
Velkommen til Metal Tele Vests 100 års jubilæum. 

 

Et jubilæum vi kan fejre i disse nye flotte lokaler, som vi flyttede ind i 1. marts.  

Vi er nu helt sikker på, at vi har 100 års jubilæum, og ikke som Fernando Møge i 

Matador, der kun var 90 og ikke 100 år. Vi har kun fået lavet lagkagen én gang. 

Vi kunne fejre 109 år i år. Den første Tele afdelingen (afdeling 5), så dagens lys i 

1909. I kan se deres smukke fane. Men på grund af for få medlemmer lukkede 

afdelingen ned igen.  

Under nyt navn - afdeling 12 - startede de på ny op igen i 1918. Og den forening, kan 

følges hele vejen op til Metal Tele Vest i dag. Afdeling 12’s fane er ny restaureret og 

hænger lige der. 

De første Telemontører, der arbejdere i de større byer, var sømænd. Sømændene 

var vant til at kravle rundt i master og på glatte underlag, når de skulle sætte sejl. 

Telefonforbindelserne blev opsatte i telefonmaster, hvor af mange blev opsat på 

byens tage. 

Mange sømænd var ledige fordi dampskibene, på samme tid, holdt deres indtog. Vi 

ville nok i dag rynke på næsen over deres arbejdsmiljø.  Men det vidner os om at 

den gang, måtte man også skifte erhverv og lære nyt, når udviklingen tog fart. 

Under vores flytning til disse lokaler, er vi støt på gamle sirligt håndskrevne 

protokoller. Her er bogført forhandlinger, også når medarbejderne fik en skriftlig 

advarsel. Vi har kunnet se, at en del fik en advarsel, fordi de lyttede med, når 

abonnenterne talte i telefonen sammen, eller Telefonisterne talte sammen med 

hinanden i vagterne.  

Lige før jul var jeg også til en 100 fødselsdag. Det var vores ældste medlem Grethe, 

der blev 100 år den 20. december. Hun var blevet ansat i 1936, som telefonistinde, 

selv der skulle man være ugifte, for at få jobbet. Helst så man, at de var jomfruer, 

men det kunne arbejdsgiveren, alligevel ikke få sig til at tjekke. Derfor tog 

arbejdsgiveren det næst bedste krav, at de skulle være ugift.  

Grethe fortalte, at det var godt, at det var det krav, hun blev ansat under, for hun 

havde nu en kæreste, som hun senere blev gift med. Grethe blev en af de første, der 

beholdt sit job, som gift frue. Det kunne hun takke sin fagforening for, og derfor er 

hun stadig medlem. 



Efter anden verdenskrig satte man speed på at få telefoni ud til alle landdistrikter. 

En debat vi også har i dag, nu handler det bare om bredbåndshastighed.  

Da jeg startede midt i firserne, mødte jeg nogle af disse ”gamle” montører, der 

havde været med til at udføre arbejdet. Da de var færdige, var deres største 

bekymring, at nu var der nok ikke mere til dem at lave.  

Det er vel også en af vores største bekymringer i dag, teknologien har fjernet mange 

af vores arbejdspladser, og når vi som fagforening er afhænge af en arbejdsgiver, 

hænger vores fremtid fast sammen med udviklinger i TDC.  

I midt halvfemserne var der 21.000 medarbejdere i TDC, nu er vi 7500 tilbage. Det 

har også kunnet ses på vores medlemstal.  

Når vi ser på udviklingen i fagforeningerne helt fra stamselskaberne og frem til 1995. 

Ser vi en fagforening, der ikke kunne holde sammen. Lige så rask der blev samling på 

de mange afdelinger på landsplan, var der nogle, der brød ud af fællesskabet. Det fik 

heldigvis en ende i 1995, hvor vi sluttede os sammen i Forbundet TKF. Og alle blev 

samlet under LO. 

Det åbnede op for flere fusioner af afdelinger i hele Landet. I det Jyske fusionerede 

afdelingerne 3, 5, 7, 9 og 10 og blev til Afdeling 11. Afdeling 8 valgte at forsætte 

alene.  

På grund af de store fyringsrunder sidst i halvfemserne, kunne vi ikke fortsætte som 

selvstændigt forbund.  

Vi fik en god fusionsaftale med Dansk Metal i 2003 og uden den fusion, er min 

vurdering, at vi ikke havde kunnet beholde vores tilpassede overenskomst, som blev 

indgået i 1996. 

En overenskomst vi bygger alle aftaler videre på i dag.  

Efter et par forsøg lykkedes det endelig i 2012 at fusionere afdeling 11 og 8 til Metal 

Tele Vest.  

Og selv om vi nu er blevet 100 år mindst, er der stadig styrke og udvikling i Tele Vest. 

Det er lykkes os at få valgt mange unge tillidsrepræsentanter, som er vores fremtid. 

Så sent som i sidste uge, kom der to nyvalg ind af helt unge tillidsrepræsentanter.  

En af de læresætninger jeg lærte, af den daværende formand John Nim var: ’En af 

vores vigtigste opgaver er, at skaffe plads og rum til de næste’.  



En ting jeg altid har taget med i opbygningen af vores fagforening. Vi skal have en 

tæt kontakt ud til vores medlemmer og tillidsrepræsentanter. Vi bruger vores 

suppleanter til bestyrelsen, meget i det faglige arbejde. Så har de en mulighed for at 

afprøve, deres interesser og evner. 

Vi prøver at uddelegere ansvar til vores tillidsvalgte, så vi kan gøre dagen i morgen 

lidt bedre, end dagen i dag, for vores medlemmer.  

 

Til slut vil jeg bede jer alle rejse jer op og udbringe et trefoldigt leve for Metal Tele 

Vest.  

 

 

 

 

 

 


