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1 FORORD
Jeg blev færdiguddannet som elektroingeniør (stærkstrøm) nytår
1984 og fik job i industrien i april 1984.
Som fuldtids industri-ingeniør fungerede jeg i nøjagtig 20 år, for
fra april 2004 opsagde jeg mit ingeniør-job og blev ’ad hoc’timelønnet, og fra oktober 2004 startede jeg selvstændig enmandsejet konsulentvirksomhed.
Mit erfaringsgrundlag er jobs i jern- og metalindustrien, og med
dette lille hæfte er det min intention
1) at fortælle om egne holdninger, oplevelser og erfaringer i
forbindelse med samarbejde – læs mangel på samme – mellem
ingeniører/teknikere i almindelighed og mellem maskin- og
elektro-ingeniører i særdeleshed.
Det giver naturligvis ikke mening at generalisere fra mine 20
års erfaring om dårligt samarbejde mellem ingeniører til at ’sådan foregår det i jern- og metalindustrien’ (det er der ikke på
nogen måde statistisk signifikans for at gøre); men på den anden
side: fungerer bare 10% af tværfaglig ingeniør-samarbejde i
jern- og metalindustrien, som det meste af mine 20 års erfaring
viste, synes jeg den industri har et problem.
2) at fortælle om attituder i atomkraft-debatten som det giver sig
udslag i læserbrevsdebatten i ugebladet Ingeniøren
samt sluttelig
3) at fabulere lidt over ’tekniker/ingeniør og samfund’.
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