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Forleden kom en ny analyse fra 
 AE-rådet, der viste, at vi kommer til 
at mangle næsten 100.000 faglærte i 
2030. Samtidig viste den, at vi kom-
mer til at have for mange personer, 
der har en gymnasial uddannelse 
som højest fuldførte uddannelse.

 Det er der desværre mange 
årsager til, og der fi ndes næppe 
noget quick fi x. Men et af de største 
problemer er, at der i vores samfund 
bliver set ned på det at tage en 
erhvervsuddannelse. Jeg hører fra 
rigtig mange af vores lærlinge, at de 
nærmest er blevet ”shamet”, når de 
har fortalt i folkeskolen, at de gerne 
ville være faglærte. Og ikke bare af 

klassekammeraterne, men også af 
lærerne. Det går simpelthen ikke.

 I Dansk Metal har vi spurgt dan-
skerne, og her er det kun to pct., der 
mener, at erhvervsuddannelserne 
er dem med den største prestige. 
Det tegner et billede af, at vi sim-
pelthen har uddannelsessnobberi 
i  Danmark. Vi bliver nødt til at få 
væsentlig mere erhvervspraktik i 
folkeskolen, så de unge (og deres 
mødre) får set med egne øjne hvad 
en erhvervsuddannelse kan, og 
vi bliver nødt til at være endnu 
bedre til at få fortalt om alle de 
store muligheder, man har med en 
erhvervsuddannelse. Og så skal vi 
selvfølgelig have fl ere lærepladser 
og en generel opkvalifi cering af 
vores erhvervsuddannelser. Ellers 
risikerer vi, at de unge går glip af en 
fed uddannelse, virksomhederne 
kommer til at mangle arbejdskraft, 
og vi bliver fattigere som samfund. 
Det burde være nøjagtig lige så 
prestigefyldt at tage en faglært 
uddannelse som alle andre uddan-
nelser. Det kommer vi i den grad til 
at kæmpe for i Dansk Metal. 

UDDANNELSES-
SNOBBERIET 
MÅ STOPPE

02
T E K S T  F O R B U N D S F O R M A N D  C L A U S  J E N S E N

så er det sagt

metal /  industr i  /  maj 2021

U D G I V E R 

Dansk Metal

A N S V.  C H E F R E D A K T Ø R 

Hanne Ahrensbøll

R E D A K T Ø R 

Lotte Skou Hansen

R E D A K T I O N 

Sandra Mawani Holmgaard 
Julie Mørkeberg 
Lars Dinesen
Dorte Klargaard
Andreas Nykjær

L AYO U T 

Jette Nielsen

F O T O 

Simon Fals

T R Y K 

Stibo Complete

Maj 2021 · Magasin for medlemmer af Dansk Metal

Molestien 7 · 2450 København SV
Tlf: 3363 2000 · redaktionen@danskmetal.dk
danskmetal.dk/metalmagasinet

L E V E R I N G 

Henvendelser om levering af MetalMagasinet:
Dorte Klargaard på tlf. 3363 2349 
eller kommunikation@danskmetal.dk

Oplag ifølge Dansk Oplagskontrol: 111.400
ISSN 2596-5107 Metal/industri
ISSN 2596-5115 Metal/industri (online)

Magasinet 
udkommer fi re 
gange årligt 

U D K O M M E R 
N Æ S T E  G A N G 

20. september 2021

metal / industri

PEFC/09-31-017

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004

02
T E K S T  F O R B U N D S F O R M A N D  C L A U S  J E N S E N

så er det sagt 

metal /  t ransport /  maj 2021



METAL A-KASSE
Kom videre fra ledighed. 

SIDE

32

04 input
Nyt udefra

06 indsigt
Seksuel chikane

14 arbejdsmiljø
Skiftende arbejdstider

18 karriere
Tobias’ jobsamtale endte 
med en kontrakt

20 karriere
Jimmi landede et job,  
der ikke var slået op

21  svendeprøve
Svendeprøve uden sorte 
fingre

22 profilen
Bidt af en gal Ford

24 øjeblikket
Fire fanebærere

30 overblik
Nyt fra Dansk Metal

32 a-kasse
Nyt fra A-kassen

34 pluskort

36 på sagen
Dansk Metal skaffer  
medlemmerne millioner

38 årgang
Carl gejler lastbiler

40 ny ungdomsformand
Ungdommen og  
uddannelsessnobberiet

Dansk Metal udgiver tre  
magasiner. Industri, Transport  
og It, tele & medie. Ønsker  
du et andet magasin, end det  
du har valgt? Bestil det her:

danskmetal.dk/medlem

SIDE

24 NÅR JEG SER ET 
RØDT FLAG SMÆLDE

CARL BENJAMIN 
ROSENKILDE,

26 ÅR
Han dyrker både sit eget 

udtryk og det på last
bilerne, han opbygger.

SIDE

38

03indhold



04

    TING, DU 
MÅSKE IKKE 
VIDSTE OM 
TOILETBESØG 

1.  Kvinder vasker 
hænder 30 pct. 
oftere end mænd.

2.  Tre ud af ti vasker 
ikke hænder, før 
de spiser.

3.  Mere end én ud 
af ti vasker ikke 
hænder efter 
 toiletbesøg. 

Det viser en 
 global under-
søgelse foretaget 
af Essity fra 2018.

       Kilde: tork.dk

VIDSTE DU AT

Rådet om de 
10.000 skridt, du 
helst skal gå om 
dagen, faktisk 
stammer fra en 
reklame for en 
skridttæller, der 
blev lanceret i 
Japan i 1965? 
Først senere har 
rådet vist sig at 
være godt for din 
sundhed.

Kilde: dr.dk

ARBEJDSMILJØ

STYRK DIN ARBEJDSGLÆDE 
– DET SMITTER
Det er vigtigt med gode relationer mellem 
kollegerne på arbejdspladsen. For arbejdsglæde 
smitter. Det fortæller Arlette Bentzen, der er 
ekspert i arbejdsglæde: 
– Gode relationer er et af de vigtigste, dybeste og 
mest fundamentale psykologiske behov, vi mennesker 
har: At andre mennesker kan lide os. Der er ikke noget 
vigtigere end, at du føler dig respekteret og afholdt. 
Vi bruger mange timer sammen med kollegerne 
på jobbet, så det er ekstra vigtigt med gode 
relationer netop på arbejdspladsen. Derfor er 
det vigtigt at vise gensidig respekt og sætte tid 
af til at pleje relationerne. Arbejdsglæde smitter. 
På samme vis som manglende arbejdsglæde. 
Specielt når der er travlt, er det derfor vigtigt at 
huske de små ting, der øger arbejdsglæden.
Kilde: arbejdsmiljonet.dk

Komponenter på fx vindmøller kan blive op til 
70 pct. lettere med en særlig teknik på 3D-printede 
emner. I tre måneder har virksomhederne GTV, 
Qqton, Alexiou & Tryde, AM Værktøjer og Terma 
udviklet nye teknologiske løsninger. Løsningerne 
kan vise sig at være et gennembrud inden for 
fremstilling og reparation af metalkomponenter 
via 3D-print. 

Projektet viser, at det er muligt at fremstille store 
komponenter til fx toppen af vindmøller, der er 
stærke og samtidig markant lettere i forhold til 
konventionelle fremgangsmåder. Det giver helt 
nye muligheder for virksomhederne, da elemen-
ternes styrke forbliver den samme.
Kilde: Dansk Industri

70 % lettere produkter kan forandre tung industri
10.000 skridt

HAR DU SET

Industrien klarer 
sig godt

Over en periode på tre måneder 
fra november 2020 til februar 2021 
steg industriens produktion med 
4,6 pct. Det viser tal fra Danmarks 
Statistik. 
– Helt grundlæggende har 
 industrien klaret sig rigtig godt 
under corona, og det er naturligvis 
vigtigt, at de gode takter fortsæt-
ter, så vi kan fortsætte den gode 
udvikling fra før coronaen ramte 
os. De danske industrivirksom-
heders konkurrenceevne er god, 
og jeg er helt sikker på, at der 
vil komme rigtig meget gang i 
 hjulene, når først verden genåbner, 
siger Thomas Søby, cheføkonom 
i Dansk Metal.
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TAL

63.500kr.
Så meget var danske husholdningers 
personbiler værd i gennemsnit ved  
årsskiftet 2019-2020. Beløbet er  
gennemsnittet af den værdi, som bilen 
ville kunne indbringe ved salg til en 
forhandler. 

Kilde: 
Danmarks  
Statistik

HAR DU SET

Laveste bilsalg siden 2009
Coronapandemien har haft drastiske 
konsekvenser for bilsalget herhjemme. 
Januar og februar 2021 endte med det 
laveste salg af nye biler siden 2009, 
og de to måneders sæsonkorrigerede 
tal viste et samlet salg på 20.100 nye 
personbiler.

Kilde: Danmarks Statistik
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OMTALE

– FRA 2016-2020 
ER OPTAGET AF 
KVINDER STEGET 
FRA 4 % TIL 6 % I 
METALFAGENE. DET 
ER RIGTIG  POSITIVT, 
AT FLERE KVINDER 
VÆLGER EN FAG-
LÆRT UDDANNELSE. 
DER ER NEMLIG 
BRUG FOR ALLE 
POTENTIELLE FAG-
LÆRTE, DA VI I 2030 
KOMMER TIL AT 
MANGLE 100.000 
FAGLÆRTE.
René Nielsen, næstformand i Dansk Metal, og 
 Anne-Lise Nyegaard, ligestillingskonsulent i 
Dansk Metal, i debatindlæg til A4 Arbejdsliv.

�  SET PÅ FACEBOOK 
4.  MARTS 2021

Dansk Metal: Hvad ville du 
vælge... At komme på udlån til en 
anden virksomhed eller blive sendt 
delvist hjem på arbejdsfordeling? 
Vestergaard Company A/S har 
udlånt 11 gode kolleger til andre 
virksomheder i stedet for arbejds-
fordeling. 
Kenneth Jacobsen: Alt andet end 
de to hjemsendelser, jeg har været 
igennem.

TEMA /  SEKSUEL CHIKANE / LÆS MERE PÅ SIDE 6-13

Kvindelige kolleger? Dem 
klapper man da i røven
38 procent af de kvinder, der har besvaret 
en ny undersøgelse lavet af Dansk Metal, 
har oplevet ubehagelig eller uønsket 
seksuel opmærksomhed på deres arbejds-
plads i løbet af det seneste år.

– Det er, som om mændene tager på 
mig for at vise, at de har magten over mig, 

fortæller ”Mette” i temaet i denne udgave 
af MetalMagasinet. 

Hun er blevet klappet i røven over 
40 gange i løbet af de fi re år, hun har 
været på sin arbejdsplads, vurderer hun. 
Og hun er ikke den eneste. Læs med i 
temaet på side 6-13. 

    PODCAST

I ’Voksenguiden’ medvirker eksperter, 
der gør dig klogere på alt fra lønfor-
handling til forbrugerrettigheder, og 
hvad du rent praktisk gør, hvis en af 
dine pårørende dør.

Find den, 
hvor du hører 
podcast.

HAR DU SET

Alfa Laval satser på Danmark
Alfa Laval lukker sin fabrik i England 
og rykker arbejdspladserne til Kolding, 
hvor der bliver oprettet ca. 80 nye 
 stillinger. Flytningen forberedes i 2021 
og sker i 2022 og 2023. 

Kilde: metal-supply.dk

TAL

6,7mia. kr.
Det er værdien af de varer og tjenester, 
som Danmark i januar 2021 eksporte-
rede til Storbritannien. Tallet er 24 pct. 
lavere end måneden før, hvilket bl.a. 
skyldes Brexit.

Kilde: 
Danmarks Statistik

10.000 skridt

04 input / udefra
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Komponenter på fx vindmøller kan blive op til 
70 pct. lettere med en særlig teknik på 3D-printede 
emner. I tre måneder har virksomhederne GTV, 
Qqton, Alexiou & Tryde, AM Værktøjer og Terma 
udviklet nye teknologiske løsninger. Løsningerne 
kan vise sig at være et gennembrud inden for 
fremstilling og reparation af metalkomponenter 
via 3D-print. 

Projektet viser, at det er muligt at fremstille store 
komponenter til fx toppen af vindmøller, der er 
stærke og samtidig markant lettere i forhold til 
konventionelle fremgangsmåder. Det giver helt 
nye muligheder for virksomhederne, da elemen-
ternes styrke forbliver den samme.
Kilde: Dansk Industri

70 % lettere produkter kan forandre tung industri
10.000 skridt

HAR DU SET

Industrien klarer 
sig godt

Over en periode på tre måneder 
fra november 2020 til februar 2021 
steg industriens produktion med 
4,6 pct. Det viser tal fra Danmarks 
Statistik. 
– Helt grundlæggende har 
 industrien klaret sig rigtig godt 
under corona, og det er naturligvis 
vigtigt, at de gode takter fortsæt-
ter, så vi kan fortsætte den gode 
udvikling fra før coronaen ramte 
os. De danske industrivirksom-
heders konkurrenceevne er god, 
og jeg er helt sikker på, at der 
vil komme rigtig meget gang i 
 hjulene, når først verden genåbner, 
siger Thomas Søby, cheføkonom 
i Dansk Metal.
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Komponenter på fx fly kan blive op til 70 pct. lettere  
med en særlig teknik på 3D-printede emner. I tre 
måneder har virksomhederne GTV, Qqton, Alexiou 
& Tryde, AM Værktøjer og Terma udviklet nye 
 teknologiske løsninger. Løsningerne kan vise sig  
at være et gennembrud inden for fremstilling og 
reparation af metalkomponenter via 3D-print. 

Projektet viser, at det er muligt at fremstille store 
komponenter til fx strukturer til flyvninger, der 
er stærke og samtidig markant lettere i forhold til 
konventionelle fremgangsmåder. Det giver helt nye 
muligheder for virksomhederne, da den strukturelle 
styrke fastholdes.
Kilde: Dansk Industri

70 % lettere produkter kan forandre tung industri

VIDSTE DU AT

Rådet om de 
10.000 skridt, du 
helst skal gå om 
dagen, faktisk 
stammer fra en 
reklame for en 
skridttæller, der 
blev lanceret i 
Japan i 1965? 
Først senere har 
rådet vist sig at 
være godt for din 
sundhed.

Kilde: dr.dk

10.000 skridt

    TING, DU 
MÅSKE IKKE 
VIDSTE OM 
TOILETBESØG 

1.  Kvinder vasker 
hænder 30 pct. 
oftere end mænd.

2.  Tre ud af ti vasker 
ikke hænder, før 
de spiser.

3.  Mere end én ud 
af ti vasker ikke 
hænder efter 
 toiletbesøg. 

Det viser en 
 global under-
søgelse foretaget 
af Essity fra 2018.

       Kilde: tork.dk

VIDSTE DU AT

Rådet om de 
10.000 skridt, du 
helst skal gå om 
dagen, faktisk 
stammer fra en 
reklame for en 
skridttæller, der 
blev lanceret i 
Japan i 1965? 
Først senere har 
rådet vist sig at 
være godt for din 
sundhed.

Kilde: dr.dk

ARBEJDSMILJØ

STYRK DIN ARBEJDSGLÆDE 
– DET SMITTER
Det er vigtigt med gode relationer mellem 
kollegerne på arbejdspladsen. For arbejdsglæde 
smitter. Det fortæller Arlette Bentzen, der er 
ekspert i arbejdsglæde: 
– Gode relationer er et af de vigtigste, dybeste og 
mest fundamentale psykologiske behov, vi mennesker 
har: At andre mennesker kan lide os. Der er ikke noget 
vigtigere end, at du føler dig respekteret og afholdt. 
Vi bruger mange timer sammen med kollegerne 
på jobbet, så det er ekstra vigtigt med gode 
relationer netop på arbejdspladsen. Derfor er 
det vigtigt at vise gensidig respekt og sætte tid 
af til at pleje relationerne. Arbejdsglæde smitter. 
På samme vis som manglende arbejdsglæde. 
Specielt når der er travlt, er det derfor vigtigt at 
huske de små ting, der øger arbejdsglæden.
Kilde: arbejdsmiljonet.dk

Komponenter på fx vindmøller kan blive op til 
70 pct. lettere med en særlig teknik på 3D-printede 
emner. I tre måneder har virksomhederne GTV, 
Qqton, Alexiou & Tryde, AM Værktøjer og Terma 
udviklet nye teknologiske løsninger. Løsningerne 
kan vise sig at være et gennembrud inden for 
fremstilling og reparation af metalkomponenter 
via 3D-print. 

Projektet viser, at det er muligt at fremstille store 
komponenter til fx toppen af vindmøller, der er 
stærke og samtidig markant lettere i forhold til 
konventionelle fremgangsmåder. Det giver helt 
nye muligheder for virksomhederne, da elemen-
ternes styrke forbliver den samme.
Kilde: Dansk Industri

70 % lettere produkter kan forandre tung industri
10.000 skridt

HAR DU SET

Industrien klarer 
sig godt

Over en periode på tre måneder 
fra november 2020 til februar 2021 
steg industriens produktion med 
4,6 pct. Det viser tal fra Danmarks 
Statistik. 
– Helt grundlæggende har 
 industrien klaret sig rigtig godt 
under corona, og det er naturligvis 
vigtigt, at de gode takter fortsæt-
ter, så vi kan fortsætte den gode 
udvikling fra før coronaen ramte 
os. De danske industrivirksom-
heders konkurrenceevne er god, 
og jeg er helt sikker på, at der 
vil komme rigtig meget gang i 
 hjulene, når først verden genåbner, 
siger Thomas Søby, cheføkonom 
i Dansk Metal.
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HAR DU SET

Elbiler fylder mere 
på mekaniker
uddannelsen
I 2019 blev undervisning i el- og 
hybridbiler opjusteret på person-
vognsmekanikeruddannelsen. Der 
blev fx oprettet et obligatorisk fag, 
som bl.a. giver grundlæggende 
viden om opbygning af eldrevne 
og hybride køretøjer og om de 
 sikkerhedsmæssige aspekter i 
 forbindelse med arbejdet. 
Personvognsmekanikeruddan-
nelsen bliver fortsat revideret i takt 
med, at der kommer flere elbiler 
på vejene. Senest blev der i 2020 
implementeret undervisning i 
varmepumpeteknologi på el- og 
hybridkøretøjer.
Kilde: Industriens Uddannelser

    TING, DU 
MÅSKE IKKE 
VIDSTE OM 
TOILETBESØG 

1.  Kvinder vasker 
hænder 30 pct. 
oftere end mænd.

2.  Tre ud af ti vasker 
ikke hænder, før 
de spiser.

3.  Mere end én ud 
af ti vasker ikke 
hænder efter 
 toiletbesøg. 

Det viser en 
 global under-
søgelse foretaget 
af Essity fra 2018.

       Kilde: tork.dk

VIDSTE DU AT

Rådet om de 
10.000 skridt, du 
helst skal gå om 
dagen, faktisk 
stammer fra en 
reklame for en 
skridttæller, der 
blev lanceret i 
Japan i 1965? 
Først senere har 
rådet vist sig at 
være godt for din 
sundhed.

Kilde: dr.dk

ARBEJDSMILJØ

STYRK DIN ARBEJDSGLÆDE 
– DET SMITTER
Det er vigtigt med gode relationer mellem 
kollegerne på arbejdspladsen. For arbejdsglæde 
smitter. Det fortæller Arlette Bentzen, der er 
ekspert i arbejdsglæde: 
– Gode relationer er et af de vigtigste, dybeste og 
mest fundamentale psykologiske behov, vi mennesker 
har: At andre mennesker kan lide os. Der er ikke noget 
vigtigere end, at du føler dig respekteret og afholdt. 
Vi bruger mange timer sammen med kollegerne 
på jobbet, så det er ekstra vigtigt med gode 
relationer netop på arbejdspladsen. Derfor er 
det vigtigt at vise gensidig respekt og sætte tid 
af til at pleje relationerne. Arbejdsglæde smitter. 
På samme vis som manglende arbejdsglæde. 
Specielt når der er travlt, er det derfor vigtigt at 
huske de små ting, der øger arbejdsglæden.
Kilde: arbejdsmiljonet.dk

Komponenter på fx vindmøller kan blive op til 
70 pct. lettere med en særlig teknik på 3D-printede 
emner. I tre måneder har virksomhederne GTV, 
Qqton, Alexiou & Tryde, AM Værktøjer og Terma 
udviklet nye teknologiske løsninger. Løsningerne 
kan vise sig at være et gennembrud inden for 
fremstilling og reparation af metalkomponenter 
via 3D-print. 

Projektet viser, at det er muligt at fremstille store 
komponenter til fx toppen af vindmøller, der er 
stærke og samtidig markant lettere i forhold til 
konventionelle fremgangsmåder. Det giver helt 
nye muligheder for virksomhederne, da elemen-
ternes styrke forbliver den samme.
Kilde: Dansk Industri

70 % lettere produkter kan forandre tung industri
10.000 skridt

HAR DU SET

Industrien klarer 
sig godt

Over en periode på tre måneder 
fra november 2020 til februar 2021 
steg industriens produktion med 
4,6 pct. Det viser tal fra Danmarks 
Statistik. 
– Helt grundlæggende har 
 industrien klaret sig rigtig godt 
under corona, og det er naturligvis 
vigtigt, at de gode takter fortsæt-
ter, så vi kan fortsætte den gode 
udvikling fra før coronaen ramte 
os. De danske industrivirksom-
heders konkurrenceevne er god, 
og jeg er helt sikker på, at der 
vil komme rigtig meget gang i 
 hjulene, når først verden genåbner, 
siger Thomas Søby, cheføkonom 
i Dansk Metal.
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3 8 
procent af de kvinder, 
der har besvaret en 
undersøgelse lavet af 
Dansk Metal, har oplevet 

ubehagelig eller uønsket seksuel 
opmærksomhed på deres arbejds-
plads i løbet af det seneste år.

Det dækker over, at kvinderne 
har oplevet alt fra uønskede berø-
ringer og vittigheder med sek-
suelle undertoner til nærgående 
spørgsmål og kommentarer om 
deres privatliv og udseende.

Unge og løstansatte  
særligt udsat
Undersøgelsen understøtter de 
erfaringer, som Dansk Metals 

ligestillingskonsulenter har gjort 
sig gennem årene. Nemlig at unge 
og de, der ikke er fastansatte, er 
mere udsatte. De ubehagelige 
vitser, nærgående spørgsmål og 
uønskede berøringer finder altså 
særligt vej til lærlinge, elever og 
kvinder i vikariater og projekt-
ansættelser. 

Dog svarer en række af de 
adspurgte mænd og LGBT+ 
 personer i undersøgelsen også, 
at de har oplevet uønsket seksuel 
opmærksomhed på arbejdspladsen. 

På de kommende sider vil du 
møde en række kortere og læn-
gere beretninger fra kvinder, som 
beskriver, hvad de har oplevet 

på deres arbejdsplads og hvilke 
 konsekvenser, det har haft for dem 
(se også boks om undersøgelsen).

Ét tilfælde er et for meget
Den nye undersøgelse understre-
ger, at seksuel chikane også findes 
på de arbejdspladser, hvor Dansk 
Metal har medlemmer – som i så 
mange andre brancher. Og i Dansk 
Metal er holdningen klar: Blot én 
oplevelse med uønsket seksuel 
opmærksomhed er en for meget. 
Alle skal have lov at passe deres 
arbejde i fred uden fx at blive klap-
pet i røven. Den slags medfører 
nemlig både dårlig trivsel, syge-
meldinger og unødige jobskift. 

Gennem de seneste måneder 
er danskerne jævnligt blevet 
præsenteret for analyser om 
seksuel chikane i forskellige 
brancher. En ny undersøgelse 
lavet af Dansk Metal afdækker, 
at ubehagelig og uønsket 
seksuel opmærksomhed  
også er en udfordring  
på de arbejdspladser,  
hvor Dansk Metal  
organiserer de ansatte. 

  SEKSUEL SEKSUEL 
CHIKA NCHIKA NEE

– også hos os

T E K S T  L O T T E  S K O U  H A N S E N  F O T O  S I M O N  F A L S  I L L U S T R A T I O N  R A S M U S  J U U L
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Jeg har ikke haft lyst til at 
komme på job, hvis jeg 
vidste, jeg skulle være 
alene med dem, der kan 
være ubehagelige.
Kvinde i 20’erne

HVAD SIGER 
KVINDERNE?

Der var en fyr på min arbejdsplads, der altid talte om, 
at kvinder kun havde et formål i livet: Vi skulle sidde på 
knæ og give blowjobs hele tiden – på den måde holdt vi 
jo også kæft samtidig. En dag kaldte han mig en slut, og 
det blev jeg så paf over, at jeg gik ned for at læsse af på 
en kollega. Det overhørte en chef, som handlede meget 
hurtigt på det, så fyren faktisk blev sendt hjem i en uges 
tid og kom i et forløb med HR. 
Kvinde i 20’erne

* Citaterne på de kommende sider  

stammer fra undersøgelsen og  

interviews med medlemmer.

Om undersøgelsen 
Undersøgelsen er sendt 
ud til lige mange medlem-
mer med mandligt og 
kvindeligt CPR-nummer. 
Men et langt større antal 
kvinder end mænd har 
valgt at besvare spørge-
skemaet. Flere kvinder end 
mænd rapporterer også i 
spørgeskemaet, at de har 
oplevet uønsket seksuel 
opmærksomhed.  Derfor 
har vi valgt at sætte fokus 
på kvindernes oplevelser 
i dette tema. Undersøgel-
sen understreger dog, 
at alle køn kan opleve at 
blive udsat for seksuel  
chikane på arbejdspladsen. 

Go’ røv,  
Sofie!
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– JEG ER BLEVET TAGET  
PÅ OVER 40 GANGE OG 
BLEVET KALDT LUDER, 
KÆLLING OG SO

K
ollegaen lader ligesom til-
fældigt hånden glide langs 
Mettes bryst. ”Var det mon 
med vilje eller en fejl?” tænker 

Mette og siger ikke noget. Over 
40 gange er hun blevet klappet i 
røven eller på anden måde taget på 
i løbet af de fire år, hun har været 
på sin arbejdsplads. Vil hun gætte 
på. For på et eller andet tidspunkt 
holder man op med at tælle. Og på 
et tidspunkt begynder man også at 
blive i tvivl om, hvad der er op og 
ned, og om man er nærtagende, 
som kollegerne så tit kalder en. 

Men kort efter henvender kolle-
gaen, der strejfede hendes bryst, 
sig til Mette med kommentaren: 
”Nååh, du har nok ikke bh på i dag, 
hva’?”

– Så var det jo ikke en fejl! Han 
rørte med vilje mit bryst for at 
tjekke, om jeg havde bh på. Men 
jeg blev i tvivl. Fordi det sker så tit. 
Der er mænd i den her branche, 
der føler, at de har ret til at tage på 
kvinder. Og jeg siger sgu fra, når 
nogen gnubber sig op ad mig og 
rager på mig. ”Hvad fanden har 
du gang i?,” siger jeg for eksempel. 
Men så er jeg åbenbart bare nærta-
gende. Og gramseriet stopper ikke. 

Det skal frem i lyset
Mette trækker undrende på skuld-
rene, når hun beretter om kolle-
gernes opførsel. Vi sidder i hendes 
lejlighed, og hun fortæller mig om 
sine oplevelser. Jeg må ikke skrive, 
hvor i landet hun bor. Jeg må ikke 
skrive hendes rigtige navn, for hun 
hedder slet ikke Mette. Og jeg må 

ikke få vores fotograf til at foto-
grafere hende. 

– Jeg får aldrig et andet job 
efter det her, hvis jeg står frem 
med min historie. Aldrig. 

Alligevel har Mette besluttet sig 
for at fortælle MetalMagasinet om, 
hvad hun har oplevet. 

– Det skal frem i lyset, og det 
skal stoppes. 

Dummere end pap
– Det er, som om mændene 
tager på mig for at vise, at de har 
magten over mig. Det er flere 
forskellige, men der er især én, 
der har opsøgt mig meget. Han 
er fysisk gået ind foran mig og 
har skubbet mig ud af samtaler. 
Han har sagt, at hvis jeg kræver 
ligestilling, så skal jeg også gå i 
bad sammen med mændene. Han 
bliver ved med at gå på toilettet 
ude ved baderummet, lige når jeg 
har min badetid, så han kan prøve 
at få et glimt af mig og så videre 
og så videre. Jeg har gjort alt for 
at undgå ham og er blevet flyttet 
rundt af min chef. 

Som ene kvinde ”på gulvet” 
blandt en flok mænd er Mette godt 
klar over, at hun skiller sig ud med 
sit lange hår. Men at der skulle 
være så mange kommentarer om 
hendes køn, havde hun alligevel 
ikke troet, inden hun kom ind i 
branchen. 

– Jeg er blevet kaldt en kælling, 
en luder og en so. Jeg har fået at 
vide, at jeg er dummere end pap. 
Der er lavet utallige jokes om sex, 
min krop og det at være pige. 

Jokes, der altid bliver kørt lidt for 
langt ud. Og jeg hører sikkert kun 
en brøkdel af dem … 

– Jeg føler mig så alene
Af og til er der en, der fortæller  
Mette om, hvordan der bliver 
talt om hende bag hendes ryg. 
Og nogle få gange har hun også 
oplevet en mand sige: ”La’ hende 
nu være!” til en kollega. Men det 
meste får bare lov at passere. Og i 
længden er det begyndt at slide på 
hende. 

– Jeg er vildt ked af det i 
 perioder. Jeg kan aldrig gøre noget 
rigtigt, og jeg føler mig så alene. 
Jeg er brudt sammen og har grædt 
på mit arbejde nogle gange, når 
det er blevet for meget. Men det 
bliver heller ikke ligefrem taget 
godt imod. 

Mette læsser af på sine venner  
og familie. De siger til hende, at 
det lyder, som om hendes kolleger 
lever i stenalderen.

– Hvis jeg havde hørt historier 
som min, før jeg selv oplevede det, 
ville jeg have tænkt, at det måtte 
være løgn. Men det er det ikke. Det 
er min hverdag. Jeg ville ønske, at 
de bare ville lade mig være. For jeg 
kan virkelig godt lide mekaniker-
faget. Jeg er ikke skabt til at sidde 
på en stol. Jeg kan lide at være 
aktiv og skrue. Jeg elsker at finde 
fejl og få ting til at køre. Jeg er vild 
med motorer og maskiner og at 
skille ting ad til atomer og samle 
dem igen. 

METTES HISTORIE

T E K S T  L O T T E  S K O U  H A N S E N  F O T O  S I M O N  F A L S  I L L U S T R A T I O N  R A S M U S  J U U L
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Jeg har oplevet 
at blive gramset  
på og holdt fast.
Kvinde i 30’erne

Der var en, der 
engang stak sin 
hånd ned i kjolen 
til mine  bryster. 
Kvinde i 30’erne

Jeg er blevet 
holdt fast 
og taget på, 
mens andre 
kolleger 
bare så til.

Kvinde i 20’erne

Jeg er blevet spurgt, om 
jeg ikke ville med ud på 
toilettet og have sex, og 
jeg er blevet gramset på, 
så jeg måtte slå ham, for 
at få ham til at stoppe. 
Kvinde i 30’erne

4 RÅD TIL DIG, DER 
HAR VÆRET UDSAT FOR 
SEKSUEL CHIKANE 
Sæt ord på dine grænser 
Hvis du kan, så fortæl det til dine kolleger eller din 
leder, når de overskrider dine grænser. Det lyder 
umiddelbart ligetil, men magtforhold og frygt for 
ikke at blive taget alvorligt kan gøre det svært eller 
direkte umuligt at få sagt fra. Og hvis du ikke kan 
finde ordene i situationen, så tal med en kollega, din 
tillidsvalgte, en ven eller et familiemedlem om, hvad 
der er sket, og brug dem gerne som rygstøtte til at 
få sagt fra. Hold fast i, at det ikke er din skyld, at du 
bliver chikaneret. 

Skriv ned 
Det er en god idé at dokumentere hændelserne. 
Beskriv detaljerne i ethvert tilfælde af chikane. Hvis 
du har fået seksuelle tilnærmelser på sms, mail, 
Snapchat eller andet, så gem dem. Hvis du ikke kan 
holde ud at have det liggende på din telefon eller 
computer, så lav en aftale med en ven eller veninde 
om, at du sender dem videre.

Et arbejdsmiljøproblem 
Tænk på chikanen som et arbejdsmiljøproblem, ikke 
dit personlige ansvar. Sig det til din arbejdsmiljø- eller 
tillidsrepræsentant, der kan gå til din leder og for-
tælle, at der foregår seksuel chikane på arbejdsplad-
sen. Lederen har pligt til at gøre noget ved problemet 
og sikre, at du ikke længere bliver udsat for seksuel 
chikane. 

Kontakt din lokale Metalafdeling 
Husk, at du altid kan kontakte din lokale Metalafdeling  
for sparring om, hvordan du tackler situationen,  
og for at få støtte, rådgivning og information om 
rettig heder og muligheder.

HVAD SIGER 
KVINDERNE?
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M
alene måtte konstant  
høre på kommentarer fra 
kollegerne: 

– Nå, der er nok én, der 
har det røde, hva’? 

– Har du kneppet med lær-
lingen? 

– Et det rigtigt, du har en pik? 
– Hva’ så, Lebbe-Malene? 
–  Er du nu sikker på, din kære-

ste er født som mand? 
En af de oplevelser, der har 

sat sig særligt i Malene, var da en 
 kollega fik bildt de andre lærlinge 
ind, at Malene ”havde en pik”. 

– De spredte så mange ryg-
ter og begyndte at kalde mig et 
drengenavn, når de skulle i kon-
takt med mig. Til sidst svirrede 
rygterne i en grad, så jeg måtte 
gå rundt og forklare de andre lær-
linge, at det hele var løgn, og at jeg 
altså er født som kvinde. Det var 
super grænseoverskridende.  

Rygter og løgne 
En anden gang handlede rygterne 
om, at hun ”lå og kneppede med 
lærlingen”. 

– Der blev spredt et rygte om, 
at jeg havde sex med en af lærlin-
gene fra en anden afdeling. Det var 
en komplet løgn, men hver gang, 
han gik forbi, fik jeg lige stukket en 
albue i siden med en kommentar 
om, at ”ha ha, der kommer din 
fuckboy” eller sådan noget, fortæl-
ler Malene, der en overgang også 
blev kaldt for Lebbe-Malene. 

– Min seksualitet var hele tiden 
et emne for dem at tale om og 
joke med. Jeg er heteroseksuel 
og har en mandlig kæreste, men 
alligevel blev jeg kaldt både lesbisk 
og biseksuel. Når jeg nævnte min 
kæreste, så var der altid én, der 
sagde: ”Er du nu sikker på, han er 
født som mand?” eller sådan noget 
i samme stil. Og så grinede de alle 
sammen af det. 

Kan ikke klare den hårde tone 
Når Malene sagde fra, fik hun at 
vide, at hun havde ”sit lort” (men-
struation, red.), eller at hun ikke 
kunne holde til den hårde tone. 

– Det er både meget grænse-
overskridende og frustrerende ikke 

at blive lyttet til overhovedet. Der var 
ingen, der satte sig ind i, om jeg også 
syntes, at det, de sagde, var sjovt. De 
fik mig til at føle mig som en, der ikke 
var noget værd. 

Efter en snak med sin værkfører, 
der kaldte hende hysterisk og sagde, 
at han ikke havde lagt mærke til, at 
der var nogen problemer, tog Malene 
kontakt til Dansk Metal. 

– Jeg gik i det miljø i over et år. 
Det var først, da jeg tog kontakt til 
Metal, at der var nogen, der kiggede 
mig i øjnene og sagde, at sådan  
skal man ikke behandle en lærling,   
fortæller Malene, der valgte at lade 
lokal afdelingen gå videre med 
 hendes sag. 

Virksomheden indgik forlig, fri-
gjorde Malene fra hendes læreplads-
kontrakt, og Dansk Metal sørgede for, 
at hun fik en økonomisk godtgørelse. 
I dag er hun i lære i en ny virksom-
hed, hvor hun er glad for at være. 

”Malene” ønsker at være anonym, 
og derfor er ”Malene” ikke hendes 
rigtige navn. Hendes rigtige navn er 
redaktionen bekendt.  

Jeg har fået  
klap bagi. 
Kvinde i 50’erne

Jeg er blevet taget 
på og trængt op i 
en krog, så det var 
svært for mig at 
komme fri. 
Kvinde i 20’erne

– DE JOKEDE 
KONSTANT  
MED, AT JEG 
HAVDE EN PIK

MALENES HISTORIE

Én har ønsket at 
se mine bryster og 
tilbudt mig ”mere 
end bare at danse”. 
Kvinde i 40’erne

HVAD SIGER 
KVINDERNE?

T E K S T  S A N D R A  M A W A N I  H O L M G A A R D  F O T O  S I M O N  F A L S  I L L U S T R A T I O N  R A S M U S  J U U L

indsigt10
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Jeg er blevet 
råbt sjofle 
og seksuelle 
kommentarer 
efter og bedt 
om sex.
Kvinde i 20’erne

Jeg er blevet 
holdt fast, 
gramset på 
og har fået 
beskeder 
af seksuel 
karakter. 
Kvinde i 30’erne

Jeg er både 
blevet klappet i 
numsen og taget 
på brysterne. 
Kvinde i 20’erne

Du skal da  
ikke række dig 
op, du skal ned 

på knæ ...
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Jeg har hørt 
på jokes om 
kvinder og 
rengøring og 
kvinders plads 
i køkkenet.
Kvinde i 20’erne

3 RÅD TIL AT BLIVE 
EN BEDRE KOLLEGA
Ingen skal udsættes for seksuel chikane på 
arbejdspladsen, og det kan du som kollega være 
med til at forhindre. Derfor får du her tre råd til, 
hvad du kan gøre. 

Sig fra over for seksuel chikane 
Er du vidne til seksuel chikane, eller at en kollega 
på anden vis udsættes for noget grænseoverskri-
dende? Så hjælp din kollega. Mange, der oplever 
seksuel chikane, får ikke sagt fra, fordi de bliver 
overraskede eller chokerede over, hvad de er blevet 
udsat for. Derfor kan du hjælpe, hvis din chikane-
rede kollega ikke selv siger fra. Eller du kan bakke 
din kollega op, hvis vedkommende siger fra. Du 
kan fx sige: ”Husk, at det er din kollega, du taler til”, 
eller: ”Hvis du sagde sådan til mig, havde jeg bedt 
dig om at lade være.”

Støt din kollega 
Hvis du er vidne til, at en kollega bliver chikaneret,  
kan der være mange grunde til, at du ikke får sagt 
fra. Måske er du bange for at ødelægge ”den gode 
stemning” eller usikker på, hvor dine kollegers  
grænser går. Hvis du ikke får sagt fra, når du er 
vidne til en handling eller udtalelse, der kan virke 
ubehagelig eller grænseoverskridende for en 
 kollega, er der andre ting, du kan gøre. Du kan 
efterfølgende trække din kollega til side og fx 
spørge: ”Var du okay tidligere, da han/hun sagde 
sådan?” Det er en god måde at vise din støtte på, 
og det får din udsatte kollega til at tænke over sine 
personlige grænser.

Tjek op på personalepolitikken 
Det er vigtigt, at ledelsen sender et tydeligt signal 
om, at chikanerende adfærd på arbejdspladsen ikke 
er acceptabelt. Tjek derfor op på, om din arbejds-
plads har lavet et sæt retningslinjer på området i 
personalepolitikken, og hvis ikke, kan du foreslå det 
til din tillidsvalgte. Det er lettere at komme seksuel 
chikane til livs, hvis man har skrevet ned, hvordan 
eventuelle sager bliver håndteret af arbejdspladsen.  
Det er også en del af forebyggelsen, at alle på 
arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre, hvis nogen 
mener, der foregår chikane. Det gælder også, 
hvis nogen på arbejdspladsen bliver chikaneret af 
 eksterne, fx kunder eller leverandører.

Arbejds
plads 
uden 
#MeToo
En af vejene til at undgå seksuel chikane 
er at tale åbent om grænser. Det har  
SK Forsyning i Slagelse gjort gennem 
spillet ”Hvor går jeres grænse?”

– Det var en god måde at få startet 
dialogen på. Det blev nemmere at tale 
om tingene gennem spillet, og nogle af 
spørgsmålene er meget oplagte, og der 
blev vi hurtigt enige. Men man finder 
også ud af, at der er ting, jeg godt kan 
sige til én kollega, som jeg ikke kan sige 
til en anden. Du kan have en holdning 
til, hvad du synes er krænkende, og jeg 
  forstår det måske på en anden måde, 
siger Ulrich Holmen, montør og tillids-
repræsentant i SK Forsyning. 

I første omgang har SK Forsynings  
samarbejdsudvalg og arbejdsmiljø udvalg 
prøvet kræfter med spillet. Resten af 
medarbejderne skal spille med, når 
coronarestriktionerne gør det muligt.

Spillet ”Hvor går jeres grænse?” er  
udviklet af Samarbejdsnævnet og  
TekSam. Hent spillet på teksam.dk

Fagbevægelsen har også udviklet et 
dialogspil til arbejdspladsen. Det hedder 
”Over Stregen”, og du finder det på  
danskmetal.dk/seksuelchikane

Der er blevet lavet seksuelle 
håndbevægelser og andre 
seksuelle bevægelser af mig. 
Kvinde i 30’erne

HVAD SIGER 
KVINDERNE?

T E K S T  J U L I E  M Ø R K E B E R G  F O T O  S I M O N  F A L S  I L L U S T R A T I O N  R A S M U S  J U U L
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Hvad er  
ligheden mellem  

en kvinde og en hund?  
De er begge gladest, 
når de har en kæp  

i munden ...

Jeg har oplevet, at der blev sendt nøgenbilleder af kvindelige elever rundt 
blandt mine klassekammerater – og at underviserne vidste det uden at gøre 
noget ved det. Når jeg så sagde fra og påpegede, at det faktisk var ulovligt, 
så var jeg ”dramatisk” og fik at vide, at ”kvinder er jo også så følsomme”. Jeg 
har været eneste kvinde i en klasse, og mine skoleophold har været præget 
af en tone, hvor lærerne fx kaldte de mandlige elever, der lavede tekniske 
fejl, for kvinder og kællinger. Og man skal hele tiden passe på, hvis man siger 
fra, for man bliver så hurtigt stemplet som en sur kælling. 
Kvinde i 20’erne

Dansk 
Metal  
mener
Godt kollegaskab  betyder, 
at ingen skal opleve at blive 
chikaneret på nogen måde. 
Oplever du selv eller nogen 
af dine kolleger chikane, så 
tag fat i din tillidsvalgte eller 
din Metalafdeling. Vi står klar 
til at hjælpe og er der for dig. 

En vigtig vej til en god og 
tryg arbejdsplads er de 
 tillidsvalgte. Derfor har vi i 
lang tid haft dedikeret en 
særlig del af uddannelsen af 
tillidsvalgte til forebyggelse 
af seksuel  chikane. 

I Dansk Metal kommer vi 
i den kommende tid til at 
have særligt fokus på dette 
område. Vi inten siverer vores 
indsats med webina rer, 
uddannelses tilbud og work-
shops for både arbejdsplad-
ser, tillids repræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
Ikke for at pege fingre, men 
for at sikre, at alle kan være 
trygge på deres arbejde.
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På job, når andre holder fri
Det kan være både lukrativt og måske endda passe rigtig fint ind i privatlivet, 
hvis man arbejder, når andre holder fri. De mange timer på job om natten 
og aftenen kan dog komme med en regning, man skal betale senere.

Mange medlemmer af Dansk Metal oplever på et eller andet tidspunkt i løbet af deres 
arbejdsliv at arbejde på skæve tidspunkter.

De bestrider funktioner, der enten betyder, at de arbejder på tilkald, eller som 
kræver, at de tager på arbejde, når de fleste andre har fyraften. De kan fx 
arbejde med serverparker, der skal være oppe hele tiden, med udenlandske 
samarbejdspartnere eller med en produktion, der ikke 
tåler at holde pause i nattetimerne.

Når du arbejder sent
Forskerne arbejder med en definition på natarbejde, der hedder mindst 
tre timers arbejde placeret i tidsrummet mellem kl. 23 og kl. 06.

Nogle oplever, at de skæve arbejdstider giver dem frihed. Men selv 
om indflydelse på ens arbejdstid har en positiv indvirkning på at 
balancere tiden mellem fritiden og jobbet, er menneskekroppen 
bygget til at være vågen, når det er lyst, og sove, når det er mørkt. 
Det betyder, at du kæmper mod kroppens indre ur, når du 
arbejder sent. Og det kan have 

Ved den 
erde nattevagt i 
streg stiger risikoen for ulykker 
med 35 pct. 

For kvinder stiger risikoen for 
brystkræft.

Gravide har øget risiko for 
ufrivillig abort, forhøjet 
blodtryk eller svanger-
skabsforgiftning.

Forskning viser, at kvinder i 
større udstrækning end mænd 
bliver stressede af skiftende eller 
skæve arbejdstider.

Man sover generelt færre timer, 
hvis man arbejder på skæve 
tidspunkter. Længerevarende 
søvnunderskud kan udløse 
sukkersyge og hjerteproblemer.

Kræft i prostata, tyk- eller ende-
tarmen efter nattevagter blev 
sidste år føjet til rækken af arbejds-
skadesager, der kan forelægges 
Erhvervssygdomsudvalget.

æmper mod kroppens indre ur, når du 
t kan have 

KONSEKVENSER

arbejder sent. Og de

Ved den erde natte 
stregstiger risikoen
med 35 pct. 

et

ULYKKER

SØVNBESVÆRKRÆFT

GRAVIDEBRYSTKRÆFT STRESS

K
l. 6

.30

Kl. 7.00

Kl. 14.30

Kl. 15.00

Kl. 1
8.0

0

K
l. 

20.0
0

K
l. 

20
.3

0

Kommer hjem fra arbejde

Spiser morgenmad med familien

Går i seng 

Henter børn 
og leger

Vågner og står op

Putter børn

Laver aftensmad 
og spiser

Tager på arbejde

FORSKNING:
Sådan lægger

du bedst natarbejde j

Højest tre natte-
vagter i træk

Højest ni timers 
varighed pr. vagt

gtræk

Mindst 11 timer 

mellem to vagter

PÅ PLUSSIDEN Skæve arbejdstider kan: - give positiv indflydelse 
på trivslen, hvis man 

selv har noget at sige i 
forhold til sin arbejdstid. - give mulighed for at 

være sammen med sine 
børn i dagtimerne,

 i stedet for at de fx skal 
i vuggestue eller børnehave

- give plads til at dyrke en 
hobby i dagtimerne

Sover

A
R

B
E

J
D
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ID

K
L.21-06

OP OG NED 
PÅ NAT OG DAG
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På job, når andre holder fri
Det kan være både lukrativt og måske endda passe rigtig fint ind i privatlivet, 
hvis man arbejder, når andre holder fri. De mange timer på job om natten 
og aftenen kan dog komme med en regning, man skal betale senere.

Mange medlemmer af Dansk Metal oplever på et eller andet tidspunkt i løbet af deres 
arbejdsliv at arbejde på skæve tidspunkter.

De bestrider funktioner, der enten betyder, at de arbejder på tilkald, eller som 
kræver, at de tager på arbejde, når de fleste andre har fyraften. De kan fx 
arbejde med serverparker, der skal være oppe hele tiden, med udenlandske 
samarbejdspartnere eller med en produktion, der ikke 
tåler at holde pause i nattetimerne.

Når du arbejder sent
Forskerne arbejder med en definition på natarbejde, der hedder mindst 
tre timers arbejde placeret i tidsrummet mellem kl. 23 og kl. 06.

Nogle oplever, at de skæve arbejdstider giver dem frihed. Men selv 
om indflydelse på ens arbejdstid har en positiv indvirkning på at 
balancere tiden mellem fritiden og jobbet, er menneskekroppen 
bygget til at være vågen, når det er lyst, og sove, når det er mørkt. 
Det betyder, at du kæmper mod kroppens indre ur, når du 
arbejder sent. Og det kan have 

Ved den 
erde nattevagt i 
streg stiger risikoen for ulykker 
med 35 pct. 

For kvinder stiger risikoen for 
brystkræft.

Gravide har øget risiko for 
ufrivillig abort, forhøjet 
blodtryk eller svanger-
skabsforgiftning.

Forskning viser, at kvinder i 
større udstrækning end mænd 
bliver stressede af skiftende eller 
skæve arbejdstider.

Man sover generelt færre timer, 
hvis man arbejder på skæve 
tidspunkter. Længerevarende 
søvnunderskud kan udløse 
sukkersyge og hjerteproblemer.

Kræft i prostata, tyk- eller ende-
tarmen efter nattevagter blev 
sidste år føjet til rækken af arbejds-
skadesager, der kan forelægges 
Erhvervssygdomsudvalget.

æmper mod kroppens indre ur, når du 
t kan have 

KONSEKVENSER

arbejder sent. Og de

Ved den erde natte 
stregstiger risikoen
med 35 pct. 

et

ULYKKER

SØVNBESVÆRKRÆFT

GRAVIDEBRYSTKRÆFT STRESS

K
l. 6

.30

Kl. 7.00

Kl. 14.30

Kl. 15.00

Kl. 1
8.0

0

K
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0

K
l. 

20
.3

0

Kommer hjem fra arbejde

Spiser morgenmad med familien

Går i seng 

Henter børn 
og leger

Vågner og står op

Putter børn

Laver aftensmad 
og spiser

Tager på arbejde

FORSKNING:
Sådan lægger

du bedst natarbejde j

Højest tre natte-
vagter i træk

Højest ni timers 
varighed pr. vagt

gtræk

Mindst 11 timer 

mellem to vagter

PÅ PLUSSIDEN Skæve arbejdstider kan: - give positiv indflydelse 
på trivslen, hvis man 

selv har noget at sige i 
forhold til sin arbejdstid. - give mulighed for at 

være sammen med sine 
børn i dagtimerne,

 i stedet for at de fx skal 
i vuggestue eller børnehave

- give plads til at dyrke en 
hobby i dagtimerne

Sover

A
R
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På job, når andre holder fri
Det kan være både lukrativt og måske endda passe rigtig fint ind i privatlivet, 
hvis man arbejder, når andre holder fri. De mange timer på job om natten 
og aftenen kan dog komme med en regning, man skal betale senere.

Mange medlemmer af Dansk Metal oplever på et eller andet tidspunkt i løbet af deres 
arbejdsliv at arbejde på skæve tidspunkter.

De bestrider funktioner, der enten betyder, at de arbejder på tilkald, eller som 
kræver, at de tager på arbejde, når de fleste andre har fyraften. De kan fx 
arbejde med serverparker, der skal være oppe hele tiden, med udenlandske 
samarbejdspartnere eller med en produktion, der ikke 
tåler at holde pause i nattetimerne.

Når du arbejder sent
Forskerne arbejder med en definition på natarbejde, der hedder mindst 
tre timers arbejde placeret i tidsrummet mellem kl. 23 og kl. 06.

Nogle oplever, at de skæve arbejdstider giver dem frihed. Men selv 
om indflydelse på ens arbejdstid har en positiv indvirkning på at 
balancere tiden mellem fritiden og jobbet, er menneskekroppen 
bygget til at være vågen, når det er lyst, og sove, når det er mørkt. 
Det betyder, at du kæmper mod kroppens indre ur, når du 
arbejder sent. Og det kan have 

Ved den 
erde nattevagt i 
streg stiger risikoen for ulykker 
med 35 pct. 

For kvinder stiger risikoen for 
brystkræft.

Gravide har øget risiko for 
ufrivillig abort, forhøjet 
blodtryk eller svanger-
skabsforgiftning.

Forskning viser, at kvinder i 
større udstrækning end mænd 
bliver stressede af skiftende eller 
skæve arbejdstider.

Man sover generelt færre timer, 
hvis man arbejder på skæve 
tidspunkter. Længerevarende 
søvnunderskud kan udløse 
sukkersyge og hjerteproblemer.

Kræft i prostata, tyk- eller ende-
tarmen efter nattevagter blev 
sidste år føjet til rækken af arbejds-
skadesager, der kan forelægges 
Erhvervssygdomsudvalget.

æmper mod kroppens indre ur, når du 
t kan have 

KONSEKVENSER

arbejder sent. Og de

Ved den erde natte 
stregstiger risikoen
med 35 pct. 

et

ULYKKER

SØVNBESVÆRKRÆFT

GRAVIDEBRYSTKRÆFT STRESS

K
l. 6

.30

Kl. 7.00

Kl. 14.30

Kl. 15.00

Kl. 1
8.0

0

K
l. 

20.0
0

K
l. 

20
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0

Kommer hjem fra arbejde

Spiser morgenmad med familien

Går i seng 

Henter børn 
og leger

Vågner og står op

Putter børn

Laver aftensmad 
og spiser

Tager på arbejde

FORSKNING:
Sådan lægger

du bedst natarbejde j

Højest tre natte-
vagter i træk

Højest ni timers 
varighed pr. vagt

gtræk

Mindst 11 timer 

mellem to vagter

PÅ PLUSSIDEN Skæve arbejdstider kan: - give positiv indflydelse 
på trivslen, hvis man 

selv har noget at sige i 
forhold til sin arbejdstid. - give mulighed for at 

være sammen med sine 
børn i dagtimerne,

 i stedet for at de fx skal 
i vuggestue eller børnehave

- give plads til at dyrke en 
hobby i dagtimerne

Sover
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R
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D
a vi møder Michael Wenneke 
på Orientkaj Metrostation en 
rolig onsdag aften kl. 20.30, er 
hans vagt næsten lige begyndt. 

Michael er udlært flymekaniker  
og har været ansat hos Metro 
Service i København i 12 år som 
tog- og ATC-tekniker. I dag arbejder 
han som signaltekniker. Allerede da 
Michael var i lære som flymeka-
niker, fandt han ud af, at det var 
om natten, han fungerede bedst:

– Når vækkeuret ringede kl. fem 
eller halv seks, var min krop virke-
lig ikke glad for det. Jeg har faktisk 
altid været en natteravn. Det gør 
mig også til et gladere menneske, 
at jeg kan arbejde om natten, for 
der er en særlig ro. Ikke noget 
stress og jag, selvom der måske er 
meget arbejde at lave.

Seks år på fast nathold
De seneste seks år har Michael 
arbejdet på fast nathold. Han 
arbejder søndag til torsdag fra 
omkring kl. 21 til kl. 06.30. Både 
mødetiden og tidspunktet, hvor 
han får fri, er fleksible og kan 
 variere med plus-minus en time. 

Ved 7-8-tiden går Michael i 
seng og sover indtil kl. 14. Vag-

terne er forholdsvis lange, men det 
betyder samtidig, at Michael mod-
sat de fleste af os andre kan holde 
weekend allerede torsdag morgen.

– Jeg har kone og tre børn på 
tre, seks og otte år, og det passer  
os rigtig godt, at jeg arbejder om 
natten. Når jeg kommer hjem 
efter en vagt og har sovet, kan jeg 
hente mine børn tidligt og bruge 
tid sammen med dem. Min kone 
arbejder på Bispebjerg Hospital, 
og hun har aftalt med sin chef, at 
hun får aften- og nattevagter de 
dage, hvor jeg ikke arbejder. Så 
er der altid én af os hjemme hos 
børnene. Det, er jeg virkelig glad 
for, er en mulighed for os, fortæller 
Michael og understreger, hvor dej-
ligt det er at kunne gå på weekend 
allerede torsdag morgen. 

Vil pensioneres som 60-årig
Blandt goderne ved at arbejde 
om natten er også tillæggene. For 
Michael løber det op i ca. 12.000 
kr. mere om måneden før skat. Det 
giver mere luft i privatøkonomien, 
og det vil Michael bruge til noget 
særligt, fortæller han: 

– Jeg vil gerne gå på pension, 
når jeg er omkring de 60 år. Så kan 

jeg få lov til at nyde min tredje ung-
dom sammen med min kone. Det 
er noget, jeg kan gøre på grund af 
de tillæg, jeg får for at arbejde om 
natten, og det er en mulighed, der 
giver frihed for mig.

Ulemperne ved natarbejde
Men det er ikke kun fryd og 
 gammen at arbejde om natten. At 
der er sundhedsmæssige konse-
kvenser for kroppen, er Michael 
godt klar over.

– For mig er der ikke de store 
ulemper ved at arbejde om natten. 
Det skulle da lige være, at jeg ikke 
får nok D-vitamin, så hele vinteren 
spiser jeg vitaminpiller. Jeg er 
klar over, at natarbejde har sund-
hedsmæssige konsekvenser, og at 
der er større risiko for at få visse 
sygdomme, og det er også noget, 
jeg har tænkt over. Men det er ikke 
noget, der direkte påvirker mig – 
hverken når jeg er på arbejde eller 
har fri.

Klokken er nu 21.40. Vi siger 
farvel til Michael, der fortsætter  
sin vagt, indtil han kl. 6.30 får 
weekend. 

Mere tid til børnene, bedre privatøkonomi og en 
ro, der kun findes, når månen er fremme. Det er 
fordelene for 38årige Michael Wenneke, der de 
seneste seks år har arbejdet på fast nathold. 

I NATTENS 
DYBE, 
STILLE RO

MICHAELS  
3 RÅD TIL 
DIG, DER 
OVERVEJER AT 
ARBEJDE OM 
NATTEN
1.  Hvis du overvejer at arbejde 

om natten, skal du læse om  
de sundhedsmæssige 
 konsekvenser, det kan have  
for dig, inden du siger ja.

2.  Det er ikke alle, der kan holde 
til at arbejde om natten, så  
du skal være sikker på, at din 
krop kan holde til det. Er du 
en natteravn som mig, er det 
måske nemmere.

3.  Du skal aldrig nogensinde 
arbejde om natten kun for 
pengenes skyld. Det kan  
være fristende, men det er  
ikke det værd, hvis du ikke  
kan holde til det.
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Tobias Gabs Lohse er udlært automekaniker 
og blev med Metal Akasses hjælp bedre 
kvalificeret til at nå i mål med jobsøgningen.  
Nu har Tobias et job, han ikke har noget imod 
at pendle til.

D
a 22-årige Tobias 
Gabs Lohse i januar 
2020 blev udlært 
automekaniker, var 
der ikke overvæl-
dende mange job at 
søge, hvis man som 
Tobias helst ville 
arbejde med biler. 
Derfor deltog Tobias 

i en cv-samtale og i workshoppen 
’Tal dig i job’ hos Metal A-kasse, 
hvor han fik gode råd til jobsøg-
ningen:

– Nogle af de ting, jeg lærte på 
workshoppen, havde jeg fået at 
vide for længe siden på min skole, 
men det var godt at få dem genop-
frisket. Jeg fik gode råd til, hvordan 
man kan bygge sit cv op, så det 
bliver kortere og mere konkret. 
Jeg lærte også, hvordan man gør 
et godt indtryk til en jobsamtale. 

Det kan være små ting, som gør 
en stor forskel. Fx skal man undgå 
at sidde med armene over kors og 
hellere bevæge sine hænder lidt, 
fortæller Tobias. 

Pendler gerne for det  
gode job
Netop det med at bruge sit krops-
sprog fik Tobias brug for, da han 
så, at CD Auto – et lille auto-
værksted i Herning – søgte en 
automekaniker. Derfor besluttede 
han sig for at køre direkte ud til 
værkstedet, hvor han lagde sit cv 
og spurgte, om chefen havde lyst 
til at tage ham til samtale.

– Jeg tror, det gjorde en stor 
forskel, at jeg mødte op og viste, 
at jeg gerne ville have jobbet. Og 
så kunne jeg bruge ting, jeg havde 
lært på workshoppen med at være 
mig selv og være lidt uformel. 

Chefen ville gerne have mig til 
samtale, og det gik så godt, at 
samtalen endte med en under-
skrevet kontrakt. Det blev jeg glad 
for, for så kan jeg komme ud og 
lave noget i stedet for at sidde 
 derhjemme, siger Tobias.

Værkstedet CD Auto ligger  
30 km fra, hvor Tobias bor, men 
han pendler gerne for det gode job:

– Især når jeg har gode kolleger 
og får lov til at arbejde med mange 
forskellige biler, lyder det fra en 
glad Tobias. 

TOBIAS’ 
JOBSAMTALE 
ENDTE MED EN 
KONTRAKT 
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danskmetal.dk/workshop 

Metal A-kasses workshops  
giver dig kon krete redskaber  
til at komme  videre i job.
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I 
2020 har afdelingerne via Metal 
JobService hjulpet til ved knap 
1.000 ansættelser. En af dem, der 
er kommet i job med hjælp fra 

den lokale afdeling, er den 25-årige 
automekaniker Jimmi Topholm, 
der fik hjælp af Metal Thy-Mors.  

Torben Rasmussen er faglig 
sekretær i Metal Thy-Mors, og 
han får jævnligt henvendelser fra 
virksomheder, der mangler  dygtige 
folk. Én af de virksomheder er 

Skinnerup Auto, som med kort 
varsel havde brug for en svend til 
værkstedet. 

Jimmi Topholm nåede at gå 
ledig i otte-ni måneder efter at 
være blevet fyret på grund af 
 coronakrisen. Han fortæller, at  
det var svært at komme til job-
sam taler, for de fleste autoværk-
steder i området kørte på lavt blus. 
Der var ikke mange job at søge. 

Jobtip fra Metal 
Men det ændrede sig, da 
 metalafdelingen ringede til 

ham med tippet om jobbet hos 
 Skinnerup Auto. 

– Jeg kendte ikke værkstedet, 
og jeg vidste ikke, at de søgte en 
mekaniker. Jobbet var jo ikke slået  
op nogen steder. Så det var fedt 
at få det opkald, siger Jimmi 
 Topholm, der ringede til værk-
stedet samme dag. 

– Jeg kom til jobsamtale, og 
under 14 dage efter havde jeg min 
første arbejdsdag herude. Det er et 
godt job, og vi hygger os, mig og 
mester, siger han. 

JIMMI LANDEDE ET JOB,  
DER IKKE VAR SLÅET OP 
Der er mange måder at finde nyt job på. En af dem er gennem den lokale 
Metalafdeling. Afdelingerne får nemlig ofte tips om ledige job direkte fra 
virksomhederne og tillidsrepræsentanterne. Det er job, der aldrig bliver slået op. 

danskmetal.dk/
jobservice

Kom hurtigt i  
job med Metal 
JobService 

Metal 
JobService
Mangler du et job? Så kontakt din 
lokale Metalafdeling. De kender 
virksomhederne i området og 
ved, hvor der er jobåbninger. Du 
kan også uploade dit CV i Metal 
JobService, så kan din lokalaf-
deling kontakte dig, hvis en virk-
somhed har brug for netop dine 
kompetencer. 

danskmetal.dk/jobservice
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Hvad lavede du til svendeprøven? 
Jeg begyndte med at lave en periferiudmåling på 

motorstyringen. Selvom det ikke var en fejlsøgnings-
opgave, så fandt jeg ud af, at lambdasonden manglede 
strøm på grund af en sprunget sikring. Lambdasonden 
måler iltindholdet i udstødningen, og når der ikke er 
nogen spænding på sensoren, så bliver der doseret en 
forkert mængde benzin til motoren. Det betyder i sidste 
ende, at udledningen af CO2-gasser bliver for høj. 

Til fejlsøgningsopgaven fik jeg at vide, at der var 
problemer med bilens elektriske system. Der var fx 
ingen lys i instrumenteringen, så der måtte jeg dykke 
ned i nogle komplekse ledningsdiagrammer for at 
finde fejlen, som var en sprunget sikring. Der var også 
fejl på hornet på grund af et defekt relæ, og så var der 
en forlygte, der lyste svagt. Jeg lavede spændings-
faldsmåling og fandt ud af, at pæren var gået i stykker.  

Hvordan gik det? 
Det gik godt. Jeg fik 12. Vi var 14 på holdet, og 

vores gennemsnit var 10,9, så det var ret fedt. Jeg har  

SVENDEPRØVE UDEN SORTE FINGRE 
Moderne biler er fyldt med avancerede elektroniske systemer 
og komponenter. Intet problem for Konrad Kalinowski, der har 
en uddannelse som elektriker med i bagagen. 

brugt meget tid på at forberede mig og læse op på 
stoffet, for man kan komme op i alt muligt på en 
 personbil. Så jeg havde styr på det faglige, men jeg 
blev meget nervøs. Klappen gik ned, og jeg bad om 
fem minutter til lige at samle mig, og så gik det fint 
igen. Der er generelt meget elektronik i mekaniker-
faget i dag, og det kan jeg godt lide, fordi jeg er udlært 
elektriker i forvejen. Elektronikken er min hjemme-
bane, og der kommer kun mere og mere el ind i 
bilerne i fremtiden. 

Hvad skal der ske nu? 
Jeg har lige fået job som svend på et 

BMW-værksted. Jeg har boet i Tyskland, hvor 
jeg blev meget glad for tyske luksusbiler, især 
BMW. Så det er en stor drøm, der bliver til 
 virkelighed. 

Kontrol af sikringer til varme-
legeme på lambdasonden 
på bank 1. Til svende prøven 
var der sprunget en sikring, 
så den ikke kunne opnå sin 
arbejdstemperatur og der-
med regulere blænding. 

KONRAD 
KALINOWSKI,  

31 ÅR

Svendeprøve
Februar 2021 

Læreplads
Andersen Biler 

Taastrup
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– I 
min læretid som auto-
mekaniker synede jeg en 
veteranbil for en kunde. 
Jeg kan huske, at jeg 

tænkte, at sådan noget gammelt 
lort egentlig var ret spændende at 
rode med. Jeg kan lide det enkle, 
manuelle arbejde. Det er godt 
håndværk for mig.

Sådan lyder det fra 53-årige 
Hans Jensen. Det var dog først en 

novemberdag i 2015 – 27 år senere 
– at Hans fik anskaffet sig sin 
første veteranbil. Under specielle 
omstændigheder, fortæller han:

– Der blev fundet en død mand 
et sted på Sjælland. Det viste sig, 
at han havde en lade med 28 Ford 
A-biler. Så fik man slæbt hele 
skidtet til Randers, hvor der skulle 
afholdes en kæmpestor auktion. 
Der tænkte jeg: ”Nu må jeg hellere 

komme til Randers, mens der er nogle biler at tage af, 
der duer.”

– Vi troede jo, han var død!
Som sagt, så gjort. Hans og vennen Lars tog til 
 Randers med en trailer og ét mål for øje – at Hans 
skulle komme hjem en Ford A-veteranbil rigere. 
Inden auktionen begyndte, gik Hans og Lars rundt og 
kiggede på veteranbilerne.

– Da vi nåede til en særlig Ford A, der var i god 
stand og endda havde fire døre, stod der en mand 

– JEG ER BIDT  
AF EN GAL FORD 
Hans Jensen blev udlært automekaniker i 1988. Siden er veteranbiler blevet 
hans helt store hobby. Han er medlem af Vamdrup Ford Aklub, og her 
hjælper man hinanden med at gøre bilerne i stand, når der er brug for det.
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ved siden af og påstod, at han var bilens ejermand. 
Der kan jeg godt love dig for, at vi spærrede øjnene 
op – vi troede jo, han var død! Men det viste sig så, 
at netop dén bil ikke stammede fra laden, men havde 
fået lov at komme med på auktionen alligevel.

Første, anden, tredje
Da klokken slog 17, gik auktionen i gang. Flere bød på 
den flotte, blå Ford A, Hans havde udset sig. Hjemme-
fra havde Hans sagt til sig selv, at han højst ville give 
60.000 kr. for bilen. Han blev ved med at byde på den. 
Efterhånden faldt de fleste fra, men to andre interes-
serede købere blev ved med at overbyde Hans. Lars 
stod og holdt øje med den ene, der bød. Og så:

– Så blev der sagt: ”Første, anden …”, og jeg tænkte: 
”Fuck! Nu får Hans den ikke!”, men så nåede Hans at 

markere inden sidste hammerslag 
og fik bilen for 58.000 kr.

I klubben hjælper man 
hinanden
Hans og vennerne fra Vamdrup 
Ford A-klub har makket med den 
blå Ford A i ca. 3,5 år. For i klubben 
hjælper man hinanden. Både med at 
svare på tekniske spørgsmål, skaffe 
reservedele og makke med bilerne. 
Har man brug for hjælp, ringer man 
gerne rundt til medlemmer fra den 
ene del af landet til den anden. 

– Vi er jo ikke alle sammen lige 
gode til det hele, og så er det godt, 

vi kan lade andre om at bøvle, så 
vi alle laver noget, vi selv synes er 
spændende. Jeg har bl.a. fået hjælp 
til at lave underrammen til karos-
seriet i egetræ af en fra klubben, 
der er sløjdlærer.

Selvom veteranbilklubben hed-
der Vamdrup Ford A-klub, bor 
medlemmerne over hele landet. 
Dog er der flest i Jylland. Klubben 
har eksisteret siden 1958, og i dag 
er der godt 200 medlemmer og 
400 biler. Hans har været med i 
klubben i fem år og agter at fort-
sætte så længe, han kan. 

Hans om 
veteran
biler vs. 
moderne 
biler
– I dag bruger mekanikere 
en computer i deres arbejde 
med fejlsøgning, og på 
gamle biler er det mekanike-
ren, der kan tingene i hove-
det eller har taget notater. 
En gammel bil som Ford A 
er mere enkelt bygget og 
mere charmerende i mine 
øjne. Når folk ser min bil, får 
jeg et smil, og ældre mindes 
deres ungdom. Det gode ved 
en moderne bil er komfort, 
sikkerhed, servostyring og 
varme. Der er virkelig koldt 
inde i en Ford A, og derfor 
er der mange, der sætter et 
varmeapparat i bilen. Det har 
jeg ikke gjort, for de havde jo 
ikke et varmeapparat i bilen, 
da de kørte rundt i dem i 
1930’erne.

Hans har en tatovering af sin blå 
Ford A. Men inden han fik den, 
fik han tatoveret Ford-logoet på 
den anden arm i anledning af sin 
50-års fødselsdag.

Hans’ kæreste, 
Lone, er med til 
de fleste træf med 
Ford A-bilerne: 
– Det er rarest at 
være afsted to, 
selvom bilen  
larmer så meget, 
at man ikke kan 
tale sammen, når  
man kører i den, 
fortæller Hans. 

Jens, Hans, Jacob og Lars hjælper til med at makke med Hans’ 
blå Ford A. Hans og vennen Lars er begge 53 år. De er nogle af de 
yngste i Vamdrup Ford A-klub, da de fleste er over 70. I klubben 
håber man, at yngre generationer vil melde sig ind, så al den viden, 
medlemmerne sidder inde med, ikke går tabt.
Læs mere om klubben på forda.dk

Hans’ blå Ford A, som på 
billedet er dækket af rust, er 
firedørs. En Ford A med fire 
døre er mere sjælden, fordi 

der ikke blev produceret 
nær så mange som todørs. 

Firedørs-modellen blev 
 produceret fra 1928-1932 i 
fem millioner eksemplarer 

på verdensplan.
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NÅR JEG SER 
ET BLÅT FLAG 
SMÆLDE
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2021 blev igen et år, hvor vi ikke kunne fejre 
1. maj på samme måde, som vi plejer, 
men de røde faner skal I ikke snydes for.

Her er fi re fl otte faner og deres fi re fanebærere. 
Hør deres historie om, hvorfor de er med til at 
holde en stolt tradition i hævd.

Den røde fane
Den røde fanes historie starter 
helt tilbage ved den franske 
 revolution, hvor soldater hejste 
det røde fl ag for at signalere 
”forbud mod forsamlinger”. 
Senere tog revolutionære 
demonstranter de røde faner til 
sig - måske som en hævnakt eller 
et oprør. Da grundlæggeren af 
den danske arbejderbevægelse, 
Louis Pio, bestilte en fane med 
inskriptionen ”Frihed, Lighed, 
Broderskab” næsten  hundrede år 
senere i 1872, blev den røde fane 
en del af den  danske arbejder-
bevægelses historie. Fanen blev 
dermed et symbol på samling og 
organisering for den nyopståede 
arbejderbevægelse.
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METAL ØSTJYLLAND 
For mig er fanen et stærkt symbol, som sender et signal til alle dem, der ikke er tæt på fagbevægelsen. 
Derfor har jeg også båret rundt på den i ti år. Fanen er en synliggørelse af den kraft, der ellers ligger gemt 
under motorhjelmen og arbejder på højtryk. Den gør opmærksom på, at vi stadig arbejder for vores 
rettigheder og det gode arbejdsliv, som vi ikke altid har haft. Vi har det kun, fordi folk har kæmpet for det 
gennem tiden, og det symboliserer fanen for mig.

Jeg tager også til begravelser med fanen for at vise mangeårige medlemmer, der har været engageret i 
Dansk Metal, den sidste ære. Det kan være lidt underligt at stå i den situation, fordi det jo normalt er en 
meget privat begivenhed. Men det er også en utrolig smuk gestus at stå der for det medlem, der har ønsket 
at have fanen med på den sidste tur. Jeg gør også noget ud af det - ranker ryggen og kipper med fanen.

RENÉ ZWICKY – DSB VEDLIGEHOLD
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METAL HOVEDSTADEN 
Den vigtigste dag er 1. maj. Jeg er glad for, at der 
kommer så mange mennesker, og så er jeg især 
glad for, at der kommer så mange unge mennesker. 
Jeg ved godt, at folk siger, at de bare kommer i 
Fælledparken for at drikke øl, men det er jeg sgu 
ligeglad med. Bare de kommer, for så har man 
mulighed for at snakke med folk og fortælle dem om 
fagforeningen, og hvorfor vores arbejde er vigtigt. 

Jeg har altid haft min datter med i hånden, fra hun 
var helt lille, og jeg mødte da også min datters mand 
første gang til 1. maj, så der er så mange minder 
knyttet til den dag. Når coronaen tillader det, skal 
jeg også have mine børnebørn med. Noget, jeg er 
ærgerlig over, er, at vi ikke kan præstere en større 
faneborg, når vi går her fra Metal Hovedstaden og ind 
til Fælledparken. Det er ikke helt som i gamle dage, 
hvor hver branche i afdelingen havde faner. Det synes 
jeg, at vi skal arbejde på at gøre bedre. 

BJARKE JENSEN – ØRSTED
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METAL UNGDOM ODENSE 
Fanen samler os, og derfor er det også fedt, at vi har en ungdomsfane 
i Metal Ungdom Odense. Det er en ting, som folk spørger ind til, og 
det oplever vi især, når vi går turen ind til Kongens Have efter en god 
morgenmad og en lille skarp 1. maj. 

Jeg ser ikke fanen som en partipolitisk ting, for selvom der stadig er 
meget at kæmpe for, så synes jeg ikke, at det skal blive de røde mod 
de blå. Vi bestræber os på ikke at være partipolitiske og arbejder gerne 
sammen med en bred vifte af ungdomspartier.

Jeg synger selvfølgelig med på ”Når jeg ser et rødt fl ag smælde”, 
når vi går i samlet fl ok og giver den gas. Der mindes vi jo den historie, 
som vi er støbt af, men fanen ser jeg mere som et symbol på et 
nutidigt stærkt fællesskab end en politisk ting.

ELIAS LAINE – HJERNØ VÆRKTØJSFABRIK A/S
Metal Ungdom Odenses fane 

er blå, men der er faktisk ingen 
i afdelingen, der kan huske, 

hvorfor den er blå. Det logiske 
bud er, at Dansk Metals gamle 

logofarve var mørkeblå, men 
hvis du kender historien bag, 

hører vi gerne fra dig.
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METAL TELE ØST 
Selvfølgelig er det lidt forkert at sige, at man glæder sig til 
at komme ud til en bisættelse, men jeg glæder mig til at 
komme ud med fanen, fordi den er så vigtigt et symbol. Jeg 
har været fanebærer i et halvt år nu, men jeg har endnu min 
debut til gode, for corona har sat en stopper for de fl este 
aktiviteter, som vi ellers plejer at komme ud til. 

Jeg er faktisk en af kræfterne bag, at vi i Tele Øst er begyndt 
at bruge fanerne meget aktivt igen. Jeg har fl ere gange 
spurgt ind til, hvorfor vi ikke bruger vores faner mere, 
ligesom jeg har spurgt om, hvorfor vi ikke synger ”Når jeg 
ser et rødt fl ag smælde” til generalforsamlinger. Det er jo 
vores historie og vores rygrad. Så jeg har haft en fi nger med 
i, at fanerne er blevet støvet af og fundet frem igen.

Som mangeårig arbejdsmiljørepræsentant, og nu også 
tillidsrepræsentant, betyder fagbevægelsen og vores sag 
utrolig meget for mig. Derfor har jeg også fortalt mine børn, 
at fanen skal være med, når jeg selv bliver lagt i graven.

MARIANNE RØGILDS-HEINSØE – NUUDAY - TDC GROUP

Hos Metal Tele Øst hænger 
deres ældste fane i en montre 

ved indgangen. Den er over 
100 år gammel, og til Metal 
Tele Østs 125 års jubilæum 

blev der lavet en kopi af 
fanen. Det er den, Marianne 

Røgilds-Heinsøe bærer på 
billedet herunder.
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GENERALFORSAMLING

Metal Nordsjælland har  fl yttet sin generalfor-
samling til tirsdag den 31. august kl. 18.00 – let 
spisning fra kl. 17.15. Det hele foregår på Huginsvej 
6 F, 3400 Hillerød. Forslag, der ønskes behandlet, 
samt tilmelding til spisning senest tirsdag 
17. august til nordsj@danskmetal.dk eller på 
3373 3700. Eventuel ændring af afholdelsessted 
meddeles tilmeldte medlemmer via mail. Har du 
ikke tilmeldt dig spisning, kan du ringe og forhøre 
dig om en evt. fl ytning.

Indstil din arbejdsplads
Arbejder du i en virksomhed, hvor medarbejdere 
og ledelse i samarbejdsudvalget fi nder løsninger 
på virksomhedens udfordringer og skaber 
vækst og trivsel? Så foreslå din tillidsrepræsentant 
at indstille jeres virksomhed til CO-Industris 
 Samarbejdspris. 
Ansøgningsskemaet er let at udfylde og kan 
fi ndes her: co-industri.dk/samarbejdspris 
Deadline 28. maj 2021. 

Det var en glad Bjarne Refsgaard, 
der var i røret, da MetalMagasinet 
ringede for at overbringe ham 
en god nyhed. Den 60-årige 
klejnsmed fra Vejle deltog i testen 
’Hvor gennemsnitlig er du?’ i 
 forrige udgave af MetalMagasinet. 
Sammen med næsten 400 andre 
læsere svarede Bjarne på spørgs-
mål som ’Hvor gammel er du?’, 

’Har du en benzinbil’, og ’Hvor 
længe har du været medlem af 
Dansk Metal?’ Ved en lodtræk-
ning blev Bjarne udtrukket som 
den heldige vinder. Præmien er 
et kro ophold for to, som Bjarne 
vil dele med sin hustru. Her 
på MetalMagasinet er vi over-
vældede af de mange testsvar, 
vi modtog, og ønsker Bjarne 
 Refsgaard tillykke med præmien!

FRA ARKIVET DET TALER VI OM

Er smede pæne folk? Det syntes beboerne på Præstevænget i Vojens ikke i april 
1974, og derfor modtog kommunen i Vojens en protest fra naboerne, da Dansk Metal 
havde købt et hus i kvarteret, som skulle bruges til en ny afdeling. 
– De troede, at der ville komme et rend af ”sorte beskidte smede” på deres vej, men 
det var heldigvis en misforståelse, udtalte afdelingsformand Kjeld Johansen.
Et år senere var alt igen lutter idyl på vejen, for det viste sig jo, at smedene ikke var 
så beskidte 
som først 
antaget. 
Huset blev 
forresten 
købt for 
120.000 kr. 

GL AD VINDER

BJARNE TESTEDE SIG SELV 
OG VANDT

Medlemskontakt i Dansk Metal taler dagligt med 
en lang række af forbundets medlemmer. Mange 
af samtalerne ender med en opfordring til at 
bruge servicen LønTjek. 

– I forårsmånederne har overenskomsten 
for industrien 2020 fyldt særligt meget i vores 
samtaler, fordi der er en stigning i Fritvalgsløn-
kontoen. Vi har også haft mange samtaler med 
fokus på, om lønsedlerne generelt er korrekte. Vi 
råder altid vores medlemmer til at bruge mulig-
heden for et gratis LønTjek i Dansk Metal fl ittigt, 
fortæller Aase Nielsen. 

Medlemskontakt: 
Telefon 3363 2000 

mandag til torsdag kl. 13-17. 

30 overblik / indefra
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danskmetal.dk/
bookensnak

Kom i gang med 
efter- eller videre-
uddannelse.

metal /  industr i  /  maj 2021metal /  t ransport /  maj 2021



GL AD VINDER

BJARNE TESTEDE SIG SELV 
OG VANDT

Et rekordhøjt antal medlemmer af Dansk Metal har stemt et ja til 
de off entlige overenskomstforlig på henholdsvis det kommunale, 
regionale og statslige område. Den samlede stemmeprocent var 
på 75,56 procent, og 86,2 procent stemte ja. Det er et rigtig godt 
resultat, siger Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal:
– Jeg er glad for at se, at så mange medlemmer stemmer om deres 
overenskomst og med så stor en stemmeprocent og et tilhørende 
stort ja. Den danske model er langt fra outdated, men står stærkere 
efter et år med corona, trepartsaftaler og nu endnu et godt 
 overenskomstresultat.

Sommerens events 2021 
Arrangørerne af alt fra Metal Speedway League til Coast2Coast-
cykelløbene og grundlovsmøder på Metalskolen og i Holstebro 
holder vejret i disse tider. Bliver det mon muligt at afholde somme-
rens events i 2021? Faktum er, at du har adgang til en stribe gode 
medlemstilbud til ovenstående og mange fl ere arrangementer, når 
du er medlem af Dansk Metal. Så hold dig løbende opdateret på 
danskmetal.dk/medlemsfordele og kryds fi ngre for, at vi får mulig-
hed for at mødes i større fl okke i løbet af den kommende sommer. 

� Følg Claus Jensen på Facebook

– LUFTFARTEN 
ER HÅRDT RAMT 
AF CORONA, OG 
LUFTHAVNENE 
ER AFGØRENDE 
FOR DANSK 
ERHVERVSLIV. 
DERFOR  
 OP FOR DREDE 
JEG  FORLEDEN 
 REGERINGEN TIL 
AT GÅ FORREST 
I EU, SÅ VI KAN 
FÅ DET DANSKE 
 VACCINEPAS 
ANERKENDT I 
HELE EUROPA. 
AT FÅ FLYENE 
PÅ VINGER NE 
IGEN ER ALT-
AFGØREN DE 
FOR AT SIKRE 
DANSKE JOBS.
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

REKORDHØJ STEMMEPROCENT
STORT JA TIL OK21
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danskmetal.dk/
lontjek

Der er fejl på alt 
for mange lønsed-
ler. Lad os tjekke, 
at du får rigtig løn, 
pension og tillæg.

danskmetal.dk/
jobservice

Skal jobbet 
fi nde dig? 
Brug Metal 
JobService. 
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HAR DU NOGET 
AT RIVE I OM SEKS 
UGER? SÅ BEHØVER 
DU IKKE SØGE JOB 

Som ledig er du fritaget for at være aktivt jobsøgende, hvis 
der er seks uger eller mindre til, at du skal begynde på en 
erhvervsuddannelse på fuld tid. Det samme gælder, hvis 
du begynder på anden erhvervsrettet uddannelse, der med 
hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller 
overstiger en erhvervsuddannelse. 

Denne nye fritagelsesmulighed blev indført fra 15. marts 2021. 
Helt konkret betyder det, at du i de seks uger, indtil du skal 
begynde på uddannelsen, bliver fritaget for at søge job og 
deltage i samtaler og tilbud hos jobcentret og  a-kassen. Dog 
skal du fortsat overtage relevant henvist arbejde, dvs. arbejde, 

du bliver tilbudt, og som du kan varetage i tiden, indtil du 
skal begynde på din uddannelse.

Hvis du inden for de næste seks uger begynder i et nyt 
fuldtids- eller fl eksjob, skal på barsel, eller overgår til 
 efterløn, fl eksydelse eller folkepension, er du også fritaget 
for de samme pligter. Du er også omfattet af fritagelsen, hvis 
du er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel, 
eller hvis du er på arbejdsfordeling. For at blive fritaget skal 
du kunne dokumentere, at du opfylder betingelserne for 
en af fritagelsesmulighederne. Kontakt jobcentret eller din 
Metalafdeling.

FERIEDAGE

AFHOLD DINE FERIEDAGE 
ALLEREDE MÅNEDEN EFTER, 
DU HAR OPTJENT DEM
Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i 
kraft. Ændringen betyder, at du nu kan afholde ferie-
dage allerede måneden efter, at du har optjent dem. 
Det gælder både, hvis du er i job, og hvis du er ledig. 

Som ledig optjener du 2,08 feriedage for hver måned, hvor du 
er fuldt ledig dagpengemodtager. Det betyder, at du vil optjene ret 
til fem ugers ferie med feriedagpenge, hvis du i hele ferieåret har 
modtaget ydelser svarende til dagpenge ved fuld ledighed. Er du 
ikke fuldt ledig, optjener du stadig feriedagpenge, men naturligvis 
færre, end hvis du var fuldt ledig. Der sker en løbende, måneds-
vis opgørelse over, hvor mange dage med feriedagpenge du har 
optjent. Hvis du vil vide, hvor mange dage med feriedagpenge du 
har optjent, kan du kontakte a-kassen. 

Husk, at du skal melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før det 
tidspunkt, hvor du vil afholde ferien.

Hvis du har optjent 
ferie hos en arbejdsgiver, 

skal du først afholde 
den arbejdsgiveroptjente ferie, 

før du kan afholde ferie 
med feriedagpenge 

fra a-kassen. 

FRI FOR JOBSØGNING

32
T E K S T  J U L I E  M Ø R K E B E R G

a-kasse / nyt

danskmetal.dk/akasse

Med Metal A-kasses joblog 
kan du nemt og hurtigt overføre 
spændende job opslag fra 
Metal JobService til jobloggen.  

metal /  industr i  /  maj 2021
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MEDLEMMER HAR FÅET NYT 
JOB MED METAL JOBSERVICE 
I PERIODEN FRA 1. JANUAR TIL 
31. MARTS 2021.

TILMELD DIG PÅ 
DANSKMETAL.DK/JOBSERVICE

MÆRKESAG 
OM STYRKEDE 
DAGPENGE 
Regeringen har med aftalen om en 
ret til tidlig pension og ved at inve-
stere milliarder i at holde hånden 
under det danske arbejdsmarked 
under coronakrisen bevist, at den 
tør gå nye veje.

Men det næste syvmileskridt skal 
være at lande en politisk aftale om 
styrkede dagpenge.

Dansk Metal har i mange år 
arbejdet for at skabe nødvendige 
justeringer af dagpengesystemet. 
Senest har det medført, at et bredt 
fl ertal i Folketinget har hævet dag-
pengene til maksimalt cirka 23.000 
kr. om måneden for personer på 
midlertidig arbejdsfordeling.

Jeg har også slået et slag for, at 
regeringen bør nedsætte en hurtigt 
arbejdende kommission med for-
målet at udarbejde forslag til at løfte 
dagpengene.

Ambitionen er en model, hvor 
medlemmer, der sjældent er ledige og 
har været medlemmer af en a-kasse 
i fl ere år, opnår højere dagpenge i 
starten af deres arbejdsløshed.

Helt konkret foreslår vi samlet 
i FH-fagbevægelsen et løft af de 
nuværende dagpenge i de første 
tre måneders arbejdsløshed. Belø-
bet, som dagpengene hæves med, 
afhænger af, hvor mange år man 
har været medlem af en a-kasse. 
Det betyder, at dagpengene – for 
personer, der har været medlem af 
en a-kasse i mindst fi re år – vil stige 
fra cirka 19.000 kr. om måneden til 
cirka 23.000 kr. om måneden.

Dét er altså ændringer, der er til 
at tage og føle på.

Jeg er optimistisk. Men ikke naiv 
i forhold til den svære opgave 
med at sikre et politisk fl ertal. 
Jeg tror dog oprigtigt på, at 
 politikerne kan overbevises om, 
at disse ændringer ikke kun er til 
medlemmernes fordel, men 
er i hele samfundets 
interesse.

John Larsen
Hovedkasserer

Kontakt 
Har du spørgsmål om 
 dagpenge, efterløn eller 
andet, så kontakt os på 
 telefon 3363 2200.

Mandag-torsdag 
8.30-17.00

Fredag  
8.30-14.00

Du kan også fi nde din lokale 
afdeling på danskmetal.dk/
fi ndafdeling

KURSUS

KOM GRATIS PÅ ÉT 
KORT ERHVERVS-
RETTET KURSUS, HVIS 
DU ER LEDIG 
I en forsøgsperiode, som løber i hele 2021, har 
du som ledig ret til tilbud om vejledning og 
opkvalifi cering i form af ét kort, erhvervsrettet 
kursus. Det gælder kurser på den regionale 
positiv liste over godkendte kurser enten i 
det regionale område, hvor din kommune er 
beliggende, eller i de tilstødende områder. De 
godkendte kurser kan dermed være forskellige 
alt efter hvilken del af landet, du bor i. 

Er du begyndt på et kursus senest 31. december 
2021, kan du stadig gøre det færdigt, selvom 
slutdatoen på kurset er efter udløbet af forsøgs-
perioden.

Kontakt din afdeling for at høre nærmere om 
kursusmulighederne i dit område, eller tjek 
listen på rar-bm.dk

JOBLOG

NYE VIDEO-
GUIDER TIL DIN 
JOBLOG
På danskmetal.dk/ 
joblogvideo fi nder du nye, 
opdaterede step-by-step 
video-guider, der viser dig, 
hvordan du helt  konkret bru-
ger Joblog i din jobsøgning. 
Med jobloggen kan du: 

•  Få overblik over dine 
 jobsøgninger 

•  Uploade ansøgninger 
og cv’er 

•  Se krav til jobsøgning 
•  Se dine aftaler med a-kasse 

og jobcenter 
•  Nemt overføre jobopslag 

fra Metal  JobService.
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danskmetal.dk/
udbetaling 

Få svar på, hvornår 
du kan udfylde dit 
ydelseskort, og 
hvornår pengene 
er til rådighed. 

danskmetal.dk/
booking

Ledig? Book 
dine samtaler og 
workshops her.
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PlusFerie. 
Apollo har et bredt udvalg af rejsemål, 
rejsetyper og hoteller for at opfylde 
netop dine rejsedrømme. 

3-5 % 

PlusBil. 
Få serviceret din bil hos Euromaster, og 
få rabat på dæk, autoservice, fælge og 
autotilbehør med PlusKort rabat.      

10 %

PlusHerretøj.    
Hos Tøjeksperten finder du over 3.500 
lækre styles, som helt sikkert kan friske 
enhver garderobe op. 

4 %

PlusFritid. 
Hos Friluftsland finder du et kæmpe 
udvalg af kvalitetsbeklædning og 
-udstyr til friluftslivet og rejser.     

9 % 

PlusKlodser.    
Køb billetter til LEGOLAND® med 
PlusKort rabat, og oplev årets nyhed, 
THE LEGO® MOVIE™ World.

Spar 139 kr.  

PlusDyr.    
Køb billetter og årskort til Zoologisk 
Have København med PlusKort rabat, 
og oplev mere end 4.000 fantastiske dyr.

10 %
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Få dit Dansk Metal  
PlusKort på mobilen
Henter du PlusKort-appen til din mobil, har du  
altid dit Dansk Metal PlusKort lige ved hånden,  
overblikket over alle rabataftaler, spændende 
events og meget mere.

Med appen kan du tilmed finde informationer  
om alt fra lokalafdelinger til medlemsservice 
vedrørende Dansk Metal.

Send en sms med teksten ’KORT’ til 1999 eller  
scan QR-koden, så modtager du et link til  
download af appen med dit medlemskort.  
Det koster alm. sms-takst. 

Benyt dit PlusKort, og få rabat på næsten alt      
 – se mere på pluskort.dk 
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Arbejdsgiver
indbetaler
forkert beløb

Arbejdsgiver bruger
pengene som
kassekredit og lån 

Arbejdsgiver har
ikke oprettet
pensionsordning 

OPRET

DANSK METAL SKAFFER 
MILLIONER AF PENSIONS-
KRONER TILBAGE TIL 
MEDLEM MERNE 

D
er sker stadig alt for mange fejl, når arbejdsgiverne 
indbetaler til medlemmernes pensionsordnin-
ger. Langt de fl este fejl skyldes netop fejl og ikke 
ond vilje fra arbejdsgivernes side. Men du kan 

holde øje med dine pensionsindbetalinger ved jævn-
ligt at tjekke dine lønsedler for, om alting stemmer. 
Er du timelønnet, eller svinger din løn fra måned til 
måned, fordi du har vagter på forskellige tidspunkter 
eller overarbejde, er det særligt vigtigt, at du tjekker 
hver eneste af dine lønsedler. Selv små fejl med små 
beløb løber op og kan få stor betydning for din 
pensionsopsparing. Hvis du opdager en fejl eller er 
i tvivl, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller din 
lokale Metalafdeling. 

Det bliver opdaget 
Hvert år behandler Dansk Metal mange hundrede 
sager om pension – det er sager om manglende 
pensionsindbetalinger, fejl i indbetalingerne og rod 
med satserne. Hvis ikke fejlene blev opdaget, ville 
det koste medlemmerne fl ere millioner kroner om 
året. Men det bliver opdaget. Sagerne kommer ind 
til forbundet, når et medlem kontakter Dansk Metal, 

fordi vedkommende har opdaget 
fejl. Men derudover kommer langt 
de fl este sager faktisk direkte fra 
pensionsselskaberne, som holder 
godt øje med indbetalingerne. 
Når de opdager problemer med 
indbetalingen på en medarbejders 
pensionskonto, sender de sagen til 
Dansk Metal. 

– Problemet er, at det går ud 
over folks pensioner, men også 
deres forsikringer mod ulykker, 
kritisk sygdom, invalidering og 
død. Derfor er det et område, 
som er meget vigtigt for Dansk 
Metal. Og sagernes omfang og 
antal viser, at der stadig er behov 
for et fagligt system til at hjælpe 
medlemmer, som af den ene eller 
anden grund kommer i klemme 
i forhold til deres arbejdsgiver, 
siger Keld Bækkelund Hansen, 
 forbundssekretær i Dansk Metal.

Arbejdsgiveren må ikke 
tilbageholde din løn 
Når arbejdsgiveren opdager, at 
han har glemt at indbetale pension, 
eller at han har indbetalt et for-
kert beløb, vil han i nogle tilfælde 
forsøge at tilbageholde en del 
af den kommende månedsløn 
for at rette op på de manglende 
pensionsindbetalinger. Men det 
må han ikke. Han skal derimod 
indbetale både lønmodtagerens og 
arbejdsgiverens andel af de mang-
lende indbetalinger. Det vil sige, at 
lønmodtageren reelt får en dobbelt 
indbetaling. 

Kontakt din afdeling, hvis du er 
i tvivl om, hvorvidt din arbejds-
giver har rettet fejl med indbetalin-
gerne på den rigtige måde. 

Der er hyppigt fejl i pensionsindbetalingerne på 
medlemmernes lønsedler. Men det faglige system 
står klar til at hjælpe de medlemmer, som kommer i 
klemme i forhold til deres arbejdsgiver. 

Arbejdsgiver
indbetaler
forkert beløb

Arbejdsgiver bruger
pengene som
kassekredit og lån 

Arbejdsgiver har
ikke oprettet
pensionsordning 

OPRET

36 på sagen / fejl i pension 
T E K S T  S A N D R A  M A W A N I  H O L M G A A R D  I L L U S T R A T I O N  M I C H A E L  W E R G E
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Arbejdsgiver
indbetaler
forkert beløb

Arbejdsgiver bruger
pengene som
kassekredit og lån 

Arbejdsgiver har
ikke oprettet
pensionsordning 

OPRET

HOV! 
– Hvor er min pension?

TJEKLISTE
DET SKAL DU GØRE: 
 1   GÅ DIN LØNSEDDEL IGENNEM 

På din lønseddel kan du se, hvad du og din 
arbejdsgiver indbetaler til din pension. Tjek, 
om procentsatsen eller beløbet stemmer med 
din overenskomst eller kontrakt. 

2   FÅ SAMLET OVERBLIK OVER  INDBETALINGER 
På årsoversigten fra dit pensionsselskab kan du 
se, hvor meget du har fået indbetalt. Eller du 
kan kontakte selskabet for at få et samlet over-
blik over indbetalingerne – og tjekke, om der 
tidligere har været ”huller” i indbetalingerne. 

3   KONTAKT METAL 
Hvis der er perioder uden indbetalinger eller 
fejl i indbetalingerne, bør du kontakte din 
tillidsrepræsentant eller lokale Metalafdeling 
for råd og vejledning.

Arbejdsgiver
indbetaler
forkert beløb

Arbejdsgiver bruger
pengene som
kassekredit og lån 

Arbejdsgiver har
ikke oprettet
pensionsordning 

OPRET

3 typiske årsager til rod med pensionsindbetalingerne

1 2

3
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C
arl Emil Lind Christensen vil 
gerne skabe forandringer og 
tage nogle kampe på vegne 
af andre end bare sig selv. 

Derfor stillede han i efteråret 2020 
op til posten som formand for 
Metal Ungdom. Nu har han været 
 formand i nogle måneder, og 
 kursen er sat:

– I Forbundets Ungdomsudvalg 
har vi tre mærkesager. En af dem 
er, at Metal Ungdom skal påvirke 
samfundet. Det betyder bl.a., at vi 
skal have gjort op med uddannel-
sessnobberiet, fortæller Carl Emil, 
der er træt af, at erhvervsuddan-
nelserne bliver talt ned.

– Størstedelen af samfundet har 
alt for længe opfattet erhvervsud-
dannelserne som sociale losseplad-
ser. Det skal ændres nu, for du får 
en robusthed og faglig stolthed af at 
være håndværker, og du er en del 
af et forpligtende arbejdsfællesskab, 
som modner dig, forklarer han.

Den lodrette stige
Ifølge Carl Emil ser mange uddan-
nelsessystemet som en lodret 
stige, hvor nogle uddannelser er 
fi nere end andre. Han mener, at vi 
i stedet bør se det som en vandret 
stige, hvor en faglært uddannelse 
er mindst lige så meget værd som 
en kandidatgrad.

– Vi har i mange år tænkt, at 
vi alle skulle leve af kun at tænke 
kloge tanker, men det har ingen 
gang på jord. Vi har også brug 
for kloge hoveder, der kan bruge 
deres hænder. I Metal Ungdom vil 
vi derfor ensidigt tage erhvervs-
uddannelsernes parti og tale hånd-
værket op, fortæller Carl Emil.

Derfor kæmper han og resten 
af Metal Ungdom for, at erhvervs-
praktik bliver obligatorisk i folke-
skolen. Samtidig skal unge gives 
bedre vejledning til at vælge den 
rette uddannelse. Det skal sikre 
fl ere faglærte i fremtiden.

Flere skal organiseres
Det kommer nok ikke som en 
overraskelse, at Carl Emils anden 
mærkesag er at invitere fl ere 
lærlinge med inden for i Metal 
Ungdom. Her spiller de lokale 
ungdomsudvalg en vigtig rolle, 
mener han.

– Vi skal styrke de lokale udvalg, 
for det er her, vores medlemmer er 
engageret. Hvis vi skal organisere 
fl ere lærlinge, har vi brug for en 
stærk lokal tilstedeværelse, siger 
Carl Emil og forklarer, at målet er at 
sikre de unge en stærk stemme.

– De ”ældre” i fagbevægelsen 
kan have glemt, hvordan det er at 
være lærling. Derfor er det vigtigt, 

at vi har engagerede unge i Metal 
Ungdom, uddyber den nye for-
mand.

De tyndhårede er her ikke 
for evigt
Som den tredje mærkesag skal 
Metal Ungdoms ildsjæle i højere 
grad på Metalskolen, så den nye 
generation får kompetencerne til 
at føre fagbevægelsen videre.

 – Vi skal have så mange lær-
linge som muligt på Metalskolen, 
så de lærer at tage ansvar på 
arbejdspladsen og tage de nødven-
dige kampe. Men det handler også 
om at fremtidssikre fagbevægel-
sen. De tyndhårede er her jo ikke 
for evigt, fortæller Carl Emil.

Derfor står han på spring for at 
møde Metal Ungdoms medlem-
mer, så snart det er forsvarligt.

– Jeg glæder mig til, at corona 
er overstået, så jeg kan lukke skær-
men i og møde medlemmerne 
ansigt til ansigt. For det er med-
lemmerne, der er rygraden i Metal 
Ungdom, fortæller Carl Emil. 

Carl Emil Lind Christensen er træt af, at erhvervsuddannelserne 
bliver set som en social losseplads. Som ny formand for Metal 
Ungdom er det hans topprioritet at tale det faglærte håndværk op.

METAL UNGDOMS NYE 
FORMAND GÅR TIL KAMP 
MOD UDDANNELSES -
SNOBBERI
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Metal Ungdoms nye 
formand, Carl Emil 

Lind Christensen, 
vil bl.a. sikre Metal 
 Ungdom en stærk 

lokal tilstedeværelse. 
For det er her, man 

engagerer medlem-
merne og kender de 

forskellige skoler
 og virksomheder, 

siger han.

Blå bog
Carl Emil Lind 
Christensen
•  22 år og opvokset i 

 Ballerup

•  Industriteknikerlærling 
ved Brüsch  Precision 
A/S i Rødovre

•  Formand for Metal 
Ungdom siden 
februar 2021

•  Medlem af forretnings-
udvalget i Danmarks 
Social demokratiske 
Ungdom

•  Glødende Arsenal-fan.

Unge giver input 
til Dansk Metal
Forbundets Ungdoms udvalg 
rådgiver Dansk Metals 
 bestyrelse og sikrer, at 
 lærlingene har en stemme. 
Udvalget samarbejder 
også med Dansk Metal om 
fx at skaff e fl ere lærepladser, 
styrke erhvervsuddan-
nelserne og sikre lærlinges 
 rettigheder og arbejdsmiljø.
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Nu kan du få
Alka Mobil
Alka har i mange år gjort forsikring enkelt og billigt 
for deres kunder. Nu gør de det samme for dit mobil
abonnement. Som medlem af Dansk Metal kan du få 
Alka Mobil med fri tale og 7GB data for kun 59 kr./md.  
Det er en superskarp pris. 

Se mere på alkamobil.dk

Abonnementet er forudbetalt og indeholder fri tale og sms samt 7GB dataforbrug i Danmark 
og har 30 dages opsigelse. Prisen forudsætter kortbetaling. Se mere på alkamobil.dk. 
Alka Mobil er en del af Alka Fordele A/S.



FÅR DU 
NOK 
I LØN?
Der er fejl på alt for mange 
lønsedler. Lad os tjekke din 
lønseddel, så er du sikker 
på, at du får nok i løn, tillæg 
og pension.

danskmetal.dk/lontjek



– JEG ER  
BIDT AF EN  
GAL FORD!

Hans Jensen, automekaniker  
og medlem af Vamdrup Ford A-klub


