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Læs om sidste års vinder

En tidligere lærling fra Vestas Machining i Lem vandt Dansk Metals ML pris. Det er 
andet år i træk, at fabrikken fremstiller en guldvinder. Denne gang er det en pige, der 
tog prisen med hjem fra Den Sorte Diamant. 
 

I den Sorte Diamant i København, hvor det Kongelige Bibliotek holder til, bliver 
en pige fra Vestjylland kaldt på scenen. Først er hun en smule forvirret, men efter 
et par sekunder går det op for hende, at det er hendes navn, der foran 200 andre 
lærlinge, lærere, venner og familie bliver råbt op. Med et bredt smil og store 

overraskende øjne træder hun ind på scenen vender sig om og kigger på mængden foran hende.  
”Jeg var helt og aldeles paf. Heldigvis behøvede jeg ikke at sige andet end tak, da jeg modtog blomster 
og prisen. Jeg må ærlig indrømme, at jeg først troede, at de havde lavet en fejl,” siger dette års 
modtager af ML-prisen Lykke Arnsfelt Mathiesen. 
Den 22-årige pige er her i sommer netop blevet færdig som lærling fra Maskinfabrikken i Lem. Hun 
bestod med et rungende 12-tal, hvilket også er grunden til, at hun er at finde til prisuddelingen. 
Hvert år kan lærlinge, der har bestået eksamen med topkarakterer blive nomineret til ML-prisen af 
praktikstedet og den tekniske skole. Blandt de 200 nominerede var Lykke blandt de sidste 25, der var 
indbudt til prisuddelingen på det Kongelige Bibliotek. Og som det viste sig; dette års vinder! 
 
En nominering, der ikke var til at tage fejl af  

Indstillingen fra lærlingeværkstedet i Lem er svømmer næsten over af 
rosende bemærkninger om deres teknik-pige. Hvilket da heller ikke går 
dommernes næse forbi. Men det er ikke pigen, der vinder. Lykke Arnsfelt
Mathiesen får ML-prisen fordi hun er den bedste. 
”Grunden til at vi valgte Lykke er simpel. Hun skiller sig ud. Hun har 
gjort et fremragende stykke arbejde under hendes skoleophold og i løbet
af hendes praktikophold i Lem. Oveni det, formår hun også at have et 
travlt liv ved siden af skolen samt være en person med gode sociale 
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Hun arbejder som Kommunikationskonsulent for Dansk Metal Industris Uddannelsesudvalg.Hun uddyber 
gerne det vindende grundlag hos Lykke; 
”Hvis man læser i indstillingen fra Herning Holm Erhversskole, så kan man se, at Lykke ikke er bange for
at dele ud af sin viden. Hvis en af hendes klassekammerater ikke kunne være til timerne, delte hun gern
sine noter. For mig er det bevis på, at man en god ven.” 
  
Fra træt til et bundt af energi 
Jeanette Ellen Bauer understreger også, at pigen på scenen får tingene til at se nemme ud. Men Lykke 
Arnsfelt Mathiesen kan fortælle en lidt anden historie om at være meget træt, falde i søvn hele tiden og 
næsten blive smidt ud af skolen. 
"Jeg havde en hård tid, lige da jeg startede som lærling på fabrikken i Lem. Folk troede jeg var doven og
ikke ønskede at deltage. Jeg fik oveni købet en advarsel. Men da jeg så faldt i søvn, mens jeg kørte en 
bil, gik jeg til lægen. Det viste sig, at jeg lider af noget, der hedder Hypersomni,” fortæller Lykke. 
På den rigtige medicin er hun nu fuld af energi og er glad for at kunne fortælle, at hun ikke bare var 
endnu en doven teenager. 
"Jeg har slet ikke tid til at være træt og doven. Jeg elskede at arbejde som lærling i Lem, og jeg kan 
virkelig godt lide at læse til Produktionsteknolog her i Herning. Men jeg har sørme også brug for energi t
mit liv udenfor skolen," siger hun og begynder at fortælle om de heste, som helt fylder hendes dage - fra
den tidlige morgenstund til sen aften og til weekendens dressurturneringer. 
"Lige nu jeg kun har én hest. Min mor har tre. Men jeg er jo stadig nødt til at muge ud i stalden før skole
Efter skole skal jeg træne og forberede mig til dressur turneringer. Jeg arbejder derudover også som 
dressur dommer, så mit liv er temmelig travlt. Men jeg nyder det virkelig." 
  
En fremragende pige 
Tilbage på Det Kongelige Bibliotek er Lykke stadig overrasket over at have fået prisen. Selvfølgelig er
hun tog turen til København i håb om at vinde, men én ting er ønske det, en anden ting er faktisk at 
opnå det: 
"Hvem ville have gættet, at jeg skulle være den ene står her. Da jeg først startede på fabrikken i Lem
anede jeg ikke en gang, hvordan en boremaskine så ud. Når du starter på et sted som, så forventer 
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egenskaber, som det hedder,” udtaler Jeanette Ellen Bauer. 
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alle faktisk, at du har en vis form for viden om branchen. Jeg havde jeg slet ikke. Så jeg blev hele 
tiden var nødt til at bede om hjælp. Heldigvis var jeg omgivet af hjælpsomme mennesker." 
Da de første forhindringer var overvundet, og Hypersomnien banket på plads af den rigtige medicin, 
begyndte Lykke at have det sjovt. Og det viste sig tydeligt ved at hendes karakterer gik op. Hun 
deltog derudover i et supplerende kursus; Center of Excellence. 
"Jeg kunne virkelig godt lide den udfordring og de   opgaver, vi skulle arbejde med på Center of 
Excellence. Jeg kan godt lide at gå i skole og forsøger lige n at finde ud af, hvad jeg vil, når jeg er 
færdig med denne uddannelse her i Herning som Produktionsteknolog. - Måske kunne ingeniør være 
sjovt," vurderer hun lidt undrende. Det vil tiden vise.  
”Men denne aften er i hvert fald værd at huske!" tilføjer hun. 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
 
 

 
ML-Prisen 
  
ML-Prisen er en landsdækkende præmieringsordning for lærlinge, der med særligt godt resultat 
har gennemført en uddannelse med tilknytning til Metalindustriens uddannelsesudvalg. 
  
For at en lærling kan komme i betragtning til ML-Prisen skal praktikvirksomheden, den tekniske 
skole og/eller de skuemestre, der deltager i lærlingens svendeprøve komme med en indstilling. 
  
De kan indstille en lærling, der har opnået karakteren 12 på svendebrevet. Lærlingen skal 
desuden have udmærket sig som en god kollega og samarbejdspartner.  
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