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FORORD
Den 16. januar 2020 var det 100 år siden, Metalarbejdernes Centralafdeling 
blev stiftet.

Vi havde glædet os til at fejre 100 års jubilæet med alle vores medlemmer 
ved en stor åben vejfest i Nyropsgade den 29. august 2020 med musik, sang, 
taler, og hvad der ellers hører sig en 100 års dag til.

Sådan gik det desværre ikke. Coronavirus kom i vejen. Af sundheds- og sik-
kerhedsmæssige årsager måtte bestyrelsen træffe den tunge beslutning at aflyse 
arrangementet og skuffe de mange, der havde glædet sig til gadefesten.

Den gode tradition med et jubilæumsskrift i anledning 25, 50 og 75 års 
jubilæerne har vi dog ønsket at fortsætte og har i den anledning bedt Dansk 
Metals tidligere chefredaktør Jens Holmsgaard om at være os behjælpelige med 
udarbejdelsen heraf.

Den største begivenhed i de seneste 25 års historie er uden tvivl den store 
sammenlægning af 10 Metal-afdelinger i 2007 til et stort fællesskab til gavn og 
glæde for vores medlemmer.

Dette jubilæumsskriv afrunder en historie om københavnske Metalafdelin-
ger, der for 100 år siden skabte fællesskabet Metalarbejdernes Centralafdeling 
for at stå stærkere sammen, og som nu har skabt en stor stærk Metalafdeling.

Metal Hovedstaden står i dag stærkt rustet til at imødekomme fremtidens 
udfordringer på skuldrene af fortidens vilje til et stærkt fællesskab.

God læselyst.

Henrik Stilling, 
formand for Metal Hovedstaden
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 ”Jeg løsner spændinger. Det er det, mit arbejde handler om”, fortæller smed 
Ib Andreasen. Med sin hammer sørgede han på DISA i Herlev for, at 2-3-4 cm 
tykke plader i hærdet stål blev fuldstændigt plane.
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 Automatikteknikereleverne Morten Thaarup (tv.) og Tobias Thrane lærer her 
på erhvervsskolen Technical Education Copenhagen, TEC, at styre en robot og 
en PLC-enhed til at samarbejde i et lille sorteringsanlæg.
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KAPITEL 1. Konklusion
29. november 2006 stiftede 364 Metal-medlemmer med en enkelt stemme 
imod Metal Hovedstaden. 

De lagde 9 afdelinger i Metal København plus Metal Lyngby sammen til 
en ny begyndelse efter 86 års konkurrencepræget samarbejde med medspil og 
modspil.

Allerede 14 år efter sin stiftelse 
kan Metal Hovedstaden derfor fejre 
sin 100 års dag. Det var planlagt at 
skulle ske 29. august 2020, men den 
smitsomme covid-19 pandemi kom 
i vejen for at samle medlemmerne til 
100 års fest.

Beslutningen i Valby Hallen var det 
lysende resultat af en udvikling, som 
københavnske metalarbejdere satte i 
gang for 100 år siden, da de med 898 
stemmer imod 218 gik ind for tanken 
om samarbejde mellem deres bran-
che fagforeninger og 16. januar 1920 
stiftede ”Metalarbejdernes Central-
afdeling, København” for at være fæl-
les om et hus, a-kassen og uddannelse.

Centralafdelingen skiftede i 1972 
navn til Metal København. Det nye 
navn var mere i tidens ånd end ordet 
centralafdeling.

s

 Her stiftes Metal Hovedstaden med 
alle for minus en enkelt imod.
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I 2006 var det mere i tidens ånd 
med øget indflydelse, fleksibilitet, 
effektivitet og optimal udnyttelse af 
ressourcerne og medlemmernes kon-
tingentkroner.

Forud for stiftelsesmødet i Valby 
Hallen holdt hver af de 10 afdelinger, 
der fusionerede til Metal Hovedsta-
den, generalforsamling, og her var 
der et overvældende flertal til forsla-
get om en sammenlægning. 

865 mødte frem på afdelings-
generalforsamlingerne. 848 stemte ja 
og 17 nej til forslaget om at samle ti 
branchefagforeninger til én Metal-af-
deling med virkning fra 1. januar 
2007.

Efter 40 år lykkedes det…
”Det er en historisk dag. I 40 år har 
vi forsøgt at samle Metal-afdelinger-
ne i København. Nu lykkes det. Nu 
står det politiske ikke mere i vejen. 
Og så var det et vigtigt skridt, at alle 
de nuværende formænd satte sig ud 
over at ville være formand for Me-
tal Hovedstaden. Tak for det”, sagde den sidste formand for Metal København, 
Bjarne Jensen, da han åbnede mødet i Valby Hallen og samtidig lagde sine to 
formandskasketter som henholdsvis formand for Metal København og som 
formand for Afd. 2.

Bjarne Jensen, 63 år, var en af de ti formænd, der trådte tilbage for at give 
plads til en ung, dynamisk maskinarbejder, René Nielsen, 38 år. René havde i 
tre år været faglig sekretær og næstformand i Metal København Afd. 3. Han 
var udlært på Nordisk Simplex i Vallensbæk, var tillidsmand samme sted i 10 
år og i syv år medarbejderrepræsentant i A/S-bestyrelsen. Han oplevede, at den 
 finske ejer med 13.000 ansatte globalt lukkede Vallensbækvirksomheden med 

s

 Metal Københavns sidste formand 
Bjarne Jensen åbner mødet i Valby 
Hallen og siger: ”Nu står det politiske 
ikke mere i vejen. Og så var det et 
vigtigt skridt, at alle de nuværende 
formænd satte sig ud over at ville 
være formand for Metal Hovedstaden. 
Tak for det”.
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115 ansatte til fordel for to fabrikker 
i hjemlandet Finland til trods for et 
 overskud på 7 millioner kroner i Val-
lensbæk.

René erklærede i sin valgtale: ”Vi 
får en 17 mands bestyrelse, hvor 
fler tallet er tillidsmænd ude fra ar-
bejdspladserne. Jeg håber på, at vi vil 
komme til at fungere som et godt fod-
boldhold – som en blanding af ung-
dom og rutine.

Vi får én afdeling, og dermed får vi 
det rigtige værktøj til, at de bedste ar-
bejdsgange kan blive til gavn for alle. 
Vi skal nu alle have gavn af de spids-
kompetencer, der har været i de for-
skellige afdelinger. Vi skal være mere 
synlige, især ude på arbejdspladserne, 
og det er et mål at få afdelingskontin-
gentet sat ned”.

… og det blev en succes
Fusionen til Metal Hovedstaden blev en succes, konstaterer Metal Hovedsta-
dens nuværende formand Henrik Stilling her i jubilæumsåret. Udviklingen 
blev efterhånden vendt. Efter 20 års næsten konstant faldende medlemstal er 
tilbagegangen nu vendt til fremgang.

Endnu i 2017, Henrik Stillings første år som afdelingsformand, var der en 
tilbagegang på 89 medlemmer.

På generalforsamlingen i april 2019 erklærede han stolt: ”I alt har vi øget 
antallet af medlemmer i 2018 med 278. Set i lyset af tilbagegangen i nullerne, 
hvor vi mistede op mod 3–400 pr. år, er det et fantastisk resultat”.

Fremgangen fortsætter. I 2019 var der et plus på 62, og i de første fire   
måneder af 2020 steg medlemstallet med 70, oplyser en glad Henrik Stilling.

Det kunne han først fortælle på en generalforsamling i juni 2020 på grund 
af nedlukningen af Danmark og forbuddet mod at være mere end 10 personer 
samlet for at forhindre smittespredning fra coronavirus pandemien.

s

 New look i Metal Hovedstaden:  
Den nye formand René Nielsen, 38 år.
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Hvorfor lykkedes samlingen?
De tidligere afdelingsformænd giver to forklaringer:

Den første forklaring lyder: Fordi alle afdelinger mistede medlemmer. Alle 
kunne se den generelle medlemstilbagegang og også se ud over det snævert 
organisations-egoistiske, at ens kongerige konstant ville krympe og ende med 
bare at være en lille afdeling uden indflydelse. 

Bjarne Jensen, den sidste formand for Metal København, sagde før formæn-
dene 26. april 2006 traf en principbeslutning om i november at ville fusionere 
ni københavnske Metal-afdelinger plus Metal Lyngby: ”Nu er det som sagt ikke 
første gang, at der arbejdes på en løsning om et andet Metal København. Det 
har været afprøvet tidligere uden resultat. Hvorfor skulle det så denne gang føre 
til et resultat, når det ikke er sket tidligere? 

Hertil er svaret, at jo tættere vi kommer på afgrunden, jo tættere står man 
sammen om en løsning”.

Et halvt år senere åbnede Bjarne Jensen som nævnt mødet i Valby Hallen 
med at erklære: ”Nu lykkes det. Nu står det politiske ikke mere i vejen”.

Det er den anden forklaring, og også den bekræftes af de tidligere afdelings-
formænd: ”Vi var to fraktioner, som ikke kunne være i stue med hinanden, og 
der var meget person-fnidder-fnadder. Nu er de gamle koldkrigere væk. Derfor 
kunne fusionen til Metal Hovedstaden gennemføres”.

Metal København var foruden at være en faglig organisation en kampplads 
for, om Danmark skulle udvikle sig i en socialdemokratisk eller kommunistisk 
retning – eller folkesocialistisk. Frontlinjen gik midt igennem Metal Køben-
havns ejendom Lyngsiehus. En tidligere Metal København-formand fortæller, 

s

 Hver afdeling havde tidligere et blad. Her ses nogle af de blade, der indgik i fusionen.
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at ”vi socialdemokrater fik den opgave at ordne kommunisterne efter krigen. 
Alternativet var, at Danmark kunne være blevet kommunistisk. Det lå i folke-
sjælen, at det kunne ske”.

I 1991 var magtbalancen 7 stemmer til S-blokken – de socialdemokratiske 
afdelinger – og 6 til rød.

I 1991–93 tørnede de to parter sammen i en voldgiftssag, rejst af de fem røde 
afdelinger 4, 5, 12, 14 og 15 for at komme ud af det meste af fællesskabet Metal 
København. Afd. 13 var kun med i voldgiftssagen i begyndelsen, men droppede 
ud. Formand Mogens Christensen lavede en aftale med den socialdemokra tiske 
værdikriger Heinrich Metasch, formand for Afd. 18, og hvis han kunne få de 
røde afdelinger med på den, var voldgiftssagen blevet droppet. Det fik han ikke.

I perioden op til voldgiftssagen kunne Metal København kun få budget for 
et kvartal frem til det fælles hus, det fælles bogholderi og den fælles a-kas-
se. Voldgiftssagen sluttede med den kendelse, at den enkelte afdeling ikke kan 
bringe det fungerende samarbejde til ophør, da samarbejdet er en forudsæt-
ning for at være med i Dansk Metal.

Metal Københavns 75 års jubilæumsskrift i 1995 slutter: ”Afgørelsen faldt i 
1993. Resultatet bliver forhåbentlig så, at Metal København finder sammen om 
de nødvendige strukturændringer”.

Men hverken 75 års jubilæumsskriftets fromme håb eller det at stå og kigge 
ned i afgrunden førte til Metal Hovedstaden. Det gjorde derimod tre mænd 
med en fælles vilje til at finde en løsning og lukke ørerne for al snakken om 

”Glem det. Det har vi prøvet før. Det kan ikke lade sig gøre”.
s

 Vejen til Metal Hovedstaden blev fundet af tre mænd med en fælles vilje til at 
finde en løsning og lukke ørerne for al snakken om ”Glem det. Det har vi prøvet 
før. Det kan ikke lade sig gøre”.
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 En af periodens store forhandlingsresultater var, at DI erkendte, at man både 
kan være Metal-medlem og funktionær og have en Metal-overenskomst med 
fem feriefridage. Her ses datatekniker Peder Møller Christensen.
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KAPITEL 2. Sådan gik det til,  
at samlingen lykkedes
4 + 5 + 12 = 1
Den første, der må nævnes, er Anders Laubjerg, formand for Afd. 5, Skibs-
smedene. Han fortæller:

”Jeg blev hentet ind fra B&W’s Skibsværft for i 1993 at afløse Bent Fjellerad 
som formand for Afd. 5. Jeg kom fra B&W og var rystet over, hvad jeg kom ind til. 
I Lyngsiehus var der stadig den kolde krig. Jeg mente ellers, den var stoppet i 1989. 
Jeg mente selv, at vi på B&W var lykkedes med at lægge den kolde krig bag os.

Jeg kom ind i huset midt i den retssag, de røde afdelinger kørte for at   
komme ud af Metal København. Vi tabte blankt. Vores advokat talte højskole-
filosofi om foreningsret, mens der var mere substans i det, Dansk Metals ad-
vokat sagde. Det gjorde et stort indtryk på mig. Jeg tænkte, at vi røde kan ikke 
drømme os ud af Metal København-fællesskabet. Vi må se 
at få afsluttet den kolde krig”.

s

 ”Vi røde kan ikke 
drømme os ud af 
 Metal København- 
fællesskabet. Vi må 
se af få afsluttet  
den kolde krig”.
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Da Anders Laubjerg havde været afdelingsformand et år, lukkede B&W i 
1994 og han mistede sin base, men skabte sig en ny ved at få afdelingerne 4, 5 
og 12 til at gå sammen under navnet Afd. 1 af 1995 med Anders Laubjerg som 
formand og Johnny Laugesen som næstformand. De aftalte, at Anders Laubjerg 
tog sig af det faglige, mens Johnny Laugesen kunne hellige sig dét, han brændte 
mest for, nemlig kampen mod EF/EU. Kedelsmedenes formand Rudolf Michal-
ski fra den mindste afdeling, Afd. 4, skulle gå på pension. Den nye Afdeling 1 
blev næststørst i København med 2.239 medlemmer. Kun Afd. 13 var større 
med 3.418 medlemmer.

Der havde en gang tidligere været en Afd. 1 i København, men den gik kon-
kurs i 1919, og det trak lange spor. Udviklingen under 1. verdenskrig og i årene 
derefter skabte en forbitret stemning, fordi lønnen blev udhulet af dyrtid samti-
dig med, at der var svimlende udbytter, stor pengerigelighed og nyrige gullasch-
baroner. Det førte til mange arbejdsstandsninger, blandt andet på A/S Køben-
havns Flydedok og Skibsværft med krav om en mindsteløn på 2 kroner i timen. 
Det afviste virksomheden, og så nedlagde de 165 smede arbejdet uden varsel. 
Og selvom forbundet og arbejdsgiverorganisationen opnåede enighed om en 
ordning, nægtede smedene at gå i arbejde, så længe virksomheden ikke havde 
godkendt kravet om en mindsteløn på 2 kr. i timen. De blev idømt en bod og 

s

 Ingen forhandlinger. Vi strejker indtil arbejdsgiveren godkender vores krav.
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blev støttet af syndikalisterne i Afd. 1, som ønskede aktioner og var trætte af so-
cialdemokraternes vilje til at finde løsninger gennem forhandlinger. Afd. 1 blev 
så idømt en bod på 10.000 kr., som blev betalt, men strejken fortsatte, og det 
gjorde Afd. 1’s strejkestøtte også. Så blev afdelingen idømt en fire gange så stor 
bod, som man hverken kunne eller ville betale, og juli 1919 gik Afd. 1 konkurs.

Da Afd. 1 gik konkurs, havde den 7.000 medlemmer, mens de øvrige otte 
Metal-afdelinger i København kun havde 3.000 medlemmer tilsammen. Afd. 1 
havde været så stor, at den kunne oprette et kontor med daglig ekspedition, og 
derfor ”sugede den formelig medlemmer til sig”. Den havde fx flere klejnsmede 
som medlemmer end Afd. 2, Klejnsmedeforeningen, skrev klejnsmeden Johs. 
Kjærbøl, der senere blev forbundsformand og minister.

Afd. 1’s kasserer Niels Jacobsen sørgede for, at der 8 dage i august 1919 blev 
stiftet 8 nye brancheafdelinger for Afd. 1-medlemmer, så de ikke skulle stå ale-
ne uden smedenes faglige organisation i ryggen. Johs. Kjærbøl kaldte derfor i 
sin rapport Niels Jacobsen for ”Centralorganisationens far”.

De 8 nye afdelinger, der blev stiftet august 1919, er:
Afd. 10  (Orlogsværftet).
Afd. 11  (reparatører).
Afd. 12  (dieselmotor- og skibsmaskinindustrien).
Afd. 13  (mekanikere og instrumentmagere).
Afd. 14  (cykel- og automekanikere).
Afd. 15  (specialfabrikker).
Afd. 17  (mindre maskinfabrikker).
Afd. 18  (værktøjsfabrikker m.v.).
Men 1.300 af Afd. 1’s medlemmer og 700 andre ville ikke ind i Smedefor-

bundet, som nu hedder Dansk Metal. De dannede en konkurrerende syndika-
listisk organisation Københavns Metalarbejderforbund, men allerede et par år 
senere var de fleste medlemmer på vej tilbage i Smedeforbundet, mens syndi-
kalisterne sluttede sig til kommunisterne.

Ligesom det var Afd. 1’s konkurs, der gav stødet til, at Metalarbejdernes 
Centralafdeling endelig blev dannet 16. januar 1920 efter 19 års forslag og de-
bat, var det dannelsen af den nye Afd. 1 i 1995, der satte gang i en bevægelse, 
som 11 år senere skulle føre til Metal Hovedstaden.

I Metal København havde hver afdelingsformand én stemme i bestyrelsen/
forretningsudvalget, uanset om det var en stor eller lille afdeling. Før Afd. 4, 5 
og 12 blev lagt sammen, havde de i alt tre stemmer – og efter sammenlægnin-
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 Også en metalarbejdsplads: Teknikerne passer DMI’s vejrstationer, her vejr-
stationen Ukiiviit i det sydlige Grønland, næsten to timers helikopterflyvning fra 
Narsarssuaq.

gen havde Afd. 1 én stemme. Nu var stillingen i magtkampen 4 stemmer til rød 
blok og 7 til S-blokken.

11 + 17 = 3
Det gav plads til, at man kunne lægge to socialdemokratiske afdelinger sammen.

Dønningerne fra dannelsen af den nye Afd. 1 fik i 1997 Erik Christoffersen, 
formand for Afd. 11, Reparatører ved industrielle virksomheder, til at opsøge 
Bent Olsen, formand gennem 16 år for Afd. 17, Smede og maskinarbejdere på 
mindre maskinfabrikker, for at tale sammenlægning. Begge afdelinger blev til 
i august 1919 som følge af den gamle Afd. 1’s konkurs. Ved rekonstruktionen 
efter konkursen blev et par hundrede mindre arbejdspladser til overs, og for 
dem oprettede man afdeling 17. Siden blev nye virksomheder af blandet art 
også henvist til Afd. 17.

Erik Christoffersen havde kun været formand i tre år, så han var ikke syltet 
ind i, hvordan man plejer at gøre, men han havde set, at ”vi sidder 10 formænd 
i Metal København, og vi laver nøjagtigt det samme. Det er en struktur med 
spild af tid og spild af penge”.
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Formændene fandt, at der kun var få nuancer, der skilte Afd. 11 og Afd. 17. 
Det samme mente bestyrelserne i de to afdelinger, da de fik ideen forelagt. Der-
for aftalte de, at afdelingerne 11 + 17 skulle lægges sammen til Afd. 3 med Erik 
Christoffersen som formand og Bent Olsen som næstformand og tre faglige 
sekretærer, bl.a. Sonny Hansen.

I et brev til medlemmerne forklarede de, at en sammenlægning af 11 + 17 
ville betyde suverænt bedre service for medlemmerne: 

”Vi kan med 5 mand på kontoret bedre forene vore kræfter og undgår derfor 
dobbelt arbejde. Herved højere service samt en styrkelse af det faglige arbejde.

Kontoret holder åbent kl. 8.00–17.00 på alle hverdage, også fredage, således 
at du har større mulighed for at træffe os. Vi vil få mulighed for at styrke miljø- 
og sikkerhedsarbejdet ved at kunne indkalde til større møder for sikkerheds-
repræsentanter. Vi vil sikre en bedre overenskomstdækning for vore medlem-
mer, herunder pensionsordninger. Vort mål er, at alle arbejdspladser får besøg 
af en faglig medarbejder mindst en gang om året”.

De argumenterede, at ”vi har brug for større afdelinger i København for at 
kunne give suverænt bedre service. Hellere mere service end små, suveræne 
afdelinger. Det mål opfylder vi med forslaget om at lægge afdelingerne 11 og 
17 sammen til Afd. 3. Dansk Metal afdeling 3 er en fagforening for nuværende 
og alle nye job i industri og service. Vi går på tværs af private/offentlige an-
sættelser og viser med Afd. 3 en vej mod større og bredere afdelinger i Metal 
København”. Afdelingen fik 3.123 aktive medlemmer i industrien og 615 i det 

s

 Hellere mere service og længere åbningstid end små suveræne afdelinger.
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offentlige og bestod af timelønnede, funktionærlignende ansatte, funktionærer 
og tjenestemænd.

De udskrev en konkurrence blandt medlemmerne om afdelingens navn. 
”Det skal indeholde ordet tekniker, da det er et udtryk for, at vi også her dækker 
Metals fremtidige arbejdsområde”.

April 1999 blev der holdt generalforsamlinger i henholdsvis Afd. 11 og Afd. 
17, og her besluttede flertallet på begge generalforsamlinger at nedlægge de to 
afdelinger for at gøre det muligt at stifte en ny fælles afdeling. Men det var den 
tidligere formand for Afd. 11, Svend Bonvang, imod. Han stemte nej – og satte 
ikke siden sine ben i Lyngsiehus.

28. april 1999 blev Afd. 3 stiftet med 217 stemmer for og 4 imod. Den fik 
navnet ”Metal København afdeling 3, Reparation, Maskin- og Teknisk Service”. 

Ligesom der tidligere havde været en Afd. 1 i København, havde der også 
tidligere været en Afd. 3 i København, 
nemlig Grovsmedenes Fagforening 
af 1890. I de første år var grovsme-
dene stærke, fordi ”beslagsmedene 
dengang fuldkommen beherskede 
trafikmidlerne – der var nemlig kun 
hesten som trækkraft. Men den tekni-
ske udvikling har slået grovsmedene 
ud”, hedder det i Metal Københavns 
25 års jubilæumsskrift. 1967 blev Afd. 
3 nedlagt og 300 medlemmer overført 
til Afd. 17, 200 til Afd. 14 og nogle få 
til Afd. 2. I en afskedsudtalelse kræ-
vede Afd. 3’s generalforsamling, at 
der ”nu for alvor kom gang i struktur-
omlægningen i de øvrige afdelinger”.

Der skulle gå 39 år, før det ønske 
blev opfyldt, bl.a. med hjælp fra en ny  
Afd. 3.

I mellemtiden var medstifteren 
af den nye Afd. 3, Bent Olsen, blevet 
formand for Metal København. MK- 
bestyrelsen vedtog 7. november 2001 

s

 ”Slutmålet er én Metalafdeling med 
fem brancher, bl.a. data-, medier og 
elektronik”. Her Stefan Bruun Ras-
mussen, tillidsrepræsentant for 280 
IT- og mediefolk i DR.
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på et møde på Metalskolen Jørlunde med alle københavnske afdelingsformænd, 
at i Metal København er ”slutmålet én afdeling med fem brancheafdelinger:

•  Smede og maskinarbejdere
•  Data-, medier og elektronik
•  Auto
•  Fly
•  Offentlig Afd.”

Da afdelingsformændene kom tilbage til København fra Jørlunde, meddelte 
Bjarne Larsen, formand for Afd. 16, flymekanikerne, at han ikke længere stod 
bag enhedsbeslutningen i Jørlunde.

Januar 2003 blev Bent Olsen sygemeldt, og Afd. 3’s formand Erik Christof-
fersen sagde som fungerende formand for Metal København på repræsentant-
skabsmødet i april 2003: ”Mit ønske er én-afdelingstanken med én formand, to 
næstformænd og 5–6 sekretariater, der kan matche forbundet. Så vil der sidde 
kompetente og dygtige medarbejdere i de enkelte sekretariater, der med det 
samme kan svare på væsentlige spørgsmål. Det vil kunne give overskud til op-
søgende arbejde, så vi kan få samlet op på de uorganiserede kolleger, som vi ved 
er der, ikke mindst inden for auto- og IT-området. Der er lang vej igen, selv om 
alle har underskrevet en håndfæstning. 2–3 afdelingsformænd mener ikke, det 
kan lade sig gøre. Om de er bange for at miste deres suverænitet og ikke kan 
sidde som afdelingskonger og selv kan bestemme, eller det er politisk, er svært 
at vurdere”, sagde han og argumenterede:

“Det er da bedre at være på forkant med tiden, end at man skal være tvunget 
til at lukke en afdeling, hvilket kan blive en realitet i løbet af få år. Metal Køben-
havn taber 5–600 medlemmer pr. år, og Metal Københavns regnskab for 2003 
kan dermed ende med et underskud”.

Fornyerne Erik Christoffersen og Anders Laubjerg kom tidligt op at toppes, 
da Anders Laubjerg på et repræsentantskabsmøde i Metal København sagde: 

”Lad os et øjeblik glemme, at jeg arbejder her i huset. Nu skal vi forestille os, 
hvordan det er at komme ind i huset udefra og forsøge at få fat i sin afdeling. 
Det første, man ser, er et skilt med bogholderi, det næste reprorum… det ene-
ste, jeg ikke kan se, er et skilt med min faglige afdeling. Der er kun interne skilte. 
Skal vi ikke tænke på medlemmerne i stedet for at tænke på os selv?” Den tale 
var for stærk. Han blev smidt ud af Metal Københavns bestyrelse, og så gik Mo-
gens Christensen fra Afd. 13 også. Anders og Mogens aftalte at føre visnepolitik. 
Det gjorde de i to år.
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Tovholderne
April 2004 gik Erik Christoffersen på efterløn og tre måneder senere på pension. 
Forinden fik han valgt Sonny Hansen som ny formand for Afd. 3.

Sonny Hansen, der døde februar 2019, er den anden, der må nævnes.
På Afd. 3’s afslutningsgeneralforsamling 6. november 2006 fortalte Sonny, 

at ”Anders Laubjerg og jeg låste os inde på et hotelværelse og fandt nøglen til 
Metal Hovedstaden”.

Sonny Hansen og Anders Laubjerg fik mange roser fra salen for at have ud-
arbejdet den skitse, som førte til en fusion. ”Det burde være sket for mange år si-
den”, mente mange deltagere i den ekstraordinære generalforsamling i Afd. 3, hvor 
135 mod 1 sagde ja til at nedlægge den nye Afd. 3 og indgå i Metal Hovedstaden.

Det var kendt i Lyngsiehus, at Anders Laubjerg og Sonny Hansen var tov-
holdere på projektet, men selv de nærmeste fik ikke at vide, at der var en tredje 
mand med på hotellet, hvor man fandt nøglen til Metal Hovedstaden.

Den tredje mand var Claus Jensen, ny organisationssekretær i Dansk Metal. 
Han er den tredje, der må nævnes.

De tre mænd med fælles vilje til at finde en løsning trods tidligere forgæves 
forsøg var altså:

s

 Her på Hotel Comwell i Holte blev nøglen til Metal Hovedstaden fundet.
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• Anders Laubjerg, formand for Metal København Afd. 1, 53 år og SF’er.
• Sonny Hansen, formand for Metal København Afd. 3, 59 år og socialdemokrat.
• Claus Jensen, forbundets unge organisationssekretær, 41 år.

De tre mænd mødtes 12.–13. oktober 2005 i Holte og fik lavet en plan for 
at nå målet.

Claus Jensen, Metals forbundsformand siden 2012, forklarer: ”Sådan er det 
i processer. Man sætter en pind på plads langt ude i fremtiden og går efter den 
som et sigtemål”.

s

 “Man sætter en pind på plads langt ude i fremtiden  
og går efter den som et sigtemål”.

Efter Holte-mødet begyndte et halvt års møder med alle afdelingsformæn-
dene i Lyngsiehus. Samtidig bad Metal Københavns bestyrelse afdelingerne ud-
pege repræsentanter til et ”ungdomsudvalg”, som ikke var så ungt endda, og her 
var planen en møderække i forbundet med forslag til en ny fremtid for Metal 
København.

Gør organisationen strømlinet og selvbærende
Men hvorfor var forbundets unge organisationssekretær med på mødet i Holte?

For at få svar skal vi hoppe et år eller to tilbage i historien.
I september 2003 blev Thorkild E. Jensen valgt som ny formand for Dansk 

Metal og erklærede, at der skal større fokus på det enkelte medlems ønsker og 
behov. Medlemmerne skal kunne få svar på deres spørgsmål hurtigt og effektivt, 
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og Metal skal overalt fungere som de-
res servicecenter. Derfor måtte Metal 
have færre og større afdelinger.

1. april 2004 blev Claus Jensen for-
bundets nye organisationssekretær, 
og den nye forbundsformand gav den 
nye organisationssekretær den opga-
ve at gøre organisationen mere strøm-
linet og selvbærende, så alle afdelin-
ger kunne levere den service, som 
man overalt i hele landet kan forvente, 
når man som Metal-medlem trækker 
det blå medlemskort.

Claus Jensen udarbejdede et op-
læg til fyraftensmøder i Metals af-

delinger. Budskabet på fyraftensmø-
derne var, at hvis ikke afdelingerne 
fusionerer, ender Metal med mange 
små afdelinger, som ikke kan klare sig 
selv økonomisk. Inden han begyndte 
på fyraftensmøderne, fremlagde han 
sit oplæg i Metals forretningsudvalg, 
som med 6 stemmer mod 2 gav ham 
fuld opbakning til at holde oplægget.

”Mit oplæg var frækt. Det er frækt 
direkte at sige, at ’du ikke kan klare dig. 
Der må forandring, afdelingssamar-
bejde, fusion til’. Mange er modstan-
dere af forandring, men når jeg først 
kom i kontakt med medlemmer og 
tillidsrepræsentanter, kunne de godt 
se, at der skulle ske noget. Og for mig 

s

 Dansk Metals nye formand 2003,
Thorkild E. Jensen: “Der skal større fokus 
på det enkelte medlems ønsker og behov”.

s

 Organisationssekretær Claus Jensen 
holdt i 2004 fyraftensmøder i 65 
Metal- afdelinger med budskabet  

”I kan ikke klare jer. Der må foran-
dring, afdelingssamarbejde, fusion til”.
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s

 ”Så flot blev skrot”, da klejnsmedelærlinge på TEC Ballerup og  malerlærlinge 
fra Erhvervsskolen Nordsjælland fik lov at udfolde deres evner og renovere 
 P lovfuren, oprindeligt arbejdernes 100 års gave til landbrugsmaskinfabrikken 
Nordsten i Hillerød. Der var gået gravrust i gaven.

s

 ”Vi laver nyt hele tiden og lærer meget”, siger industriteknikerlærling Robin 
Oudal, her ved styrepanelet, hvor han programmerer en 5-akslet fræser til at 
lave præcisionskomponenter. Man skal have en god fornemmelse for matematik. 
Han blev danmarksmester i industriteknik 2015 og deltog i VM i Brasilien.
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personligt var det guld værd at komme ud til 65 afdelinger. Sådan lærte jeg or-
ganisationen at kende”, siger Claus Jensen, der året før var kommet i forbundet. 
Indtil da var han fællestillidsmand på Lindø værftet.

”Da jeg begyndte, var der 94 afdelinger i Metal. Nu er der 30”, tilføjer han 
her i 2020.

Et af fyraftensmøderne med budskabet om nødvendigheden af forandring 
blev holdt i Metal København.

Nøglen til Metal Hovedstadsfusionen
Det førte til, at de to tidligere værftsfolk Anders Laubjerg og Claus Jensen tog 
en snak.

”På et møde på Metalskolen sagde jeg til Claus Jensen, selv gammel værfts-
mand, at jeg har en plan for at samle afdelingerne i Metal København, men 
den vil være helt umulig at gennemføre, hvis ikke forbundet spiller med – og 
forbundet, det er dig. Jeg skal have en sparringspartner, og det skal være en so-
cialdemokrat. Jeg mener, det så er Claus, der peger på socialdemokraten Sonny 
Hansen”, siger Anders Laubjerg.

Claus Jensen: ”Jeg havde et møde med Anders Laubjerg, der var førerhund 
i og talsmand for den røde klub i Metal København, og med Sonny. Jeg invite-
rede dem til møde om, hvor de store hurdler og de store uenigheder er, og hvor 
kan vi nå resultater? Formanden for Metal København, Bjarne Jensen, blev 
orienteret, og jeg orienterede Thorkild på et morgenholdsmøde i forbunds-
ledelsen. Her var der én, der sagde: ’Held og lykke med det, unge mand, hvis 
du gider spilde dit liv med det. Det har været prøvet så mange gange før’. Det 
var jo noget af en ikke-opbakning til en ung organisationssekretær… Heldigvis 
hørtes fornuftens stemme hos Anders og Sonny”.

Anders Laubjerg: ”På vort møde to dage i Holte aftalte vi, at Sonny og jeg 
skulle være tovholdere, og vi laver en plan for, hvordan denne fusion skal sty-
res. Vi giver hinanden musketer-ed på, at ingen laver noget bag ryggen af de 
to andre. Det er helt afgørende. Hvis vi skal have alle afdelinger med, skal alle 
afdelingsformænd aflevere deres kongekroner, og vi skal finde en, der er ren og 
omkring de 40 år. Sonny eller måske Claus peger på René Nielsen, der var ny 
faglig sekretær i Sonnys afdeling. Jeg kendte ham ikke, men var indforstået – og 
René er socialdemokrat. Det lå i luften, at det skulle være en socialdemokrat”.

Claus Jensen og René Nielsen lærte hinanden at kende, da de et par år tid-
ligere begge var på Metals første fire ugers spydspidskursus. Metals forbunds-
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formand i perioden 1991–2003, Max Bæhring, fik skabt spydspidskurserne for 
at udvikle organisationen. Formålet med kurserne er at give talentfulde tillids-
mænd på 30–40 år forudsætninger for at virke som spydspidser for forbundets 
faglige, politiske og organisatoriske indsats.

Claus Jensen: ”På et tidspunkt inviterede vi alle afdelingsformænd til møde 
i Jørlunde, og der sprang Afd. 16, og afdelingsformand Bjarne Larsen begyndte 
at svine de røde til og bagefter socialdemokraterne. Så smed jeg ham ud og sag-
de: ’Jeg har forstået, at du ikke vil være med, og det respekterer jeg, men der er 
ingen grund til at spilde din og vores tid med mere snak. Nu er der kun at sige, 
at Metal København kommer til at bestå af to afdelinger: Metal Hovedstaden 
og Afd. 16, og så vil der være to teleafdelinger som lejere i Lyngsiehus. Så nu må 
du forlade mødet. Farvel’. Det tror jeg overbeviste alle om, at forbundet mente 
det alvorligt med fusionen i København”.

Anders Laubjerg: ”Nøglen til Metal Hovedstadsfusionen er det faglige ar-
bejde. Der var alt for meget rent kontorbestyrerarbejde i de gamle afdelinger 
i Metal København. Fx havde vi ikke e-mail og telefonnummer på alle vore 
tillids repræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi skulle have det faglige 
arbejde ind på bekostning af at være små politiske genier, og det fik vi fælles-
skabet til at bakke op om.

Vi er en fagforening. Jeg har intet imod politisk lobbyarbejde til gavn for 
medlemmerne. Det lærte jeg på B&W. Jeg har i fem uger været medlem af Fol-
ketinget som suppleant og holdt som ordfører for SF tale til støtte for anparts-
ordningen for værfterne. Den tale ville ingen anden SF’er holde”.

Forbundsformand Thorkild E. Jensen kvitterede for fusionen med disse 
ord: ”Det viser, hvad man kan gennemføre, når viljen og visionerne er til stede.  
Og hvad består visionen så i? Den består i, at et samlet Metal i hovedstaden vil 
være langt bedre klædt på til at møde såvel medlemmernes ønsker som omver-
denens udfordringer. […] Medlemmerne har et godt og stærkt hold i Nyrops-
gade 25. Det er meget inspirerende at se, hvor stor energi det giver at samle 10 
til 1”.
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KAPITEL 3. Metal Hovedstaden
Fra Metal København til Metal Hovedstaden
Metal København bestod af 10 suveræne afdelinger. De ti afdelingsformænd 
udgjorde Metal Københavns bestyrelse. Dermed lå magten i Lyngsiehus.

Metal Hovedstaden har en bestyrelse på 17, hvoraf flertallet på ni skal være 
valgte tillidsrepræsentanter fra arbejdspladserne og dermed have deres daglige 
arbejde uden for Lyngsiehus, mens mindretallet på otte er valgte og ansat i 
Metal Hovedstaden.

Dermed har hovedstaden en 
struktur svarende til forbundets, hvor 
flertallet i forretningsudvalget og ho-
vedbestyrelsen skal have deres daglige 
arbejde uden for forbundshuset.

Metal Hovedstaden har en for-
mand, en næstformand og en kasserer 
og ”et passende antal” branchesekre-
tariater til at varetage det branche-
relaterede faglige arbejde. Hvad er 
et passende antal branchesekretari-
ater? Ja, det bestemmer bestyrelsen. 
Metal Hovedstaden blev stiftet med 
fem branchesekretariater, og allere-
de det første år snakkede mange om 
de fem sekretariater som fem nye af-
delinger, men det afviste formanden 
klart på generalforsamlingen i 2008: 

”5 branchesekretariater og et stort 

s

 Denne fusionsmappe var grundlaget 
for beslutningen i Valby Hallen om at 
stifte Metal Hovedstaden gennem at 
samle ti til én.
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Metal 
Hovedstadens 
nye ledelse  
og bestyrelse
2007

René Nielsen,  
fagforeningsformand

Sonny Hansen, branche-
formand Bygge & Anlæg

Jan Rasmussen, branche-
fmd. for transportsekr.

Ole Bundgaard,  
næstformand

Anders Laubjerg, branche-
formand for Industrisekr.

Preben Christensen, bran-
chefmd. data, elektronik, 
medie og mekanik

Søren W. Hansen,  
kasserer

Niels Jeppesen, branche - 
fmd. for det offentlige sekr.
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Claus Ingdal Dinsen, 
bestyrelsesmedlem

Jens Kjeldsen, 
 bestyrelsesmedlem

Karl-Erik Rasmussen, 
bestyrelsesmedlem

René Stegger, 
 bestyrelsesmedlem

Henrik Stilling, 
 bestyrelsesmedlem

Knud Anker Jensen, 
 bestyrelsesmedlem

Jørgen Møller, 
 bestyrelsesmedlem

Søren Svenningsen, 
 bestyrelsesmedlem

Lars Andersen,  
bestyrelsesmedlem
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fælles sekretariat er den rigtige struktur lige nu, men det er ikke sikkert, at det 
er den rigtige i fremtiden”, fastslog formanden.

Han sagde, at det er en stor styrke for Metal Hovedstaden at have så mange 
medlemmer, at man kan have specialister på hvert fagområde til at servicere 
medlemmerne.

Fællessekretariatet har specialister på miljø- og socialområdet, uddannelse, 
oplysning og ungdom og et udvalg til hvert af de fire områder.

”Det kalder på den største respekt, at alle ti afdelinger satte fællesskabet hø-
jere end deres egen suverænitet. Det er vist næppe set nogen steder før, at ti for-
mænd trækker sig på én gang for at give plads for fællesskabet”, skrev den nye 
afdelingsformand René Nielsen i sin allerførste meddelelse til medlemmerne 
og hyldede det store gennembrud, det var at samle ti afdelinger.

René Nielsen var med sine 38 år den yngste i Metal Hovedstadens første 
bestyrelse, og Henrik Stilling var med sine 40 år den næstyngste. Han var den-
gang tillidsrepræsentant på Yit, mens tillidsrepræsentanten på Bilia/Scaniadam 
Knud Anker Jensen med sine 63 år var ældst.

Metal Hovedstaden havde 18.500 medlemmer, hvoraf de 13.667 var fuldt 
betalende medlemmer. Efter mange års medlemstab i de københavnske afde-
linger, dels fordi industrien flyttede mod vest og væk fra hovedstadsområdet, 
og dels fordi der var flere ældre, der gik på efterløn og pension end der var unge, 
der gik i lære, var prognosen, at Metal Hovedstaden ville miste 650 medlemmer 
pr.  år, og at udgifterne først efter fem år var skåret så meget ned, at indtægterne 
kunne dække udgifterne i 2012, fremgik det af fusionsdokumentet. Personalet 
på 67 skulle reduceres med 20 personer ved naturlig afgang samt andre perso-
nalemæssige tiltag, forventede fusionsdokumentet.

Metal Hovedstadens budgetoverslag 2006–2012 forventede, at det samlede 
driftsunderskud de første fem år var på 8,2 mio. kr. Driftstabet blev dækket af 
renteindtægter på formuen. 

Fusionspapirerne forventede, at Metal Hovedstaden fik følgende beløb fra 
de ophørende afdelinger:

Fra Afd. 1 2,2–2,5 mio. kr.
Fra Afd. 2 0,5–0,75 mio. kr.
Fra Afd. 3 3,0–3,5 mio. kr.
Fra Afd. 6 4,5–5,0 mio. kr.
Fra Afd. 7 1,0 mio. kr.
Fra Afd. 8 0,75 mio. kr.
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Fra Afd. 13 4,0 mio. kr.
Fra Afd. 14 3,5 mio. kr.
Fra Afd. 18 6,5 mio. kr.
Fra Metal Lyngby 1,2 mio. kr. + overskud ved salg af Metal Lyngbys hus på 

Virumvej.
I alt begyndte Metal Hovedstaden med en egenkapital på 30,7 mio. kr.

Metal Hovedstaden blev stiftet med fem branchesekretariater. De var:
Bygge & Anlæg med Sonny Hansen som formand og 2 faglige sekretærer til 

1.893 medlemmer på 1.400 arbejdspladser.
Industri med Anders Laubjerg som formand og 5 faglige sekretærer til 

3.252 medlemmer på 726 arbejdspladser.
Offentlig med Niels Jeppesen som formand og 2 faglige sekretærer til 1.584 

medlemmer på 385 arbejdspladser.
Transport med Jan Rasmussen som formand og 3 faglige sekretærer til 

3.538 medlemmer på 1.920 arbejdspladser.
Elektronik, IT og kommunikation med Preben Christensen som formand 

og 3 faglige sekretærer til 2.849 medlemmer på 1.013 arbejdspladser. 

s

 Fusionsdokumentet forventede, at der skulle gå 5 år, før indtægterne dækkede 
udgifterne.
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s

 En af Metal Hovedstadens første opgaver blev at få lavet denne plakat til støtte 
for lærlingenes krav ved overenskomstforhandlingerne januar–februar 2007. 
 Plakaten blev også lavet som et postkort, som de unge kunne sende til DI’s di-
rektør og formand ”fordi min mor er træt af at sende mig penge”. Ved forliget 25. 
 februar forhøjes lærlingesatserne i snit med 3,5 %, og der indføres en fritvalgs-
konto og en kompetenceudviklingsfond til livslang opkvalificering og uddannelse.

Vi vil være en del af “festen”!

Lærlingenes krav til 
overenskomstforhandlingerne 2007

12 kroner mere i timen
Fuld pension til alle lærlinge
Fuldt betalt kørekort til alle Metal Hovedstaden
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Afd. 13’s formand Mogens Christensen gik af, 8 dage før Afd. 13 blev en del 
af Metal Hovedstaden. Med det stunt sikrede han, at Afd. 13’s næstformand 
Preben Christensen  blev formand – og ugen efter brancheformand for Elek-
tronik, IT og kommunikation.

Fire af de ophørende afdelingsformænd blev brancheformænd, to blev fag-
lige sekretærer og to fik en fratrædelsesordning. Søren W. Hansen fra Lyngby 
blev kasserer i Metal Hovedstaden og faglig sekretær, og Ole Bundgaard fra 
Afd. 7 blev næstformand i Metal Hovedstaden og personalechef.

Metal Hovedstadens første opgave blev at få fordelt medlemmerne fra de 10 
gamle afdelinger på de 5 nye branchesekretariater.

Hjælper det medlemmerne? Hvis ikke – SÅ SIG NEJ
Da René Nielsen overtog formandskontoret, hang der et huskeråd fra en tid-
ligere Metal København-formand fra dengang, man havde ryggen mod mu-
ren og brugte for mange ressourcer på politisk steppedans. Jørgen Bernboms 
huskeråd lød: ”Hjælper den idé medlemmerne? Fastholder/organiserer det nye 
medlemmer? Hvis ikke, SÅ SIG NEJ!”

”Det råd lærte jeg af, for som formand får man hele tiden mange forslag  
og ideer”, siger René Nielsen. Jeg lavede også et andet til mig selv: “HUSK! 10 
dårlige giver ikke én god – af sig selv” for at minde mig selv om, at der skulle 
arbejdes hårdt og målrettet, for at fusionen mellem 10 afdelinger kunne blive 
en succes.

s

 Nu er medlemmerne i centrum, ikke de ansatte. Med disse tegninger viste René 
Nielsen i et foredrag i Alfa Laval-klubben den store forskel mellem før og nu.
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Visionerne med fusionen:
Vision nr. 1 var at få fokus på det faglige og service over for medlemmerne 

og vende mere end 20 års medlemstilbagegang til fremgang. Tidligere var man 
vant til, at medlemmerne kom af sig selv. I de gamle afdelinger så man sig selv 
som i centrum. Nu måtte alle lære at forstå, at det er medlemmerne, der er i 
centrum, og at alle henvendelser er lige vigtige, hvad enten medlemmet ringer, 
sender en mail eller møder op på kontoret. Tidligere kunne man godt lade en 
telefon stå og ringe i lang tid.

Fra dag 1 forlangte den nye formand og ledelse klare mål, og ”for at nå disse 
mål i fællesskab er det nødvendigt at registrere alt, hvad vi laver. Vi skal blive 
bedre til at dokumentere vores resultater. Hver gang vi formidler et job, skal 
vi registrere det. Hvert skolebesøg. Alle grundforløb, H1 og svendeprøvehold 
skal have besøg af en afdelingsrepræsentant og af ungdomsagitatoren. Hvert 
virksomhedsbesøg skal registreres, så vi kan dokumentere det store arbejde, der 
udføres i afdelingen. Derigennem får vi et bedre værktøj til at målrette indsats-
områderne”.

Vision nr. 2: A-kassen havde de sidste mange år været et smertensbarn, for-
di det i praksis havde vist sig svært at drive den faglige del af huset og a-kassen 
som en helhed. Metal Hovedstadens bestyrelse besluttede, at begge dele skul-
le være en integreret del af fagforeningen Metal Hovedstaden. Medlemmerne 
skulle opleve og føle, at de kommer ind til et samlet tilbud om a-kasse og faglig 
hjælp.

Vision nr. 3: Få styr på økonomien, så du kan være herre i eget hus. Hvis du 
ikke har styr på økonomien, har du ikke styr på noget og kan ikke gennemføre 
noget. 

Vision nr. 4: Udnytte sammenholdet til indflydelse på politikerne til gavn 
for medlemmerne.

Trådte kraftigt på bremsen
Fusionsdokumentets budgetoverslag med forventning om, at der først ville 
være balance mellem indtægter og udgifter i 2012, var lavet i august 2006 ud 
fra de vaner og måder, økonomien blev kørt på dengang.

Da den nye ledelse kom til, trådte den kraftigt på bremsen.
Formand René Nielsen og kasserer Søren W. Hansen spillede sammen med 

resten af ledelsen om at effektivisere, inddrage privilegier, vende underskud til 
overskud og få færre mennesker til at løfte opgaven med at få Metal Hovedsta-
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s

 Med denne facade på Lyngsiehus gik Metal Hovedstaden ind i valgkampen 
november 2007.
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den til at køre på en måde, som ikke gik ud over kvaliteten. Bl.a. lavede den fra-
trædelsesaftaler, og man udvidede åbningstiden. Ikke lige med det samme, men 
det første, der blev inddraget, var to timers lukketid midt på dagen. I lang tid 
fortsatte a-kassen med at holde lukket om onsdagen, men det blev stoppet i 2015.

Åbningstiden blev efterhånden 8.30–16.30 mandag–torsdag og til kl. 12 om 
fredagen, både i a-kassen og i faglig afdeling – eller efter aftale.

Man skulle tro, det var et umage par at sætte sammen, René og Søren W., 
men sådan gik det ikke.

René fortæller: ”Mit første indtryk af Søren var, da jeg i 1991 var med som 
tilhører på min første kongres, og Søren gik på talerstolen og svinede forbun-
det til – og udenfor ventede tv-kameraerne kun på ham. Jeg syntes, han var en 
klovn og medierne mærkelige. Nu 15–16 år senere var han valgt som kasserer 
og jeg som formand, og vi skulle fungere sammen. Det gjorde vi også. Han var 
min højre hånd, og vi fik gennemført rigtigt meget. Vi stod sammen om det. 
Min konklusion: Man skal ikke være forudindtaget”.

Søren W. Hansen: ”Jeg fik et omdømme som ham, der havde trådt forkert. 
Jeg er en socialist, der stemmer på Socialdemokratiet, som ligger nærmest min 
politiske holdning. Min kone siger, at jeg aldrig har været så glad som i den tid, 
hvor jeg var kasserer i Metal Hovedstaden. Jeg knoklede røven ud af bukserne, 
men jeg var glad. Jeg mødte på arbejde kl. 6.30 og var hjemme kl. 18, men sad 
så hjemme med tingene, ofte til over midnat. Vi fik vendt et underskud på 3,7 
mio. kr. det første år til et overskud på 3,5 mio. kr. det andet år. Det var en for-
bedring på 7 millioner kr. på ét år”.

s

 Den, der er mest modtagelig for 
forandring, overlever.
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I 2010 berettede René Nielsen, at ”medlemsudviklingen har været et med-
lemstab på 13 %, og vi har rationaliseret 23 %”, bl.a. ved naturlig afgang. Nogle 
sagsbehandlere er blevet fyret.

1. januar 2012 fyldte Metal Hovedstaden 5 år, og det fik på generalforsam-
lingen i april formanden til at minde om Charles Darwin’s idé, der forandrede 
verden: ”Det er ikke den stærkeste art, der overlever. Heller ikke den mest intelli-
gente. Det er den, der er mest modtagelig for forandring”.

Metal Hovedstaden har været modtagelig for forandring. På de 5 år er der 
nu 25 færre ansatte i huset som følge af en proces, hvor man skulle høste stor-
driftsfordele ved at lægge 10 afdelinger sammen til én og samtidig håndtere et 
kontingentstop og en medlemstilbagegang. Men er det nok? Har Metal Ho-
vedstaden opnået alle de gevinster, der var at hente? Det igangsatte MH-besty-
relsen en tilbundsgående undersøgelse af. Resultatet af undersøgelsen blev, at 
generalforsamlingen året efter, i april 2013, kunne nedsætte kontingentet med 
20 kroner. Kontingentet havde da stået stille siden fusionen.

”Det svarer til, at afdelingskontingentet er faldet med ca. 50 kroner siden 

s

 Kontingentet blev nedsat efter at have været uændret siden 2006-07.



36

fusionen”, argumenterede formand René Nielsen. ”Allerede i 2007 var der enig-
hed om, at lavere kontingent ikke i sig selv er et succeskriterium. Faglig service 
skal også være i højsædet. Derfor har vi målrettet arbejdet på at fastholde bran-
cherelateret viden i afdelingen, således at ligegyldigt om det er IT, transport, 
offentlig, industri eller byggebranchen, medlemmerne er ansat inden for, så 
har afdelingen faglige, der har detailkendskab om området og således har bl.a. 
specielt kendskab til netop disse overenskomster”.

Anders Laubjerg blev i september 2012 valgt som organisationssekretær 
i forbundet efter fem års arbejde med at få procedurer og informationer om 
tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer på plads. 

 ”Fusionen blev indgået i den forventning, at vi blødte 650 medlemmer om året. 
Da jeg forlod Metal Hovedstaden, var blødningen halveret”, siger han.

I april 2015 rapporterede Metal Hovedstadens formand, at ”afdelingen 
har haft medlemsfremgang det sidste 1½ år – den første fremgang i Metal i 
 København i over 30 år. Samtidig er kontingentet 10 % lavere end for 8½ år 
siden”.

Det skyldes i høj grad, at fordomme og forudindtagede indstillinger ikke 
har fået lov at styre i Metal Hovedstaden. En fordom var, at det ikke kan svare 
sig at organisere cykelmekanikere. En anden fordom: ”Facebook er allerede 
fortid – og mest for de unge”. Hvis den indstilling havde stoppet Metal Ho-
vedstaden i at kommunikere via Facebook, ”var vi ikke nået ud til over 20.000 
mennesker flere gange på få dage med vore budskaber. Vores facebook-side var 
nok stærkt medvirkende til, at Codan stoppede deres latterlige forsøg med at få 
repareret deres kunders skadede biler i Polen”, sagde René Nielsen.

Året efter meddelte han, at nu er antallet af ansatte i afdelingen mere  
end halveret: Fra 67 til 32, og derfor er det tid til at søge efter en ny faglig se-
kretær.

I september 2016 blev René Nielsen valgt til næstformand i Dansk Metal og 
blev som afdelingsformand afløst af den nuværende afdelingsformand Henrik 
Stilling.

René siger om sine 10 år som afdelingsformand: ”På 10 år nåede vi det, vi 
ville. Medlemsudviklingen er vendt fra et årligt tab på 650 medlemmer til et tab 
på 10 i 2016 og driftsresultatet fra et underskud på 3 mio. kr. til et overskud på 
2,7 mio. kr. i 2016. Vi lykkedes. Men der er mange mål endnu, og det er Henrik 
godt i gang med.

Sæt mål. Gør dem målbare og tjek, om du når målene”.
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 ”En af de største succeser i min tid var organiseringen og overenskomst-
dækningen af cykelbranchen”. Her indgår ejeren af A-H Cykler Allan Hamurke-
sen og organisator Jacob Harris en OK-aftale.
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Er du med til at løfte eller trække ned?
Status for Metal Hovedstaden er, at vi alle bør være stolte, siger René Nielsen 
og fortæller:

”Man skal være parat til at gribe chancen. Erik Sørensen fra Afd. 3’s senior-
klub bad mig fortælle, hvordan jeg blev afdelingsformand. Det blev til foredra-
get Fra egoist til holdspiller. Fra cykelrytter til fagforeningsmand.

Hvordan hænger de to ting sammen? Joh, hvis du kun er holdspiller, risi-
kerer du ikke at kunne tage de hårde beslutninger. Som cykelrytter sætter man 
mål, og man bliver opdraget til at nå målene. Jeg blev danmarksmester i 1978 
og verdensmester i 1979, 11 år gammel, men gik så i lære som maskinarbejder 
på Nordisk Simplex i Vallensbæk….

En dag trak forbundets daværende organisationssekretær Claus Jensen mig 
til side på Metalskolen Jørlunde og sagde ’vi peger på dig som formand for Me-
tal Hovedstaden’.

Man siger ja, når man får sådan et tilbud, så jeg sagde straks ja til at blive 
formand for 18.000 medlemmer og 67 ansatte, men troede ikke, det ville blive 
til noget, for det havde været forsøgt i 40 år…

Jeg har en kæmpe respekt for, at de ansatte i Lyngsiehus gik 100 % med i 
den nye organisation og dens målsætninger. Hele deres faglige liv havde de søgt 
næring i politiske konflikter, men nu var der en gensidig forståelse af, hvad der 
var brug for, og at nok er nok.

Min ledelsesfilosofi: Løft hovedet, find entusiasmen og engagementet og 
tænk på, om du er med til at løfte eller trække ned? Husk: Lad være med at 
brokke jer over ledelsen. Brok jer til ledelsen.

Hvis jeg skal nævne den største organisatoriske og politiske succes, vil jeg 
fremhæve to:

Organisatorisk var det en stor satsning at ansætte organisatorer. Det var på 
inspiration fra Metal Roskilde, som havde ansat en organisator. Det var en helt 
ny måde at være fagforeningsmand på. I første omgang bad jeg to faglige se-
kretærer rejse sig fra skrivebordet med den væsentligste opgave at køre ud på 
arbejdspladserne, men det gik ikke.

I 2013 ansatte Metal Hovedstaden to organisatorer, og det førte til en af de 
største succeser i min tid: organiseringen og overenskomstdækningen af cykel-
branchen. Gennemsnitslønnen for en cykelmekaniker steg på to år fra 122 til 
149 kr. i timen.
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Politisk var det at få stoppet betalingsringen omkring København. Det er en 
succes, for 70 % af medlemmerne var imod betalingsringen. Jeg lavede parløb 
med Thomas Gyldal, ny borgmester i Herlev, for at få stoppet betalings ringen. 
Det er et eksempel på at bruge vor politiske indflydelse til gavn for medlem-
merne.

Som ny formand blev jeg inviteret til frokost med overborgmester Ritt Bjer-
regaard på overborgmesterens kontor. Hun var ekstremt meget i medierne, og 
nu var der kun hende og mig. Det var stort for mig. Så siger Ritt: ’Du skal bare 
vide, at industriarbejdspladser ikke hører hjemme her i hovedstaden’.

Jeg havde et tilsvarende møde med Frank Jensen, da han blev overborg-
mester, og spurgte ind til hans holdning til industri? Han svarede: ’Industrien 
skal være i hovedstaden. Vi har brug for den’.

Netop. Vi har brug for industri. Da Metal Hovedstaden blev til, troede vi, at 
Industrisekretariatet ville få medlemstilbagegang, mens Teknologi og Kommu-
nikation ville være fremtiden – og i fremgang. Det er gået stik modsat. Nemt er 
det ikke at spå om fremtiden”, siger René Nielsen, belært af erfaringen.

s

 Hovedstadens Metal-formand René Nielsen (t.h.) og overborgmester Frank 
Jensen er enige om, at vi har brug for industri i hovedstaden. Det mente den 
forrige overborgmester ikke.
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Ny formand med fokus på organisering
Den 1. november 2016 fik Metal Hovedstaden ny formand. 214 medlemmer 
deltog i den ekstraordinære generalforsamling, og de valgte enstemmigt Hen-
rik Stilling som ny formand efter René Nielsen, der på Metal-kongressen i sep-
tember var blevet valgt som næstformand for Dansk Metal.

Henrik var med sine 40 år den næstyngste i Metal Hovedstadens bestyrel-
se, da den blev valgt 29. november 2006. Nu var han 10 år ældre, havde i fire 
år været brancheansvarlig for Industri & Byg og i to år næstformand i Metal 
Hovedstaden. Han blev ansat som faglig sekretær og brobygger mellem byggeri 
og industri, da man 1. januar 2010 lavede fagsekretariatet Industri & Byg. Som 
ung tillidsrepræsentant i Yit begyndte han i periferien i Byggefagenes Miljø-
udvalg og trak på samme hammel som malere, murere, tømrere og 3F for at 
skabe et ordentligt arbejdsmiljø på byggepladserne. Sådan noget skaber gode 
relationer, og så kan man lukke nogle ting, inden de eksploderer.

Henrik finder det genialt, at man 10 år forinden skabte én afdeling med 
mange slags branchekyndige, så medlemmerne altid kan få hjælp fra én, der 
kender branchen. 

”Der var 10 kulturer, der skulle gøres til én. Jeg har set de forskellige kul-
turer. Man spillede sig magten af hænde, fordi man ikke kunne finde ud af at 
gå samme vej. Da jeg stod i lære, var jeg i Afd. 17, Mindre maskinværksteder. 
Som udlært kom jeg i Afd. 18, Værktøjsmagere, smede og maskinarbejdere på 
værktøjsfabrikker. Senere kom jeg til B&W og var både i Afd. 5, Skibssmedene, 
og i Afd. 1 – og så i Afd. 2, Klejnsmedene i København. Dengang behøvede 
man ikke at forlade dette hus for at møde modstand, for fjenderne sad her på 
etagerne. Før fusionen havde man heller ikke samme fokus på at komme ud 
på arbejdspladserne for at organisere, fordi medlemmerne kom af sig selv på 
grund af eksklusivaftalerne”.

Inden han blev valgt som formand, erklærede han på den ekstraordinære 
generalforsamling, at hans vision er øget fokus på organisering. “Vi har gen-
nem de sidste par år fået styr på medlemstilbagegangen, og nu vil vi også have 
styr på medlemsfremgangen fremadrettet. Organisering skaber styrke, og den 
styrke skal vi bruge til at skabe bedre løn- og arbejdsforhold til glæde for med-
lemmerne, og det skal vi gøre gennem at få flere tillidsfolk og flere overenskom-
ster. Derfor bliver en af de første satsninger i 2017 at ansætte en organisator 
mere samtidig med, at kontingentet for 11. år i træk ikke stiger.

Et andet fokusområde bliver synlighed på arbejdspladserne og synlighed for 
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 1. november 2016 blev Henrik Stilling (t.v.) valgt som formand efter René Nielsen.
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medlemmerne. Når vi ankommer til en arbejdsplads og præsenterer os på kon-
toret, er der en oplagt anledning til at begynde en samtale om, hvordan det går 
virksomheden. Er der brug for efteruddannelse? Og vi bruger lejligheden til at 
få en snak om at tage en lærling mere. Mangler der kvalificeret arbejdskraft?  
Så har vi jo vor egen jobformidling Metal JobService. Vores ledige medlemmer 
kommer i gennemsnit 9 uger hurtigere i job end i andre kasser. 

Ni uger hurtigere i arbejde gennem Metal JobService svarer til at tjene 
30.000 kroner mere. Det er da værdi for kontingentet.

Så går turen til værkstedet for at få en snak med medlemmerne, bl.a. om efter-
uddannelse, og vi indbyder til en samtale om karriereplan, hvor vi sammen med 
jer medlemmer skræddersyr en plan ud fra jeres ønsker og de muligheder, der 
er på arbejdsmarkedet. Vi håber med karriereplan at kunne hjælpe jer med selv 
at vælge og bestemme over jeres liv og skabe den hverdag, I går og drømmer om.

Naturligvis vil vi også møde jeres tillidsrepræsentant og bruge ham som 
rundviser og møde jeres arbejdsmiljørepræsentant og få en snak om arbejds-
miljøet på jeres virksomhed.

Vi vil lave branche- eller netværksklubber, og vi har sammen med forbundet 
netop startet en organiseringskampagne inden for IT- og dataområdet. Det er 
os, der står for og er ansvarlige for uddannelser som IT-supporter og data-
tekniker. Vi har hidtil bare ikke været så gode til at organisere dem som i vores 
traditionelle fag: industriteknikere eller klejnsmede. I dag bliver der uddannet 
flere datateknikere end industriteknikere, så potentialet er stort”.

Besøg i fredstid
På sin første generalforsamling som formand erklærede Henrik Stilling i april 
2017, at vores helt store udfordring er at få flere unge til at gå i lære. I 2016 fik 
vi 162 nyudlærte, men i samme periode sendte vi 291 på pension, efterløn, før-
tidspension, fleksjob osv. Derfor skal vi fortælle de gode historier om vores fag, 
arbejdsliv og løn- og arbejdsforhold, så flere går i lære, og også naboens børn 
vil tage vores uddannelser.

Vi vil i år besøge alle tillidsrepræsentanter på deres arbejdsplads for at styr-
ke kontakten mellem afdeling og tillidsrepræsentanter, og med et besøg i freds-
tid får vi mulighed for at vise jeres ledere alt det positive, vi kan give jer som 
arbejdsplads såsom efteruddannelse, karriereplan, jobformidling mv.

Tidligere kom de københavnske Metal-afdelinger kun på arbejdspladsen, 
når der var ballade. Nu rygtes det blandt arbejdsgiverne, at Metals tillidsrepræ-
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 Steen Munch Christensen, maskinarbejder og arbejdsmiljørepræsentant, er del 
af et team, der hvert halve år vedligeholder hydraulikken, der åbner Knippels bro. 
7. december 2013 var der hasteudrykning, fordi vandet løb ind i broens maskin-
rum pga. den højeste vandstand – 1,65 m over dagligt vande – i Københavns 
Havn, siden den første bro på stedet åbnede i 1620. I 1991 var han med til at 
udskifte tandhjulsmekanikken med hydraulik, der åbner broen med et tryk på 
100–120 bar. Der er 4 cylindere à 300 mm, hver med en stempelstang på 200 mm.
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Metal 
 Hovedstadens 
 bestyrelse 
2020

Henrik Stilling, formand 
i Metal Hovedstaden

Willy Jørgensen, branche-
fmd. i Transportsekr.

Jens Kjeldsen,
DSB Vedligehold A/S

Michael Sølling Olsen, 
kasserer

David Rosenqvist, branche-
fmd. i Industri og Byg sekre-
tariatet og næstformand

Stefan Bruun Rasmussen,
Danmarks Radio DR-Byen

Lars Andersen, branche-
fmd. i ITO-sekretariatet

Mickael Silberg Jensen,
Varimixer A/S
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Henrik Brabrandt Han-
sen, Iron Pump A/S

Henning Rosenkrands Søe, 
MAN Energy Solutions

Kim Kusk Jensen, Konika
Minolta Business Solutions

Mogens Christensen, 
seniorrepræsentant

Carl Emil, lærlingefmd.  
– Brüsch Ejendom ApS

Kenneth Højland Peder-
sen, Toms Group A/S

Morten Jensen, Arriva 
Danmark A/S

Flemming Hjort Mikkelsen, 
Autohuset Vestergaard A/S

s

 Lærlingeformanden 
har stemmeret i besty-
relsen. Det har senior-
repræsentanten ikke.
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sentanter skoles i at finde løsninger. Derfor ringer arbejdsgivere til afdelingen 
for at få hjælp.

Vi har aftalt en ny procedure for nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejds-
miljørepræsentanter. Inden for 14 dage efter valget bliver den nyvalgte kontak-
tet af en faglig fra Metal Hovedstaden, der ønsker tillykke med valget og aftaler 
et møde. For tillidsrepræsentanter forsøges mødet lagt i Metal Hovedstaden, 
så vi kan give en rundvisning og en præsentation af huset. For arbejdsmiljø-
repræsentanter forsøges mødet lagt på virksomheden for at tage udgangspunkt 
i virksomhedens arbejdsmiljø.

I efteråret 2018 gik Metal Hovedstaden skridtet videre og besluttede at be-
søge alle nyudlærte og sige tillykke med svendebrevet, overrække dem en lille 
svendegave og tage en snak om, hvad fagforeningen går og laver, og at man 
faktisk får værdi for kontingentet, nemlig 18,5 % oven i lønnen til fem ferie-
fridage, 4 % fritvalgskonto, 8 % pension, fuld løn under sygdom og ret til to 
ugers selvvalgt efteruddannelse om året. Det er goder, som kan falde bort igen, 
og som kræver, at vi fortsat står stærkt over for arbejdsgiverne ved overens-
komstforhandlingerne i kraft af en fortsat høj organisationsgrad.

Tidligere gik den nyudlærte fra et lærlingekontingent på 150 kr. om måne-
den til et svendekontingent på 550 kr. + a-kassekontingentet oveni uden at få 
nogen forklaring på hvorfor, og hvad pengene blev brugt til. Det kunne godt 
skræmme nogle langt væk. Nu får de en forståelse for, hvad de får ud af at være 
organiseret.

Årligt er der cirka 400 nyudlærte, der skal besøges.

Brancheklubber og nørder
På generalforsamlingen i april 2018 oplyste formanden, at der er 6 valgte ledere 
til 31 ansatte. ”Det mener vi nok, vi skulle kunne klare med 5 ledere”, sagde 
han i forbindelse med, at en af de seks – Preben Christensen – gik på pension. 
Han foreslog at lægge Det Offentlige Sekretariat og Sekretariatet for Teknologi 
og Kommunikation sammen til IT, Teknik & Offentlige og erstatte den pen-
sionerede leder med en IT-nørd, der kender IT-branchen og vore IT-uddan-
nelser, sådan at Metal Hovedstaden kan blive bedre til at organisere datatekni-
kere, IT-supportere og web-integratorer. Det blev vedtaget efter nogen debat. 
Samtidig blev Metal Hovedstadens bestyrelse udvidet fra 8 til 9 medlemmer fra 
arbejdspladserne.

Henrik Stilling sagde, at Metal Hovedstaden arbejder benhårdt på at kom-
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 Faglig sekretær Steen Søger Mogensen med nyudlært guldsmed Lyng Poirel 
Sommer hos Juvelfatter v/Ruben Svart.

s

 Metal Hovedstaden vil besøge alle nyudlærte og sige tillykke med svendebrevet og 
overrække dem en lille svendegave, men coronavirus forhindrede mange besøg i 2020. 
Her hilser faglig sekretær og tidligere fællestillidsmand på Aasted ApS i Farum Flem-
ming Andersen på den nye svend Nicklas Kjærulff Litte på sin gamle arbejdsplads.
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me medlemmerne nærmere ved at 
have brancherettede specialister og 
ved at oprette brancheklubber efter 
ønske fra medlemmerne. Til bran-
chemøderne kommer typisk 20–25 
mennesker. Der er altid en faglig fra 
huset med til branchemøderne, så 
man sikrer, at viden fra møderne bli-
ver forankret i fagforeningen. 

I foråret 2018 havde Metal Ho-
vedstaden brancheklubber inden for:

•  Ventilation
•  Køl
•  Guld og sølv
•  Kopimaskiner
•  Cykler
•  Låse
•  Elevatorer
•  Medicinalbranchen
•  IT-netværket.

Et forrygende godt år
Medlemsudviklingen i Metal Hovedstaden er i år gået forrygende, erklærede 
formanden på generalforsamlingen i april 2019. Det er lykkedes ved at tænke 
synlighed og organisering ind i alt, hvad vi laver for at sikre en positiv med-
lemsudvikling og en høj organisering.

2018 var også skelsættende for afdelingens personale. Afdelingen har sagt 
farvel til mere end 200 års erfaring og goddag til 7 nye kolleger.

A-kassen, der som nævnt tidligere var et smertensbarn, er ændret fra at 
være en administrativ a-kasse til at være en mere faglig a-kasse.

”Denne transformation med Michael Sølling Olsen som kasserer har skabt 
en kæmpe fleksibilitet i vores a-kasse, som vi ikke havde tidligere, fordi alle  
var begravet i administrative opgaver. Det, der er fjernet fra vores a-kasse i  
dag, er enten automatiseret/robotiseret eller henlagt til forbundets kontakt-
centre.

I dag kan vi sende de faglige kollegaer fra a-kassen ud om morgenen til en 

s

 Medicinalbranchen. Her er Allan 
Køster fotograferet gennem glasruden 
til det sterile produktionslokale, hvor 
han skal reparere en maskine.
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virksomhed med fx en svendegave. Når de så har talt med den nye svend, kan 
de tage en runde på værkstedet og få en snak med mester, om han har fået en ny 
lærling, om han mangler en svend, eller om han skal bruge noget efteruddan-
nelse. Alt sammen viden, vi skal bruge i vores hverdag i a-kassen. Det at sikre, 
at der er en ny lærling, er med til at sikre organiseringen. Skal mester bruge en 
svend, er det med til at sikre jobformidling – og Metal Hovedstaden formidlede 
177 job i 2018”, berettede formanden.

”Vi er nu 27 ansatte her i Lyngsiehus mod 67, da Metal Hovedstaden blev 
stiftet. Med så få kræver det fleksibilitet. Alle er nødt til at hjælpe alle på tværs 

– og a-kassen skal fx være klar til at hjælpe fagligt. Nu har vi dedikerede medar-
bejdere i a-kassen. De andre fagforeninger er misundelige over den fleksibilitet 
og den indsigt i virkeligheden, vi har fået. I dag drejer det sig ikke om at admi-
nistrere, men om samtaler”, siger Henrik Stilling, der sommetider selv sidder i 
receptionen og tager telefonen. 

”Det sværeste for mig med den post, jeg har nu, var at miste kontakten med 
medlemmer og tillidsrepræsentanter. Jeg elsker at komme ud til klubmøder og 

s

 ”Jeg gik ind ad døren til Metal som fyret på grund af arbejdsmangel og ud 
ad døren med telefonnummer og adresse på et nyt job. Jeg nåede ikke at blive 
arbejdsløs”, fortæller klejnsmed Jesper Bonde. Metal formidlede 177 job i 2018.
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høre, hvad der rører sig på arbejdspladsen, og hvad der interesserer medlem-
merne. Jeg betragter mig i bund og grund som tillidsrepræsentant, men har 
ikke noget imod at træffe beslutninger. Jeg har en badge stående med teksten 
’Why should anyone be let by you?’ og mit svar er: Fordi jeg går forrest. Jeg har 
aldrig sat nogen til noget, jeg ikke selv ville gøre”.

Skelsættende år 2020
”2020 er på mange måder et skelsættende år, også uden coronavirussen”, sagde 
Henrik Stilling, da han endelig kunne holde generalforsamling i juni: ”Det er 
50 år siden, der første gang var mennesker på månen, 80 år siden, Dronning 
Margrethe blev født, og 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Dan-
mark og vores faglige fællesskab blev til under navnet Metalarbejdernes Cen-
tralafdeling.

Dengang for 100 år siden udgjorde de københavnske metalmedlemmer 
næsten halvdelen af alle metalmedlemmer i Danmark. I 1977 toppede Metal 
København med 32.551 medlemmer, og det var godt 25 % af Dansk Metals 
medlemmer. Her i jubilæumsåret er vi 13.961 medlemmer = 15 % af Dansk 
Metals medlemmer”, sagde han i et historisk tilbageblik.

2019 var arbejdsmiljørepræsentanternes år – ”et år, hvor vores dygtige ar-
bejdsmiljørepræsentanter for en gangs skyld fik den ros, de fortjener, for de gør 
et fantastisk stykke arbejde for, at vi andre kan gå lige så raske hjem fra arbejde, 
som da vi kom”, sagde han og spurgte:

”Kan vi så arbejde længere og længere, som politikerne vil have os til? Det 
vil de fleste af os forhåbentlig kunne, men desværre vil mange i vores fag også 
mærke nedslidningen i en tidlig alder og døje med smerter og funktionsbesvær. 
Det skal vi have gjort op med og med et hårdt arbejdsmiljø.

Kommer man til skade, skal man huske straks at få det anmeldt som en 
arbejdsskade til lægen/skadestuen/tandlægen, for når der er gået fire uger, er 
det for sent. Så kan man ikke bevise, at man kom til skade den pågældende dag, 
og at det netop er det, der nu er årsagen til ens lidelser. Metal Hovedstaden er 
i gang med 172 arbejdsskadesager, den første fra 10. marts 2005. 15 år af sit liv 
har dette medlem ventet på at få en værdig afgørelse, og det er uanstændigt af 
myndighederne”, sagde Henrik Stilling.

For at sikre kontakt med medlemmer på små arbejdspladser havde Metal 
Hovedstaden folk til at ringe rundt og få en snak med disse medlemmer, og det 
var de glade for, også selv om en del af opkaldene kom i ulvetimen.
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Dansen om Lyngsiehus
Metal Københavns daværende formand Bent Olsen sagde i 2001, at Metal Kø-
benhavn har syv plager, bl.a. den delvist nedslidte bygning, Lyngsiehus. 23 år 
efter, at Metal København købte Nyropsgade 25 af Københavns Kommune i 
1978, havde man ikke råd til at rette op på ejendommen.

Derfor var Metal Hovedstadens første formand René Nielsen og første kas-
serer Søren W. Hansen også åbne for, om Metal Hovedstaden kunne bo bedre 
og billigere andre steder.

I april 2010 sagde formanden til generalforsamlingen, at ”en tanke kunne 
være HK-huset på Artillerivej. Her kunne være fælles medlemsmodtagelse, 
mødelokaler, kantine, egen parkeringskælder, metrostation osv. Formålet med 
denne tanke er at styrke den faglige indsats på vore kerneområder. Der skal 
ikke være nogen tvivl om, at det vil gøre ondt at skulle skille sig af med Lyngsie-
hus, men det ville bestemt gøre mere ondt at måtte droppe muligheden for at 
løfte opgaverne med at være en stærk fagforening”.

Samme år flyttede noget af Kammeradvokatens virksomhed ind som lejer 
på 4. sal ved at åbne adgang gennem muren mellem Kammeradvokatens kon-
torer i Shellhuset og Lyngsiehus.

s

 Nu mødes man ikke af en infoskærm, men af et menneske, her Anne Schnohr 
i Metal Hovedstadens reception.
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Året efter meddelte formanden, at bestyrelsen har droppet tanken om at 
flytte til Artillerivej, dels fordi der ikke var økonomi i den, dels fordi ”der ikke 
er et slående fagligt fællesskab mellem HK og Metal Hovedstaden”. Samtidig 
nævnte han, at Byggefagenes Hus på Lygten er sat til salg, og at syv fagforenin-
ger i København undersøger muligheden for at lave et bofællesskab i huset. De 
syv er Metal, elektrikerne, Blik & Rør, tømrerne, 3F Bygge, Jord og Beton, Ma-
lerne og Teknisk Landsforbund. Han lovede, at det kun er generalforsamlingen, 
der kan beslutte, om Metal Hovedstaden skal flytte og sælge Lyngsiehus.

I 2012 meddelte han, at de andre var blevet enige om at købe et nyt domicil 
på Carlsberg-området til 250 mio. kr. i stedet for at flytte til Lygten på Nørrebro. 

”Så trak vi i håndbremsen. Vi er simpelthen ikke enige i at bruge medlemmer-
nes penge på den måde. Her i Lyngsiehus bor vi centralt og billigt”.

Formanden fortalte i 2015, at forbundet har købt nyt forbundshus i Syd-
havnen, og Metal Hovedstaden er blevet tilbudt at flytte med. Det mindede 
om gamle dage, hvor de københavnske metalafdelinger boede sammen med 
forbundet fra 1916 til 1972 på hjørnet af Gl. Kongevej og Vester Søgade og fra 
1972 til 1978 i Rustenborg i Nyropsgade 38/Herholdtsgade.

Kammeradvokaten lejer nu både 3. og 4. sal, og Afd. 16 Flymekanikerne er flyt-

s

 Lyngsiehus er blevet mere lyst og moderne og med glasdøre.



53

s

 ”Alle misunder os vores store sal i kælderen”.

tet til Kastrup. Da Afd. 16 flyttede, blev Metal Hovedstaden eneejer af Lyngsiehus.
Dermed sluttede dansen om Lyngsiehus. I 2016 meddelte formand René 

Nielsen: ”Bestyrelsen har efter megen moden overvejelse om fordele og ulem-
per samt den kendsgerning, at der ikke er plads til os i det nye forbundshus, 
besluttet at stoppe alle planer om at fraflytte vores på alle mulige måder skønne 
og centralt liggende fagforeningshus – Lyngsiehus”.

Derfor renoveres huset til et moderne fagforeningshus. I stueetagen mødes 
medlemmerne nu af rigtige mennesker og ikke blot en info-skærm. På 1. sal er 
de faglige folk og på 2. sal formanden og fællessekretariat med miljøafdelingen 
og socialrådgiveren. Huset er blevet mere lyst og moderne, og alle døre på 1. og 
2. sal er skiftet ud med glasdøre.

”Huset – både a-kasse og faglig afdeling – er åbent mandag–torsdag kl. 8.30– 
16.30 og fredag til kl. 12 – og efter aftale på andre tider af døgnet. Det samme 
er telefonerne. Altså maksimal åbningstid i et moderne fagforeningshus”, rap-
porterede René Nielsen.

”Vi gør en dyd ud af at vedligeholde Lyngsiehus”, siger Metal Hovedstadens 
nuværende formand Henrik Stilling. ”Vi har ingen intention om at flytte. Vi har 
vor store sal i kælderen, som alle misunder os. Ganske vist mangler der P-plad-
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ser her, men nu kører vi ud til medlemmerne. Trafikken går ikke den anden vej, 
at de skal køre herind”.

Budgettet bliver lagt konservativt ud fra en årlig medlemstilbagegang på 
200, men med de senere års medlemsfremgang giver det et overskud, så der  
er penge til at renovere, male og skifte lamper. Fx sparer man 5.000 kr. om 
 måneden i strøm her i jubilæumsåret 2020, fordi man har fået sat nye LED- 
lamper med automatisk tænd og sluk og lukket en gammel energislugende 
køleboks.

Den 30. september 2021 fraflytter Kammeradvokaten, som lægger 2½ mil-
lion kroner i husleje om året. ”Når han er flyttet, skal de to etager nok have en 
overhaling, inden de kan lejes ud igen. Det skal vi nok komme igennem. Den 
store joker er, om vi kan fortsætte medlemsudviklingen? Det tror jeg på. Vi har 
jo satset big time på at besøge alle vores nyudlærte lærlinge. Det blev til 247 
svendegaver i 2019”, sagde Henrik Stilling på generalforsamlingen i 2020.

Eneejer efter skilsmissen
Da Afd. 16 Flymekanikerne flyttede til Kastrup, stævnede de Metal Hovedsta-
den med krav om at få en andel af formuen med sig. Det var det samme krav, 
som de fem røde afdelinger havde stillet ved voldgiftssagen i 1991, og de tabte. 
Det samme gjorde Afd. 16 i Københavns Byret, og så ankede de til Østre Lands-
ret, som sendte sagen tilbage til byretten.

”Medlemmernes kontingentkroner bør gå til fagligt arbejde og ikke til in-
terne retssager. Derfor har vi nu valgt at tilbyde Afd. 16 et forlig frem for flere 
retsmøder”, meddelte formand René Nielsen på en generalforsamling i 2016.

Lyngsiehus var ejet af Metal København, som Afd. 16 var en lille del af, 
mens den store del var Metal Hovedstaden. Afd. 16’s krav var at få papir på en 
fremtidig andel af Lyngsiehus, hvis Metal Hovedstaden engang skulle vælge at 
sælge ejendommen eller udleje den til andre. Med hjælp fra forbundet blev der 
skabt et forlig, hvor forbundet afkøbte Afd. 16 kravet på en fremtidig andel af 
ejendommen. Dermed fik forbundet et pant på 6,5 % i Lyngsiehus, og Afd. 16 
fik i alt 5 mio. kr. med sig, og der blev skabt en fuldstændig organisatorisk og 
økonomisk adskillelse af Afd. 16 og Metal København.

Dermed var Metal Københavns dage talte. På generalforsamlingen i Metal 
Hovedstaden 4. april 2017 blev det enstemmigt vedtaget at lægge Metal Køben-
havn og Metal Hovedstaden sammen med virkning fra 1. januar 2017. 

Metal København er nu fortid. Metal Hovedstaden fortsætter.
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s

 Metroen er også Metal-arbejdspladser. Her et billede med de fire tunnelrør 
til Cityringen, taget i den midlertidige skakt i Sortedams Sø, hvor tunnelbore-
maskinerne blev løftet op.

s

 Metro-teknikerne med en metal-faglig eller el-faglig uddannelse sørger for, at 
metroen er en succes. De vedligeholder tog, skinner, elforsyning og signalsystemer. 
Her et billede fra metroværkstedet.
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KAPITEL 4. Afdelingernes afslutningshistorie
Da Metal København blev 25, 50 og 75 år, blev der udgivet jubilæumsskrifter, 
som også rummede en kort omtale af afdelingerne. Vi bliver i stilen og runder 
af med afdelingernes afslutningshistorie og Metal Københavns.

Metal København
Metal Københavns formand 1988–93 var Frank Bogaerdt. Ved en fejl blev han 
ikke nævnt i 75 års jubilæumsskriftet. Derfor nævnes han her. Tidligere var han 
fællestillidsmand på Holmen og formand for Afd. 10, Orlogsværftet. Han var 
MK-formand, da de røde og socialdemokraterne tørnede sammen i voldgifts-
sagen 1991–93. Efter retssagen blev han forbundssekretær i forbundet.

s

 Metal København fik lavet tre jubilæumsskrifter.  
Her ses fra venstre 25 års, 75 års og 50 års skrifterne.
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Metal Københavns formand ved 75 års jubilæet var Jørgen Bernbom. Han 
var formand for Afd. 6, De kommunale smede 1990–93. Han var MK-formand 
1993–98 og blev så forbundssekretær i forbundet.

Metal Københavns næste formand var Bent Olsen 1998–2003, hvor han gik 
af i januar pga. sygdom. Erik Christoffersen fra Afd. 3 tog over i tre måneder, til 
der i april kunne vælges en ny MK-formand. Bent Olsen var i 19 år formand for 
Afd. 17, Smede og maskinarbejdere på mindre maskinfabrikker, og han blev 
den sidste formand under det, man kaldte MK’s høvdingestyre.

Metal Københavns sidste formand blev Bjarne Jensen, april 2003. Han blev 
formand for Afd. 2 Kleinsmedene i København i 1985 og fortsatte på begge 
formandsposter, til de forsvandt med dannelsen af Metal Hovedstaden, og han 
fik en fratrædelsesordning.

Fra 1. januar 2007 bestod Metal København af Metal Hovedstaden og Afd. 
16 Flymekanikerne, indtil Afd. 16 flyttede til Kastrup, og Metal København blev 
en del af Metal Hovedstaden med virkning fra 1. januar 2017.

De ti fusionerende afdelinger
De københavnske afdelinger 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 18 samt Metal Lyngby ophør-
te med at eksistere, da de med virkning fra 1. januar 2007 blev en del af Metal 
Hovedstaden. Deres historier kort – og Lyngbys lidt længere, da den ikke var 
med i de tidligere jubilæumsskrifter:

Afd. 1 af 1995 blev dannet ved en sammenlægning af Afd. 4 Kedelsmede-
foreningen af 1890 med Rudolf Michalski som formand siden 1979, Afd. 5 
Skibs smedene med Anders Laubjerg som formand siden 1993 samt Afd. 12 
Smede og maskinarbejdere i dieselmotor- og skibsmaskinindustrien med 
Johnny Laugesen som formand siden 1977. Afd. 12 var den anden fagforening, 
som blev stiftet i august 1919 på ruinerne af den konkursramte Afd. 1. Skibs-
smede foreningen blev stiftet i 1895.

I 2002 sluttede Afd. 15 Smede og maskinarbejdere på specialfabrikker sig til 
den nye Afd. 1. Også den var i august 1919 blevet til på ruinerne af den gamle 
Afd. 1. Afd. 15’s sidste formand Knud Johnsen blev valgt i 1987.

Afd. 1’s formand Anders Laubjerg blev brancheformand for Metal Hovedsta-
dens industrisekretariat, og i september 2012 blev han valgt som organisations-
sekretær i Dansk Metal og afløst som brancheformand af Henrik Stilling, og 
da Henrik blev afdelingsformand, blev David Rosenqvist brancheformand og 
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næstformand i Metal Hovedstaden. Han er klejnsmed og havde været fælles-
tillidsrepræsentant på Alfa Laval.

Afd. 2 Kleinsmedene i København var den ældste afdeling i København. Den 
blev stiftet 1887 og var en af de seks afdelinger, der var med til at stifte forbun-
det 20. august 1888. Kleinsmedenes sidste formand, Bjarne Jensen, blev valgt i 
1985, og han fik en fratrædelsesordning med Metal Hovedstaden.

Afd. 3 Reparation, Maskin- og Teknisk Service blev til i 1999 ved en sammen-
slutning af Afd. 11 Reparatører ved industrielle virksomheder og Afd. 17 Smede 
og maskinarbejdere på mindre maskinfabrikker. Både Afd. 11 og Afd. 17 blev 
stiftet i august 1919 på ruinerne af den konkursramte Afd. 1. Afd. 11’s formand 
siden 1994, Erik Christoffersen, blev formand for Afd. 3. Erik Christoffersen 
gik på pension 2004 og blev afløst af Sonny Hansen, der blev brancheformand 
for Metal Hovedstadens Bygge & Anlæg og et halvt år senere regionssekretær i 
Dansk Metal. Ny brancheformand blev Ole Wedderkind, og da han 2½ år sene-
re gik på pension, skabte man branchesekretariatet Industri & Byg med Anders 
Laubjerg som formand.

s

 Erik 
Christof-
fersen,  
Afd. 3’s 
 første for-
mand.

s

 Da Ole Wed-
derkind gik på 
 pension, skabte 
man branche-
sekretariatet 
 Industri & Byg.

Afd. 6 De kommunalt ansatte Smede i København blev oprindeligt stiftet af 
medlemmer ved Københavns Sporveje i 1901, men kom efter 18–20 år også 
til at omfatte medlemmer ved gasværkerne, vej- og kloakvæsenet, hospitaler-
ne, brandvæsenet og elværkerne samt folk fra Gentofte og Frederiksberg. Den 
seneste formand blev Niels Jeppesen. Han blev valgt i 1993 og blev branchefor-
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mand for Metal Hovedstadens offentlige sekretariat, men allerede i maj 2007 
blev han ansat som faglig sekretær i forbundet. Ny brancheformand blev først 
Søren W. Hansen og efter ham Lars Andersen. Afd. 6 bidrog med næstmest til 
Metal Hovedstadens fælles kasse: 4,5–5 millioner kroner.

Afd. 7 Smede og maskinarbejdere ved Statsbanerne blev stiftet i efteråret 
1901, og da man endelig efter tre år opnåede at komme til et ”forhandlings”-
møde, havde den daværende DSB-ledelse allerede skrevet referatet for mødet 
og lagt det på mødedeltagernes pladser. Afd. 7 var med 492 medlemmer den 
næstmindste afdeling, der gik ind i Metal Hovedstaden. Formanden siden 1992, 
Ole Bundgaard, blev næstformand og personalechef i Metal Hovedstaden og 
faglig sekretær i Transportsekretariatet.

Afd. 8 Smede og Maskinarbejdernes Fagforening under Krigsministeriets 
Værksteder blev stiftet med dette drabelige navn i 1917, men afdelingens sene-
ste formand Günthe Sørensen fik det ændret til ”Afd. 8 Civile ansatte i forsva-
ret”. Hans tanke med det nye navn var, at så kunne 
Afd. 8 måske komme til også at omfatte andre fag-
grupper end metallere, fx elektrikere. Günthe Sø-
rensen var også formand for Forsvarsarbejdernes 
Landsorganisation, FLO. Efter fusionen til Metal 
Hovedstaden blev Günthe Sørensen faglig sekre-
tær i det offentlige sekretariat, og han fortsatte som 
FLO-formand, til han gik på pension 2010.

Resterne af Afd. 10 Smedene og maskinarbej-
derne på Orlogsværftet fusionerede i 1993 med Afd. 
8, da et forsvarsforlig flyttede aktiviteten fra Hol-
men til Frederikshavn og Korsør.

Afd. 10’s seneste historie blev udover fusionen ikke omtalt i 75 års jubilæums-
skriftet. Derfor følger den her. Afd. 10 Smede og maskinarbejdere på Orlogs-
værftet blev i august 1919 reddet ud af den konkursramte Afd. 1. Den næst-
sidste formand blev Gert Larsen 1988–91, og så blev Per Hartwich den sidste 
fælles tillidsmand for 620 på Holmen og formand for Afd. 10, indtil afdelin-
gen fusionerede med Afd. 8 i 1993. Per Hartwich fortsatte som underviser på 
Metal skolen Jørlunde og i hjemmeplejen i København.

s

 Günthe Sørensen
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Afd. 13 Mekanikere og instrumentmagere var den første nye afdeling, der 
blev stiftet efter Afd. 1’s konkurs. I årenes løb har medlemmerne her mærket 
mest til den teknologiske udvikling. Afd. 13 blev fagforening for flymekanikere 
(de brød ud 1979), elektromekanikere, finmekanikere, værktøjsmagere, kon-
tormaskinemekanikere, radiomekanikere og IT-folk. Den seneste formand blev 
Mogens Christensen. Han blev valgt 1987 og fik en fratrædelsesordning med 
Metal Hovedstaden, mens hans næstformand Preben Christensen blev bran-
cheformand for Elektronik, IT og Kommunikation. Afd. 13 var med 2.519 fuldt 
betalende medlemmer den største afdeling, der gik ind i Metal Hovedstaden og 
bidrog med 3. mest til den nye fælles kasse: 4 millioner kroner.

Afd. 14 Automekanikerenes Fagforening blev også stiftet i august 1919. I be-
gyndelsen bestod afdelingen især af cykelmekanikere. Afdelingens seneste for-
mand Jan Rasmussen blev valgt i 1992 og fortsatte som brancheformand for 
Metal Hovedstadens Transportsekretariat.

Afd. 18 Værktøjsmagere, smede og maskinarbejdere på værktøjsfabrikker 
blev også stiftet i august 1919 og kom også til at omfatte guld- og sølvsmede, 
da Guld- og Sølvarbejdernes forbund fusionerede med Dansk Metal i 1985. 
Afd. 18’s formand siden 1975, Heinrich Metasch, nåede at have 25 års jubilæ-
um, både som afdelingsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Metal. 
Han gik af i september 2000 og blev afløst af sin kasserer Stig Gringer 1. okto-

ber 2000. Ved fusionen blev Stig Gringer faglig 
sekretær i Industrisekretariatet. Afd. 18 bidrog 
med 6,5 millioner kroner suverænt mest til Metal 
Hovedstadens fælles kasse, selv om den med 620 
fuldt betalende medlemmer var en af de mindste 
afdelinger, der indgik i fusionen. Hvordan hæn-
ger det sammen? ”Joh”, forklarer Stig Gringer, ”vi 
oprettede i sin tid en festkonto til 18–20 % i rente, 
og det gav så meget, at vi ikke kunne nå at bru-
ge pengene. Da afdelingen ophørte, havde vi 8,5 
mio. kr. og brugte 1,8 mio. bl.a. til et beløb til Me-
tal Vennerne, som bl.a. giver 3. præmien ved de 
nordiske mesterskabskonkurrencer for sølv- og 
guldsmede, New Nordic Gold”.

s

 Stig Gringer
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s

 For at kvalificere sig til at deltage i de nordiske mesterskaber for sølv- og guld sme-
de skal man vinde de danske mesterskaber eller blive nr. 2. Guldsmedene Johanne 
Kahr (th.) og Lea Dalsgaard (tv.) byttede placering ved de to mesterskaber i 2018.

s

 Jabbar Hassan blev kåret som Årets Mekanikerlærling 2019 på grund af sin 
humor, sit gode humør, sin positive indstilling og sin dygtighed.
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Lyngby Afd. nåede at blive 101 år. I 1905 fik 19 svende dispensation fra for-
bundet til at stifte Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening for Lyngby og 
Omegn. De ønskede at være sig selv. Afdelingen skiftede senere navn til Metal 
Lyngby. I 1995 udgav afdelingen sin 90 års historie og skrev om de første år af 
1990’erne: ”De socialistiske lande taber den kolde krig. Arbejdsløshed og socia-
le problemer bliver et verdensproblem. Det samme bliver flygtninge. Krige og 
borgerkrige bliver hverdag. Europa Unionen dannes, og der kommer fart på 
harmoniseringen af medlemslandenes politik…” Ti år senere ved 100 års jubi-
læet skrev Lyngby Afd., at ”globaliseringen og det kapitalistiske system sætter 
nu dagsordenen. […] Fordelingen mellem løn og profit bliver stadigt skævere. 
Lønkvoten udgør nu 54 % af de samlede nyproducerede værdier mod godt  
57 % for 10 år siden. Profitten udgør 37 % mod knap 33 % for 10 år siden”.

Mølleådalen mellem Lyngby Sø og Øresund var dansk industris vugge, men 
da industrien flyttede, kom Lyngby afdeling til at ligge uheldigt: Man samarbej-
dede med det daværende Metaldistrikt 8, København, men lå i Metaldistrikt 7, 
Nordsjælland – og Lyngby lå i to amter: København og Frederiksborg.

”Vi var overstruktureret. Jeg holdt et langt oplæg om struktur på en gene-
ralforsamling, men det interesserede ikke medlemmerne”, siger automekaniker 
Søren Werner Hansen, der i 1978 blev formand for Lyngby afdeling, og det var 
han de næste 28 år, indtil Metal Lyngby blev en del af Metal Hovedstaden.

”Jeg har altid lavet aftaler. Udadtil var jeg den hårde, men jeg vidste godt, 
hvor den daglige drift lå – og at man skulle kunne komme igen dagen efter”, 
siger Søren W. Hansen. ”Vi var en lille afdeling, der skulle klare alt selv, og jeg 
skulle kunne mange forskellige overenskomster. Vi havde én tjenestemand på 
det daværende Ebberødgård, så derfor måtte jeg kende tjenestemandsreglerne. 
Vi havde mange medlemmer i det offentlige, både Forsvaret, kommunen, am-
tet og på halvoffentlige arbejdspladser. A-kassen slugte meget af vor kraft. Det 
faglige blev nedprioriteret. Det kunne ikke blive ved at gå. Vi havde et 700 kvm 
stort hus i Virum. Det ville ende med, at vi måtte sige til et medlem, der bad om 
hjælp ’vi kan ikke hjælpe dig med din faglige sag, men du kan låne lokalerne til 
en weekendfest’. Vi fik solgt det store hus for 5,8 mio. kr. og købt et mindre til 
en fornuftig pris, men jeg vidste, det kun var et spørgsmål om tid”, siger Søren 
W. Hansen.

Han fik forhandlet en samarbejdsaftale med Metal København og en aftale 
om at blive overflyttet fra det nordsjællandske distrikt 7 til københavnerdistrikt 
8, men så protesterede Bjarne Larsen, formand for Afd. 16 Flymekanikerne, 
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s

 Dario Pezzot samler de følsomme mikrofoner og accelerometere/vibrations-
målere i et renrum på Brüel & Kjær. Han er guldsmed, som blev videreuddan-
net til maskinarbejder.

s

 Shahid Shakoor blev reddet fra bandemiljøet af sin storebror. I folkeskolen blev 
han stemplet som ordblind, og at han ikke duede til noget. Han kom i lære på 
Rigshospitalet som industritekniker og fik efter svendeprøven Metal Hovedstadens 
pris som Klassens kammerat, valgt af klassekammeraterne i svendeklassen.  
Her er han på Københavns Rådhus og takker Dronningen for håndværkerprisen.
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mod at få det røde apparat (dvs. Søren W. Hansen) ind i Metal København, og 
aftalen faldt på gulvet.

Det samme gjorde en aftale om at blive en del af Metal Nordsjælland, der er 
en sammenslutning af de tidligere Metal-afdelinger i Helsingør, Hillerød, Fre-
deriksværk og Frederikssund. Her var årsagen til sammenbruddet ikke poli-
tisk, men økonomisk: I Lyngby havde man københavnerkontingent, mens det 
nordsjællandske kontingent var lavere, og det var ikke holdbart, at medlemmer 
i samme afdeling skulle betale forskelligt kontingent.

Da planerne om at fusionere til Metal Hovedstaden tog form, blev det aftalt, 
at Lyngby skulle gå med i fusionen, og Søren W. Hansen skulle være Metal Ho-
vedstadens første kasserer.

Med fusionen gik en gammel københavnerdrøm i opfyldelse. Da Niels Ja-
cobsen på 8 dage i august 1919 fik stiftet 8 fagforeninger på ruinerne af den 
konkursramte Afd. 1, reserverede han afdelingsnummer 16 til Lyngby, hvis de 
en dag skulle blive medlem af Metal København. Da 1.200 SAS-flymekanikere 
1. oktober 1979 forlod Afd. 13 for at danne deres egen afdeling, tog de det ledige 
afdelingsnummer 16.

s

 Klejnsmed Jane Marion har i sin fritid som smedekunstner lavet dette Hjerte-
rum på 140 cm i børstet rustfrit stål og syrebehandlet jern på Moseløkke granit 
fra Bornholm.





Hverken 75 års jubilæumsskriftets fromme håb eller det at stå 
og kigge ned i afgrunden førte til forandring, handling og til 
Metal Hovedstaden. Det gjorde derimod tre mænd med en 
fælles vilje til at finde en løsning og lukke ørerne for al snakken 
om ”Glem det. Det har vi prøvet før. Det kan ikke lade sig gøre”.

Her er historien om, hvordan Metal København efter 40 års 
debat blev til Metal Hovedstaden.


