehuset et par usædvanlige gæstemotorer. Det er 

to Caterpillar high-speed motorer fra ENMACO Motoren A/S, hvor brænd-

stofforbrug og akseleffekt skal måles og dokumenteres. Motorerne skal in-

stalleres i en luksus yacht, der er under bygning på Danyard Ålborg, så der 

er tale om en ”vennetjeneste”, og selv om der skulle hekses lidt inden opstil-

lingen var klar endte det med alles tilfredshed og prøvehusets folk er en er-

faring rigere. 

 

400 F 

2000 Sidste etape på den Jyske Motorvej E45 er færdig i 2000, så der er nu motor-

vejsforbindelse fra Frederikshavn i nord til Sicilien i syd. 

 

400 O 

2000 Alphatronic 2000 leveres sammen med den første L27/38 motor til den tyske 

kysttanker M/T ”Phantom”. 

 

400 M 
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2000 Efter idriftsættelsen af den første L27/38  på ”Phantom” var KUJ og SNB på 

en opfølgende måletur for at vurdere systemets egenskaber i daglig drift. 

Det blev en usædvanlig sejltur fra Bremen til Rotterdam. På turen ud af flo-

den oplevede vi black-out  midt på floden da navigatøren efter en times 

langsom sejlads lagde håndtaget i bund og maskinchefen havde glemt at 

skrue op for index-begrænseren på regulatoren. Men den virkelige prøve 

kom om natten, hvor jeg vågnede ved støjen fra turboladeren der varierede 

flere tusinde rpm i takt med bølgefrekvensen. Jeg skyndte mig ud i maskin-

rummet og fik startet vores måleudstyr. Observationerne var en index varia-

tion fra 20% til 80% med en periode tid på ca. 15. Sekunder. De første 27/38 

motorer var udstyret med både ”blow-by” og ”waste-gate” ventiler og un-

der denne driftskondition med høj sø og kraftig vind  kunne jeg konstatere 

at disse ventiler åbnede og lukkede hver gang lasten steg og faldt. Resultatet 

blev da også at ventilerne blev ødelagt og indmaden sendt ud gennem tur-

boladeren, derfor gik der ikke mange måneder før vi besluttede at disse 

nymodens driftoptimerings metoder ikke duede til fremdrivnings motorer. 

Det var en hård tur KUJ lå i 6 timer og omfavnede kummen på toilettet, 

mens jeg koncentrerede mig om målinger på maskineriet. 

 

400 E 

2000 Kvalitetsafdelingen lancerer i sommeren 2000 en hjemmeside under navnet 

”Alpha-Quality” med blandt andet en elektronisk kvalitetshåndbog på det 

nye Intranet. Intranettet er et praktisk medie til formidling af informationer, 

der deles af mange medarbejder og anvendelsen vil løbende blive udvidet. 

 

401 O 

2000 I august 2000 rundede koncernens MC-motorer, der er i service eller i ordre 

de første 100 millioner bhp, en præstation som aldrig tidligere er begået af et 

enkelt dieselmotorprogram. MC-programmet blev introduceret i 1982 og 

allerede i 1995 blev de første 50 millioner bhp nået, 75 millioner blev nået 

kun tre måneder senere i 1998. 

I oktober samme år rundede Alpha den første million small-bore heste og 

hermed bidrog vores 140 motorer med den ene million af de fantastiske 100 

millioner bhp.  

Langt de fleste af de 140 motorer er solgt i samarbejde med Marketing & 

Salg i København, et samarbejde, der som på det tekniske område, har ud-

viklet sig positivt gennem tiden og sammen med ordreafviklingsafdelinger-

ne har kunderne stor anerkendelse og respekt til overs for vores indsats. 

 

402 L 
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2000 I løbet af 2000 får vi installeret Intranet i de danske virksomheder. Intranet-

tet er delt i: informationer, værktøjer og en søgedel. Informationer er delt op 

i de fire lokationer: MBD-DK, København, Holeby og Frederikshavn og un-

der hver lokation er der frem faste kategorier: Products, Quality, Organisa-

tion, External Organisation og Projects. 

 

403 I 

2000 Det første Alphatronic 2000 system – det nye, moderne kontrolsystem – le-

veres i november 2000.  

 

404 E 

2000 Propellerblad-design nummer 1500 udføres i 2000. 

 

405 P 

2000 Den 12. november ankommer krydstogtskibet M/V ”Olympic Countess” 

tilhørende rederiet Royal Olympic Cruise til Servicecenter Frederikshavn for 

at få geninstalleret bagbord inner hovedmotor, der var havareret under et 

cruise. Den blev adskilt og taget ud for renovering af Alpha-montører, mens 

skibet lå ved kaj i Piræus. Motoren er er en af B&W’s ædle firetakt motorer 

fra 1973, en 7S50HU, der skal have nyt stativ, ny krumtap, nye vitale og re-

noverede dele. Opgaven er endnu et resultat af koncernsamarbejde på ser-

vicefronten. Rejsemontørerne genopbygger motoren i fabrikkens montage-

afdeling og den 8. februar 2001 afprøves den i prøvehuset med assistance af 

gamle B&W-eksperter fra Diesel Service, der også har fremskaffet de nød-

vendige motortegninger, blandt andet fra Kronborgs maritime museum. 

 

405 H 

2000 I december 2000 giver Direktionen go-ahead til konstruktion af de store 

VBS1800 og VBS1940 propellerudstyr. 
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2000 Den 3. december 2000 fremlægger P/L+5 projektgruppen, der startede sit 

arbejde i august, et koncept for fremtidens produktion i Frederikshavn med 

titlen ”Kunden i centrum”. Konceptrapporten beskriver gruppens tanker på 

et overordnet niveau: 

 

 Idégrundlag og produktionsfilosofi 

 Fremtidens medarbejdere 

 Definition af nogle forudsætninger for udviklingskonceptet 

 Fremtidens processer 

 Fremtidens produktion for støberi, komponentfabrik, montagefabrik 

og lager 

 Fremtidens organisation 

 

Indholdet i ovennævnte førte frem til følgende konklusioner: 

 

 Fremtidens støberi er et moderne nichestøberi med cylinderdæksel-

produktion til koncernen som hovedaktivitet 

 Fremtidens komponentfabrik fremstiller cylinderunits m.m. til kon-

cernen samt gear og propellere. Koncernens produktionssplit styres 

fra central hånd 

 Hovedfilosofien i komponentfabrikken er en lean produktions filosofi 

 Fremtidens montagefabrik monterer og afprøver primært 27/38’ere til 

koncernen, derudover diverse større motorer samt evt. gasmotorer. 

Denne montage er meget adræt (agil) og kundefokuseret 

 

Det videre arbejde koncentrerer sig på basis af P/L+5 om 19 mulige projek-

ter, hvortil projektbeskrivelser skal foreligge inden 12. januar 2001. 

 

405 F 

2000 Forretningsåret, der er ændret til at følge kalenderåret, slutter med 620 an-

satte og et underskud på 26,6 mio. 

 

404 O 
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2001 Peene Werft ved Wolgast i Mecklenburg-Vorpommeren blev den helt store 

enkelt kunde i perioden fra 2001 til vi ikke måtte levere længere. Værftet 

bygger en serie moderne container feeder skibe på henholdsvis 1150 TEU, 

1200 TEU, 1400 TEU og 1530 TEU, alle baseret S50MC-C hovedmotorer og 

L23/30H GenSets. 

I alt blev der leveret 25 stk. 7S50MC-C’ere og 24 stk. 8S50MC-C samt 20 Al-

pha VBS propellerudstyr, valgt af flere redere. 

Til samme ejerkreds hører også Roland Werft ved Bremen, som har aftaget 5 

komplette anlæg med S35MC og Alpha VBS propellere og Alphatronic 

fjernbetjening. Samarbejdet med denne værftsgruppe, der begyndte i år 

2000, blev tæt med god leveringsservice og god forretningsmoral mellem 

begge parter. 

Blandt andet blev der i fællesskab fundet en metode for den søgående 

transport af motorerne fra Frederikshavn ned gennem Kattegat, gennem 

Øresund og over Østersøen til værftet. Afsendelsen var bestemt af det tids-

punkt, hvor nybygningen var flydende i byggedokken, så når prammen an-

kom blev den bugseret ind i dokken , så dokkranerne kunne løfte den af og 

placere den direkte i maskinrummet. Derved sparede værftet udgifterne til 

leje af mobilkraner til afløftning ved udrustningskajen, som ellers var alter-

nativet. Processen forløb perfekt hver gang og vi fik en masse goodwill. 

Det sidste 8S50MC-C VBS anlæg fra Frederikshavn blev leveret i marts 2009. 

 

  

2001 Fra 2001 implementerer gear-udviklerne systemet Pro-Mechanica – Finite 

Element til kalkulation af det komplette gear. 

 

  

2001 Den 17. januar 2001 afsluttes produktionens projekt P/L+5 med et statusse-

minar for projektgruppen og den nyuddannede ”master”. Alle de positive 

forbedringer, der er afdækket eller allerede gennemført blev gennemgået. 

 

  

2001 Den 1. februar 2001 forlader koncerndirektør Lars Holmblad MAN B&W 

Diesel for at gå på pension efter 28 år i selskabet. Han efterfølges af civilin-

geniør Peter Sunn Pedersen som adm. direktør for totakt området. 
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2001 I februar 2001 beslutter Vorstand at gennemføre en organisatorisk sammen-

lægning af Holeby’s og Alpha’s firetaktaktiviteter til én forretningsenhed 

med én ledelse under Claus Windelev pr. 1. april 2001. 

Sammenlægningen vil medføre omkostningsbesparelser i ledelsesstruktu-

ren, idet der kun skal være én chef på respektive poster såsom salg, indkøb, 

produktion osv. 

Endvidere vil produktionen blive rationaliseret, således at motorerne i deres 

grundudførelse – short motorer – kun vil blive produceret ét sted, nemlig i 

Holeby, hvor applikering af GenSetmotorer vil finde sted, mens applikering 

af fremdrivningsmotorer vil finde sted i Frederikshavn. 

 

  

2001 Den 28. marts 2001 afholdes MAN Diesel Gruppens første samlede leveran-

dørdag med temaet ”Partnership to meet market conditions”. Mere end 100 

af hovedleverandørerne til koncernen deltog i arrangementet, der var arran-

geret af indkøbsafdelingerne i Augsburg, St. Nazaire, København, Holeby, 

Frederikshavn og Colchester. 

Dagens temaer var: 

 

 At informere omkring den samlede MAN Diesel gruppes strategier, 

produkter og markeder 

 At præsentere indkøbsorganisationen og indkøbsprincipperne for 

MAN Diesel gruppen 

 At meddele hvilke forventninger og krav MAN Diesel gruppen har 

til leverandørerne for at kunne leve op til kundernes forventninger 

 

Alle deltagerne fik udleveret en netop udgivet leverandørguide, som infor-

merer omkring politikker og principper for indkøb i MAN Diesel gruppen. 

 

  

2001 Den 1. april 2001 beslutter koncernledelsen, at samle Holeby og Alpha til én 

organisatorisk og økonomisk enhed under en fælles ledelsesgruppe. Æn-

dringen er igen et forsøg på, at øge indtjeningen i den danske firetakt forret-

ning, således at den fremover vil kunne leve op til koncernens og aktionæ-

rernes økonomiske målsætninger. 

For at skabe baggrund for at forretningen kan udvikle sig i en positiv ret-

ning satses der på udnyttelse af alle synergier, som en fælles enhed kan give 

og samtidig bibeholde kontrollen med strategiske områder af vores diesel-

aktiviteter. 

Første skridt er indførelse af en fælles organisationsstruktur. 

 

409 O 
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2001 Fra 1. april 2001 begynder det målrettede arbejde med at forene Holeby og 

Alpha til en homogen fælles virksomhed, ”MBD-DK Firetakt”, til daglig 

kaldet Firetakt Danmark. 

 

410 O 

2001 Pr 1. april 2001 tiltræder ingeniør Claus Windelev som direktør for det ny-

etablerede Firetakt Danmark og afløser dermed Preben Reinholdt. 

 

411 D 

2001 I april 2001 besluttes det at tage S26MC’erne ud af Alpha’s salgsprogram. 

 

411 L 

2001 I foråret 2001 nedsættes en arbejdsgruppe i Produktion og Logistik med den 

opgave, at optimere fabrikkerne i nord og syd. Gruppen, der blev døbt ”Fi-

rebanden” er bemandet med: 

 

 Jens Ole Larsen – Alpha 

 Jens Peter Faldt – Alpha 

 Peter Glit – Holeby 

 Stefan Asgeirsson – Holeby 

 

Udgangspunktet er størst mulig lønsomhed i produktionen og gruppen 

vælger tre temaer for arbejdet: 

 

 Montage og test kun ét sted 

 Koncentration på nøglekomponenter og –familier 

 Tre måneder fra ordre til levering 

 

411,1 F 

2001 I forbindelse med etableringen af Firetakt Danmark skifter Servicecenter 

Frederikshavn navn til Service Center Danmark. Der indgås fælles lokalafta-

ler for montørerne og blandt andet bliver timesedler og montørrapporter 

fælles. 

 

412 H 
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2001 Den 1. maj 2001 træder den nye organisationsstruktur for den fælles firetakt 

enhed i kraft med fem funktionschefer: 

 

 Frank L. Petersen, økonomi og administration 

 Finn Andersen, salg og markedsføring 

 Lars Juliussen, konstruktion og applikering 

 Carsten Sørensen, produktion og logistik 

 Steen Hviid Mortensen, service 

 

Kvalitet, miljø og sikkerhed er stabe til direktionen.  

 På grund af den store afstand mellem nord- og sydenhederne tilstræbes det, 

at funktionscheferne har en stedfortræder på modsatte lokation. 

IT-funktionen overføres organisatorisk til MBD-DK’s stabsfunktion. 

Drivkraften bag strukturen er at kunne simplificere arbejdsgangene og der-

med omkostningerne i produktionsleddet, og at knytte os tættere til kun-

derne i informationsleddet. 

 

413 O 

2001 

forts. 

Det næste vigtige skridt er at definere en Vision og Mission for den nye fire-

takt enhed. 

 

 Visionen er at holde kunden i centrum. Vi vil fremover være vores 

kunders foretrukne partner, når det kommer til dieselløsninger på 

kraftbehov 

 Missionen er at udvikle organisationen og forretningsparametrene 

på en sådan måde, at vi kan levere tilfredsstillende, prisrigtige og 

skræddersyede produkter og serviceydelser til vores kunder når som 

helst og hvor som helst, og at vi gør det samtidig med, at vi skaber 

den nødvendige profit, samt en behagelig og udfordrende arbejds-

plads for vores medarbejdere 

 

Dertil er strategierne for budgetår 2001 vedtaget og går ud på at: 

 

 Inkorporere omkostningsreduktioner i design 

 Koncentrere produktionen, hvor den er billigst mulig 

 Reevaluere ”make or buy” for alle dele 

 Opnå synergi i rapportering og styring 

 Forbedre cash flow ved bedre finansiel kontrol 

 Reducere kulance- og garantiudgifter 

 Intensivere salgsindsatsen i visse områder 

 

414 O 



  151 (195) 

År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

2001 

forts. 

Produktionssynergien tager afsæt i fremskaffelse af ”short-motorer” i Hole-

by med GenSet-applikering i Holeby og fremdrivningsapplikering i Frede-

rikshavn. Frederikshavn vil fortsætte som kompetencecenter for fremdriv-

ningssystemer og Holeby vil være kompetencecenter for GenSets. 

Følgende strategiske tiltag er allerede besluttet: 

 

 Egenproduktion af motorer til og med motortype L27/38 foretages i 

Holeby 

 Færdiggørelse og test af fremdrivningsenheder foretages i Frederiks-

havn 

 Færdiggørelse og test af GenSets foretages i Holeby 

 Units produceres kun ét sted 

 

Planen er derudover, at afdække og igangsætte synergieffekterne indenfor 

produktion & logistik, salg & markedsføring, indkøb, design, service, øko-

nomi og administration og udarbejde en opdateret strategiplan for 2002-

2005. 

 

415 O 

2001 Pr. 1. maj sammenlægges Instruktionsbogs- og promotionafdelingerne i 

Frederikshavn med Marketing & Dokumentation i Holeby. 

 

416 O 

2001 Pr. 1. maj 2001 udnævnes ingeniør Poul Knudsgaard til chef for Service Cen-

ter Danmark. 

 

417 H 
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2001 Den 10. maj 2001 bliver Alpha indstillet til miljøcertifikat ved Dansk Stan-

dard. Det er det internationalt anerkendte ISO 14001 certifikat vi har arbej-

det hen imod i løbet af knap halvandet år. En af de største fordele ved miljø-

ledelse er. At man får struktureret daglige arbejdsrutiner og dataopsamling, 

- igen et eksempel på, at ”kampen er vigtigere end sejren”! Derudover for-

ventes følgende forbedringer: 

 

 Omkostningsreduktion gennem bedre udnyttelse af ressourcer og rå-

varer 

 Forbedret kreditværdighed i relation til investorer og forsikringssel-

skaber 

 Forbedring af arbejdsmiljøet gennem substitution af farlige stoffer og 

materialer 

 Godt udgangspunkt for udarbejdelse af grønne regnskaber, affalds-

mængderegistrering og lignende 

 Større sikkerhed for overholdelse af gældende miljølovgivning og 

være på forkant med udviklingen m.h.t. kommende miljølovgivning 

 Mindske risiko for miljøuheld og udslip 

 Godt forhold til myndigheder, naboer m.fl. 

 Øget motivation hos medarbejderne 

 

Første del af miljøprojektet er hermed afsluttet. 

 

418 O 

2001 Pr. 16. maj 2001 indføres 11-timers reglen i lov om arbejdsmiljø. Arbejdsti-

den skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvilepause på mindst 11 

sammenhængende timer indenfor hver periode på 24 timer. Det kan dog 

fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskin-

sammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har 

forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden. Fravigelsen skal noteres 

i tilsynsbogen eller anden tilsvarende dokumentation. Denne regel voldte os 

en del problemer i forhold til den måde alle knoklede på, vi havde jo kun-

den i centrum, så tilsynsbogen blev brugt flittigt. 

 

418,1 F 

2001 De første nye, store VBS 1460 propellere med 21 meter aksel til et dobbelt-

skruet anlæg med 2 x 9L48/64-motorer fra Augsburg leveres i 2001. 

 

419 P 
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2001 Den 1. oktober 2001 oprettes ”PR & Dokumentation” som et nyt funktions-

område, fælles for alle enheder. Funktionen skal ledes af Peter Dan Petersen 

med reference til afd. 3000, Marketing & Sales i København. 

 

Målet med det nye funktionsområde er at: 

 

 Forstærke MAN B&W Diesels image gennem øget kontakt til fag-

pressen 

 Opbygge en god platform for informationsformidling 

 Intensivere informationerne til den danske presse for dermed at for-

bedre rekrutteringsgrundlaget for ansættelser samt gøre medarbej-

derne mere stolte af deres arbejdsplads 

 Samle udarbejdelsen af de tre lokationers dokumentation i en fælles 

funktion, som på effektiv og rationel måde kan levere dokumentati-

on, der opfylder kundernes behov 

 Kunden opfatter materialet som værende vel gennemtænkt, af god 

kvalitet og let tilgængeligt 

 Det er de samme brugerflader der møder kunden, uanset hvilken lo-

kation materialet kommer fra 

 Understøtte de enkelte salgsområders aktiviteter 

 

PR & Dokumentation er dermed ansvarlig for MBD-DK’s : 

 

 Information til pressen samt koordination af presseaktiviteter 

 Udstillingsaktiviteter 

 Intranet, Extranet og Internet 

 Fødning og ordreafvikling af CoCoS modulerne MPS, SPC og SPO 

 Udarbejdelsen af eksterne dokumentation med publicering 

 Brochurer, Project Guides, Installationsvejledninger og Instruktions-

bøger 

 

420 O 
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2001 Den 1. oktober 2001 starter et MBD-projekt med det formål, at udskifter det 

nuværende SAP R/2 med den nye version SAP R/3. For at signalere fokus på 

systemets kernefunktioner går det under navnet ”SAP R/3 Core”. 

Udskiftningen har som mål at: 

 

 Etablere platform for fremtidig elektronisk handel. 

 Sikre muligheden for handel via Internet ved at strømline alle proces-

ser, hvor det er muligt. 

 Etablere en samlet systemløsning for Firetakt Danmark. 

 Harmonisere og standardisere forretningsprocesserne på tværs af lo-

kationer, ved at udnytte de bedste af vores nuværende løsninger og 

R/3’s muligheder. 

 Udskifte salgssystemet BWOS med en integreret løsning i R/3. 

 Levere et system med en høj grad af automatiserede procedurer. 

 Forbedre rapportmulighederne og derved give ledelsen et mere sik-

kert beslutningsgrundlag. 

 

”Big Bang” på alle lokationer og funktionsområder er planlagt til at ske sam-

tidig den 31. december 2003. Det er en stor sag, hvor det forventes, at der 

skal bruges omkring 67 mandeår leveret af ca. 20 fra forretningen, 20 info-

folk og 10 eksterne konsulenter. Undervejs siges der farvel til mainframen 

og goddag til Windows 2000 og Oracle, som ar valgt til platform for syste-

met. 

 

  

2001 Den 8. oktober 2001 udgiver rådet for den europæiske union en forordning 

om statut for det europæiske selskab (SE). Almindelige Bestemmelser, Arti-

kel 1 siger:  

 

 På Fællesskabets område kan der stiftes selskaber i form af europæi-

ske aktieselskaber (Societas Europaea) på betingelser og efter regler, 

der er fastsat i denne forordning. 

 Et SE-selskabs kapital er fordelt på aktier. Hver aktionær hæfter kun 

for et beløb svarende til den kapital, den pågældende har tegnet. 

 Et SE-selskab har status som juridisk person. 

 For medarbejderindflydelsen i et SE-selskab gælder landenes egne 

bestemmelser. 

 

421 O 

2001 Dops systemet sælges af EDB-gruppen til Mark-Information, da Dops blev 

skiftet ud med ProMark. Projektet køres som en teknisk opdatering, selvom 

der er tale om et totalt skift af system. 

 

421 I 
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2001 

forts. 

”Big Bang” på alle lokationer og funktionsområder er planlagt til at ske sam-

tidig den 31. december 2003. Det er en stor sag, hvor det forventes, at der 

skal bruges omkring 67 mandeår leveret af ca. 20 fra forretningen, 20 info-

folk og 10 eksterne konsulenter. Undervejs siges der farvel til mainframen 

og goddag til Windows 2000 og Oracle, som ar valgt til platform for syste-

met. 

 

422 I 

2001 Selskabets systemer til produktstyring skal omlægges med endnu et projekt, 

der er kaldet ”LIME”, Lifetime Management of Engine documentation. Pro-

jektet har en planlagt afslutning pr. 1. januar 2004. 

De systemer som anvendes af København, Holeby og Alpha’s PSP/ASP skal 

omlægges til et fælles totakt og firetakt system. Det fælles system baseres på 

systemet i iMAN. 

 

423 I 

2001 De første projekter med de nye store propellere type VBS1800 og VBS1940 

behandles. 

 

424 P 

2001 I december 2001 startes markedsføringen af den nye L21/31 fremdrivnings-

motor. GenSet versionen blev introduceret af Holeby allerede i januar 2001. 

 

425 A 

2001 Svendborg Værft lukker i 2001,og endnu en god gammel kunde forsvinder. 

 

426 O 

2001 Antal ansatte den 31. december 2001 er 646 fordelt på 182 funktionærer, 412 

timelønnede og 52 lærlinge. 

 

426 O 

2002 Wärtsilä overtager den hollandske propellerfabrikant Lips, den ene af ver-

dens førende leverandører af både faste propellere og CP propellere i 2002. 

Dermed styrker de deres markedsposition. 

 

  

2002 De 1. februar 2002 indføres en ny MAN B&W Diesel organisation ???? 

 

427 O 
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2002 Den 15. marts 2002 fremlægger Claus Windelev en forklaring på den over-

ordnede organisations målsætning og samspillet med den nye danske Fire-

takt-DK organisation. Formålet med den nye organisation er at skabe en 

bedre overordnet koordination på tværs af de strategiske forretningsenhe-

der, hvoraf der er fem, Totakt, Firetakt Medium Speed, Firetakt High Speed, 

Turbolader samt Heating Technology. 

Med hensyn til Firetakt Medium Speed, så dækker denne over selvstændige 

forretningsenheder i tre forskellige lande, Tyskland, Frankrig og Danmark. 

Firetaktaktiviteterne i England er alle dækket ind under Firetakt High 

Speed. 

For bedre at kunne koordinere aktiviteterne på tværs af landegrænserne og 

for at skabe en fælles politik udadtil, samt overfor kunderne at kunne frem-

stå som ét firma, er ansvaret for det overordnede resultat koncentreret i tre 

separate områder. Disse er en Marine Division, der ledes af Dr. W. Lausch, 

en Power Plant Division, der ledes af F. Bobinger samt Diesel Service, der 

indtil videre ledes af en Servicekomite. 

 

428 O 

2002 Det uformelle og ofte ustrukturerede samarbejde mellem havnens maritime 

service virksomheder struktureres fra juni 2002 i et netværkssamarbejde, 

”Ship Stop Frederikshavn” med fiskeri- og coasterflåden, der opererer  i og 

omkring Nordsøen som målgruppe. Hurtig ekspedition med færrest mulige 

liggedage i forbindelse med service eller reparations opgaver blev garante-

ret. Virksomhederne er DOF, Dansk Overfladebehandling, Marine El, Fre-

derikshavn Bedding og Skibsværft, rådgivende skibsingeniør VMA Consult, 

MAN B&W Diesel og Service Center Danmark. Samarbejdsaftalen var en 

gentleman aftale uden juridiske skriverier – på havnen er en mand en mand! 

 

428 H 

2002 Efter terroraktionen i New York den 11. september 2001 vedtog FN’s sø-

fartsorganisation, IMO, i 2002 en række tiltag, som skulle forebygge, at 

skibsfarten og havnefaciliteter kunne anvendes i forbindelse med internati-

onal terrorisme. Blandt tiltagene var indførelsen af sikringsalarmer i skibe-

ne, sikringsniveauer og adgangskontrol. De nye regler hedder; International 

Ship & Port Facility Code – ISPS koden. ISPS områder bliver synet og certifi-

ceret enten af Søfartsstyrelsen eller af klassifikationsselskaberne. 

 

428 H 

2002 Jens Peter Faldt bliver projektleder på ”Lager-projektet” fra 1. april 2002. 

 

429 F 

2002 Leder af Service Center Danmark, Poul Knudsgaard fratræder den 30. april 

2002. 

 

430 H 
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2002 Den 1. maj 2002 tiltræder Tom Samson som chef for Service Center Dan-

mark. Afdelingen, der omfatter kaj og bedding, værksteder og rejsemontø-

rerne i nord og syd, arbejder på en ny vision, ledelsesfilosofi og udvikling 

med kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed i fokus. 

Der arbejdes med strategisk kompetenceudvikling, hvor første trin er at 

etablere en database, som giver overblik over de samlede kvalifikationer for 

montørkorpset. Det sker med systemet Map Of Intellectual Capital, MOIC, 

der skal støtte montørmestrene til, at sammensætte de rigtige teams fra nord 

og syd til fælles serviceopgaver. Den 26. august 2002 opstartes pilotprojektet 

med 10 medarbejdere fra –H og –F, der skal teste database-systemet på 

EUC-Nord. 

Databasen skal desuden anvendes i forbindelse med opkvalificering og ud-

vikling af montørkorpset til fremtidig efterspørgsel, hvor kundetilfredshe-

den skal øges ved, at skabe resultater, der overstiger kundens forventninger. 

  

431 H 

2002 Fra 1. maj 2002 flytter Andreas Andreasen til Strategi og Marketing Support 

med reference til Finn Andersen. 

 

432 A 

2002 Med indførelse af selvforvaltende grupper besluttes det at synliggøre grup-

pernes mål og målopfyldelse i afdelingerne. Fra at være en opgave for pro-

duktionsledelsen, at holde kursen mod målet, er det nu en opgave for med-

arbejderne på gulvet at nå målene og finde løsninger ved afvigelser. Der 

opsættes et sæt kurver som opdateres hver måned, samt ”trafiklys”, der in-

dikerer den generelle situation: 

 

 Grønt lys: Det kører, vi er på sporet 

 Gult lys: Pas på! 

 Rødt lys: Stop, aktion er påkrævet 

 

Udover ovennævnte findes der selvfølgelig rundt omkring andre opfølg-

ninger med grafer for leveringstidsoverholdelse, tidsforbrug, lageraktivite-

ter osv. 

 

433  F 

2002 Den 2. juni 2002 er der ansat 606 medarbejdere. 

 

433 O 

2002 I sommerperioden i 2002 har Service Center Danmark montører udstatione-

ret i Shanghai, Kina, i Manila, Filippinerne og i Istanbul, Tyrkiet. De udad-

vendte aktiviteter har også medført deltagelse i sikkerheds- og beredskabs-

kursus på Esbjerg Brandskole, en forudsætning for kommende opgaver på 

olieplatformene i Nordsøen. 

 

434 H 
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2002 I sommeren 2002 afholder koncernen licensmøder med deltagelse af blandt 

andre, ledende repræsentanter for skibsbygningsforeningerne i Japan, Korea 

og Europa i København for totakt og i Augsburg for firetakt. En konklusion 

fra møderne er, at svigtende konjunkturer i verdenshandelen giver formind-

sket efterspørgsel og skibskontrahering i de næste 3-4 år, en situation vi og-

så skal forholde os til i vores bestræbelser på, at forbedre indtjeningen i Fire-

takt-forretningen. 

 

435 O 

2002 Konsulentfirmaet Knight Wendling fra Düsseldorf i Tyskland, som er speci-

alister i støberierhvervet og som har fået til opgave at gennemanalysere stø-

beriet af hensyn til dets fremtid, afleverer deres rapport den 12. september 

2002. Rapporten fastslår frem for alt, at støberiet er i stand til at levere et 

økonomisk tilfredsstillende resultat og gods til markedspriser.  

 

436 S 

2002 Service Center Danmark bliver Authorized Repair Shop, ARS for Ruston og 

der er allerede en del store serviceopgaver under afvikling, For eksempel 

har garanti- og vedligeholdelsesarbejde på 10 Ruston lokomotivmotorer i 

Syrien givet ca. 50 ugers arbejde. 

 

437 H 

2002 Ved et møde i Saint Nazaire den 22. oktober 2002 forlænges ARS-aftalen 

med Pielstick. Det aftales at samarbejde om en offensiv markedsføring over 

for rederne i Alpha’s nærområde. 

 

438 H 

2002 Den 7. november 2002 fejrer Klub 1 MAN B&W Frederikshavn 100-året for 

sin stiftelse. 

 

439 F 

2002 Den første bindende kontrakt på den nye L21/31 skrives den 28. november 

2002. Det er et anlæg med en 6L21/31, AMG11EV gear, VBS640 propeller og 

AT2000 automatik til rederiet Albros i Istanbul, Tyrkiet, der har beordret et 

River-sea skib til de russiske flodvandveje. Leveringstiden er september 

2003. 

 

440 M 
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2002 Pr. ultimo 2002 udgiver firetakt-ledelsen Strategiplan 2002-2005 med revide-

ret forretningspolitik og strategi. Udsigten til lave kontraheringer i planpe-

rioden er en kraftig udfordring for den fortsatte eksistens af den nye Firetakt 

forretningsenhed og troværdigheden i planen er truet. 

Strategien, der skal føre frem til en indtjening, der lever op til de økonomi-

ske mål har følgende hovedpunkter: 

 

 Forbedring af serviceniveauet til vore kunder. 

 Forøgelse af markedsandel på firetakt propulsion. 

 Forøgelse af markedsandel på matine GenSets. 

 Styrkelse af vort stationære salg i udvalgte områder. 

 Optimering af propellerforretningen. 

 Fastholdelse/udbygning af licensforretningen. 

 Optimering af produktionen. 

 Kontinuerlig udvikling af vor produkter. 

 Cost down aktiviteter på det nye motorprogram. 

 Fokus på service. 

 Omkostningsbevidsthed indenfor alle områder. 

 Optimering af medarbejderinformation. 

 Personaleudvikling. 

 

441 O 

2002 Alpha Big Bandet går i sig selv i 2002. Det blev til 16 rigtig gode år for ban-

det med en bred vifte af swingmusik ved interne arrangementer, præsenta-

tion af nye motorer i Prøvehuset, festarrangementer for Fællesklubben og 

koncerter ude omkring, sågar i udlandet.  

 

  

2002 Den 17. december 2002 vedtages virksomhedens alkoholpolitik, der skal 

medvirke til at skabe en attraktiv, god, udviklende, sund og tryg arbejds-

plads, som fastholder virksomhedens gode image med hensyn til levering af 

kvalitetsprodukter og den bedste kundeservice i et godt arbejdsmiljø. 

Alkoholpolitikken skal forebygge alkoholproblemer blandt de ansatte og 

tilbyde hjælp til medarbejdere, der har et alkoholproblem. 

 

441 Å 

2003 Pr. 1. januar 2003 træder en ny fælles nord/syd aftale for rejsemontørerne i 

kraft. 

 

442 H 

2003 Den 1. januar 2003 testes prototypen af ODF-koblingen. Den er udviklet i en 

fart og skal leveres til et containerskib ved Sietas Werft med en VBS1460 

propeller, hvor bladene i øvrigt er bladdesign nr. 1600. 

Propellerordren betyder en revival af Alphas tidligere tætte samarbejde med 

Sietas. 
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2003 I dagene 18. og 19. februar 2003 afholdes der verdenspremiere på den knast-

akselløse, elektroniske S50ME-C motor. Det er den største maritime begi-

venhed i mere end 10 år. Arrangementet for de 300 gæster fra 29 lande ind-

ledes med en konference i Coloseum og kulminerer med fabriksbesøg og 

opstart af vidunderet – den første kommercielle udgave af ME-motoren. 

Den skal i øvrigt installeres i en ny kemikalietanker, som vores gode kunde, 

rederiet Odfjell bygger på Kleven Florø værftet i Norge.  

 

  

2003 Det blev tidligt i 2003 besluttet, at Alphas ISO 9002 og Holebys ISO 9001 cer-

tifikater skulle lægges sammen til et certifikat, og at det skulle gøres samti-

dig med konverteringen til den nye ISO 9001-2000 standard. 

Foruden sammenlægningen skal Konstruktion, Salg og Service indarbejdes 

og på toppen af det, besluttes det også at implementere Service Center 

Danmark under samme certifikat, så opgaven bliver meget stor. 

De gamle kvalitetshåndbøger skrottes og nye opbyges som et interaktivt 

Internet Kvalitets- & Miljøsystem. 

Forandringsprocessen lægges ud til en projektgruppe på 33 mand, fordelt 

på alle afdelinger fra begge lokationer. Gruppen fik hurtigt navnet ”Sno-

ghøjgruppen”, da kick-off var på Snoghøj ved Fredericia. 

Den 26.-27. juni 2003 auditerer Dansk Standard MBD-F og SCD-F den 16. 

september MBD-H og efter nogle justeringer modtages certifikatet allerede i 

november 2003. 

 

443 O 

2003 SAP R3, DS ISO 9001-2000, ISO 14001 er under implementering. 

 

444 O 

2003 På baggrund af, at Firetakt Danmark med faldende priser og høje stigende 

omkostninger hverken i Frederikshavn eller i Holeby eller sammen kan leve 

op til MAN’s krav om en overskudsgrad på 5%, er det overordnet besluttet, 

at antallet af produktionssteder skal reduceres for derved at reducere om-

kostningerne. Derfor startes i foråret 2003 en forundersøgelse i samarbejde 

med det tyske konsulentfirma Management Engineers, der tilendebringer 

deres arbejde i efteråret 2003. Ledelsesgruppen fremsender resultatet visen-

de et fremtidigt forretningskoncept til direktionen, der behandler det og 

fremsender en indstilling til behandling og beslutning i bestyrelsen for det 

danske aktieselskab. 

 

445 F 
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2003 Som resultat af en af de workshops der blev afholdt under Marketingmødet 

i Augsburg i foråret 2003, er der i maj nedsat en international Offshore Pro-

ject Group, som skal udarbejde et oplæg til en strategi, der fører frem til me-

get større markedsandele for medium-speed og high-speed i de forskellige 

markedssegmenter med både skibe og platforme indenfor den globale olie- 

og gasbranche. Projektgruppen er bemandet med: 

 

 Steven Birdsall, MB-Houston – projektleder 

 Harald Fondenær, MB-Norway 

 Mike Madely, MBD_Ltd 

 Ralf Losch, MBD-A 

 Andreas Andreasen, MBD-F & -H  

 

Alle relevante aspekter i denne meget krævende branche med mange for-

skellige rig typer og et hav af forskellige teknisk avancerede specialskibe 

analyseres. Lande som USA, Norge, England og Singapore dominerer bran-

chen, men også Danmark er med helt i front. Brasilien, Kina, Angola og lan-

dene ved Det Kaspiske Hav er de nuværende vækstcentre med masser af 

olie og gas, der venter på at blive udvundet. 

Konkurrencen er ben hård med Caterpillar, Rolls-Royce og Wärtsilä som de 

største spillere, hvor de to europæiske motorbyggere har opbygget deres 

propulsion ekspertise til et så højt niveau, at de sætter standarden for mar-

kedets mest avancerede systemløsninger.  

En kombination af de bedste produkter, integrerede systemløæsninger og en 

omfattende on-site serviceopbakning er hvad der skal leveres, for at blive en 

betydende spiller i offshore. Rapporten, der udarbejdes i form af en Business 

Plan, skal fremlægges inden årsskiftet 2003. 

 

446 O 

2003 Den 20. maj 2003 udgives den endelige gearrapport, ”Evaluation of the Gear 

Business for small Propulsion”. Rapporten der er baseret på køb af gear 

gennem en strategisk alliance med en af vores gearkonkurrenter, konklude-

rer at gearforretningen bør fortsætte in-house, da fremskaffelse udefra i 

hvert af de studerede alternativer vil medføre forringelse af forretningsom-

rådets økonomiske resultat. 

 

  

2003 Service Center Danmark har i 2003 endnu en gang fået en stor opgave på en 

motor fra et andet af koncernens selskaber. Det er Molsliniens katamaran-

færge fra Incat på Tasmanien M/F ”Mads Mols”, der skal have nyt stativ og 

bundkar på en af de fire 20RK270’ere. Den skal tages ud af skibet og strippes 

i fabrikkens montageafdeling.  

I november leverer Ruston det nye gods, hvorefter motoren samles og gen-

monteres ombord med efterfølgende opstart og prøvetur i december. 

 

447 H 
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2003 Den 19. august 2003 accepterer Vorstand, at vi fortsætter med at være gear-

udvikler og gearfabrik. 

 

447 G 

2003 I maj 2003 bliver Alpha-gear nummer 1200 samlet i montagen. Jubilæums-

gearet er type AMG28EV og skal leveres til Karstensens Skibsværft i Skagen, 

hvor det skal installeres i en ny trawler til Pauric Conneely fra Irland. 

 

448 G 

2003 Året 2003 blev bemærkelsesværdigt på flere måder. Totaktområdet i MBD 

fik det fjerdebedste resultat i firmaets historie og hele marinemarkedet var 

året igennem præget af hektisk aktivitet med en formidabel beordring af nye 

skibe af alle typer. Dette medførte en beordring af motorer, som oversteg alt, 

hvad vi har set de seneste 20 år. 

Redernes interesse for hurtig levering af specielt feeder-skibe sikrede en god 

ordreindgang på MC-motorer hos os  i Frederikshavn. 

 

449 O 

2003 Ørskov Stålskibsværft lukker i 2003, den vel nok største enkeltkunde i 

Danmark. Der er fra værftets start i 1958 har fået leveret 147 motoranlæg og 

vi så meget frem til at skulle levere motor nummer 150. Det samme gjorde 

værftet, da de ved en festlig lejlighed var blevet stillet i udsigt, at den var 

gratis og de så frem til, at det blev en 8S50MC-C’er. 

 

450 O 

2003 Det sidste og eneste værft i Danmark, der bygger skibe i MAN Diesel, Fre-

derikshavns effektområde er efter 2003 Karstensens Skibsværft i Skagen. 

 

451 O 

2003 Den 10. november 2003 ankommer færgen M/V ”Banasa” tilhørende det ma-

rokkanske rederi Comarit, der sejler rutefart mellem Tanger og Algeciaz. 

Hun er en ælder dame, der skal have udskiftet fire gamle B&W hovedmoto-

rer type 6S50HU fra 1974 med fire nye 8L27/38 motorer. Service Center 

Danmark er hermed sprunget ud i sin tredje store total entreprise på overha-

ling/udskiftning af store hovedmotoranlæg. 

 

451 H 

2003 Den 3. december 2003 fejres 100-årsdagen for CP propeller patentets under-

skrivelse i 1903. Dagen blev fejret med en jubilæumskonference med ind-

budte repræsentanter fra rederier, værfter, skibskonsulenter og ikke mindst 

den internationale fagpresse. Ved samme lejlighed underskrev Claus Win-

delev en samarbejdsaftale med J.J. Kappel A/S vedrørende anvendelse af 

Kappel-designede tipfinne blade til vores propellere. Efter en lang række 

tekniske foredrag var der rundvisning i fabrikken, hvor jubilæumspropelle-

ren, en VBS1460 til en 16.400 tdw. kemikalie tanker kunne beses. Vi tog med 

det store arrangement et skridt hen imod, at blive kendt og accepteret som 

fuldblods leverandør af CP propellere. 

 

452 P 
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2003 På SU-mødet den 9. december 2003 giver Claus Windelev en status på re-

struktureringsprojektet, hvor det tyske konsulentfirma, Management Engi-

neers, ME har fremlagt deres rapport, og som har resulteret i en anbefaling 

til Vorstand fra vores Ledelsesgruppe. Men Vorstand har besluttet, at en 

eventuel beslutning først træffes i 2004, forår eller sommer. Claus Windelev 

viste de syv alternativer, som konsulentfirmaet har regnet på: 

 

1. Optimering af begge lokationer. 

2. Flytte Frederikshavn til Holeby. 

3. Flytte Holeby til Frederikshavn. 

4. Flytte Frederikshavn til Holeby og bibeholde en satellit i Frederiks-

havn. 

5. Flytte Holeby til Frederikshavn og bibeholde en satellit i Holeby. 

6. Konsekvenserne af at have 7 egenproducerede totakt motorer. 

7. Konsekvenserne af at have 11 egenproducerede totakt motorer. 

 

Dette skal suppleres med nogle markedsanalyser for såvel totakt som fire-

takt. Derudover skal der beregnes på konsekvenserne på budgettallene. 

  

  

2003 Den 11. december 2003 fremsender de ansatte i Holeby et brev til bestyrel-

sesformand Leif Juul Jørgensen, Vorstands medlem Peter Sund Petersen og 

direktør Claus Windelev med deres synspunkter, ideer og forslag vedrøren-

de restruktureringen af Firetakt Danmark og ME’s syv modeller. 

De fremlægger en ”ottende model”, der omfatter 14 punkter som alle argu-

menterer for at alt samles i Holeby, også firetakt fremdrivningsaktiviteterne. 

De tilbageblivende aktiviteter i Frederikshavn omdannes til produktion af 

totakt motorer, gear, propellere og støbte motoremner. 

Ledelsesmæssigt foreslår de, at det fulde ledelsesansvar og kompetencer for 

MBD Danmark skal ligge i København med en lokal ledelsesgruppe i Hole-

by, der skal sikre at enheden er funktionsdygtig og effektiv. 

 

  

2003 Der har været en pæn ordreindgang i 2003 både for firetakt anlæg, totakt 

anlæg, separat solgte propellere og på havnen, det betyder, at der ved årets 

udgang et meget højt aktivitetsniveau i alle værksteder både i Holeby og 

Frederikshavn. 

Indtjeningen er ramt hårdt af høje garanti- og kulanceomkostninger i for-

bindelse med forbedringer af cylindertilstanden på L27/38’eren og utilsigte-

de omkostninger ved introduktionen af L21/31’eren. 
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2004 Selskabets systemer til produktstyring skal omlægges med endnu et projekt, 

der er kaldet ”LIME”, Lifetime Management of Engine documentation. Pro-

jektet har en planlagt afslutning pr. 1. januar 2004. 

De systemer som anvendes af København, Holeby og Alpha’s PSP/ASP skal 

omlægges til et fælles 2-takt og 4-takt system. Det fælles system baseres på 

systemet i i-MAN. 

 

  

2004 I 2004 er der ”udsalg” af maskiner,  blandt andre de store stativbearbejd-

ningsmaskiner, Køllmann portalfræser og GSP-boremaskine, lukning af ”lil-

le bearbejdning” samt stop af bearbejdning af firetakt motorstativer. 

Outsourcing af mange mindre dele intensiveres. 

 

  

2004 Den 12. februar 2004 fremsender Fællesklubben på vegne af alle medarbej-

dere på Alpha et engelsksproget brev til Vorstand som supplement til ME 

rapporten vedrørende restruktureringen af Firetakt Danmark. Brevet berø-

rer ikke Holebys udspil, men fremhæver Alphas unikke og omfattende 

fremdrivningskoncept med medarbejdernes tilhørende ekspertise i hele 

virksomheden, der har positioneret Alpha som en stærk og vidende samar-

bejdspartner i forhold til markedsbehov og konkurrenterne. Der argumente-

res med det brede spekter af fordele, der er ved at samle den fremtidige fire-

takt enhed i Frederikshavn med god infrastruktur, ekspertise, produktion 

og service af komplette firetakt og totakt fremdrivningsanlæg, GenSets og 

separate propellersystemer. 

  

  

2004 Den internationale Offshore Project Group fremlagde sin business plan for 

styregruppen med Dr. Spindler og Dr. Lausch i spidsen i marts 2004. 

 

  

2004 Pr. 31. marts 2004 forlader direktør Claus Windelev stillingen som direktør 

for Firetakt Danmark efter tre år. Carsten Sørensen overtager midlertidigt 

stolen 

 

  

2004 Alphatronic 2000 system nummer 100 leveres i april 2004 til en nybygning 

ved Karstensens Skibsværft i Skagen. Det indgår i en pakke med 8L21/31, 

56VO28E og VB860 propellersystem. 
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2004 På et ekstraordinært SU-møde den 19. april 2004 i København informerer 

Vorstand med Hans-Jürgen Schulte, Fritz Pape, Stefan Spindler og Peter 

Sunn Pedersen SU-medlemmerne om, at ledelsen sammen med konsulent-

firmaet ”Management Engineers” i ca. 1 år har beskæftiget sig med konse-

kvensberegninger på en eventuel restrukturering af MBD- DK Firetakt. Af 

økonomiske årsager har det været nødvendigt at udskyde beslutningen til 

år 2004.  

Der har som bekendt været regnet på syv forskellige scenarier, og dertil 

kom et ottende scenario, som blev foreslået af klubberne i Holeby. En be-

slutning om en eventuel restrukturering er ikke et direktionsanliggende, 

men derimod et bestyrelsesanliggende i henhold til dansk lovgivning. Di-

rektionens forslag til et fremtidigt setup i MBD-DK Firetakt, som det vil bli-

ve forelagt bestyrelsen den 23. april 2004, blev gennemgået. 

 

  

2004 Den 23. april 2004 bliver en skæbnedag. Bestyrelsen besluttede på et ekstra-

ordinært bestyrelsesmøde i dag, at gennemføre en restrukturering af det 

danske Firetakts forretningsområde.  Det indebærer, at produktions- og ser-

viceaktiviteterne koncentreres i Frederikshavn, idet de eksisterende kerne-

produkter vil blive opretholdt. De nuværende engineering- og salgsfunktio-

ner vil blive bibeholdt i Holeby med ca. 90 medarbejdere.  

Restruktureringen gennemføres i løbet af 2004 og 2005 idet de allerede 

iværksatte bestræbelser på at outsource dele af produktionsprocessen vide-

reføres, hvor dette måtte være en fordel. 

Restruktureringen gennemføres med det formål, at sikre et rimeligt afkast 

og dermed at sikre arbejdspladser i Firetakts området på længere sigt. 

Restruktureringen vil desværre indebære, at arbejdsstyrken må reduceres 

med knap 300 medarbejdere i Holeby, mens der vil ske en vis forøgelse i 

Frederikshavn. Produktionen i Holeby skal derfor lukkes ned for dermed at 

spare omkostninger. Budskabet overbringes af bestyrelsesformand Leif Juul 

Jørgensen og koncerndirektør Peter Sunn Pedersen. 

 

  

2004 Som et resultat af offshore gruppens anbefalinger etableres på et styregrup-

pemøde den 12. maj 2004 i Augsburg en permanent gruppe, International 

Offshore Group, IOG med et fast medlem fra hver af følgende lokationer: 

MBD-Houston, MBD-A, MBD-F, MBD-Singapore og MBD-Brazil. Gruppen 

ledes af Steven Birdsall fra Houston-kontoret. IOG skal gennem en koordi-

neret og proaktiv indsats sikre, at koncernen bliver en anerkendt aktør i den 

globale offshore branche. Den første kontrakt indgås den 12. juli 2005 ved 

Labroy Shipyard i Batam i Indonesien på et dobbeltskruet anlæg til et 120 

tons Anchor Handling Tug og Supply skib. 
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2004 

forts. 

Usikkerheden om hvilken beslutning man ville nå frem til herskede helt 

frem til bestyrelsesmødet for såvel direktionen, ledelsesgruppen og medar-

bejderne, og hvorfor så lige Holeby? 

 

 Forventningen om kraftigt fald i skibsbygningen af store skibe i Eu-

ropa  

 Dette som følge af en kraftig ekspansion i skibsbygningen i Kina, som 

ønsker at blive verdens største skibsbygningsnation 

 Hjemmemarkedet for egenproducerede marine GenSets må derfor 

forventes at falde 

 Markedet for stationære GenSets er – og vil blive en sekundær forret-

ning i forhold til det maritime 

 Markedet for firetakt propulsion er stigende – godt nok til lave priser, 

men det er et marked, som ikke vil flytte til Asien for så vidt angår 

europæiske redere som følge af skibenes størrelse 

 Produktionen i Holeby lever af GenSets, hvorimod produktionen i 

Frederikshavn har en større palette: firetakt motorer, totakt motorer, 

gear og propellerudstyr, servicecenter på havnen og støberi 

 totakt produktionen har gennem flere år været den del med den stør-

ste indtjening, og det er den fortsat 

 Summa summarum, Holeby mister sit nærmarked, Frederikshavn 

har større bredde og basis for totakt produktion i minimum de kom-

mende 3-5 år. 

 

  

2004 

forts. 

Alle forretningsområder i fællesvirksomheden fortsætter uændret i den nye 

struktur og det prioriteres højt, at vi bevarer kontinuitet i forhold til vore 

kunder på alle markeder, herunder også GenSet markedet. 

 

  

2004 Straks efter beslutningen om nedlukning af produktionen i Holeby den 23. 

april 2004 begyndte forberedelserne til flytningen til Frederikshavn. 

Planlægningsfasen, kaldet ”blue print” fasen, strækker sig fra 4. juni til 1. 

oktober 2004. Som projektleder deltager Jørn Marcussen fra konsulentfirma-

et Valcon og Sascha Schuth fra Management Engineers i denne første fase. 

Den planlagte implementeringsfase løber frem til 1. juli 2005, hvor alt skal 

være på plads. 

 

  

2004  

 

Den 15. juni 2004 tiltræder Lars Bonderup Bjørn stillingen som ny direktør 

for MBD Firetakt-Danmark. 
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2004 I 2004 ændrer koncernledelsen det 18 år gamle logo, men fastholder firma-

navnet MAN B&W Diesel A/S. Formålet er, at det nye logo skal styrke en 

fælles fremtræden for koncernen i markedet. 

For Firetakt Danmark må navnene Alpha Diesel og Holeby Diesel ikke an-

vendes længere. Navnet Alpha har igennem 106 år været et godt ord, nær-

mest et begreb i marinebranchen og det kan siges på alle sprog. Kunder 

rundt om i verden kendte Alpha-navnet og kunne let relatere det til vores 

firma og produkter, og så gav det ikke mindst alle medarbejdere en fælles 

identitet, så det gjorde ondt på mange gamle Alpha-folk, da det ikke længe-

re var ”comme il faut” at anvende det. 

 

  

2004 Den 25. juni 2004 afholdes kick-off møde på restruktureringsprojektet.  

 

463 F 

2004 Den 1. juli 2004 indfører Danmark nye regler om terrorsikring af skibe og de 

havneområder, der betjener international skibstrafik. 

Efter terroraktionen i USA den 11.9. 2001 vedtog FNs søfartsorganisation, 

IMO, året efter en række tiltag, som skulle forebygge, at skibsfarten og hav-

nefaciliteter kunne anvendes i forbindelse med international terrorisme.  

Blandt tiltagene var indførelsen af sikringsalarmer i skibene, sikringsni-

veauer og adgangskontrol. De nye regler kom til, at hedde: International 

kode for sikring af skibe og havnefaciliteter (eller på engelsk: International 

Ship & Port Facility Code – ISPS koden).  

Disse internationale bestemmelser er desuden fulgt op af en Forordning om 

bedre sikring af skibe og havnefaciliteter fra EU. Såfremt en terminal (havn) 

ikke vil indgå i en sikringserklæring, skal skibene udfærdige en sikringser-

klæring som skal kunne fremvises for myndighederne på forlangende. 

 

  

2004 I et interview i Børsen den 29. juli 2004 informerer koncerndirektør Peter 

Sunn Pedersen blandt andet om, at MAN B&W investerer 100-180 mill. Kr. i 

at samle produktionen af dieselmotorer i Nordjylland og at: ”det ville være 

vanvittigt af os at bruge pengene på sammenlægningen, hvis vi ikke troede 

på, at det kunne overleve mere end to-tre år”, og forklarer videre: ”vi er inde 

i markedet for mindre skibe, som benytter firetaktsmotorer. Der bygges år-

ligt 3-400 mindre specialskibe i Europa, og dette marked vil helt eller delvis 

bestå, så derfor er der idé i at have en vis produktion her”. 

 

464 D 
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2004 I august 2004 udformede ledelsen en ny profitcenter og kostcenter organisa-

tionsstruktur, der består af seks selvstændige profitcentre med egen besty-

relse og ledelsesgruppe med ansvar for egne bundlinie, samt et antal kost-

centre. Der skabes synlighed og transparens i forretningen, der vil vise hvor 

pengene tjenes og hvor de tabes som afgørende bidrag til udvikling af for-

retningen. Samtidig besluttedes det, at områderne GenSet salg, engineering 

og service i Holeby ikke skal flyttes til Frederikshavn.  

 

465 O 

2004 I weekenden 11. – 12. september 2004 var 23 Holeby-medarbejdere med led-

sagere på informationstur til Frederikshavn som et led i ledelsens ønske om 

at tilbyde nye jobs efter nedlukningen af motorproduktionen i Holeby. 

Til besøget var alle sejl sat til i en charmeoffensiv med information om Fre-

derikshavner-virksomheden, produkterne, historien, faciliteterne, minimes-

se i Det Musiske Hus med stande fra Kommunen, Erhvervsrådet, ejen-

domsmæglere, Arbejdsformidlingen, Tilflytterservice samt diverse forenin-

ger fra kultur- og fritidslivet. Kollegerne var indlogeret på Sæby Søbad med 

indlagt gåtur langs strandpromenaden og i den gamle bydel, guidet af tu-

ristchefen. Søndagen blev brugt til en guided rundtur i Frederikshavn, til 

byens seværdigheder med afslutning og frokost på Restaurant Penna, hvor 

borgmester Erik Sørensen fortalte om kommunens forandringsproces efter 

værftslukningerne. 

Det viste sig senere, at kun fire eventyrlystne medarbejdere rykkede teltpæ-

lene op og flyttede til Frederikshavn, De øvrige fandt beskæftigelse i deres 

egen ende af landet. 

 

466 Å 

2004 MBD-DK Firetakt undergår store forandringer med restrukturering og ind-

førelse af en profitcenterstruktur pr. 1. oktober 2004 med økonomisk ikraft-

træden pr. 1. januar 2005. Formålet med forandringerne er at trimme organi-

sationen og gøre den mere konkurrencedygtig ud fra et globalt perspektiv. 

Restruktureringsprojektet er primært et besparelsesprojekt, hvor produkti-

onskapaciteten omlægges, så kapacitetsomkostninger reduceres. Profitcent-

rene skal give forretningen en klarere fokusering og fremadrettet vækst, så 

der opnås en fremtidssikret sund forretning med en fornuftig indtjening, der 

lever op til den tyske ledelses resultatmål. Det skal gøres ved at: 

 

 Udvikle forretningen og dermed rette blikket mod markedet og kon-

kurrenterne, og ikke indadtil 

 Have fokus på forretningen, herunder de specifikke markeder, der 

knytter sig til hvert profitcenter 

 Fokusere på indtjeningen i forretningerne frem for en flytning af for-

retningen 

 

467 O 
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2004 Profitcentrene ledes af: 

 

Kostcentrene ledes af: 
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2004 Blue-print fasen for restruktureringen slutter 1. oktober 2004, hvor detail-

planer og budgetter godkendes. Kick-off for implementeringen sker den 12. 

oktober. Planen er meget stram, en kæmpeopgave med mange store udfor-

dringer, ikke mindst på grund af de store ordremængder, der skal leveres 

fra fabrikkerne i både nord og syd. 

Implementeringsfasen omfatter følgende aktiviteter: 

 

 GenSet salg, service og engineering samt visse økonomi- og persona-

lefunktioner forbliver i Holeby og integreres i ny profitcenterstruktur 

indført pr. 1. oktober 2004. Fremover vil der være ca. 120 medarbej-

dere i Holeby og ca. 700 i Frederikshavn. 

 Knastakselproduktionen flyttes fra Holeby til Frederikshavn. Ned-

tagningen af det første knastaksel bearbejdningscenter igangsættes i 

december 2004. 

 Plejlstangsproduktionen flyttes fra Holeby til Frederikshavn. Flytnin-

gen igangsættes i december 2005. 

 Motormontage af GenSets begynder i Frederikshavn pr. januar 2005. 

Ifølge planen vil der i Holeby blive motormontage på 23 GenSets i 

2005, hvorefter det er definitivt slut med motormontage i Holeby ved 

udgangen af maj 2005. 

 Salg af bygninger i Holeby. Forhandlinger er igangsat, eventuelt ba-

seret på ”sale-and-lease-back” betingelser. 

 Salg af krumtap udstyr. Forhandlinger er igangsat. Aktiviteten for-

ventes at blive i Holeby under nyt ejerskab. 

 Outsourcing af automatik-afdelingen i Holeby er afsluttet med lokal 

virksomhed. 

 Salg af øvrige maskinpark påbegyndes i 2005. 

 Testudstyr til afprøvning af GenSets flyttes fra Holeby til Frederiks-

havn. Flytningen fra stand 5-6 er påbegyndt i november. Afprøvning 

på stand 1-4 kan stadig foregå. 

 Flytning af lageret i Holeby til Frederikshavn afventer, at vi får fælles 

IT systemer med SAP/R3 i 1. kvartal 2006. 

 Flytning af dele til Frederikshavn. Relevante dele for bygning af Gen-

Sets flyttes i takt med behovet. 

 Ny lager- og forsendelsesbygning opføres i Frederikshavn og forven-

tes færdig i sommeren 2005. 

 Rekonditioneringsværkstedet i Holeby vil være flyttet til Havneafde-

lingen i Frederikshavn og være fuldt kørende inden årsskiftet. 

 

467 F 
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2004 I dagene 11. til 14. oktober 2004 holder IOG kick-off møde i Augsburg, hvor 

arbejdet starter.  

Deltagerne er: 

 

 Dr. Spindler, delvis 

 S. Birdsall, MBD-Houston 

 R. Cridland, MBD-Ltd 

 S. Goh, MBD-Singapore 

 M. Torres, MBD do Brazil 

 O.G. Eriksen, MB-Norge 

 H. Fondenær, MB-Norge, delvis 

 A. Andreasen, MBD-F 

 R. Hedemark, MBD-F 

 R. Losch, MBD-A 

 

468 O 

2004 Den 28. oktober 2004 blev der udleveret 205 opsigelser, hvoraf de første 

medarbejdere fratræder fra januar 2005 og fremefter. Efterfølgende er der 

foretaget 10 opsigelser af tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter. 

 

468 F 

2004 På vores vej op i CP Propellerens grænseland op mod de faste propellere får 

vi i december 2004 den første ordre på en af de store. Det er en VBS 1800-

ODS, der med sin 66oo mm. store diameter  skal trække 15.820 kW fra en 

7S60MC-C hovedmotor fra Kawasaki i en 42.500 dwt Orange Juice Carrier 

fra Kleven Florø værftet i Norge, beordret af rederiet Atlantship S.A., som 

tilhører verdens største producent af citrusfrugter Culturale i Brasilien. Pro-

pellerudstyret skal leveres i januar 2006. 

 

470 P 

2004 Året 2004 viste en enestående vækst i marinemarkedet, der har baggrund i 

den tiltagende globalisering og forventninger om fortsat markant vækst i 

verdenshandelen. 

Den hektiske beordring af skibe og motorer, som prægede 2003, fortsatte 

gennem det meste af 2004, men da værfternes kapacitet i det store hele er 

beordret, faldt ordreniveauet i andet halvår. 

 

471 O 

2004 Ved udgang af 2004 var propellersalget oppe på i alt 80 propellere – ”Vi 

nærmer os de 100”! 

 

472 P 

2005 Wärtsilä overtager i 2005 den tyske motorfabrikant Deutz og trækker mari-

nemotorerne ud af markedet, hvorefter der satses på servicering og reserve-

delsleverancer til eksisterende motorer. 

.  
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2005 Pr. 1. januar 2005 ophører MBD-F’s totakt produktionsaftale med MBD-K. 

 

473 L 

2005 I januar 2005 bliver Diplom Ingeniør Håkan Samuelsson bestyrelsesformand 

for MAN AG og dermed også chef for MAN B&W Diesel, ansvarlig for de 

overordnede politikker og strategier i diesel-gruppen. Samuelsson erklærer, 

at han fokuserer på en positiv virksomhedskultur, der kun kan opnås ved 

samarbejde og at alle ledere foregår medarbejderne med et godt eksempel. 

Åbenhed og samtale er vigtige elementer. Åbenhed er det modsatte af en 

kultur baseret på frygt erklærer han. Vi bør tale åbent om alt, og ikke blot 

feje fejltagelser ind under gulvtæppet. 

Bestyrelsen har sat et højt udbyttemål, der skal nås indenfor højst tre år, 

d.v.s. ved udgangen af regnskabsåret 2007. Kapitalmarkedet forventer et 

godt resultat af os, især nu da de største aktionærer har trukket sig. Kurs-

stigningen for MAN-aktier siden begyndelsen af året afspejler tydeligt mar-

kedets tillid, men også dets forventninger til os.  

 

474 D 

2005 Med udgangen af januar 2005 går adm. direktør Hans-Jürgen Schulte på 

pension og erstattes af direktør Fritz Pape. Pr. 1. februar tiltræder dr. Ste-

phan Spindler Vorstand som nyt medlem. 

 

475 D 

2005 Onsdag den 16. februar 2005 bliver entreprisekontrakten for byggeri af nyt 

lager underskrevet med A. Enggaard A/S og samme dag starter direktør 

Lars Bjørn udgravningen med det første spadestik. 

 

476 F 

2005 Den 8. marts 2005 udpeges Dr. Timmermann til at etablere en udvidet ser-

viceorganisation med nyt navn til markedsføring og indsatsområder. Missi-

on: 

 

”Servicering af kunder gennem ”lifecycle” som en integreret, globalt 

dækkende forretningspartner”. 

 

Under navnet MAN Diesel PrimeServ, hvilket betød, at de danske, tyske, 

franske og engelske service enheder blev samlet under én paraply. Det før-

ste tiltag koncentrerede sig om etablering af et image af fællesskab i marke-

det med en omfattende marketingkampagne, branding af services, opbyg-

ning af service-hubs på vigtige trafikcentre og etablering et Service Acade-

my i Augsburg. 

 

476 H 
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2005 I foråret 2005 udgiver MBD den anden version af vores Extranet, som er en 

perfekt totalløsning for både vores kunder, eksterne organisationer, interne 

og rejsende medarbejdere. Extranettets applikationer, der løbende opdateres 

omfatter informationer til interessenterne: 

 

 Skibsredere 

 Skibsværfter 

 Licenstagere 

 Udlandskontorer 

 Partnere 

 Agenter 

 Klassifikationsselskaber 

 Stationære ejere 

 

Nogle af fordelene ved den nye version er at: 

 

 Store mængder data kan overføres 

 Data, som tidligere af sikkerhedsmæssige grunde blev sendt på CD-

ROM og med kurer, kan nu sendes via web 

 Kortere leveringstid på data 

 Ingen forsinkelse mellem afsendelse af data og kundens modtagelse 

 Let adgang til de seneste nyheder og andre meddelelser 

 

  

2005 Den 25. maj 2005 udgives den samlede ramme med de seks profitcentres 

strategier for perioden 2005-2008, der viser, at selv om der arbejdes i profit-

centre, arbejdes der også i en forretningsmæssig helhed. Strategiarbejdet er 

skat indenfor rammerne af visionen om ”Tilgængelighed, Præcision, Ha-

stighed” og MAN’s mål som skal nås i 2007: ROS > 6,5% og ROCE >18,0%. 

 

  

2005 På restruktureringsprojektets styregruppemøde den 16. juni 2005 erklæres 

restruktureringen, der startede med kick-off den 12. oktober 2004 for afslut-

tet. Projektet er forløbet efter planen, både med hensyn til tid og økonomi og 

der har været mange roser og fornemme udtalelser fra toppens og ejernes 

side. 

Den stramme tidsplan med en ekstrem detaljeret rapporteringsgrad er en 

del af succesen. 

 

  

2005 Den 18. juni 2005 modtager MAN Diesel A/S, Firetakt Danmark Nordea 

Danmark Fondens Erhvervspris for den udviste dynamik og initiativrigdom 

til glæde for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i lokalområdet. 
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2005 Den 26. juni 2005 opgraderes iMAN-versionen fra 8 til version 9, der nu kal-

des Team Center Engineering, TCE og forventes at være i drift fra 1. decem-

ber 2005 for hele firmaet inkl. Firetakt området og dermed erstatte også Al-

pha’s PSP med iMAN. 

 

  

2005 Den 1. juli 2005 blev de tidligere produktionsfaciliteter i Holeby indviet og 

omdøbt til ”Midtlollands Industri- & Erhvervspark”. Det er et moderne 

virksomhedshotel med mulighed for produktion, lager, kontormiljø og til-

hørende administrative faciliteter. Lokale virksomheder flyttede hurtigt ind 

og vores koreanske licenstager STX overtog krumtapbearbejdningen med 

maskiner og folkene. 

 

  

2005 I forbindelse med omdannelse  af MAN B&W Diesel AG, Augsburg til eu-

ropæisk selskab under navnet MAN Diesel SE, skifter det danske selskab 

navn til MAN Diesel A/S. 

 

  

2005 Med udgangspunkt i værdiordene Tilgængelighed, Præcision og Hastig-

hed optimerer Produktion & Logistik de interne processer og organisation 

på vejen mod en restruktureret, moderniseret og strømlinet fabrik. Den 9. 

november 2005 overtager Planlægningsafdelingen det fulde ansvar for alle 

produktionsordrer. For at styrke nærheden til værkstederne er trestøtte-

funktioner placeret midt i fabrikken. Produktionsteknikerne i ét lokale, de-

tailplanlæggerne i et andet og centerlederne og tekniske koordinatorer i det 

tredje. Kapacitetskøb- og opfølgning har fået en fast ressource og der foku-

seres på et stort outsourcing projekt. Derudover opgraderes de selvforval-

tende grupper. 

 

  

2005 Den 10. september 2005 afholdt det nye Firetakt Danmark en forrygende 

opstartsfest i den nye mega-sportshal, Arena Nord. Flere end 1000 kolleger 

og ledsagere deltog i festen, der med Keld Gryholm som konferencier bød 

på taler, ledelses-revy, monolog, solo trompetspil, god mad, sang musik og 

dans. Vorstand var også på pletten, repræsenteret ved Dr. Spindler og Fritz 

Pape, der under middagen begge holdt taler til ære for Firetakt Danmark. 

Pape imponerede ved at holde sin tale på dansk til stor begejstring for fest-

deltagerne. 
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2005 Efter de to seneste udvidelser i 2005 af Vorstand for MAN B&W Diesel A/S 

og AG omfatter den nu følgende medlemmer: 

 

 Håkan Samuelsson, arbejdende formand 

 Fritz Pape, produktion, logistik og kvalitet 

 Peter Sunn Pedersen, totakt: udvikling, salg og licens 

 Tage Reinert, økonomiopfølgning, finans og IT 

 Stefan Spindler, firetakt: udvikling, salg og licens 

 Stephan Timmermann, service: totakt og firetakt, turboladere: udvik-

ling, salg og licens 

 

  

2005 I december 2005 gennemføres en trivselsundersøgelse i hele virksomheden. 

Baggrunden er den, at stress og psykisk pres er årsag til flere langvarige sy-

gemeldinger. 

Resultatet fører frem til et antal dialogsamtaler mellem medarbejder og le-

der. 

Undersøgelsen omfatter: 

 

 Kravene til det daglige arbejde 

 Har du indflydelse på dit arbejde/er der mening i arbejdet? 

 Det sociale fællesskab 

 Din nærmeste leder 

 Eventuelle stress-symptomer 

 Hvilken betydning har arbejdet for dig? 

 

  

2005 Vi leverede 25 stk. totaktere i 2005, det dobbelte antal i forhold til planlæg-

ningsgrundlaget for restruktureringen. 

 

  

2005 Propellersalget var i 2005 rekord stort og vi tager markedsandele fra kon-

kurrenter som belønning for en mangeårig indsats. 

 

  

2005 I 2005 når vi vores propellersalg det magiske mål for levering af 100 propel-

lerudstyr og ikke kun antallet vokser, det gør også den overførte motoref-

fekt og propellerne bliver større og større. Fremgangen fortsætter. 

 

  

2006 Gennem de seneste 6 år er antallet af europæiske motorkonkurrenter faldet 

til kun 4, et udtryk for hvor hård branchen er. Tilbage står nu MaK, Wärtsi-

lä, Bergen og ABC, alle leverandører af fremdrivningspakker, der efterligner 

Alphas koncept. 
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2006 På SU-mødet den 26. januar 2006 præsenteres resultatet af den første triv-

selsundersøgelse, der er bearbejdet af arbejdspsykolog Jette Grue og Triv-

selsgruppen, der består af: 

 

 Brian Nygaard, kvalitets- & miljøchef 

 Paul Bang, sikkerhedsleder 

 Susanne Graae, arbejdsmiljøsygeplejerske 

 Jytte Møller Petersen, personalechef 

 

Konklusionerne er for nogle områder markante og kalder på handling, men 

generelt vises et positivt billede af virksomheden og i særdeleshed omkring 

det kollegiale sammenhold, loyalitet og jobindhold. Arbejdet har stor be-

tydning og man oplever store krav til det daglige arbejde, stor indflydelse 

på arbejdets tilrettelæggelse, udpræget kollegialt samarbejde, manglende 

ledelsesopbakning, men der er ikke udprægede stressbelastninger i organi-

sationen. Sammenlignes resultatet med en større afdækning af det psykiske 

arbejdsmiljø i et antal store danske industrivirksomheder, som Arbejdsmil-

jøinstituttet har foretaget i 2005, er vores virksomhedsloyalitet og det kolle-

giale sammenhold bemærkelsesværdig positivt. 

 

  

2006 Den 13. februar 2006 modtage alle MAN’s nye skrift ”Code of Conduct”, et 

etisk regelsæt med bindende principper for alle medarbejdere, der hermed 

er underlagt en forpligtende adfærdsretningslinie.  

 

 Troværdig 

 Innovativ 

 Dynamisk 

 Åben  

 

  

2006 Med en meddelelse informerer bestyrelsen den 21. februar, at MAN AG har 

besluttet at ændre MAN B&W Diesel AG til et europæisk selskab, Societas 

Europaea, SE inden årets udgang. Firmanavnet vil herefter være MAN Die-

sel SE. 

 

  

2006 Den 14. marts 2006 konstitueres Tom Samson som ny leder af Service Center 

Danmark og indtræder dermed i Ledelsesgruppen. 

 

  

2006 iMAN systemet idriftsættes den 20. marts 2006, og afløser dermed PSP/ASP 

systemet. 

 

  

2006 I Påsken går SAP R3 i luften. 
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2006 For at sikre en global konkurrencedygtighed som producent af dieselmoto-

rer i fremtiden, ønsker koncernledelsen at undersøge, om der skal foretages 

ændringer i de valgte produktionsstrategier i Tyskland, Frankrig og Dan-

mark. 

Derfor vil Frederikshavn blive gennemanalyseret endnu en gang med hen-

syn til lønsomhed, produktionsstruktur, forbedringspotentialer osv. Resul-

tatet vil vise, hvor de forskellige motortyper og strategiske nøglekomponen-

ter skal produceres i fremtiden.  

Konsulentfirmaet Management Engineers er fra koncernledelsens side valgt 

til at gennemføre den ønskede analyse, hvor første møde i Frederikshavn 

finder sted i april 2006. 

 

  

2006 Den 18. maj 2006 indvier H.K.H. Kronprins Frederik officielt MAN Diesels 

nye femstjernede attraktion, DieselHouse på H.C. Ørstedsvej i København. 

DieselHouse er et teknisk og kulturelt oplevelsescenter tilegnet Dieselmotor-

teknologien. 

Åbningsceremonien overværes af Transport- og energiminister Flemming 

Hansen og fremtrædende repræsentanter for MAN Diesels licenstagere. 

 

  

2006 Pr. 1. juni 2005 afgår Karl Ove Graven efter 11 år som fællestillidsmand og 

afløses af næstformand John Olesen. 

 

  

2006 Den 23. juni 2006 markeres endnu en milepæl i totakt æraen med fejring af 

MC-motor nummer 200 produceret her på fabrikken. Hun er endnu en ”pic-

co bello” 7S50MC-C’er der skal være hjertet i det tyrkiske rederi, Kalkavan 

Shipping’s nybygning ved Sedef værftet i Tyrkiet. 

Kalkavan har i alt fået leveret 11 stk. totaktere fra os og desuden var det Se-

def værftet, vi leverede de første 10 stk. 6L35MC tilbage ved æraens start i 

1989. 

Arrangementet bød alle medarbejdere på høj sol, tale af Lars Bjørn, røde 

pølser og denne gang sodavand. 

 

  

2006 Mandag den 25. juli 2006 underskrives i Augsburg en licenskontrakt for CP 

Propellere med det kinesiske firma CSCO/WMMP i Wuhan provinsen. 
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2006 Den 31. august 2006 meddeler Direktionen, at omdannelsen af MAN Diesel 

AG til et europæisk aktieselskab er afsluttet og at virksomhedsnavnet er 

ændret til MAN Diesel SE.  

Det danske selskab kommer indtil videre til at hedde MAN Diesel A/S og 

det britiske MAN Diesel Ltd. Omdannelsen får ingen indflydelse på medar-

bejdernes kontrakter eller overenskomster og fremover vil også indflydelsen 

være organiseret på tværs af landegrænser. 

SE-selskabet har følgende fordele:  

 

  

2006 

forts. 

International styrkelse: MAN diesel er en international virksomhed med 

store aktiviteter i adskillige lande i Europa og med kunder overalt i verden. 

Som SE-selskab vil vi vise vores internationale orientering lige fra starten – 

igennem selve virksomhedsnavnet. Selskabets nye juridiske form vil også 

gøre det muligt for os at integrere de europæiske lokationer og dermed vo-

res aktiviteter i endnu større udstrækning generelt. Som europæisk aktiesel-

skab vil vores tilstedeværelse på markedet blive mere ensartet – hvilket 

yderligere vil styrke vores konkurrenceevne internationalt. 

 

Mere effektive og mere internationale bestyrelses- og udvalgsaktiviteter: 

Bestyrelsen i MAN Diesel SE er blevet reduceret fra tolv til ti medlemmer, 

dermed er beslutningsprocessen blevet forenklet og effektiviteten forbedret. 

Paritetsstrukturen forbliver den samme. Ligesom direktionen vil bestyrelsen 

også fremover have  en mere international sammensætning. Bestyrelsesfor-

mand er Håkan Samuelsson og Direktionen består af: 

 

 Dr. Georg Pachta-Reyhofen, formand 

 Fritz Pape indtil 31. okt. 2006, Produktion og Logistik 

 Dr. Peter Sunn Pedersen, Totakt 

 Tage Reinert, Controlling 

 Dr. Stefan Spindler, Firetakt 

 Dr. Stephan Timmermann, Turboladere og Service 

    

  

2006 

forts. 

B&W forsvinder fra selskabsnavnet for at skabe et mere ensartet image for 

hele MAN koncernen, en udvikling, der f.eks. kan give fordele på Børsen i 

Tyskland. Direktionen accepterer, at MAN B&W er så stærkt og anerkendt i 

markedet, at det fortsætter som produktnavn for totakt motorerne. 
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2006 Den 1. september 2006 er hele MAN Diesel SE etableret som et europæisk 

selskab, et stort skridt mod en større integration af alle de internationale lo-

kationer.  

Der skal skabes en fælles identitet på tværs af landegrænser, samarbejdet 

skal styrkes, så koncernen fremstår med  ”ét ansigt” som kunderne ønsker 

det. Derfor skal der gennemføres en integrationsproces af alle de europæi-

ske lokationer med en organisationsstruktur som baseres mere på funktio-

nelle aspekter end på de enkelte lokationer. Følgende seks forretningsenhe-

der, Business Units på tværs af selvstændige enheder og grænser: 

 

 Marine Low Speed, Dr. Peter Sunn Pedersen 

 Marine Medium Speed, Prif. Dr. Wolfram Lausch 

 Power Plant, Dr. Stephan Mey 

 Turbocharger, Ralf Grosshauser 

 Production, Dr. Uwe Hansult 

 After-Sales, Dr. Stephan Timmermann 

 En syvende for High Speed overvejes 

 

Der vil yderligere blive dannet i alt 13 fælles stabsfunktioner, Group Func-

tions, der skal styre fælles opgaver for MAN Diesel Gruppen og desuden 

styre og støtte de individuelle forretningsenheder. 
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2006 

forts. 

I september 2006 ses de økonomiske indikatorer i vores markeder som væ-

rende positive og som ledende producent har vi en ambitiøs vækststrategi 

både på mellem og langt sigt, og vil stå godt rustet til at kunne øge tempoet 

kraftigt. 

Verdensmarkedet for dieselmotorer ligger på et meget højt niveau, både for 

marine og stationære motorer og for at kunne konkurrere endnu mere 

blandt de allerfremmeste også i fremtiden ses følgende udfordringer: 

 

 At forøge vores produktionsmængde 

 At gøre produktionen mere rentabel 

 At afkorte leveringstider 

 At reagere hurtigere og mere fleksibelt på ændringer i markedet 

 

For at møde disse udfordringer, har Direktionen besluttet at optimere fa-

brikkerne med en klar fordeling af produktionsdriften for motorer og kom-

ponenter på fabrikkerne i Tyskland, Frankrig og Danmark. Frederikshavn 

vil blive styrket, da en del af produktionen af den velkendte V48/60 motor 

vil blive flyttet dertil sammen med den lovende V51/60DF. Også her regner 

vi med en stigende produktionsmængde for disse large-bore motorer. Som 

hidtil vil 21/31 og 27/38 motorerne være en del af Frederikshavns produkti-

on, og det samme gælder fremdrivningspakkerne, som vil blive styrket. 

For at muliggøre produktionen af den ønskede mængde store firetaktsmoto-

rer, vil vi stoppe produktionen af totaktsmotorer i Frederikshavn. Produkti-

onen af 16/24, 23/30 og 28/32 vil blive flyttet til licenstagere. 

  

  

2006 Den 17. oktober 2006 slutter direktør Lars Bjørn sit virke og produktionschef 

Carsten Sørensen overtage funktionen midlertidigt. 

 

  

2006 Den 6. november 2006 ankommer direktør Fritz Pape for at assistere ledel-

sen i en turbulent periode. Han returnerer til Tyskland efter en hyggelig af-

skedsreception den 21. december 2006. 
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2006 Pr. 1. december 2006 udnævnes med reference til Peter Sunn Pedersen i dan-

ske sager ingeniør Lars Peter Olsen til Site Manager i Frederikshavn og 

Frank Lykke Petersen i Holeby. 

Site Manager rollen indeholder følgende elementer: 

 

 Lokalsamfund og lokalpresse 

 Fagforeninger inkl. Lønforhandlinger og lokalaftaler for timelønnede 

 Facility manager, herunder vedligeholdelse 

 Formand for SU 

 Arbejdsmiljø 

 Intern kommunikation 

 Organisering og gennemførelse af koordinerede ledelsesmøder på 

tværs af Business Units og Group Functions 

 

Formålet med denne stilling er at få dagligdagen til at fungere så gnidnings-

løst som muligt.  

 

  

2006 Propellerleverancerne i 2006 var oppe på 135 propellere, og fremgangen 

fortsætter. 

 

  

2007 Lessor 3 lønsystemet opdateres over en længere periode til Lessor 4, der er 

mere nutidigt, Windows lignende, indføres i 2007. 

 

  

2007 Fra 1. januar 2007 overtager Stefan Eefting ansvaret for firetakt servicefor-

retningen i Frederikshavn og Holeby og derfor overføres Steen Hviid Mor-

tensen til PrimeServ Copenhagen med reference til Otto Winkel. 

 

  

2007 Pr. 1. januar 2007 etableres et Klimaudvalg med det formål,  at planlægge og 

gennemføre tværgående firmarelaterede sports-, kultur- og øvrige trivsels-

aktiviteter for samtlige medarbejdere i Frederikshavn,  samt planlægge og 

gennemføre disse. Klimaudvalget fungerer som en paraply-organisation for 

alle sports- og interesseklubber i virksomheden og refererer til Samarbejds-

udvalget (SU). Udvalget består af: 

 

 Jonny Jacobsen  

 Erik Johansen  

 Jette-Marie Christensen 

 Christine Lunde  
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2007 Fra januar 2007 får IOG hovedkvarter i Frederikshavn. Gruppen består af: 

 

 S. Birdsall 

 Ole Andersen er ansvarlig for Rigs 

 Jørgen Vinde 

 Lars Fisher 

 Rasmus Hedemark 

 

Det er desuden besluttet, at alle motor typer, inkl. 32/40CD, 32/44CR osv.  

Tilbydes af gruppen i Frederikshavn. 

 

  

2007 Den 16. marts 2007 foreligger rapporten ”Extension of MAN Diesel’s pro-

pulsor portfolio by Steerable Thrusters” og fremlægges for opgavestiller, Dr. 

Spindler på et møde i Augsburg. Ifølge opgaven er der tale om en midlerti-

dig rapport uden anbefalinger, der først skal fremgå af den endelige rapport 

efter blandt andet studier i marken. Rapporten beskriver thruster fabrikan-

terne, markedet og thruster teknologien, der efter mange år er udviklet til et 

højt kvalitets niveau og finder indpas i stadig flere skibstyper på bekostning 

af traditionelle propellere som vores.   

 

  

2007 Den sidste kontrakt med en totaktmotor skrives med Peene Werft den 28. 

marts 2007. Den er på en 8S50MC-C’er uden propellerudstyr. 
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2007 Selskabsledelsen beslutter at indføre arbejdsmiljøstyringssystemet ”Occupa-

tional Health and Safety management System”, OHSAS 18001 for MAN 

Diesel DK og i maj nedsættes den projektgruppe, der skal føre projektet 

frem til certifikatet. 

Baggrunden for at implementere systemet er at få fokus på MAN Diesels 

største aktiv, nemlig ”medarbejderne, deres sikkerhed og trivsel”. Projektet 

har fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og 

kommende nye medarbejdere. Sikkerhedsorganisationen er omdrejnings-

punktet i implementeringen, der indebærer opfyldelse af en række krav: 

 

 Vi skal have en klar arbejdsmiljøpolitik 

 Vi skal have styr på arbejdsmiljøet 

 Vi skal have en effektiv egenkontrol 

 Vi skal have et system, der hjælper os med at holde orden på vores 

aktiviteter 

 Vi skal forpligte os til løbende at forbedre vort arbejdsmiljø  

 

For Frederikshavn/Holeby deltager Flemming Klingberg, Paul Bang Søren-

sen og Susanne Graae. Arbejdspolitikkens motto er: ”Din trivsel og sikker-

hed – vores fælles mål”. 

 

  

2007 I oktober 2007 meddeles det, at med omgående virkning gennemføres en 

mere overskuelig mærkevareportefølje, hvorved brands som ”Holeby Gen-

Sets” og ”Alpha Propulsion Systems” integreres i produktnavnet ”MAN 

Diesel”. De vil fremover blive markedsført som ”MAN Diesel GenSets” og 

”MAN Diesel Propulsion Systems”. Produktnavnet bibeholdes for ”Alpha 

CP Propellere”. 
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2007 I november 2007 tager produktionen igen fat på resultatet af trivselsunder-

søgelsen fra december 2005 med et dialogmøde omkring status på forbed-

ringerne. 

Overordnet viste undersøgelsen at: 

 

 Langt de fleste medarbejdere oplevede store krav til det daglige ar-

bejde. Der skulle arbejdes hurtigt og der var tale om varierende ar-

bejdsopgaver 

 Godt halvdelen oplevede stor indflydelse på deres arbejdes tilrette-

læggelse. Resten oplevede det delvis eller sjældent. Mange gav ek-

sempelvis udtryk for, at der manglede informationer og der var be-

hov for bedre koordination 

 Der oplevedes et udpræget kollegialt sammenhold på virksomheden. 

Et sammenhold, der vurderes at være meget værdifuldt og meget po-

sitivt. På enkelte områder var der dog tale om et konfliktfyldt samar-

bejdsklima, hvilket krævede en indsats. 

 Mange gav udtryk for manglende ledelsesopbakning, herunder i 

særdeleshed, at ris og ros for det udførte arbejde var en sjældenhed. 

Det skal her understreges, at der også var en stor gruppe medarbej-

dere, der udtrykte stor tilfredshed med deres leder. Det fjerner dog 

ikke den kendsgerning, at mange udtrykte behov for større ledelses-

opbakning 

 Der var ikke udprægede stressbelastninger i organisationen, men de 

forekom, hvilket naturligvis skulle tages yderst alvorligt 

 Arbejdet havde tilsyneladende stor betydning for de fleste medarbej-

dere. Mange udtrykte stor loyalitet og gav udtryk for, at det var en 

arbejdsplads, som man ønskede at blive på. Der blev overvejende gi-

vet udtryk for, at det arbejde, man udførte, var meningsfyldt og at 

man oplevede, at man gjorde en positiv forskel 

 Flere efterspurgte forskellige trivselsinitiativer, f.eks. motion på ar-

bejdspladsen eller andre personalegoder. Atter andre efterspurgte en 

rygepolitik, der tog hensyn til såvel rygere som ikke-rygere 
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2007 Fortsat. Siden trivselsundersøgelsens gennemførsel er følgende overordnede 

tiltag blevet gennemført: 

 

 Anerkendelse af, at trivsel er et ledelsesansvar 

 Indsatser i enkeltområder med særlige problemer 

 Indskærpet, at der holdes afdelingsmøder én gang om måneden 

 Indskærpet, at der holdes MUS-samtaler én gang om året 

 Rygepolitik og ryge kabiner 

 Indførsel af flextid pr. 1. oktober 2006 

 Strukturændringer i P/L bl.a. på grund af trivselsundersøgelsen 

 Etablering af et firetakt-klimaudvalg 

 Ny procedure for indslusning og oplæring af nye medarbejdere 

 Ny kantinedrift  

 

Hensigtserklæringer: 

 

 Opfordring til begrænsning af e-mails 

 Opfordring til bedre orden 

 

Der arbejdes videre med at forbedre trivslen fremover. 

 

  

2007 I december 2007 informerer Direktionen om den endelige fremtidige pro-

duktion i Frederikshavn: 

 

 Montering og test af L58/64 motoren 

 Produktion, montering og test af 21/31 og 27/38 motorerne 

 Overførsel af 16/24, 23/30 og 28/32 til licenstagere i 2009 

 Produktion af komplette fremdrivningssystemer inklusive propellere 

 Produktion af totaktsmotorer indstille senest i midten af 2009 

 

  

2007 I december 2007 skriver Dr. Hansult i MAN People, at omorganiseringen af 

motorproduktionen øger kapaciteten, gør virksomheden mere fleksibelt og 

sikrer arbejdspladser. I alle tre produktionsafdelinger i Augsburg, Frede-

rikshavn og Saint Nazaire planlægger MAN Diesel investeringer med et 

tocifret millionbeløb. Pengene skal bruges til om- og udbygning af prøvean-

læg, ekstra monteringsinstallationer og monteringspladser samt udvidelse 

af bygninger. I Frederikshavn er ombygningen planlagt til færdiggørelse i 

2009. 

 

  

2007 I alt blev der leveret 160 propellerudstyr i 2007. 
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2008 Ved begyndelsen af 2008 opstår der en finansiel krise i det amerikanske bo-

ligmarked. Den breder sig som en lynild til hele verden fra New York til 

Shanghai, fra Kirkenes til Kap Horn og de seneste års store vækst bliver 

ramt af en katastrofal international finanskrise, der skaber usikkerhed og 

ødelæggelse som dæmper al handel og industri. Det maritime marked bliver 

i særdeleshed hårdt ramt allerede i efteråret 2008, ordrer bliver annulleret og 

kontraheringen går i stå. 

 

  

2008 Torsdag den 19. juni 2008 afholdes et ekstraordinært SU-møde i MAN Die-

sel – FRH & HOL, hvor Dr. Pachta-Reyhofen og Dr. Spindler orienterer om 

den fremtidige produktionsstrategi i Works-FRH.  

MAN Diesel Gruppens strategi er, at blive nr. 1 i alle områder, hvilket skal 

opnås gennem vækst, innovation og strukturændringer.  

 

Vækst skal opnås ved at: 

 

 Bibeholde den høje markedsandel på totakt området >85% 

 Øge markedsandelen på firetakt området via øget licens, nye produk-

ter, turk-key projekter på det stationære marked samt gasmotorer 

>40% 

 Serviceområdet skal vokse med 10% pr. år med 30% fortjeneste, ROS, 

Return on Sales 

 

Innovation skal opnås ved: 

 

 Mere fokus på miljøvenlig teknologi 

 Øget ”grøn” profilering i pressen omkring vores produkter 

 

Strukturændringer skal opnås ved: 

 

 Mindre kompleksitet, mere effektivitet og optimeret logistik i alle 

produktionsenheder i MAN Diesel Gruppen, herunder harmonisere-

de systemer og processer, som vi bruger ca. EUR 100 mio. på over de 

næste fire år 

 Fokus på kernekomponenter – hvem laver hvad! 

 Indførelse af ”lean” i alle processer i produktionen indenfor to år 

 Styrkelse af licensforretningen og support til licenstagere 
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2008 

forts. 

Dette er nødvendigt på grund af den store efterspørgsel på markedet og vo-

res store ordrebog, som er stadigt voksende. 

I forbindelse med det igangværende strategiarbejde er der i MAN Diesel 

Gruppen lavet en meget omfattende markedsanalyse, som rækker 10 år 

frem. Nogle af hovedkonklusionerne, som vedrører Frederikshavn er: 

 

 Markedet i Kina ændrer sig hurtigere end tidligere antaget 

 Kineserne vil have mere moderne og kompakte motorer end tidligere 

og gerne små propulsion motorer 

 Salgstallene for L58/64 er faldende 

 Efterspørgslen for L21/31 inkl. propulsion, GenSet- og stationære mo-

torer er stigende, dvs. 80-100 motorer pr. år fra 2015 og frem 

 Efterspørgslen på L27/38 er ligeledes stigende, dvs. 120-140 motorer i 

2017 

 

  

2008 

forts. 

For at mindske produktions-kompleksiteten og styrke leveringssikkerheden 

i Frederikshavn har direktionen og produktionsledelsen i MAN Diesel 

Gruppen besluttet ikke at overføre produktionen af L58/64 motoren fra 

Augsburg til Frederikshavn og har i stedet fastlagt følgende reviderede pro-

duktionsstrategi for Frederikshavn: 

 

 Lukke hullet mellem ordreindgang og levering af egenproducerede 

motorer fra Frederikshavn, før vi udvider produktionskompleksite-

ten 

 Øge leveringsprocenten, som p.t. ligger på 12% i forhold til vores 

kontraktlige forpligtelser med vores kunder, målt indenfor en 5-

dages tolerancegrænse 

 Øge logistikevnen – blive nr. 1 til det vi gør – en motor skal kunne 

samles, afprøves og afsendes på 10 dage 

 Fokus på kernekomponenter 

 Indførelse af ”lean” i alle processer 

 Stop af L58/64 projektet 

 Øge produktion af L21/31 fra 60 til 80-100 motorer pr. år fra 2015 og 

frem 

 Øge produktion af L27/38 til 120-140 motorer pr. år i 2017 

 Fortsat være MAN Diesel Gruppens kompetencecenter indenfor pro-

pulsion pakker 
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2008 Den 23. august 2008 udsender Direktionen en meddelelse, der omhandler 

koncentrationen af færre motortyper i koncernens produktionsnetværk. 

Egenproduktionen af totaktmotorer i Frederikshavn skal ophøre med hen-

blik på at koncentrere produktionen omkring 21/31 og 27/38, samt montage 

af den store 58/64 fra Augsburg. Sidstnævnte opgives dog for ikke at kom-

plicere produktmixet i Frederikshavn. 

 

  

2008 2008 var et jubelår for MAN koncernen, som har været med til at skrive in-

dustrihistorie i 250 år, og så var det 150-året for Rudolf Diesels fødsel. Den 

13. september 2008 afholdes i anledning af virksomhedens 125-års jubilæum 

en familiedag på hver af selskabets tre lokationer i Holeby og København. I 

Frederikshavn deltog næsten 3000 gæster til arrangementet, der blev begun-

stiget af solskin fra en skyfri himmel. Der var talrige aktiviteter for store og 

små. 

 

  

2008 Den 21. november 2008 gennemføres Type Approval Test, TAT af den elek-

tronisk styrede S35ME-B med en 8S35ME-B kundemotor til Soli Trading & 

Shipbuilding Industry S.A. i Tyrkiet i et komplet anlæg med en VBS 1280 

propeller og step-up gear for en 1200 kW generator. Alle klasseselskaber 

under IACS var tilstede til præsentation af og test af motoren, test af sikker-

hedsudstyret, gennemgang af driftsdata og inspektion af motorens interne 

komponenter efter testen. Alle resultater var perfekte og certifikatet blev 

underskrevet. 

 

  

2009 Den 30. januar 2009 gik lederen af Business Unit Marine Medium Speed, 

professor dr. Wolfram Lausch på pension. Han efterfølges i Augsburg af 

direktør Klaus Deleroi. 

 

  

2009 Fra januar 2009 tages det nye NAVIGATOR system til styring af kvalitet, 

miljø og arbejdssikkerhed i anvendelse i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. 

 

  

2009 Den finansielle krises negative indflydelse på ordrebeholdningen og mang-

lende ordreindgang resulterer i afskedigelse af 125 medarbejdere den 25. 

februar 2009. Desuden valgte samtidig 14 selv at forlade virksomheden, men 

allerede i april måtte der reduceres yderligere med 15 medarbejdere i Gear 

& propeller afdelingerne. 

På trods af tilpasningerne hersker der en vis optimisme, da det nye ”Layout 

2013” med den fremtidige fabrik snarest skal forelægges Direktionen. Pla-

nen har seks investeringstrin med opstilling af to nye bearbejdningsmaski-

ner lige forestående samt en ny avanceret motormontagelinie til etablering 

måske allerede i andet halvår af 2009. 
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2009 Alpha propellerne er i 2009 med en markedsandel på 26% blevet et af ver-

dens førende brands. Mere end 7.000 er leveret gennem tiderne og de sidste 

års målrettede satsning er en succes med stigende salg i konkurrence med 

giganterne Kamewa og Lips. Svenske Berg Propellere er kommet på banen 

igen med fornyet styrke. 

 

  

2009 To nye OKUMA Machining Cetre med fælles emnehåndteringssystem in-

stalleres og tages i brug lige efter sommerferien 2009. 

 

  

2009 I første halvår 2009 overtager MAN Diesel  forretningsområdet for koncer-

nens high-speed diesel- og gasmotorer med ydelser fra 70 HK til 1550 HK til 

stationære og marineanlæg fra MAN Nutzfahrzeuge. Den nye Business 

Unit,  skal hedde ”High Speed”. 

 

  

2009 Den 26. juni 2009 holdes indvielsesfest for om- og tilbygningerne af Service 

Center Frederikshavn med over 300 indbudte kunder og gæster. Det sker 

samtidig med byprojektet Tordenskjoldsdagene, hvor byen med besøg af 

flere historiske skibe er ført tilbage til 1717 og Store Nordiske Krig, så det 

blev en festlig dag for PrimeServ. 
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2009 På et ekstraordinært SU-møde mandag den 3. august 2009 meddelte Dr. 

Timmermann på Direktionens vegne, at motorproduktionen i Frederiks-

havn skal nedlukkes med afskedigelse af op til 550 medarbejdere. 

Beslutningen var blevet drøftet på et Europæisk SU-møde den 2. juli 2009 og 

begrundelserne er mange: 

 

 Markedet har været stigende til og med 2007 world-wide, men ser nu 

katastrofalt ud for de kommende år – bl.a. er de tyske Wadan værfter 

i Wismar og Rostock gået konkurs og Hapag Lloyd er meget tæt på at 

være insolvente. 

 I Low Speed København ses samme udvikling som i Frederikshavn – 

der er indtil videre over 100 medarbejdere blevet afskediget. 

 Ordreindgangen i Frederikshavn er siden den finansielle krise starte-

de i september 2008 gået mere eller mindre i stå for både 21/31 og 

27/38 motorer. 

 I Augsburg ser det også slemt ud for Marine markedet, de er dog så 

heldige at have en basislast af power motorer, men ved udgangen af 

2009 vil der være ca. 400 medarbejdere færre end ved årets begyndel-

se. Turboladerforretningen havde forventet omsætning på 125 mill. 

Euro – det ser ud til at ende med 45 mill. Euro. 

 Ordreindgangen falder og annulleringerne pågår – og vi har for næ-

sten 1 mia. Euro på lager, hvilket betyder, at selskabets likvide situa-

tion er ikke ret god. 

 På marinesiden – både hvad angår genset og propulsion – forventes 

der ingen udvikling i de nærmeste år. 

 Frederikshavn producerede i 2008 151 motorer – vore licenstagere 

producerede 1515 motorer. Markedet er blevet mindre og vi mærker 

en stigende konkurrence fra HiMSEN, Carterpillar mv., som har øget 

produktionskapaciteten selv om markedet forventes at falde drastisk 

for vores effektområde. Markedet forventes desuden at blive mere og 

mere drevet af prisen. 

 Vi har i Frederikshavn p.t. Ordrer på 1/3 af vores produktionskapaci-

tet på 200 motorer – således kræver den ekstreme lave udnyttelse af 

produktionskapaciteten en restrukturering i alle områder i Frederiks-

havn. 

 Regnskabet for 2008 viser 10% ROS. Egenproduktionen viste et un-

derskud på 26 mill. Euro, mens både After Sales, Subcon og Royalty 

gav overskud. Da det er Business Unit Power Plant og After Sales, 

der p.t. genererer overskud, vil disse ikke blive berørt af de varslede 

afskedigelser, som andrager i alt ca. 550 medarbejdere i Frederiks-

havn og Holeby. Business Unit Works bliver hårdest ramt, men der 

vil også ske tilpasninger i Business Unit Medium Speed og i Gruppe-

funktionerne. 
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2009 

forts. 

Fremtiden ser følgeligt således ud: 

 

 Potentielle fremtidige kernekompetencer/-områder i Frederikshavn 

vil være, at Business Unit Alter Sales fortsætter forretningen som i 

dag, bl.a. med opførelse af PrimeServ Academy – Business Unit Me-

dium Speed vil stadig forestå salg med fokus på Offshore – R&D for 

propeller og gear – salg, engineering, ordrestyring og commissioning 

af propeller og gear – samt ledelse af konfigurering af Small-Bore 

medium-speed motorer ved decentraliseret salg. Group Function 

R&D Engineering Medium Speed vil forestå field test, support til Af-

ter Sales. Business Unit Production vil forestå produktion af gear og 

propellere. Teststand bibeholdes primært for at køre rekonditionere-

de motorer. 

 

  

2009 Sorte tirsdag den 4. august 2009 er den sorteste dag i virksomhedens 126 år 

lange historie. Det meddeles af Direktionen for MAN Diesel SE har set sig 

nødsaget til at nedlægge motorproduktionen i Frederikshavn med virkning 

fra 2. kvartal i 2010. Årsagen er den fortsatte finansielle og økonomiske krise 

og markedsprognoserne for den maritime sektor for de kommende år. Loka-

tionen er specielt hårdt ramt af de manglende ordrer fra skibsbygningsindu-

strien , idet der stort set ikke er kommet ordrer de seneste fem måneder og 

ordredækningen kun udgør 23% af produktionskapaciteten i 2010 og 3% i 

2011. Det har vist sig, at det rent økonomisk ikke længere kan forsvares at 

fortsætte egenproduktion af motorer på lokationen som følge af den kon-

kurrencemæssige situation og den eksisterende overkapacitet på verdens-

plan. Restruktureringen medfører, at ledelsen påtænker at nedlægge ca. 550 

stillinger. 
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2009 

forts. 

Den aktuelle tidsplan for de nødvendige tiltag er som følger: 

 

 Lukning af produktion i Støberi og Bearbejdning pr. 31. december 

2009 

 Lukning af bearbejdning af propeller- og geardele pr. 31. marts 2010 

 Overførsel af montage af 21/31 og 27/38 til enten andre lokationer i 

MAN Diesels produktionsnetværk eller licenstagere pr. 30. juni 2010  

 Tilpasning af kapaciteten i alle berørte Business Units og Group 

Functions i Frederikshavn og Holeby til en ny struktur pr. medio 

2010  

 

Lokationen i Frederikshavn får en ny rolle med fokus på after-sales og pro-

pulsion-systemer. PrimeServ-forretningen fortsætter i sin nyværende form. 

Indenfor Business Unit Marine Medium Speed bliver Frederikshavn kompe-

tencecenter for propeller- og aft-ship systemer samt salgscenter for offshore-

aktiviteter verden over. Medium Speed Engineering får et kompetenceteam 

til small-bore afprøvning i Frederikshavn, og det er hensigten, at montage af 

gear og propellere samt bearbejdning af propelleraksler fortsætte. 

 

  

2009 Sammenlignet med tidligere situationer af afgørende betydning for de danske virk-

somheder viser det skete, at direktion og bestyrelse efter den multinationale integra-

tion i SE-aktieselskabet har fjernet alle muligheder  for indflydelse og indsigelser, så 

de voldsomme ændringer skete uden modstand, uden involvering fra ledelsens, til-

lidsmænds af talsmænds side, uden involvering af lokale eller nationale politikere, 

fagbevægelsens top eller pressen. 

 

  

2009 

 

Den 3. september 2009 modtager ca. 405 medarbejdere i Frederikshavn et 

afskedigelsesbrev, heraf ca. 340 timelønnede og ca. 60 funktionærer samt 

under 5 i Holeby. Det reducerede antal i forhold til det oprindeligt udmeldte 

på 550 skyldes en ny vurdering af det fremtidige behov for arbejdspladser 

til sikring af driften af den fortsættende virksomhed. 

Fratrædelsesvilkårene forhandles på plads i henhold til den kollektive over-

enskomst mellem DI og CO-Industri med tilfredsstillende resultat for begge 

parter. Der aftales uddannelse på flere niveauer og baseret på en række kri-

terier aftales en fratrædelsesgodtgørelse for rettidig produktion af et antal 

motorordrer. 
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2009 

forts. 

Tidsplanen for nedlukningen ser ud som følger: 

 

 Lukning af Støberi og bearbejdning pr. 31. december 2009 

 Lukning af bearbejdning af propeller- og geardel pr. 31. marts 2010 

overførsel af montage af 21/31 og 27/38 til en anden koncern lokation 

eller licenstager pr. 30. juni 2010 

 Tilpasning af kapaciteten i alle berørte Business Units og Group 

Functions i Frederikshavn og Holeby til en ny struktur pr. medio 

2010 

 

Den fortsættende virksomhed forventes at få ca. 550 medarbejdere lokalt, 

fordelt på 3 Business Units og 10 Group Functions. De nye roller skal vare-

tages af PrimeServ forretningen, og indenfor Marine Medium Speed bliver 

Frederikshavn kompetencecenter for Propeller- og Aft Ship Systemer, samt 

salgscenter for gear- og propellersystemer og det globale offshore marked. 

Derudover fortsætter akselbearbejdningen og gear- og propellermontage 

aktiviteterne samt montage af automatikenhederne. 

  

  

2009 Den 13. august 2009 er den sidste totakt motor færdig. Den er nummer 277 

produceret på Alpha i de omkring 20 år produktionen har foregået. 

Der er i perioden bygget 10 forskellige small-bore motorversioner med 

S35’erens 121 motorer som den mest efterspurgte fulgt af S50’erens 91 moto-

rer. De er installeret i omkring 18 forskellige skibstyper bygget hovedsagelig 

til europæiske skibsredere på værfter i Europa og Tyrkiet.  

Derudover har også været en del leverancer til USA, Singapore, Kina, Viet-

nam, Malaysia, Indien, Australien og Egypten. 
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2009 Selv med tidens internationale finanskrises mørke skyer over virksomheden, 

annulleringer af ordrer og lille ordreindgang, har klimaudvalget, bestående 

af John Olesen, Erik Johannesen, Christine Lunde og Jette Marie Christensen 

og mange medarbejdere været særdeles aktive med mange sociale firmaar-

rangementer i 2009. Nævnes kan: 

 

 MAN Løbeklubben deltog i rigtig mange løb. 

 MAN Bowlingklubben holdt forårs- og efterårsturneringer. 

 MAN Klub 10% arbejdede med vægttab og sundere livsstil. 

 MAN Floorball-klubben kæmpede for at forsvare førstepladsen fra 

2008. 

 MAN Golf-klubben afholdt sin første turnering. 

 MAN NetParty-klubben afholdt ”spilledage” på udvalgte lørdage. 

 MAN Skimesterskab blev afholdt i Norge. 

 

Derudover var der arrangeret mange kulturoplevelser i Arena Nord, , i Det 

Musiske Hus, og på Hyttefadet. Pensionistdag, den årlige Julefest for famili-

er med børn samt fælles Julefrokost for alle medarbejdere. 

 

  

2009 Antal ansatte ved afslutning af regnskabsår 2009 er  der i alt 773 ansatte i 

Frederikshavn og 200 i Holeby. 

 

  

2009 Tirsdag den 22. december 2009 lå de sidste ID-kort og nøgler i rækker på 

mesters skrivebord, et billede, der fik stærke følelser frem i øjenkrogen, og 

den sidste støbning blev foretaget af det lille daghold – og så blev her stille! 

 
Lukningen af Støberiet skyldtes ikke manglende kompetencer, men var en konse-

kvens af beslutningen om at lukke virksomhedens motorproduktion. 

 

  

2010 I 2010 er det 50 år siden havneafdelingen stod færdig i den nye fiskerihavn 

og blev organiseret som en afdeling i Alpha Diesel. 

 

  

2010 Den 25. januar 2010 blev der med ca. 100 fremmødte afholdt stiftende gene-

ralforsamling for den historiske forening, MAN Netværk Alpha og allerede 

den 11. februar blev det første medlemsmøde afholdt. 

 

  

2010 En stor milepæl for After Sales Qualification og PrimeServ Academy Frede-

rikshavn blev nået den 28. januar 2010. Dansk Standard lavede en ekstern 

audit, hvorefter vores PrimeServAcademy som det andet af MAN Diesel’s 

akademier blev ISO 9001 certificeret i henhold til fælles arbejdsprocesser i 

akademierne. 

 

  



  195 (195) 

År Brikker i puslespillet ”Fantastiske Alpha” og spor i rodnettet  N T 

2010 I februar gennemføres en ændring af Executive Board i MAN Diesel SE, der 

fremover består af: 

 

 Klaus Stahlmann, talsmand 

 Jan Gurander 

 Hans-Otto Jeske 

 Stefan Spindler 

 Stephan Timmermann 

 

  

2010 Efter en intern fusion af to ligestillede søsterdivisioner i MAN koncernen er 

MAN Diesel & Turbo gruppen en realitet fra den 1. april 2010. 

 

  

2010 Som tak for indsatsen i forbindelse med ”Projekt 2010” afholdes den 29. juni 

2010 et Milepælsarrangement i den tidligere nu tomme Knastakselafdeling 

for medarbejdere opsagt i 2009, blivende medarbejdere, pensionister og 

medlemmer af MAN Netværk Alpha. Der deltager omkring 500 personer i 

arrangementet, der omfatter tale af Site Manager Poul Knudsgaard og pen-

sionist Andreas Andreasen, visning af trailer fra DVD’en og udlevering af 

bogen ”Fyrre år med dieselmotorer i Frederikshavn” og DVD’en ”Produkti-

onen på MAN Diesel – Anno 2009/2010”. 
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