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Gerda Nielsen,  formand for Århus kvindelig afdeling:

Vi er for få - jeg går ind for
SAMMENSLUTNING
Hvis mændene tog deres del af slæbet i hjemmet, ville langt flere kvinder blande sig i 
den faglige debat

Lad os gå sammen, synes Verner Bak at sige til Gerda Nielsen.

Udearbejdende kvinder har hverken tid eller kræfter til at deltage i fagligt arbejde. De må 
styrte hjem fra arbejdspladsen til madlavning, opvask, rengøring og børnepasning. -Hvis 
mændene tog deres del af slæbet inden for hjemmets fire vægge, er jeg overbevist om, at 
langt flere kvinder ville blande sig i den faglige debat...
Ordene kommer fra Gerda Nielsen, siden 1966 formand for Århus kvindelige afdeling, der i 
dag tæller 40 medlemmer. Tallet er mere end halveret i løbet af få år på grund af den 
omfattende automatisering på bryggerierne.
- Er ligelønnen hjemme denne gang, Gerda Nielsen?
- Det skal vi slet ikke tale om. Det må være en selvfølge. Jeg kan ikke forestille mig endnu en 
overenskomst, hvor ligelønsproblemet ikke har fundet sin løsning. Hvis der ikke opnås 
ligeløn, er det lige til at blive rødstrømpe af ...

Er tilhænger af sammenslutning
- Er du stemt for en sammenslutning med den mandlige afdeling?
- Efterhånden som vort medlemstal svinder ind, overbevises jeg om det rigtige i en 
sammenslutning. Hidtil har jeg været tilbageholdende. Jeg var angst for, at vi ikke bliver 
repræsenteret i ledelsen, fordi mændene altid vil være i overtal. Mænd stemmer mænd ind. 
Derfor kunne jeg ønske, at vi på forhånd ville være sikret et vist antal kvindelige repræsen-
tanter, selv om min mandlige kollega Verner Bak slår på, at det altid må være den dygtigste, 
der vælges uanset køn.
- Hvordan betragter du din arbejdsplads og jobbet som fagforeningskvinde?
- Jeg har været på Ceres siden 1958 og synes, det er en god arbejdsplads. Blot kunne jeg 
ønske, at vi havde større mulighed for at få afløsere, hvis vi skal ét eller andet. Vi er pisket til 
at stå ved båndet hele tiden og finder os måske i mere end mændene, fordi vi er mere 
tilbageholdende. Det faglige arbejde kan jeg godt li'. Det er spændende, når man først får 
smag på det. Desværre er vi kvinder handicappet, når det drejer sig om at deltage i kurser. 
Det
er ikke mange kvinder, der kan være hjemme fra i otte dage. Det er svært nok, hvis det kun 
er weekendkurser. I den retning er mændene priviligerede. De tager bare af sted.

Arbejdspladsmiljøet
- Hvis jeg skulle ønske noget her ved jubilæet, må det være, at der nu gøres noget ved 



arbejdspladsmiljøet. Vi trænger til en grundig undersøgelse af arbejdsforholdene, så vi kan, 
få mere miljø og trivsel ind i hverdagen på arbejdspladsen. Det er glimrende, at vi nu har fået 
en miljøkonsulent. For er der noget, der mangler rundt om, så er det trivsel og arbejdsglæde. 
Vi skal ikke kun tænke i penge, siger Gerda Nielsen, der har følgende i bestyrelsen: Eva 
Schou (kasserer), Anna Karmark, Ingrid H. Nielsen, Olga Momme, Kirsten Jørgensen (sekre-
tær) og Lissi Petersen. Eva Schou: - Jeg har været på Ceres i 25 år og med baggrund i vort 
medlemstal, finder jeg det rigtigt, at vi overflyttes til den mandlige afdeling. Vi er for få til at 
udrette det helt store.

- Hvordan går det med hånden, spørger en kollega deltagende til Gerda Nielsens (th) 
arbejdsskade.

- Din mening om arbejdspladsen?
- Jeg har ikke noget at klage over. Ceres er en god arbejdsplads.

Kunst, sport og motionsrum
På Ceres Bryggerierne kan medarbejderne foruden i idrætsforeningen og kunstforeningen nu 
også samles i motionsrummet. Der er netop indrettet en motionsafdeling, hvor det er muligt i 
frokostpausen og efter fyraften at holde kondien vedlige. Mange har allerede benyttet sig af 
muligheden for at få musklerne rørt.
- Vi er vældig glade for motions-rummet. Vore folk har mulighed for at træne andre muskler 
end dem, de bruger under arbejdet på virksomheden, siger Verner Bak.
- Vi har stor søgning til de forskellige sportsgrene, siger Max Kiihl, sekretær i 
idrætsforeningen. Det hår stor værdi, at man kan samles om andre ting end netop de rent 
arbejdsmæssige opgaver.
Med 220 medlemmer er kunstforeningen på Ceres af stor betydning for de ansatte. Ofte 
udstiller medlemmerne egne kunstværker og flere bryggeriarbejdere har afsløret talent som 
kunstnere.
R. P.


