MICKE FRÅN JÄRKVISSLE
BRONS I PLÅT-SM
Grattis Mikael Nilsson, 19 år, från Järkvissle
som är Bronsmedaljör i Svenska mästerskapet
för unga plåtslagare och nyutexaminerad yrkesman. Nu väntar lärlingsperioden om 3.000
timmar. Redan jobb och successivt högre lön,
men först ”lumpen” i augusti.
Mikael, eller i dagligt tal Micke, har gått i 3 år
på Bromangymnasiet i Hudiksvall. Det finns
bara utbildning på tre orter i Norrland, förutom Hudik är det Luleå och Falun. I övriga
Sverige finns det 16 utbildningsorter för plåtslagare. Under våren arrangerades uttagningstävlingar på resp. skola bland landets totalt ca
100 ”plåtelever”. Hela 19 tävlingsbidrag (en
förutbestämd plåtmodell där utseende och
måttriktighet var viktigt) underställdes en jury,
som valde ut 6 bidrag till final. Av alla bidragen hade Micke högst stilpoäng! Men nervositeten spelade honom ett spratt under finalen.
Två små kantfel gjorde att han missade guldet.
Av de tre medaljörerna var det dock bara Micke
som var ”norrlänning”, så bäst i Norrland blev
han i alla fall!
- ”Det var en väldig
press under finalen.
Jag skakade i hela 6
timmar!” berättar
Micke när Lidens
Tidning träffar honom en tid efter
tävlingen.Tävlingen
avgjordes inför publik i Väla Centrum
utanför Helsingborg
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16-17 april i år. Finaluppgiften bestod i att under 6 timmar tillverka ett skorstensbeslag (med
ifalsad stympad kon och stos samt löstagbar
”kineshatt”). Verkar obegripligt för en lekman,
men titta på bifogat foto så klarnar det hela.
Det är brist på plåtslagare och det sägs att det tar
10 år att bli en självgående dito. Micke är den
enda på tre år från Sundsvallsområdet som går
utbildningen till plåtslagare. Varför blev det plåtslageri?

Pristagarna med tävlingsbidraget i
bakgrunden.
Foto: Sven-Åke Hildingsson

- ”Jag följer i pappas fotspår. Har varit med honom på jobb och trivts alldeles utmärkt.” är
Mickes enkla och raka svar om sitt yrkesval.
Som arbetsmarknaden ser ut för plåtslagare går
Micke en mycket ljus framtid till mötes. Även
prispengarna - 2.000 kronor – lyser upp tillvaron just nu. Han köpte sin första bil – en Volvo
av 1979-års modell – för vinsten!
Arne Johansson
Lidens tidning

