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I de seneste mange uger har vi 
været vidne til Ruslands forfær
delige angreb på Ukraine. Nu er 
der igen en stor trussel fra øst, og 
det vækker ubehagelige minder 
om tiden under den kolde krig, før 
Murens fald. I de seneste mange år 
har den vestlige verden haft fokus 
på nedrustning af forsvaret. Derfor 
er den seneste udvikling en game
changer for forsvarssamarbejdet i 
både Danmark og resten af Europa.

Som en direkte konsekvens af 
den nye verdensorden har et stort 
flertal i Folketinget lavet en aftale 
om, at Danmark skal gøre sig uaf
hængig af russisk gas, og at Dan
mark skal investere mere i at kunne 
forsvare sig. I den forbindelse har 
jeg en klar opfordring til de danske 
beslutningstagere: Sørg nu for at 

tænke sikkerhed og arbejdspladser 
sammen. Det bør gå hånd i hånd. 
Når vi skruer op for investeringerne, 
er det kun naturligt, at det også fører 
til flere gode danske arbejdsplad
ser. Det er fx flere dygtige smede, 
svejsere, industriteknikere og fly
mekanikere ude på virksomhederne 
i Produktionsdanmark.

En del af den politiske aftale 
er også, at vi om lidt skal stemme 
om det danske forsvarsforbehold. 
Danmark har stor gavn af at være 
i kernen af EUsamarbejdet, og EU 
og det indre marked er fundamentet 
for mere end en halv million danske 
arbejdspladser. Men på forsvarsom
rådet er vi i dag det eneste land, der 
er sat uden for døren, når de vigtige 
beslutninger skal træffes. Der er en 
tid til forbehold, og der er en tid til 
sammenhold.

Derfor anbefaler Dansk Metal et 
ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. 
Og vi opfordrer samtidig de dan
ske politikere til også at tænke på 
arbejdspladser her i Danmark, når vi 
i de kommende år skal lave de store 
investeringer i forsvaret. Det kom
mer vi til at holde dem op på. 

TID TIL  
SAMMENHOLD
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ONLINEKURSER

Uddan dig 
hjemmefra
Som medlem af Dansk 
Metal har du mulighed for 
at uddanne dig hjemmefra 
med Dansk Metals onlinekur
ser. Du kan bl.a. andet lære 
om Windowsprogrammer, 
ledelse og sociale medier.  
  Alle kurser giver kursus
bevis, og enkelte forbereder 
dig til at kunne tage en 
 certifi cering. Kurserne er 
baseret på tekster, små fi lm 
og øvelser, og du vælger 
den form, der passer til dig. 
Alle kurser er gratis for 
medlemmer af Dansk Metal.

NY GUIDE

Gode råd, hvis 
du bliver syg
 Sygeguide.dk er en hjemme
side, der giver et nemt og 
hurtigt overblik over, hvad 
du skal gøre, hvis du bliver 
syg – enten fra arbejdet eller 
som ledig. Sygeguide.dk 
giver også gode råd til, 
hvordan du kan hjælpe, 
hvis din kollega bliver syg.

Du fi nder guiden her: 
sygeguide.dk 

DET TALER VI OM

Løn
Medlemskontakt i Dansk Metal 
har hen over foråret talt med 
mange medlemmer om lønniveau 
i forbindelse med de lokale og 
individuelle lønforhandlinger.
  – Medlemmerne ringer og spørger til, hvilken løn de 
kan gå efter, og de medlemmer, der selv forhandler løn, har 
 generelle spørgsmål til, hvordan de forhandler. Der er en 
større interesse end tidligere for at få en opskrift på en god 
lønforhandling med en højere lønstigning.
  Vi oplyser dem om, at de skal kontakte deres lokale 
 afdeling for at få besked om det aktuelle lønniveau.
  Vi opfordrer også til, at medlemmerne indberetter deres 
egen løn til lokalafdelingerne, så Metals lønstatistikker 
afspejler virkeligheden, siger Aase Nielsen i Medlemskontakt.

Medlemskontakt
Telefon 3363 2000

– mandag til 
torsdag kl. 13-17.

danskmetal.dk/
bookensnak

Kom i gang med 
efter- eller videre-
uddannelse.

38 
deltagere ved årets 
DM i Skills var seje 

lærlinge fra metalfag. 
Industriteknikere, 

personvognsmekanikere 
og smede viste deres 

stærke faglighed frem og 
dystede om at komme 

videre til det europæiske 
mesterskab, EuroSkills. 

Læs mere her: 
danskmetal.dk/onlinekurser
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SEJE L ÆRLINGE

Et sted, hvor de har haft succes med 
at få fl ere faglærte kvinder, er UC 
RingkøbingSkjern. I 10 år har de 
aktivt arbejdet på at få fl ere kvinder 
ind på smedeuddannelsen i samar
bejde med Metal SkjernRingkøbing. 
Det har resulteret i, at de lige nu har 
15 kvindelige smede på hovedforlø
bet. Det er det højeste antal på ét sted, 
vi i Dansk Metal nogensinde har hørt 
om. Stærkt!

Sarah og Maja (på fotoet) er to af 
smedelærlingene, og de engagerer 
sig også i Metal SkjernRingkøbings 
ungdomsudvalg. I Dansk Metal mener 
vi, at vi for at nå målet om at få 
100.000 fl ere faglærte i 2030 er nødt 
til at rekruttere fra hele befolkningen. 
Vi tror på, at fl ere kvinder vil få mere 
lyst til at blive fx smede, hvis de kan 
spejle sig i andre kvindelige smede på 
uddannelsen eller arbejdspladsen. 

Sarah og Maja er forbilleder og 
banebrydere for kommende kvinde
lige faglærte! 

BANEBRYDERE 
FOR KVINDELIGE 
FAGLÆRTE 

metal /  t ransport /  maj 2022
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– VIRKSOM-
HEDERNE HAR 
ALDRIG TJENT 
FLERE PENGE, OG 
KONKURRENCE-
EVNEN HAR 
ALDRIG VÆRET 
BEDRE.  SAMTIDIG 
OPLEVER VI 
LIGE NU, AT 
 LØNNINGERNE 
BLIVER  UDHULET, 
FORDI INFLA-
TIONEN OG 
 PRISERNE STIGER.
VI ER DERFOR 
NÅET TIL ET PUNKT, 
HVOR VI MEGET 
KLART MÅ SIGE 
TIL ARBEJDS-
GIVERNE, AT DE 
MÅ SE AT KOMME 
TIL LOMMERNE. 
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

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.

FØLG CL AUS JENSEN PÅ FACEBOOK

Mød Dansk Metal 
til Tour de France
Den 1.3. juli 2022 rammes hele landet af cykelfeber, når Tour de 
France for første gang nogensinde kommer til Danmark. Som 
landesponsor for Touren står Dansk Metal klar langs de tre danske 
etaper til at fejre folkefesten med dig. Vi håber at se dig! 
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KOM 
GRATIS 
TIL RÆS
Dansk Metal er hovedsponsor 
for Dansk Automobil Sports 
Union. Det betyder, at du 
som medlem af Dansk Metal 
sammen med en ledsager 
kan komme gratis til motorløb 
rundtom i Danmark. 

Se løbskalenderen på 
danskmetal.dk/dasu

3 gode 
råd om
STØJ 
1 Husk planlægning

Hvis du planlægger, 
hvornår det støjende arbejde 
skal udføres, sørger du for, 
at så få mennesker  udsættes 
for støj i så lidt tid som 
muligt ad gangen.

2 Tjek din maskine
Slidte eller ødelagte 

maskiner larmer mere end 
vedligeholdte maskiner. 

3 Husk høreværn
Det korrekte høreværn 

kan dæmpe lyden meget. 
Kig på vejledningen, om 
høreværnet kan reducere den 
slags støj, som du arbejder i. 

Hvem har ansvaret for at 
dæmpe støjen?
Det er din arbejdsgiver, 
der har ansvaret for at 
planlægge arbejdet, så det 
er sikkert og sundt for 
dig og dine kolleger. 
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Marken er mejet, 
og høet er høstet 
... af robotter
Rundt på landets marker drøner de førerløse 
robotter allerede rundt og gør det hårde arbejde. En 
af dem er den danske CO2-neutrale landbrugsrobot 
Farmdroid. De førerløse køretøjer spås nemlig at 
være fremtiden. Som i totalt førerløs. Vejen dertil er 
ikke uden bump, men inden for landbruget sker der 
virkelig ting og sager.

På de efterfølgende sider kan du bl.a. møde nogle af 
de landbrugsmaskinmekanikere, der fremover skal 
stå med hænderne nede i den nye robot.  

Du kan også læse, hvorfor landbruget er længere 
fremme end fx bilindustrien, når vi snakker førerløse 
køretøjer. Og hvordan ser fremtiden ud?

God læselyst.
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VIDSTE DU, AT ...

” DEN HAR 
FÅET EN 
HALV 
HJERNE”
Landbrugsmaskinmekanikere 
fra Yding Smedie & Maskiner 
mødte for første gang den 
fuldautomatiske robot, der 
vil præge deres arbejdsliv de 
næste mange år. Farmdroid, 
som robotten hedder, kan 
både så og luge – helt uden 
behov for overvågning. 

Den grundlæggende 
fejlsøgning har 
Heinze Kjær (længst 
til højre) lært på sin 
uddannelse som 
automekaniker.  
Siden er han blevet 
ekspert på området, 
alene gennem  
praktisk erfaring.

F
armdroid-robotten snegler sig hen ved siden af 
et gammelt arbejdsbord. Dens solcellepaneler 
funkler i lyset og skiller sig tydeligt ud blandt 
maskinhallens enorme mejetærskere. Heinze 

Kjær, en af dagens undervisere, begynder at pege på 
en computerskærm for enden af bordet.

– Se nu bare her, maskinen har fået en halv 
hjerne, men gør stadig, hvad man beder den om. 
Men først skal den lige indstilles korrekt, indleder 
han. Kollegerne følger koncentreret med.

På grund af et stigende antal ordre var en hånd-
fuld landbrugsmaskinmekanikere fra Yding Smedie 
& Maskiner sendt på kursus en dag i marts.  
Her skulle de for første gang prøve kræfter med 
Farmdroid-robotten. Verdens første fuldautomatiske 
robot til såning og mekanisk ukrudtsbekæmpelse, 
der med gps-signal og trådløs kommunikation 

TEMA LANDBRUGSROBOTTER

VERDENS 
HURTIGSTE 
SNERYDNING 
MED FØRERLØS 
TRAKTOR
73 km/t. Så hurtigt kørte 
en Valtra-traktor rundt 
uden en chauffør bag 
rattet og ryddede sne på 
en lukket, men isglat, vej 
i Finland. Det var dermed 
en verdensrekord.

TEKST SIMON FESTERSEN FOTO STINE RASMUSSEN
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varsler en ny virkelighed. Ikke kun i 
landbruget, men også for de meka-
nikere, der fremover skal betjene og 
reparere den. 

 
Simpel og brugervenlig
En af dem er 31-årige Morten Veilga-
ard. Som landbrugsmaskinmekaniker 
har han primært beskæftiget sig med 
reparation og service af storballepres-
sere, der i følge ham godt kan virke som 
"en stor mekanisk klump". Alligevel lod 
han sig ikke skræmme ved synet af den 
noget mindre Farmdroid. 

– Den virker både simpel og bruger-
venlig. Det kom faktisk lidt bag på mig. 
Jeg troede, der ville være meget mere 
science fiction over den, siger han. 

Han er dog klar over, at hans 
arbejdsopgaver kommer til at ændre sig.

– Jeg skal arbejde finmekanisk på 
grund af robottens størrelse. Og så 
kræver det selvfølgelig teknisk snilde at 
kunne fejlsøge på den. Men det tager 
jeg ikke så tungt. Mange moderne land-
brugsmaskiner har også gps-styring 
og et diagnosesystem, der skal sættes 
op elektronisk. Grundlæggende er soft-
waren den samme. Farmdroid har bare 
lidt ekstra funktioner. 

Mekanikerens ekstra øje
Det kan 49-årige Heinze Kjær skrive 
under på. Med knap tre års erfaring 
er han en af dem på værkstedet, der 
kender Farmdroid-robotten bedst. Hvis 
en landmand ringer og har brug for 
hjælp, er det Heinze Kjær, der tager sig 
af sagen og yder fjernsupport. 

– Jeg kan gå ind i systemet og finde 

RUNDT OM FARMDROID

TEMA LANDBRUGSROBOTTER

ØKOLOGI 
Farmdroid bruger 
ingen sprøjtemidler 
og dyrker altså jorden 
økologisk. På en sæson 
kan robotten så og 
luge cirka 20 hektar. 
Indtil videre har den 
erfaring med en lang 
række afgrøder, bl.a. 
sukkerroer, rødbeder, 
spinat og persille. 

SNEGLEFART 
Farmdroid har en 
maks. hastighed på 
950 meter i timen 
ved fuldautomatisk 
tilstand. Robotten er 
drevet af solceller, 
hvilket gør den CO2-
neutral. På grund 
af dens lave vægt i 
forhold til andre land-
brugsmaskiner, cirka 
900 kilo, ødelæg-
ger den ikke jordens 
mikrostruktur.

DANSK OPFINDELSE 
Yding Smedie & 
Maskiner er den 
eneste forhandler af 
Farmdroid i Norden. 
Det er to danskere, 
der har opfundet 
robotten. Fra ny 
koster den cirka en 
halv million kroner. 

GPS 
Ved brug af gps-
signal kan Farmdroid 
markere afgrødernes 
placering samt even-
tuelle forhindringer 
på marken, mens 
dens sår. Fra såningen 
kender den posi-
tionen af hvert frø og 
ved dermed, hvor den 
efterfølgende skal 
luge. Hvis noget fejler, 
får landmanden auto-
matisk besked.

 

På dagens kursus blev 
landbrugsmaskinmekani-
kerne hos Yding Smedie & 
Maskiner taget igennem 
alle Farmdroids funktioner. 
Så det var med at holde 
tungen lige i munden.

DER ER FORSKEL PÅ EN SELVKØRENDE OG FØRERLØS BIL
Den selvkørende bil findes delvist i dag. Bl.a. kan forskellige køre- og parkeringsassistenter føre bilen, 
uden at du aktivt bruger hænder eller fødder til at styre den med. Men ofte skal du som chauffør være 
klar til at overtage rattet. 
Den førerløse bil kan klare sig selv under alle sandsynlige forhold. Det betyder, at den både kan køre 
børnene i skole eller bringe dig fra A til B, uden at du behøver at blande dig i kørslen. 
Men selv inden for disse to yderpunkter er der gradsforskelle.

VIDSTE DU, AT ...

… en autonom letvægts-markrobot
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varsler en ny virkelighed. Ikke kun i 
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RUNDT OM FARMDROID

TEMA LANDBRUGSROBOTTER
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uden at du aktivt bruger hænder eller fødder til at styre den med. Men ofte skal du som chauffør være 
klar til at overtage rattet. 
Den førerløse bil kan klare sig selv under alle sandsynlige forhold. Det betyder, at den både kan køre 
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– FREMTIDEN kan meget 
vel byde på et stigende 
antal førerløse køretøjer, 
der hjælper til i landbruget. 

Sådan lyder vurde-
ringen fra en af landets 
eksperter inden for robot-
teknologi, sektionsleder 
ved Teknologisk Institut 
Lars Dalgaard. 

– De første er allerede 
sendt i marken, hvor de 
pløjer jorden, planter 
afgrøderne, sprøjter og 
høster dem. Fordelen er, 
at robotterne kan gøre 
det ultrapræcist – hele 
døgnet – og måske drives 
de endda af solceller eller 
anden ren energi og er 
derfor langt mere klima-
venlige. 

I regeringens nationale 
robotstrategi fra 2020 er  

landbruget da også udpe-
get som et af de områder 
med størst uudnyttet 
potentiale. Robotteknolo-
gien kan både styrke pro-
duktiviteten, konkurren-
ceevnen og den grønne 
omstilling i Danmark, 
lyder det.

Safety first
Anderledes ser det ud, 
hvis man kigger på de 
asfalterede veje. Selvom vi 
ellers med hastige skridt 
rykker tættere på de kom-
plet førerløse biler, har 
de store bilproducenter 
endnu svært ved at løs-
rive bilen 100 procent fra 
mennesket. Eller busser og 
lastbiler for den sags skyld. 

Og det er der en helt 
særlig grund til, forklarer 

Lars Dalgaard.
– Det stiller enormt 

store krav, når vi putter 
robotterne ind i mere 
uforudsigelige omgivelser 
som den offentlige trafik, 
fordi der her skal tages 
højde for bl.a. vind og 
vejr, fodgængere, cyklister 
og andre køretøjer, siger 
han og forklarer samtidig, 
hvorfor landbruget er så 
godt med:   

– Generelt kan man 
sige, at jo større afstan-
den er til mennesker 
i de omgivelser, hvor 
robotten skal bruges, 
desto længere er man i 
udviklingen. Det sker af 
hensyn til sikkerheden. 
Der er jo markant forskel 
på en pløjemark og indre 
København.

DERFOR KØRER  
DET FOR LANDBRUGET

ud af, hvilken fejl der er skyld i, at robotten 
stopper ude hos landmanden. Fx en såfejl, 
som kan jeg løse hjemmefra ved at sætte 
såmotoren i gang, så robotten begynder at 
loade et frø og sende det videre til tælleren. 
Med en vibrerende rensearm kan jeg gå ind 
og banke det væk, der eventuelt måtte sidde 
fast i systemet, og samtidig åbne og lukke 
en magnetventil til frøet. Endelig kan jeg via 
et kamera følge med i hele processen og se, 
om robotten opfører sig, som den skal. Det 
er sgu ret smart, siger han. 

Kun ganske sjældent svigter teknikken, 
men når det sker, kommer Heinze Kjær ikke 
uden om at skulle sende en mekaniker forbi 
landmanden og måske skifte en reservedel 
på robotten. Han bruger således meget af 
sin arbejdstid bag skærmen.

– Jeg sidder hjemme det meste af tiden, 
fordi det er her, jeg har min arbejdsstation 
med computer og sådan. En gang imellem 
kan jeg godt savne at være sammen med 
mine kolleger. Omvendt kan jeg få robotten 
til selv at klare alt det hårde arbejde.  
 
Et rimeligt tempo
Heinze Kjær og Morten Veilgaard er enige 
om, at branchen har rykket sig meget med 

årene. Teknologien vinder fortsat frem og 
stiller nye krav til mekanikeren. 
Heinze Kjær oplever, at hans yngre kolleger 
har mere naturligt ved at omstille sig. Alli-
gevel er han fortrøstningsfuld. 

– Jeg har hørt mange sige, at udviklin-
gen vil gå lynende stærkt, men det sker altid 
i et tempo, hvor man stadig kan nå at holde 
sig opdateret, siger han.

Morten Veilgaard bakker op:
– Ofte skal man bare lære et nyt styresy-

stem at kende. Det er som sådan ikke svært 
og kan sammenlignes lidt med forskellen på 
en Apple- og Android-telefon.

Mekanik før teknik
Dagens introduktion til Farmdroid-robotten 
lakker mod enden. Snart skal landbrugs-
maskinmekanikerne ud og omsætte deres 
nye viden. Både bag skærmen og i marken. 
Morten Veilgaard ved godt, hvad han selv 
foretrækker.

– Jeg er spændt på, hvor langt man kan 
drive det. Men uanset hvad vil maskinerne 
stadig gå i stykker, og det er jeg trods alt glad 
for. For så skal der skrues ved mekanikken. 
Nu glæder jeg mig bare til at komme ud og 
få hænderne i den, afslutter han. D

Morten Veilgaard 
(t.h.) ser lyst på 
fremtiden. Og selv 
om den indebærer 
et stigende fokus 
på teknologi. 

DRONETAXA 
I 2017 lagde Dubai 
himmel til den første 
testflyvning med en 
pilotløs, elektrisk 
helikopter. Eller 
kæmpedrone, om man 
vil, da den både larmer 
og fylder mindre 
end de traditionelle 
helikoptere. Ombord 
var to passagerer.

I SVERIGE KAN 
DU SPRINGE PÅ 
EN SELVKØRENDE 
BUS
Lidt nord for Stockholm 
i et område, der er 
blevet kaldt verdens 
mest moderne 
bytrafiksystem, kører 
en række selvkørende 
busser rundt i almindelig 
rutedrift. De har hver 
plads til 80 passagerer. 
Ombord er der en 
chauffør, der skal holde 
øje med kørslen og 
hjælpe passagerne.

VIDSTE DU, AT ...

TEMA LANDBRUGSROBOTTER

VIDSTE DU, AT ...

Væk er traktorerne, som vi kender dem, med førerhus og tunge 
redskaber spændt efter sig. Nu kan robotterne klare markarbejdet 
selv, uden at et menneske skal hjælpe til.

LANDBRUGETS EVOLUTION I DANMARK

4000 F.KR.  
Første tegn på 
opdyrkning af 

jorden
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Hjulploven bliver 

taget i brug

1905
En trehjulet britisk 
Ivel-traktor vises 

frem for første 
gang i København

1960’ERNE
Markarbejdet er stort 
set fuldt mekaniseret, 

blandt andet takket være 
mejetærskeren
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– FREMTIDEN kan meget 
vel byde på et stigende 
antal førerløse køretøjer, 
der hjælper til i landbruget. 

Sådan lyder vurde-
ringen fra en af landets 
eksperter inden for robot-
teknologi, sektionsleder 
ved Teknologisk Institut 
Lars Dalgaard. 

– De første er allerede 
sendt i marken, hvor de 
pløjer jorden, planter 
afgrøderne, sprøjter og 
høster dem. Fordelen er, 
at robotterne kan gøre 
det ultrapræcist – hele 
døgnet – og måske drives 
de endda af solceller eller 
anden ren energi og er 
derfor langt mere klima-
venlige. 

I regeringens nationale 
robotstrategi fra 2020 er  

landbruget da også udpe-
get som et af de områder 
med størst uudnyttet 
potentiale. Robotteknolo-
gien kan både styrke pro-
duktiviteten, konkurren-
ceevnen og den grønne 
omstilling i Danmark, 
lyder det.

Safety first
Anderledes ser det ud, 
hvis man kigger på de 
asfalterede veje. Selvom vi 
ellers med hastige skridt 
rykker tættere på de kom-
plet førerløse biler, har 
de store bilproducenter 
endnu svært ved at løs-
rive bilen 100 procent fra 
mennesket. Eller busser og 
lastbiler for den sags skyld. 

Og det er der en helt 
særlig grund til, forklarer 

Lars Dalgaard.
– Det stiller enormt 

store krav, når vi putter 
robotterne ind i mere 
uforudsigelige omgivelser 
som den offentlige trafik, 
fordi der her skal tages 
højde for bl.a. vind og 
vejr, fodgængere, cyklister 
og andre køretøjer, siger 
han og forklarer samtidig, 
hvorfor landbruget er så 
godt med:   

– Generelt kan man 
sige, at jo større afstan-
den er til mennesker 
i de omgivelser, hvor 
robotten skal bruges, 
desto længere er man i 
udviklingen. Det sker af 
hensyn til sikkerheden. 
Der er jo markant forskel 
på en pløjemark og indre 
København.

DERFOR KØRER  
DET FOR LANDBRUGET

ud af, hvilken fejl der er skyld i, at robotten 
stopper ude hos landmanden. Fx en såfejl, 
som kan jeg løse hjemmefra ved at sætte 
såmotoren i gang, så robotten begynder at 
loade et frø og sende det videre til tælleren. 
Med en vibrerende rensearm kan jeg gå ind 
og banke det væk, der eventuelt måtte sidde 
fast i systemet, og samtidig åbne og lukke 
en magnetventil til frøet. Endelig kan jeg via 
et kamera følge med i hele processen og se, 
om robotten opfører sig, som den skal. Det 
er sgu ret smart, siger han. 

Kun ganske sjældent svigter teknikken, 
men når det sker, kommer Heinze Kjær ikke 
uden om at skulle sende en mekaniker forbi 
landmanden og måske skifte en reservedel 
på robotten. Han bruger således meget af 
sin arbejdstid bag skærmen.

– Jeg sidder hjemme det meste af tiden, 
fordi det er her, jeg har min arbejdsstation 
med computer og sådan. En gang imellem 
kan jeg godt savne at være sammen med 
mine kolleger. Omvendt kan jeg få robotten 
til selv at klare alt det hårde arbejde.  
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Heinze Kjær og Morten Veilgaard er enige 
om, at branchen har rykket sig meget med 

årene. Teknologien vinder fortsat frem og 
stiller nye krav til mekanikeren. 
Heinze Kjær oplever, at hans yngre kolleger 
har mere naturligt ved at omstille sig. Alli-
gevel er han fortrøstningsfuld. 

– Jeg har hørt mange sige, at udviklin-
gen vil gå lynende stærkt, men det sker altid 
i et tempo, hvor man stadig kan nå at holde 
sig opdateret, siger han.

Morten Veilgaard bakker op:
– Ofte skal man bare lære et nyt styresy-

stem at kende. Det er som sådan ikke svært 
og kan sammenlignes lidt med forskellen på 
en Apple- og Android-telefon.

Mekanik før teknik
Dagens introduktion til Farmdroid-robotten 
lakker mod enden. Snart skal landbrugs-
maskinmekanikerne ud og omsætte deres 
nye viden. Både bag skærmen og i marken. 
Morten Veilgaard ved godt, hvad han selv 
foretrækker.
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drive det. Men uanset hvad vil maskinerne 
stadig gå i stykker, og det er jeg trods alt glad 
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få hænderne i den, afslutter han. D
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pilotløs, elektrisk 
helikopter. Eller 
kæmpedrone, om man 
vil, da den både larmer 
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helikoptere. Ombord 
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BUS
Lidt nord for Stockholm 
i et område, der er 
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mest moderne 
bytrafiksystem, kører 
en række selvkørende 
busser rundt i almindelig 
rutedrift. De har hver 
plads til 80 passagerer. 
Ombord er der en 
chauffør, der skal holde 
øje med kørslen og 
hjælpe passagerne.
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Væk er traktorerne, som vi kender dem, med førerhus og tunge 
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R
obotteknologien – som den i 
Farmdroid – bygger allerede 
på en række kendte elementer: 
Motor, hydraulik og el. Det nye 

er selve programmeringen bag, og 
derfor vil arbejdsdagen for den kom-
mende generation se anderledes ud. 
Sådan lyder det fra Aksel Gaardsted 
Christiansen, uddannelseschef på 
HEG, landets eneste uddannelses-
sted for landbrugsmaskinmekani-
kere. 

– Fremtidens landbrugsmaskin-
mekaniker har knap så sorte fingre. 
De kører måske ikke ud til kunden i 
en tonstung lastbil fyldt med værktøj, 
men i en mindre bil fyldt med com-
putere til at fejlsøge med, forklarer 
han.

Det stigende fokus på program-
mering afspejler sig også i skolens 
AMU-kurser og på selve erhvervsud-
dannelsen til landbrugsmaskinme-
kaniker. 

– Eleverne får massiv it-under-
visning sideløbende med den meka-
niske del af uddannelsen. De lærer 

blandt andet at bruge de enkelte 
fejlsøgningsredskaber på moderne 
traktorer og mejetærskere. Det læner 
sig meget op ad den måde, man 
arbejder med robotter, siger han.

Job resten af livet
Selvom robotteknologien uden tvivl 
kommer til at fylde mere i fremti-
den, har HEG endnu ikke investeret 
i nogen konkrete landbrugsrobotter, 
som eleverne kan blive undervist i. 

Ifølge uddannelseschefen skyl-
des det, at udviklingen stadig er i 
opstartsfasen. 

– Som økonomisk ansvarlig er 
jeg lidt tilbageholdende, fordi vi kan 
være helt sikre på, at der i morgen 
kommer noget endnu smartere. Så 
hurtigt går udviklingen i øjeblikket, 
siger han, men understreger, at de 
faglærte ikke skal være bange for at 
blive udkonkurreret af en robot. 

– Har du et solidt fagligt fodfæste 
som landbrugsmaskinmekaniker og 
er ikke bange for at efteruddanne 
dig, så har du job resten af dit liv. D

HVAD SKAL 
FREMTIDENS 
MEKANIKERE 
KUNNE?

På HEG kan du tage en efteruddannelse 
i autostyring på traktorer og blive ajour 

med de nyeste teknologier
Læs mere her: heguddannelser.dk

BUGSERBÅD SLOG 
VERDENSREKORD i 
DANSK FARVAND
I oktober 2021 lagde 
bugserbåden ”Nellie Bly” 
til kaj efter verdens første 
automatiserede sejlads på 
1.000 sømil. Båden, der bl.a. 
sejlede rundt om Fyn og 
Sjælland, blev styret fra et 
kontrolcenter i USA. På båden 
var der ingen kaptajn, kun to 
erfarne søfolk til at tage imod 
gaster.

METROEN FYLDER 20 ÅR
I 2002 blev Danmarks første førerløse 
transportmiddel indviet. Siden har over 
850 millioner passagerer rejst gennem den 
københavnske undergrund.

På Himmerlands Erhvervs- og Gymnasie-
uddannelse (HEG) ruster man sig til fremtiden. 
Det betyder blandt andet, at eleverne får  
massiv it-undervisning. 

TEMA LANDBRUGSROBOTTER

DANSK METAL 
MENER
Dansk Metal hilser robotter, 
automatisering og ny teknologi 
velkommen. Gennem årtier har 
de bl.a. fritaget medarbejderne 
for ensformige og slidsomme 
arbejdsopgaver og i stedet ført 
dem over i andre værdiska-
bende opgaver. Samtidig har 
teknologien bidraget til at løfte 
produktiviteten i samfundet og 
dermed forbedret muligheder 
for at forhandle en højere løn 
hjem. Udviklingen de seneste 
år viser dog også, at det går alt 
for langsomt. Særligt de små 
og mellemstore virksomheder 
halter bagefter, når det kommer 
til investering i ny teknologi. Det 
er tid til et gearskifte i Produkti-
onsdanmark. 

Dansk Metal foreslår, at der 
etableres robotbiblioteker, der 
stiller robotter, viden og spar-
ring til rådighed for virksom-
hederne. Dermed kan de teste 
teknologien, inden de selv tager 
springet og invisterer.

VIDSTE DU, AT ...

VIDSTE DU, AT ...

TEKST SIMON FESTERSEN FOTO HEG
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R
obotteknologien – som den i 
Farmdroid – bygger allerede 
på en række kendte elementer: 
Motor, hydraulik og el. Det nye 

er selve programmeringen bag, og 
derfor vil arbejdsdagen for den kom-
mende generation se anderledes ud. 
Sådan lyder det fra Aksel Gaardsted 
Christiansen, uddannelseschef på 
HEG, landets eneste uddannelses-
sted for landbrugsmaskinmekani-
kere. 

– Fremtidens landbrugsmaskin-
mekaniker har knap så sorte fingre. 
De kører måske ikke ud til kunden i 
en tonstung lastbil fyldt med værktøj, 
men i en mindre bil fyldt med com-
putere til at fejlsøge med, forklarer 
han.

Det stigende fokus på program-
mering afspejler sig også i skolens 
AMU-kurser og på selve erhvervsud-
dannelsen til landbrugsmaskinme-
kaniker. 

– Eleverne får massiv it-under-
visning sideløbende med den meka-
niske del af uddannelsen. De lærer 

blandt andet at bruge de enkelte 
fejlsøgningsredskaber på moderne 
traktorer og mejetærskere. Det læner 
sig meget op ad den måde, man 
arbejder med robotter, siger han.

Job resten af livet
Selvom robotteknologien uden tvivl 
kommer til at fylde mere i fremti-
den, har HEG endnu ikke investeret 
i nogen konkrete landbrugsrobotter, 
som eleverne kan blive undervist i. 

Ifølge uddannelseschefen skyl-
des det, at udviklingen stadig er i 
opstartsfasen. 

– Som økonomisk ansvarlig er 
jeg lidt tilbageholdende, fordi vi kan 
være helt sikre på, at der i morgen 
kommer noget endnu smartere. Så 
hurtigt går udviklingen i øjeblikket, 
siger han, men understreger, at de 
faglærte ikke skal være bange for at 
blive udkonkurreret af en robot. 

– Har du et solidt fagligt fodfæste 
som landbrugsmaskinmekaniker og 
er ikke bange for at efteruddanne 
dig, så har du job resten af dit liv. D

HVAD SKAL 
FREMTIDENS 
MEKANIKERE 
KUNNE?

På HEG kan du tage en efteruddannelse 
i autostyring på traktorer og blive ajour 

med de nyeste teknologier
Læs mere her: heguddannelser.dk

BUGSERBÅD SLOG 
VERDENSREKORD i 
DANSK FARVAND
I oktober 2021 lagde 
bugserbåden ”Nellie Bly” 
til kaj efter verdens første 
automatiserede sejlads på 
1.000 sømil. Båden, der bl.a. 
sejlede rundt om Fyn og 
Sjælland, blev styret fra et 
kontrolcenter i USA. På båden 
var der ingen kaptajn, kun to 
erfarne søfolk til at tage imod 
gaster.

METROEN FYLDER 20 ÅR
I 2002 blev Danmarks første førerløse 
transportmiddel indviet. Siden har over 
850 millioner passagerer rejst gennem den 
københavnske undergrund.

På Himmerlands Erhvervs- og Gymnasie-
uddannelse (HEG) ruster man sig til fremtiden. 
Det betyder blandt andet, at eleverne får  
massiv it-undervisning. 

TEMA LANDBRUGSROBOTTER

DANSK METAL 
MENER
Dansk Metal hilser robotter, 
automatisering og ny teknologi 
velkommen. Gennem årtier har 
de bl.a. fritaget medarbejderne 
for ensformige og slidsomme 
arbejdsopgaver og i stedet ført 
dem over i andre værdiska-
bende opgaver. Samtidig har 
teknologien bidraget til at løfte 
produktiviteten i samfundet og 
dermed forbedret muligheder 
for at forhandle en højere løn 
hjem. Udviklingen de seneste 
år viser dog også, at det går alt 
for langsomt. Særligt de små 
og mellemstore virksomheder 
halter bagefter, når det kommer 
til investering i ny teknologi. Det 
er tid til et gearskifte i Produkti-
onsdanmark. 

Dansk Metal foreslår, at der 
etableres robotbiblioteker, der 
stiller robotter, viden og spar-
ring til rådighed for virksom-
hederne. Dermed kan de teste 
teknologien, inden de selv tager 
springet og invisterer.

VIDSTE DU, AT ...

VIDSTE DU, AT ...

TEKST SIMON FESTERSEN FOTO HEG
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16 på sagen / barsel
T E K S T  S I M O N  F E S T E R S E N  F O T O  S T I N E  R A S M U S S E N

16

Skal du være far, er du særligt beskyttet mod opsigelse. 
Alligevel fi k Rasmus Majlund sparket. Han tog derfor 
kontakt til sin lokale Metalafdeling – og det gav pote.

F
armand. 33årige Rasmus 
Majlund glædede sig til sin nye 
titel – altså ud over den, han 
allerede havde som autome

kaniker – så da han fi k kærestens 
terminsdato at vide, skrev han 
straks en mail til sin chef og bad 
om barselsorlov. 

– Det var mit første barn, så jeg 
kunne godt tænke mig at have 
noget ekstra tid derhjemme med 
den lille, forklarer han.  

Mailen blev sendt to måneder 
før barslens begyndelse. Helt inden 
for fristen. Men Rasmus hørte ikke 

noget. Først 14 dage senere tikkede 
en mail ind.

– Her skrev min chef pludselig, at 
jeg blev opsagt på grund af mang
lende arbejde. Det kom meget bag 
på mig. Min første tanke var, at opsi
gelsen havde noget at gøre med min 
barsel, siger Rasmus, der dog ikke 
ønsker at sætte navn på virksom
heden, hvor han var ansat i et år. 

Forsøgte at være fl eksibel
Rasmus havde i første omgang 
ikke gjort sig nogen tanker om, 
hvor længe han skulle være på 
barsel. Og det var helt bevidst. 

– Jeg forsøgte at være fl eksibel 
og skrev i mailen, at vi lige kunne 
stikke hovederne sammen for at 
aftale, hvordan det hele skulle for
løbe. Så det var langtfra, fordi jeg 
stampede i gulvet. 

Selvom Rasmus aldrig ringede 
for at gøre opmærksom på mailen, 
mener han alligevel, at han gjorde 
alt, hvad han kunne, for at varsle 
chefen om sin barsel. Endda i god 
tid.  

– Jeg havde dårlige erfaringer 
med telefonopkald og går da ud 
fra, at han læser sine mails, når jeg 
skriver til ham på den mailadresse, 
vi plejer at kommunikere gennem. 
Men nej. 

Hjælp fra Dansk Metal
Allerede mandagen efter at Rasmus 
blev opsagt, hev han fat i sin lokale 
Metalafdeling, der greb sagen og 
satte ham ind i reglerne på områ
det. Ifølge ligebehandlingsloven er 
arbejdstager nemlig særligt beskyt
tet mod opsigelse i forbindelse med 
barsel. Mor såvel som far. 

Sagens parter endte med at 
indgå forlig, da chefen mente, at 
han aldrig havde modtaget nogen 
varselsmail, og at han var nødt til at 
opsige Rasmus, fordi hans stilling 
blev nedlagt – og altså ikke fordi 
han bad om barsel. Rasmus fi k 
udbetalt 25.000 kroner i kompen
sation. 

– Jeg ville ikke gøre noget større 
nummer ud af det, og set i lyset af 
min korte ansættelsesperiode er jeg 
fi nt tilfreds med at have fået en bid 
af kagen, siger han. 

Efter en veloverstået barsel skal 
Rasmus nu ud at fi nde sig et nyt 
arbejde. Om familien skal udvides 
yderligere, står endnu hen i det 
uvisse. Men en ting er sikker.

– Uanset hvor jeg havner henne, 
vil jeg gribe det an på fuldstændig 
samme måde. For det er vigtigt at 
holde barsel som far. 

danskmetal.dk/
barselsfolder

Få hurtigt overblik 
over jeres ret til orlov.

RASMUS BLEV OPSAGT, 
DA HAN ØNSKEDE BARSEL

Beskyttet mod opsigelse
Hvis du bliver opsagt, mens du eller din partner er 
 gravid, og din arbejdsgiver kender til graviditeten, skal 
din arbejdsgiver bevise, at opsigelsen ikke har noget 
med graviditeten at gøre. 

Hvis din arbejdsgiver ikke kan bevise det, har du ret til 
en kompensation for uberettiget opsigelse.

Beskyttelsen mod opsigelse gælder også, hvis du har 
oplyst din arbejdsgiver om, at du – som far eller med-
mor – skal holde orlov på grund af barsel eller adoption.

Som far eller medmor skal du orientere din arbejds-
giver senest fi re uger før barselsperiodens start. 

16 på sagen / barsel
T E K S T  S I M O N  F E S T E R S E N  F O T O  S T I N E  R A S M U S S E N
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Tre gode råd 
til dig, der vil 
holde barsel
1 Meld det til 

chefen i god tid – 
så snart du kender 
terminsdatoen.

2 Gør det på skrift, 
evt. mail – så kan 

du dokumentere, du 
har varslet tids nok.

3 Hvis du bliver 
opsagt, bed om en 

grundig forklaring.

17
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D
årlige arbejdsstillinger er en af de 
store syndere, når det kommer 
til muskel og skeletbesvær. Reg
ningen kommer ofte som ømhed 

eller smerter i ryg, nakke, skuldre og 
arme. Nogle gange kan arbejde i dår
lige stillinger også sætte sig i benene. 

55 pct. af medlemmerne oplever 
dårlige arbejdsstillinger i deres arbejde. 
Det viser en stor undersøgelse af 
ar bejdsmiljøet blandt medlemmerne 
af Dansk Metal fra 2021, hvor 3.004 
medlemmer har svaret. 

Det kan være svært at vurdere, hvor 
ømhed og smerter stammer fra. Ømhed 
og smerter er formentlig noget, der er 
udløst af dit arbejde, hvis du oplever, at 
de går væk efter et par ugers ferie.

Et forkert vrid eller et hurtigt snup
tag kan koste sygedage, eller i værste 
fald, førligheden og arbejdsevnen. 

✘  Undgå hugsiddende, 
knælende og knæ-
liggende arbejde 
mest muligt.

68 %
arbejder 
på knæ.

47 %
arbejder 

med armene 
over skulder-

højde. ✘  Undgå helst 
at arbejde 
med armene 
over skulder-
højde og 
bagover-
bøjet hoved

Arbejde med arme 
over skulderhøjde
• Hvis arbejdet ikke kan 

undgås, så planlæg 
arbejdet, så du gør det 
så kort tid som muligt.

• Brug redskaber som for-
længere, så hænderne kan 
holdes under skulderhøjde.

• Brug en platform til at 
komme i god arbejdshøjde.

• Afl ast dine armes vægt 
ved at støtte mod 
emnet, du arbejder ved.

Kilde: BFA Industri

Arbejde på knæ 
eller hugsiddende
• Løft emnet op i god 

arbejdshøjde, hvis muligt.

• Planlæg, variér og rotér 
med andre opgaver.

• Sæt dig på en skammel 
eller lignende.

• Brug altid knæpuder 
eller andet knæværn, 
hvis en opgave kræver, 
at du ligger på knæ.

41 %
af medlemmerne 

af Dansk Metal har 
tunge løft i deres 

daglige arbejde. Der er 
mange måder at  

mindske belastningen på.

Scan koden og fi nd tip til 
de løft, du laver tit.

20

PAS PÅ 
MUSKLER 
OG LED 
Dårlige arbejdsstillinger er i topfem 
over de mest alvorlige arbejds miljø -
problemer blandt medlemmerne af Dansk 
Metal. Se her, hvordan du passer på dig selv. 

arbejdsmiljø / arbejdsulykke20
T E K S T  L A R S  D I N E S E N  I L L U S T R A T I O N  R A S M U S  J U U L

73 %
arbejder 

foroverbøjet.

✘  Undgå helst 
arbejde forover-
bøjet. Brug fx 
værktøj, så 
du kan stå ret 
op i stedet. 

Arbejde med 
foroverbøjet ryg
• Støt med din frie 

arm eller kroppen, 
det afl aster ryggen.

• Opdel arbejdet i 
korte intervaller.

metal /  industr i  /  maj 2022metal /  t ransport /  maj 2022
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D
årlige arbejdsstillinger er en af de 
store syndere, når det kommer 
til muskel og skeletbesvær. Reg
ningen kommer ofte som ømhed 

eller smerter i ryg, nakke, skuldre og 
arme. Nogle gange kan arbejde i dår
lige stillinger også sætte sig i benene. 

55 pct. af medlemmerne oplever 
dårlige arbejdsstillinger i deres arbejde. 
Det viser en stor undersøgelse af 
ar bejdsmiljøet blandt medlemmerne 
af Dansk Metal fra 2021, hvor 3.004 
medlemmer har svaret. 

Det kan være svært at vurdere, hvor 
ømhed og smerter stammer fra. Ømhed 
og smerter er formentlig noget, der er 
udløst af dit arbejde, hvis du oplever, at 
de går væk efter et par ugers ferie.

Et forkert vrid eller et hurtigt snup
tag kan koste sygedage, eller i værste 
fald, førligheden og arbejdsevnen. 

✘  Undgå hugsiddende, 
knælende og knæ-
liggende arbejde 
mest muligt.

68 %
arbejder 
på knæ.

47 %
arbejder 

med armene 
over skulder-

højde. ✘  Undgå helst 
at arbejde 
med armene 
over skulder-
højde og 
bagover-
bøjet hoved

Arbejde med arme 
over skulderhøjde
• Hvis arbejdet ikke kan 

undgås, så planlæg 
arbejdet, så du gør det 
så kort tid som muligt.

• Brug redskaber som for-
længere, så hænderne kan 
holdes under skulderhøjde.

• Brug en platform til at 
komme i god arbejdshøjde.

• Afl ast dine armes vægt 
ved at støtte mod 
emnet, du arbejder ved.

Kilde: BFA Industri

Arbejde på knæ 
eller hugsiddende
• Løft emnet op i god 

arbejdshøjde, hvis muligt.

• Planlæg, variér og rotér 
med andre opgaver.

• Sæt dig på en skammel 
eller lignende.

• Brug altid knæpuder 
eller andet knæværn, 
hvis en opgave kræver, 
at du ligger på knæ.

41 %
af medlemmerne 

af Dansk Metal har 
tunge løft i deres 

daglige arbejde. Der er 
mange måder at  

mindske belastningen på.

Scan koden og fi nd tip til 
de løft, du laver tit.
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En arbejdsulykke satte en brat stopper for Thomas Lindberg Fogh Pedersens 
arbejdsliv som teknisk opstiller på en metalvirksomhed. Dansk Metal har 
hjulpet ham ved at føre en arbejdsskadesag, så han kan komme videre i livet. 

EN FORÅRSDAG 
GIK DET GALT 
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3 konkrete ting, der kunne 
have hjulpet Thomas
Dorte Overby Pedersen, der er Dansk Metals ekspert 
i at skabe gode rammer for at udføre arbejdet sikkert, 
 oplever ofte, at medlemmer ude på arbejdspladserne 
lærer at leve med noget, man egentlig godt kunne løse 
bedre. Hun vurderer, at man kunne have gjort følgende: 

1 Man kunne have vejet de emner, som Thomas 
 håndterede, så opgaven kunne planlægges med 

den sikreste håndtering og bedste hjælpemidler.

2 Et løftebord til kassen, som emnerne skulle 
pakkes i, så emnet ikke skulle løftes ned i kassen.

3 Et bord med ruller, så emnet kunne skubbes 
over til kassen.

Dorte Overby Pedersen peger på, at det er arbejds-
giverens ansvar at sikre planlægning, instruktion og 
tilsyn med opgaverne. Det er i øvrigt en god forretning 
at planlægge, for når der sker en ulykke, mister man 
en god ansat i en periode, eller som i Thomas’ tilfælde 
mister man helt en god ansat.

Gå til lægen med 
det samme – også 
selvom du tror, det 
går over. Det er vig-
tigt, at du får fortalt, 
hvad der skete, og at 
du kom til skade på 
arbejdet. Din journal 
med dato, hændel-
sesforløb og dine 
gener er vigtige i en 
erstatningssag. 

Kontakt din lokale 
Metalafdeling. 
Reglerne på områ-
det er komplicerede, 
så det er vigtigt at 
benytte tilbuddet 
om gratis hjælp i 
din lokale Metal-
afdeling så hurtigt 
som muligt. 

Hold dig ikke 
tilbage for 
tanker om skyld. 
Det behøver ikke at 
være nogens skyld 
at få anerkendt 
en arbejdsskade 
og få erstatning. 
Arbejdsskade-
systemet er lige-
glade med skyld 
– også din egen.

Sådan gør du, hvis du kommer ud for en arbejdsulykke 

Kilde: Christian Bentz, advokat i Dansk Metals arbejdsskadeteam
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arbejdsmiljø / arbejdsulykke

E
n arbejdsdag i marts 2018 
endte med at vende op og ned 
på Thomas Lindberg Fogh 
Pedersens liv. Han var i færd 

med at fl ytte et færdigt emne fra et 
pakkebord ned i en kasse. Emnet 
var svært at håndtere med en 
diameter på 900 millimeter. Han 
måtte række langt ind over bordet 
for at få ordentligt fat om emnet. 

– Jeg kom ud i en akavet 
stilling, og pludselig kunne jeg 
mærke og høre et smæld i ryggen. 
Jeg håbede, at jeg ville være hur
tigt tilbage på arbejde, men et eller 
andet sted vidste jeg jo godt, at 
den var helt gal, fortæller Thomas. 

I løbet af eftermiddagen tog 
smerterne til. Men Thomas bed 
dem i sig og fortsatte til fyraften. 
Tre dage efter tog han til lægen, 
hvor han fi k konstateret en diskus
prolaps og et skævt bækken. 

– Nu har jeg været sygemeldt i 
fi re år, og jeg har store problemer 
med at sove for smerterne. Og 
på trods af fysioterapi, laser og 
strømterapi og en masse andre 
behandlinger, så bliver mine smer
ter ikke bedre. 

Bump på vejen
I januar 2022 faldt den endelige 
afgørelse fra Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring. Thomas er vur
deret til at have en tabt erhvervs
evne på 80 pct. og varige mén på 
10 pct. og har fået en erstatning 
på 755.526 kr. plus renter og en 
månedlig udbetaling på 20.487 kr. 

Men vejen hertil har været lang. 
Arbejdsgiverens forsikringsselskab 
har forhalet sagen ved at klage, 
anke og udsætte sagsbehandlingen. 
Igen og igen. Undervejs i sagsfor
løbet var Thomas og sagsbehandler 
Sidsel Stoustrup fra Metal Bjerring
broSilkeborg i dialog, hver gang 
der skete nyt i sagen.

– Jeg kan ikke forestille mig, 
hvor jeg var endt uden Dansk 
Metal. Sidsel fra afdelingen har 
taget hånd om alt det bøvl, og det 
har givet mig ro, at der var én, der 

havde svar på alle mine spørgsmål 
og forsikrede mig om, at der var 
styr på det, og at det nok skulle gå. 

Fremtiden
Den lange sygemelding endte for 
Thomas med en fyreseddel, og et 
længere afklaringsforløb ved kom
munen er stadig i gang. 

– Jeg er både glad og ked af det 
på samme tid. På den ene side er 
jeg glad for, at sagen nu er afsluttet, 
så jeg kan komme videre. Men på 
den anden side skal jeg leve med 
smerterne resten af mit liv. Jeg har 
svært ved at forestille mig et job i fx 
metalbranchen, hvor jeg går helt fri 
af løft og akavede arbejdsstillinger. 
Jeg har arbejdet i 25 år i jern og 
metalbranchen, og jeg vil jo gerne 
gøre alt det, jeg kunne før. Men det 
kan jeg ikke, og den accept er eks
trem svær, siger Thomas. 

Når tankerne bliver for mørke, 
husker han sig selv på, at selvom 
man er blevet syg, så har man en 
kuff ert med sig fuld af kompeten
cer fra før, man blev syg. 

– Den kuff ert åbner jeg en gang 
imellem og ser på, hvad der lig
ger af kurser, viden og erfaring. 
Der skal nok være nogen, der kan 
bruge mine kompetencer, så jeg 

giver ikke op. Jeg tror på, at der er 
plads til alle i livet, det er bare et 
spørgsmål om at lande det rigtige 
sted og sætte sig realistiske mål
sætninger. 
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24 karriere / skab din egen vej
T E K S T  A N D R E A S  N Y K J Æ R   F O T O  S T I N E  R A S M U S S E N

“ MAN  
KOMMER  
LANGT MED  
ET SMIL”
Som ledig fik Thomas Kim Hansen hjælp af Metal A-kasse til 
at blive skarp på, hvad han kan tilbyde en virksomhed. I dag 
har han et job som automontør på et værksted, som ifølge 
ham selv er den bedste arbejdsplads, han har været på.

T
homas Kim Hansen har haft mange forskellige 
job i sit liv. Men da han elsker at makke med 
biler, valgte han i en lidt sen alder at omskole sig 
for at kunne arbejde i autobranchen.

– I mine 20’ere var jeg ude at prøve alle mulige 
forskellige jobs. Til sidst indså jeg, at autobranchen 
er det rette sted for mig, så jeg tog en uddannelse til 
automontør, fortæller 31årige Thomas.

Da han som nyudlært måtte stille sig over i ledig
hedskøen, fik Thomas hjælp af Metal Akasse til 
hurtigst muligt at lande et job. Han deltog bl.a. i work
shoppen ’Skriv dig i job’, hvor du som medlem får 
gode tips og tricks til at skrive en skarp jobansøgning 
og et solidt cv.

– I forvejen var jeg egentlig god til at skrive ansøg
ninger, men de var ofte for lange. Jeg lærte begræns
ningens kunst og kun at skrive det mest relevante, 
fortæller Thomas, der også deltog i workshoppen  
’Tal dig i job’ for at blive bedre til at gå til jobsamtaler.

Finpuds din elevatortale
Noget af det vigtigste, som Thomas lærte af Metal 
Akasses jobkonsulenter, var at finpudse sin elevator
tale, som er en kort introduktion af sig selv.

– Jeg blev også meget bevidst om, at dit krops
sprog spiller en vigtig rolle, når du er til jobsamtale. 
Man kommer langt med et smil og ved at forberede 
nogle spørgsmål hjemmefra. På et tidspunkt blev jeg 
kaldt til samtale hos Via Biler i Aarhus, og jeg fik brug 
for alle de værktøjer, jeg havde lært, fortæller han.

Og noget tyder på, at Thomas ikke var gået for
gæves til Metal Akasses workshops. I hvert fald fik 
han jobbet.

– Nu har jeg arbejdet her siden januar, og det er et 
fantastisk værksted. Jeg har dygtige kolleger og gode 
værkførere. Det her er nok den bedste arbejdsplads, 
jeg har været på. Jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg 
har haft mange jobs gennem tiden, fortæller han. 

Vil hjælpe med grøn omstilling
Selvom Thomas føler sig hjemme hos Via Biler, har 
han store planer for fremtiden. En dag vil han nemlig 
gerne uddanne sig til maskinmester.

– På den måde kan jeg tilegne mig kompetencer 
inden for miljøteknologi, og så vil jeg kunne hjælpe 
med at løse de klimaudfordringer, vi står over for. 

Workshops

SKRIV OG TAL DIG I JOB
Er du ledig, og har du brug for hjælp til at komme frem 
i jobkøen? ’Skriv dig i job’ og ’Tal dig i job’ er to gode 
workshops, der ruster dig til og guider dig igennem alle 
jobsøgningens processer fra ansøgning til samtale.

Læs mere på danskmetal.dk/akasse

– Jeg er overbevist om, 
at den hjælp, jeg fik af 

Dansk Metal, hjalp mig 
med at få fast arbejde, 
fortæller automontør 
Thomas Kim Hansen.

metal /  t ransport /  maj 2022
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“ DIT KROPSSPROG 
SPILLER EN VIGTIG 
ROLLE, NÅR DU ER  
TIL JOBSAMTALE.”

danskmetal.dk 
/workshop
Vores workshops  
giver dig konkrete  
redskaber til at  
komme videre i job.
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26 karriere / få hjælp til brancheskift
T E K S T  A N D R E A S  N Y K J Æ R   F O T O  C H A R L O T T E  D E  L A  F U E N T E

FRA BARISTA TIL 
INDUSTRITEKNIKER
I sit job som barista oplevede Victor Lind ofte,  
at espresso maskinerne gik i stykker. Derfor var han 
nødt til at lære at reparere og vedligeholde dem. 
Det udviklede sig til en passion for teknik,  
og i dag er Victor i lære som industritekniker.

på grund af kalk og slid. Derfor 
havde han erfaring med at reparere 
og vedligeholde maskinerne. 

– Det gjorde, at jeg blev bidt 
af at rode med maskiner og lære, 
hvordan teknik fungerer. En frem
tid som industritekniker virkede 
derfor som den helt rette vej at gå 
for mig, fortæller han.

Under sin uddannelse til indu
stritekniker tog 28årige Victor 
kontakt til sin Metalafdeling for 
at få hjælp til at blive voksenlær
ling. Ud over at få nogle gode råd 
om, hvordan man skriver en god 
ansøgning, hjalp afdelingen ham 
også med at forstå hans rettighe
der. Han fandt fx ud af, at han som 
voksenlærling har ret til løntilskud.

– Jeg fik et klart indtryk af, at 
Dansk Metal arbejdede hårdt i 
kulissen for at hjælpe mig, fortæl
ler Victor. 

Fortryder ikke brancheskift
I dag er Victor voksenlærling ved 
Arne Rasmussen Finmekanisk 
Fabrik i Vordingborg, der produ
cerer alt fra serieproduktion til 
prototyper. Han har ikke et øjeblik 
fortrudt, at han skiftede branche.

– Den ene dag arbejder jeg med 
stål, den næste arbejder jeg med 
plastik eller aluminium. Jeg har 
en læreplads med rigtig meget 
variation, og jeg kan udfolde min 
kreativitet, fortæller Victor, der tror, 
at han vil fortsætte med at arbejde 
med teknik og finmekanik, efter at 
han er udlært.

– Jeg føler, at jeg hører hjemme i 
den her branche. 

FÅ HJÆLP TIL 
BRANCHESKIFT
Går du og overvejer at skifte 
branche? Så kan din lokale Metal-
afdeling hjælpe dig. Afdelingerne 
har et stort  netværk af virksom-
heder, som hurtigt kan hjælpe 
dig i nyt job, og de står klar til at 
rådgive dig.

Find din Metalafdeling og dens 
kontaktoplysninger på  
danskmetal.dk/afdelinger

For Victor Lind er det vigtigt, at han er passioneret for sit arbejde, og derfor 
valgte han at skifte branche og blive industritekniker.

danskmetal.dk/ 
afdelinger
Brug for noget nyt?  
Kontakt din Metal- 
afdeling og få hjælp  
til at skifte branche.

V
ictor Lind havde egentlig en 
lovende karriere foran sig. 
Han var startet som barista 
på en Espresso Housecafé 

i Roskilde, havde arbejdet sig op i 
hierarkiet og var landet i et job på 
virksomhedens hovedkontor, hvor 
han stod for at oplære nye medar
bejdere.

Problemet var bare, at han ikke 
kunne se sig selv arbejde i kaffe
branchen mange år frem. 

– Under coronanedlukningen 
blev jeg hjemsendt og havde god 
tid til at tænke over tingene. Da jeg 
kom tilbage på arbejde, havde jeg 
fuldstændig mistet glæden ved mit 
job. Jeg brændte ikke for det, og 
jeg indså, at det var tid til at prøve 
noget nyt, fortæller Victor.

Ødelagte espressomaskiner
Som barista oplevede Victor tit, at 
espressomaskinerne gik i stykker 
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GRUNDLOVSMØDE 5. JUNI
Tag hele familien 
med til Dansk Metals 
grundlovsmøde
Metalskolen Jørlundes direktør, Morten Madsen, 
byder velkommen kl. 9.00, og dagen igennem vil  
der være taler fra bl.a. Dansk Metals formand,  
Claus Jensen, samt repræsentanter fra flere partier. 

Musik og fællessang leveres af de altid festlige  
Blå Mandag Jazzband, og Metalskolen Jørlunde  
byder på morgenmad og en let frokost i det grønne,  
så tag gerne tæpper med. Der vil dagen igennem  
være mulighed for at købe øl, vand og vin.

Metalskolen Jørlunde Kursus- og Konferencecenter  
Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

Dagen byder også på  
masser af underholdning for 

børnene. Oda Omvendt, som vi 
kender fra Ramasjang, vender 
verden på hovedet i sit fantas-
tiske show, hestevognen står 

klar til en tur rundt i det grønne 
og meget meget mere.

GRUNDLOVSMØDE 
- også for børnene

METALSKOLEN JØRLUNDE

Gratis morgenmad og frokost

Annonce_Grundlovsmøde.indd   27Annonce_Grundlovsmøde.indd   27 22.04.2022   09.2822.04.2022   09.28



KLAR PARAT 
Inden fl yet kan lette fra Kastrup 
Lufthavn, skal kabinepersonalet 
gennemgå alt sikkerhedsudstyret. 
Til det følger de en sirlig tjekliste. 
Intet må mangle eller være i stykker. 
Proceduren gentages efter ankomst 
til Amsterdam. Knap kan kabineper-
sonalet nå at puste ud, for boarding 
sker allerede 15-20 minutter, efter at 
den sidste passager har forladt fl yet. 

På din rejse sørger de for, at du har 
kaff e i koppen og måske får maven 
fyldt. Men kabinepersonalet skal kunne 
meget mere. De skal kunne håndtere 
kriser, slukke brande i mørke og 
arbejde i et andet lufttryk end det på 
landjorden. Altid med et smil. 

Kom med på ruten København-
Amsterdam tur/retur og få et indblik 
i en vilkårlig arbejdsdag for fi re 
besætningsmedlemmer fra SAS.  

God rejse! 

LUFTENS
HELTE

2928 øjeblikket / kabinepersonale
T E K S T  S T I N E  R A S M U S S E N  &  S I M O N  F E S T E R S E N  F O T O  S T I N E  R A S M U S S E N
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LUFTENS
HELTE

29



30

30

metal /  industr i  /  maj 2022

AIRPURSER 
Dagens airpurser 
er Christin Koebe 
(stående). Som 
airpurser leder hun 
kabinepersonalet 
og har ansvar for 
servicen ombord 
samt passagernes ve 
og vel. Inden afgang 
gennemgår hun alle 
relevante fl yinfor-
mationer, under-
søger, om der skal 
tages nogen særlige 
hensyn, og fordeler 
arbejdsopgaverne 
mellem kabine-
personalet. I en 
nødsituation er det 
hende, der udstikker 
kommandoen ud fra 
de oplysninger, hun 
får fra piloterne i 
cockpittet. Airpurse-
ren kan genkendes 
på de tre striber på 
uniformens ærmer. 

SIKKERHED 
Sikkerhed betyder 
alt ombord på et 
fl y. Kabineperso-
nalet er udlært til 
at forudsige og 
afværge katastro-
fen, men også 
hvordan de skal 
agere, hvis uheldet 
er ude. De kan 
bl.a. slukke brand 
i mørke, håndtere 
en eventuel konfl ikt 
blandt passage-
rerne samt betjene 
sikkerhedsudstyret. 
Derfor skal kabine-
personale også 
vide, hvordan det 
gængse fl y funge-
rer – alt fra døre 
og slisker til dets 
forskellige lydsig-
naler. En gang om 
året skal kabine-
personalet bestå en 
eksamen i nødpro-
cedure, førstehjælp 
med videre for at 
opretholde deres 
CA-certifi kat.

31
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FYSIK  
Malene Riis (t.v.) og Marie 
Pernum (t.h.) skubber service-
vognen med mad og drikke 
rundt mellem sæderækkerne. 
Ifølge dem vejer vognen cirka 
90 kilo, når den er fuldt lastet. 
Derfor kræver det ofte to per-
soner at håndtere den. Kabi-
nepersonalet skal desuden 
have et sundt helbred og godt 
syn samt være i stand til at 
svømme mindst 200 meter 
for at kunne bjærge passage-
rerne op i en redningsbåd. 

LUFTTRYK  
Selvom alle 
moderne fl y har 
et HEPA-fi lter, der 
udskifter luften 
i kabinen hvert 
tredje minut, er 
der både et lavere 
lufttryk og mindre 
ilt i luften end 
nede på landjor-
den. Så efter fx en 
ottetimers fl yvetur 
til New York vil 
kabinepersonalet 
ofte være meget 
oppustede, når 
de kommer frem. 
Mange bærer støt-
testrømper og er 
særligt opmærk-
somme på, hvad 
de spiser og drik-
ker i fl yet, for at 
holde sig skarpe. 
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Fra venstre: Marie Pernum, Mia Jans, Malene Riis og Christin 
Koebe har kun været på vagt sammen ganske få gange. Men 
det er ikke til at mærke. Da fl yet igen lander i Kastrup Lufthavn, 
siger de alle, at en af styrkerne ved jobbet som kabinepersonale 
er sammenholdet. De stoler på hinanden. Sådan skal det være, 
ellers får deres samarbejde aldrig luft under vingerne.
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er sammenholdet. De stoler på hinanden. Sådan skal det være, 
ellers får deres samarbejde aldrig luft under vingerne.
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Så kan du forkæle dig selv eller dem, du holder af

Få 10 % rabat på dine forsikringer 
- og et gavekort*, hvis du køber 
dem på alka.dk

Som medlem af Dansk Metal får du 10 % rabat på forsikringer  
hos Alka. Det er nemt og enkelt at beregne din pris og købe dine 
forsikringer på alka.dk 
 
* Gavekortet er en selvbetjeningsrabat og er til at shoppe for.

Se mere på alka.dk eller ring 70 12 14 16

DIN 
FRITVALGSKONTO 
STIGER TIL 7 %

Læs mere om fritvalgskonto, og hvad 
det betyder for dig i Dansk Metals nyhedsbrev  
danskmetal.dk/faanyheder

Bliv yderligere opdateret på vores andre kanaler 
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok og MetalMagasinet
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danskmetal.dk/akasse

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

EFTERLØN

SIDSTE CHANCE! 
KONTANT OG 
SKATTEFRI UDBETALING 
AF EFTERLØNSBIDRAG

Betingelserne er, at du 
endnu ikke havde nået efter
lønsalderen den 1. januar 
2022, og at du fravælger 
efterlønsordningen i forbin
delse med din anmodning 
om den kontante og skattefri 

udbetaling af efterlønsbi
draget. 

Akassen skal senest den 
30. juni 2022 have modtaget 
din skriftlige anmodning om 
udbetaling af efterlønsbidra
get, hvis du ønsker den kon

tante og skattefri udbetaling 
af efterlønsbidraget.

Hvis du er blandt de med
lemmer, som har mulighed 
for at få udbetalt efterløns
bidragene kontant og skat
tefrit, skulle du gerne have 

modtaget et brev fra Metal 
Akasse. Brevet indeholder 
information om, hvordan du 
ansøger om at få efterlønsbi
dragene udbetalt kontant og 
skattefrit.

Hvis du er ledig, skal du være 
aktivt jobsøgende og registrere 

din jobsøgning i jobloggen under 
hele din ledighedsperiode. Fra 1. april 
2022 er der blevet indført en ny sank
tion, hvor du risikerer at få tre ugers 
karantæne, hvis du med en ledigheds
grad på mindst 50 procent ledighed 
i en kalendermåned ikke har søgt et 

eneste job i den pågældende måned. 
Den nye sanktion ændrer ikke på, at 

du ligesom hidtil helt kan miste din ret 
til dagpenge, hvis du ikke søger nok job 
som ledig.

Med andre ord risikerer du at miste 
retten til dagpenge, hvis du ikke er 
aktivt jobsøgende og registrerer dine 
jobsøgninger i din joblog. Det gælder 

alle ledige uanset deres ledighedsgrad. 
Det er nemlig et krav, at du står til 
rådighed for arbejdsmarkedet.

Mister du retten til dagpenge, skal 
du opfylde et arbejdskrav for at få ret til 
dem igen. Hvis du er fuldtidsforsikret 
medlem af en akasse, er arbejdskravet 
på 300 løntimer inden for en tremåne
ders periode.

Indtil 30. juni 2022 har du mulighed for at få udbetalt 
dit efterlønsbidrag kontant og skattefrit.

OBS:
NY SANKTION 
FOR MANGLENDE 
JOBSØGNING

SANKTION
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Jeg er som alle danskere berørt 
over Ruslands invasion af Ukraine. 
Ukraine er nu Vestens frontlinje 
mod Ruslands undertrykkelse og 
diktatur.

Dansk Metal mener, at det skal 
være nemt for fordrevne ukrainere 
at få en værdig modtagelse og 
introduktion til det danske sam
fund. Derfor har vi i fagbevægelsen 
sammen med regeringen, KL og 
arbejdsgiverne etableret et partner
skab, som skal hjælpe ukrainere i 
job (jobguideukraine.dk).

Ukrainerne er stærkt påvirkede af 
krigen, og derfor er det langtfra alle 
voksne, som med det samme har 
mulighed at starte et nyt arbejdsliv 
op i Danmark. Men de, der har 
lysten og kræfterne, skal have den 
fornødne information om jobmulig
heder og hjælp til hurtig kompeten
ceafklaring, danskundervisning og 
relevant opkvalifi cering.

Ukrainerne skal være en del af 
den danske models arbejdsfælles
skab, hvor vi som overenskomst
bærende fagforeninger sikrer, at 
herboende kan leve af deres ind
komst og har et arbejde på ordent
lige ansættelsesvilkår.

Når ukrainerne kommer i 
arbejde, vil de få en følelse af at 
komme tilbage til en mere normal 
tilværelse, og de får samtidig mulig
hed for at sende penge hjem for at 
støtte deres familie og til at fi nan
siere den fortsatte kamp mod den 
russiske besættelsesmagt.

Hvor mange fordrevne 
 ukrainere, der kan hjælpes i 
job på Dansk Metals områder, 
vides endnu ikke, men vi vil 
gøre vores bedste for at hjælpe, 
indtil muligheden for at 
vende tilbage for at genop
bygge Ukraine opstår.

John Larsen
Hovedkasserer

danskmetal.dk/
udbetaling

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

danskmetal.dk/
booking

Er du ledig? Book 
dine samtaler og 
workshops her.
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MEDLEMMER HAR FÅET NYT 
JOB MED METAL JOBSERVICE 
I PERIODEN JANUAR TIL 
OG MED MARTS 2022.

TILMELD DIG PÅ 
DANSKMETAL.DK/JOBSERVICE

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

FERIEDAGPENGE

VIDEOGUIDE

SOM LEDIG 
HAR DU OGSÅ 
RET TIL FERIE

På danskmetal.dk/joblogvideo fi nder du enkle videoguider, der viser dig, 
 hvordan du helt konkret bruger 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.

Som ledig optjener du 2,08 feriedage for 
hver måned, hvor du er fuldt ledig som 
dagpengemodtager. Det betyder, at du 
vil optjene ret til fem ugers ferie med 
feriedagpenge, hvis du i hele ferieåret 
har modtaget ydelser svarende til dag
penge ved fuld ledighed. Er du ikke fuldt 
ledig, optjener du stadig ferie dagpenge, 
men naturligvis færre, end hvis du 

var fuldt ledig. Der sker en løbende, 
månedsvis 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 akassen. 

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

SÅDAN BRUGER DU JOBLOG

“SLAVA 
UKRAYINI” – JOB 
TIL FORDREVNE 
UKRAINERE
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MERE END BLÅ BLINK 
OG BABU-BABU
En moderne brandbil skal kunne meget. Som lastvognsmekaniker hos 
Hovedstadens Beredskab har Kasper Vinqvist derfor rigeligt at se til.  
Men det gør ham ikke spor. For han ved, hans arbejde gør en forskel.

33
årige Kasper Vinqvist udlever sin drenge
drøm. Allerede da han var en bitte knægt, 
legede han med brandbiler. Babubabu, lød 
det på gulvet hjemme i stuen. Nu er han 

lastvognsmekaniker hos Hovedstadens Beredskab og 
sørger bl.a. for, at brandbilerne altid er klar til at rykke 
ud og hjælpe byens borgere. 

– Jeg laver noget, der i sidste ende redder liv, og 
det gør mig stolt. Det tænker jeg også på, når jeg fx 

står nede i graven og roder med et eller andet. Jeg 
dobbelttjekker alt og er generelt meget mere opmærk
som på, at det hele spiller, siger han.  

En Ritter Sport på langs
Men der er også meget at holde styr på. En brandbil 
er nemlig meget mere end blå blink og vandslanger. 
Den er et højteknologisk køretøj, der skal være i stand 
til at håndtere de mange forskellige slags ulykker, der 

Som lastvognsmekaniker hos Hoved-
stadens Beredskab er Kasper Vinqvist 
ansvarlig for, at brandbilerne er pakket 
med værktøj og andet materiel. 

38 profilen / lastvognsmekaniker
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kan opstå i en storby som København. Brandslukning, 
trafikuheld på motorvejen, vandstigninger i havnen, 
nedsunkne bygninger og lufthavnsulykker.

For at kunne det, er brandbilerne sirligt pakket 
med værktøj og andet materiel. Så meget, at der ikke 
er plads til en Ritter Sport på langs, som de siger på 
værkstedet. Det præger også Kasper Vinqvists arbejde.

– Samlet tager det cirka en arbejdsuge for mig og 
en kollega at udføre motor, undervogns og pumpe
service, og vi kan ikke gøre det uden et særligt skema 
til at holde overblik over, hvor langt vi er kommet. Til 
sammenligning kan det på en almindelig personbil 
gøres på et par timer, siger han og uddyber:  

– Her på værkstedet går vi lige skridtet videre. 
Vi har ingen ekstern serviceaftale, så jeg skal også 
kunne lave pumpesystemer og have fingrene i alt 
ekstraudstyret. Faktisk på hele brandbilen. Fx stod jeg 
en dag med et vandgevær, der ikke lavede nok tryk. 
Det skal være på 300 bar, men var kun på 215, så jeg 
måtte skrue lidt på reguleringsventilerne og skifte 
nogle dyser, før det igen virkede.

Fuld udrykning gennem byen
Kasper Vinqvist nyder, at ikke to arbejdsdage er ens. 
Han skal også være omstillingsparat i den gode sags 
tjeneste. 24 timer i døgnet.

– En dag blev jeg ringet op af vagtcentralen, fordi 
en af brandbilerne var kørt galt inde i byen. Det 
 krævede en kørsel 1 i vores servicevogn, sagde de, 
og så fik jeg ellers travlt. Det var med fuld udrykning 
gennem Københavns myldretrafik. Første gang, jeg 
røg gennem et lyskryds, var det med en klump i hal
sen og en fod meget tæt på bremsen.

– Heldigvis synes mine to børn, at det er lidt sejt, at 
far arbejder med brandbiler. 

En typisk brandbil hos  
Hovedstadens Beredskab …
• Har en vandtank på 2.000 l. 

• Vejer med alt udstyr cirka 16 ton. 

• Har plads til 5 personer.

Der findes to typer. Et M på nummerpladen indikerer, at den er særligt 
egnet til motor- og trafikuheld og har frigørelsesværktøj ombord.  
Et R på nummerpladen står for røg, hvilket betyder, at den indeholder 
 specialudstyr til brandslukning. 
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PlusBil. 
Trænger bilen til nye dæk, olieskift eller 
andet? Så kør forbi et af de mange 
dæk- og autoværksteder, der ligger  
i hele landet.    

10 % 

PlusBrændstof.    
Med et Pluskort Shell Card kan  
du spare penge, når du tanker hos 
både Shell, Q8 og F24. Kortet er  
helt gratis at bestille.     

20-25 øre/l  

PlusCharterrejse.    
Oplev et hav af rejsemål og  
hoteller med Apollo. Book f.eks. 
familiehoteller, sportshoteller  
og voksenhoteller.   

3-5 % 

PlusBriller. 
Benyt alle Synoptiks gode tilbud,  
og få 5 % PlusKort rabat oveni.  
På ikke nedsatte varer får du 20 %  
på normalprisen.    

5-20 %
 

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

PlusSport.    
Shop alt indenfor sneakers  
og styles, sportstøj, sportssko  
og tilbehør hos adidas med  
rabat.

15-30 % 

PlusHostel. 
Danhostel tilbyder landsdækkende 
overnatninger for familier og  
grupper - tæt på natur, kultur og 
attraktioner.    

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.

Scan QR-koden og få dit PlusKort  
på mobilen med det samme.
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Hvordan gik din svendeprøve?
Der var mange nerver op til svendeprøven. Det er jo 
svendeprøven, man har arbejdet sig frem mod de sid
ste knap fire år, så der var nerver på. Men jeg kan godt 
lide, at det er hænderne, der taler og viser, hvad man 
har lært, i stedet for at lave lange oplæg ligesom i fol
keskolen. På et tidspunkt var jeg ude et sted, hvor jeg 
ikke kunne bunde, fordi jeg ikke kunne finde fejlen. 
Men det endte med et godt resultat, så jeg er glad. 

Hvilke opgaver trak du?
På dag et lavede jeg et komplet eftersyn på brem
serne. Det var en tryg opgave, for det var som en 
normal dag på værkstedet med en kundebil. Jeg 
justerede håndbremsen en lille smule, men ellers var 
alting i skønneste orden.

På dag to fejlsøgte jeg på en motor, der blev varm 
og brugte vand. Det var frustrerende, for uanset 

KNOKLEDE TIL SIDSTE MINUT 
Anton Jørgensen fejlsøgte på alle tænkelige måder 
kun for til sidst at finde ud af, at fejlen aldrig var 
blevet lagt ind på motoren af lærer og skuemestre. 

 hvilket fejlsøgningsmetode jeg brugte, så kunne jeg 
ikke finde fejlen. Til sidst fik jeg at vide, at det var en 
defekt toppakning. Men er man for langsom om at 
finde fejlen, kan man ødelægge motoren. Derfor var 
fejlen med vilje slet ikke lagt ind. Det var en lettelse at 
høre. Jeg skiftede toppakningen, men knoklede ellers 
til sidste minut, fordi jeg havde brugt så lang tid på at 
finde en fejl, der ikke var der. 

Hvad skal der ske nu? 
Jeg brænder for at være mekaniker – især hvordan 
det hele spiller sammen og påvirker hinanden. Selv 
små ting skal være i orden, for at det hele funge
rer. Lige efter svendeprøven fik jeg et jobtilbud hos 
Toyota Louis Lund, hvor jeg også har været i lære, og 
det takkede jeg ja til med det samme. 

ANTON 
JØRGENSEN, 22 ÅR

Uddannelsessted
Hansenberg

Læreplads
Toyota  

Louis Lund

– Toppakningen 
sørger for, at olie 
og vand ikke bliver 
blandet mellem 
motorblok og 
topstykke. Hvis 
den er utæt, skal 
den skiftes hurtigt, 
så motoren ikke 
tager skade.
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OFFICIAL
SUPPORTER

 TOUR DE FRANCE 1.-3. JULI

HER MØDES VI,
NÅR DET GÅR LØS

1. ETAPE: KØBENHAVN
Karavane på etapen
Start- og målzone
Fanpark ved Kongens Nytorv
FestiVélo i Fælledparken

2. ETAPE: ROSKILDE-NYBORG
Karavane på etapen
Startzone i Roskilde
Roskildes Tour de France-område
Målzone i Nyborg
Nyborgs Tour de France-område

3. ETAPE: VEJLE-SØNDERBORG
Karavane på etapen
Startzone i Vejle
Vejles Tour de France-område
Målzone i Sønderborg
Sønderborgs Tour de France-område

Læs mere på 
danskmetal.dk/touren
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STEM JA 1. JUNI

Der er en tid til forbehold…
og der er en tid til sammenhold

Den 1. juni skal du bestemme, om Danmark skal være med i det 
europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed. I dag er Danmark 
det eneste land i EU, der står helt udenfor. Med et ”JA” kan Danmark 
selv vælge fra sag til sag, hvordan vi vil deltage i det europæiske 
samarbejde om at skabe tryghed på vores kontinent.
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