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FUTs bestyrelsesmedlemmer/distriktsrepræsentanter:

Forbrugertillidsindikatoren for februar måned viste et fald på 6% i forhold til
måneden før, og for første gang siden 1998 er der en negativ udvikling i svarene
på samtlige spørgsmål angående landets husstandes økonomiske forventning til
det kommende år.

Ude i forretningerne er denne overraskende negative udvikling nok desværre
allerede slået igennem, for vi har i FUT kunnet konstatere en meget begrænset
lyst til at deltage i vores arrangementer.

Husk nu på, at det er i disse tider, hvor vi ikke er helt oppe at køre i det røde
felt, at vi skal dygtiggøre os for at distancere os fra vores konkurrenter. Denne
dygtiggørelse kan blandt andet ske ved deltagelse i vores arrangementer, der som
oftest er gratis at deltage i, eller er symbolsk prissat.

Vi har også i dette blad medtaget en god blanding af arrangementer, lige fra
gratis tilbud til vores stortur til Brasilien - udbudt til en særdeles konkurrence-
dygtig pris.

Benyt dig af tilbuddene. Gratis eller ej, så tilbyder FUT altid høj faglighed og
givende socialt samvær med nogle af branchens allerbedste og dygtigste kolleger.
For sådan er det jo: De, som deltager i FUTs arrangementer, bliver bare bedre
og bedre!

Nick Rønsner
Næstformand

Kære medlem!

FUT medlemsblad udkommer 6 gange årligt • Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen
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Forside: Collage af billeder omkring FUTs stortur til Brasilien i oktober 2003.
Alle billeder i dette blad i forbindelse med Brasilien-turen er gengivet med tilladelse
fra Politikens Forlag A/S og stammer fra rejsebogen “Turen går til Brasilien”, 2003.
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Historien om halvdelen
af det sydamerikanske
kontinent

Brasilien består af 5 regio-
ner: 

Amazonas i nord består
af store regnskove og gen-
nemkrydses af store floder.
Her findes i bjergene de
største forekomster af
mineraler, som økonomien
overvejende er baseret på.
Mod nordøst i regionen er
kvægdriften dominerende
på højsletterne, hvor plan-
tagerne med sukkerrør og
kakao ligger i den mere
fugtige del mod Atlanterha-
vet.

Det sydøstlige hjørne af
Brasilien er karakteriseret
ved høj økonomisk udvik-
ling. Landskabet består af
store højsletter, der mod
øst afgrænses af bjergkæ-
den ud mod Atlanterhavet.
De vigtigste landbrugspro-
dukter er kaffe, bomuld,
majs og hvede.

Den sydlige del af landet
har subtropisk klima og
består af en højslette. Det
er det vigtigste område for
landbrugsproduktion med
primært kaffe.

Helt mod syd i ‘gaucho-
land’ findes der omfatten-
de kvægdrift. 

Endelig består de centra-
le og vestlige dele af ud-
strakte sletter. Også her er
kvægdriften dominerende. 

Amazonasregionen hær-
ges af voldsom skovning,
der har medført omfatten-
de erosion og udryddelse
af flere dyrearter.

Et blandingsfolk
Brasilianerne er etnisk og
kulturelt et blandingsfolk

med elementer fra oprin-
delige folkeslag, afrikanere,
europæere samt asiater.
Trods denne blanding og
trods offentlige udtalelser
forekommer der en betyde-
lig racemæssig diskriminati-
on, der bekæmpes af stadig
stærkere bevægelser.

Brasilianerne er fortrins-
vis katolske, selvom katoli-
cismen ofte er blandet med
afrikanske kulturer.

Portugisisk er det officiel-
le sprog, men desuden
tales der en lang række ind-
fødte sprog.

Landets historie
De enorme landområder,
der skulle omdannes til
det, der i dag er Brasilien,
blev oprindeligt befolket af
små stammer. De oprindeli-
ge folk i Amazonas levede
af fiskeri og simpelt land-
brug, mens befolkningen
på sletterne levede af jagt
og samlen. Det vurderes, at
da de første portugisere
omkring år 1500 ankom til
landet, boede der to millio-
ner mennesker på dette
enorme territorium. 

I 1494 havde Spanien og
Portugal ved pavestolens
mellemkomst indgået en
traktat, der opdelte den
ikke-europæiske verden
mellem de to kolonimagter.
Med traktaten tilfaldt det
Brasilianske område Portu-
gal. For portugiserne så
landet ud til at give langt
mindre udbytte end Afrika
og Indien. Kystområderne
så ikke ud til at rumme
større mængder af ædle
metaller. I udgangspunktet
var den portugisiske krone
derfor kun interesseret i
området for at handle sla-
ver eller bytte metal og
ragelse med brasiltræ.

Vedet i dette træ var
egnet til at fremstille en ild-

...fortsættes næste side

Uma passagem
para Brasil por
favor
FUTs stortur 2003 går til Brasilien. Dér hvor
kaffen kommer fra. På denne og de følgende
sider kan du læse om Brasilien - og på side 19
kan du læse om selve storturen.
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farvet tekstilfarve, og det
var i sidste ende træets
navn, der kom til at lægge
navn til landet. På portugi-
sisk betyder ‘brasa’ gløden-
de kul.

Handelen med træ førte
ikke til oprettelsen af større
byer eller andre tegn på
europæisk indtrængen,
men i en årrække var
omfanget af træeksporten
ganske stor. Selvom de
oprindelige folk var vant til
at fælde træer for at skabe
rydninger i skoven, havde
de ikke nogen tradition for
handel med træ og kunne

ikke fælde i større skala.
Portugiserne forsynede
dem med økser og save, og
handelsmændene havde
det fældede træ liggende,
klar til afskibning.

Landet udviklede sig med
tiden til at omfatte to for-
mer for landbrugsprodukti-
on. Dels de ryddede mar-
ker, og dels de store planta-
ger, primært med sukker-
rør. På trods af de gunstige
vækstbetingelser gik der
langt tid, før plantagerne
blev profitable. Dette skyld-
tes, at den oprindelige
befolkning ikke var vant til
disciplin, og arbejdet i
plantagerne lå dem fjernt.
Desuden døde langt de fle-
ste af den oprindelige
befolkning, der kom i kon-
takt med europæerne, af
simple europæiske sygdom-
me som forkølelse, mæslin-
ger og kopper. Dette førte

til, at det blev tilladt at ind-
føre slaver, og det vurderes,
at tre-fire millioner afrikan-
ske slaver ankom til Brasili-
en fra det 16. til det 19.
århundrede. 

Et kejserrige opstår
Den eksportorienterede
økonomiske ekspansion
gavnede især det lokale
borgerskab, der stadig kraf-
tigere udtrykte sin uvilje
mod den portugisiske ind-
blanding i dets handel med
Europa. Mod slutningen af
det 18. århundrede opstod
de første selvstændigheds-
bevægelser i kolonien, men

de blev hurtigt slået ned af
centralmagten.

Den portugisiske konge
flyttede i 1808 hoffet til
Brasilien, da det var blevet
forvist af Napoleons invasi-
on af Portugal. Dette blev
starten på Brasiliens over-
gang til selvstændighed.

Det oprindelige borger-
skab begyndte en øget han-
del med Storbritannien,
som begunstigede handels-
borgerskabet frem for det
portugisiske monopol. Med
Storbritanniens opbakning
fik det brasilianske borger-
skab erobret magten, kon-
gen rejste hjem til Portugal,
og Brasilien blev erklæret
for et selvstændigt kejser-
dømme. Regenten lod sig
krone som kejser Pedro 1.

Borgerskabet overtager
magten og republikken
Under kejserriget, der
strakte sig frem til 1889,
konsoliderede Brasilien sin
nationale enhed og udvide-
de sine grænser. Under kej-

ser Pedro 2. voksede be-
folkningen fra fire til 14
millioner mennesker.

I den sidste del af det 19.
århundrede skete der en
kraftigere øgning af kløften
mellem land og by, og ved
ophævelsen af slaveriet i
1888 øgedes skellet mellem
rig og fattig - og folk med
indflydelse og uden indfly-
delse, da analfabeter ikke
havde stemmeret. 

Frem mod 1930 var
republikken præget af skif-
tende oprør mod skiftende
civile præsidenter. Det var
stadig borgerskabet, der
prægede magten, og præsi-
dentvalgene fandt sted
uden nogen form for kon-
trol eller valgretsinstans. 

På det økonomiske plan
trådte kaffen frem som den
vigtigste eksportartikel. I
krigsårene 1914-1918 var
Brasilien i en nærmest
euforisk økonomisk perio-
de, eftersom landet var en
af de største leverandører

af forbrugsvarer til de krigs-
førende lande. Men ved
verdenskrisen i 1929
brændte Brasilien inde
med 29 millioner sække
kaffe, der ikke kunne sæl-
ges. Dette svækkede kaffe-
borgerskabets politiske og
økonomiske magt, og ved
et kup i 1930 kom Getulio
Vargas til magten. Han var
støttet af den øvrige indu-
stris borgerskab, som der-
ved tog magten fra dem,
som dyrkede kaffen. 

Vargas iværksatte tiltag
for at stimulere Brasiliens
nationale kapitalisme, og
en stærk statsmagt tog

...fortsættes side 6

fortsat fra side 3:
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Den justerbare karmløsning
der gør det nemt at “gør-det-selv”
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direkte del i landets økono-
miske udvikling. 

Under Vargas-perioden
udviklede der sig to politi-
ske bevægelser i Brasilien.
Dels fascismen, som blev
støttet af mellemklassen og
de store godseejere, og dels
kommunismen, som blev
støttet af militæret og fag-
bevægelsen. Dette medfør-
te i 30’erne en del forsøg
på revolutioner og kupfor-
søg, men Vargas, som sad
på magten til 1938, havde
lovet frie valg.

Ifølge grundloven kunne
han ikke genvælges, og der-
for gennemførte han i 1937
selv et kup, som gav ham
diktatorisk magt. Hans nye
statsmagt havde sit grund-
lag i fascismen.

Kuppet medførte ikke
den store økonomiske ud-
vikling i landet, men styrke-
de fagbevægelsen og allian-
cen mellem storgodsejerne
og militæret. I 1945, sam-
me år som Vargas havde
lovet nyvalg, blev han væl-

tet ved et kup. Den nye
regering, som var ledet af
general Dutra, førte den
fascistiske politik videre.
Det medførte ikke mærkba-
re forandringer, og i 1950
blev Vargas igen indsat som
præsident ved et frit valg.
Desværre havde regeringen
fortsat magten fra militæret
og storgodsejerne var sta-
dig indflydelsesrige, og i
1954 tog Vargas livet af sig
selv.

Præsident Kubitschek
(1956-1960) fik de uden-
landske investeringer til at
vokse, hvilket blev mødt
med velvilje af det nationa-
le borgerskab. Den økono-
miske vækst var uden side-
stykke i landets historie,
med en stigning på 80% i
løbet af fem år. Under Ku-
bitschek blev der desuden
taget beslutning om at flyt-
te landets hovedstad fra Rio
de Janeiro til Brasilia. En
by, der blev bygget fra
grunden, 1500 km inde i
landet. 

fortsat fra side 4:

Fakta - tal og oplysninger om Brasilien
Befolkning: 172 mill. mennesker
Areal: 8,5 mill. km2

Befolkningstæthed: 19,7 mennesker pr. km2

Levealder mænd: 66 år
Levealder kvinder: 73 år
Alfabetisering: 83%
Arbejdsløshed: 6,9%
BNP pr. indbygger: 6300 us dollars
Årlig vækst: 0%
Årlig inflation: 347% (1990/98)
Valuta: Real = 100 centavos, tjek dagskurs
Aviser: 40 pr. 1000 indb.
Radioer: 444 pr. 1000 indb.
TV: 316 pr. 1000 indb.
Telefon: 121 pr. 1000 indb.
Computere: 30 pr. 1000 indb.
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Kommunistisk kup
I 1964 kuppede den kom-
munistiske Goulart sig til
magten, og han indførte
gennemgribende reformer
omkring nationalisering af
olieraffinaderier, veje, jorde
jernbaner o.s.v.

Ved hjælp af USA’s anti-
kommunistiske program
kuppede militæret sig sene-
re på året til magten og
indsatte general Branco
som landets leder.

I både 1967 og 1969 kup-
pede henholdsvis højre-
fløjen i militæret og den
vestligt støttede del af mili-
tæret sig til magten, og

først i 1979 blev der politisk
frihed. Dog var det fortsat
kun blandt regeringsparti-
erne, der kunne vælges, og
denne monetaristiske poli-
tik blev synlig på den øko-
nomiske udvikling. I 1985
var befolkningen på over
130 millioner mennesker,
af hvilke flere end halvde-
len levede i fattigdom og i
udkanten af den formelle
økonomi. 

Frit demokrati
I 1989 gennemførtes de
første direkte og frie valg til

...fortsættes næste side

www.forhandlernettet.dk
• Ordrebestilling - handel når det passer dig.
• Produktoversigt - læs og udskriv kopier af produktkataloger.
• Den lille lune -  så at sige alt om isolering.
• Spørg Teknisk service - e-mail og få hurtigt svar.
• Rockwool diplomuddannelse - uddannelse i konstruktion og

isolering - når det passer dig.
• Besparelsesprogram - udregner besparelse ved efterisolering

med det samme.

Kig indenfor og prøv hvordan www.forhandlernettet.dk kan
give dig og dine kunder en hurtigere og bedre service.

Velkommen til www.forhandlernettet.dk. Siden er skrædder-
syet til dig, som sælger og rådgiver om isoleringsprodukter.
Den indeholder en række funktioner og værktøjer, som du
med stor fordel kan bruge i den daglige kontakt med både
professionelle og private kunder.

Rockwool A/S • 2640 Hedehusene • Tlf.: 4656 1616 • e-mail: info@rockwool.dk • internet: www.rockwool.dk3B
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præsidentembedet i 29 år.
Analfabeterne havde fået

stemmeret i 1988, og om-
kring 80 millioner menne-
sker gik til stemmeurner-
ne. ‘Lula’ da Silva tabte til
den militært styrede Collor
de Mello, som gennemfør-
te en plan for sikring af
Brasiliens økonomi. Men
landet var præget af fattig-
dom, epidemier, udryddel-
se af regnskovene i Amazo-
nas - og en inflationsstig-
ning på 400% og en stig-
ning i bankrenten på
næsten 1000%.

I 1992 blev Collor de
Mello afsat på grund af
korruption, og ‘Lula’ da
Silva tabte igen præsident-
valget til den siddende
finansminister Cardoso.
Han indførte i 1994 en ny
valuta: Real, som fik
opbremset inflationen og
iværksat privatisering i lan-
det.

Ved et senere valg i 1998
genvandt Cardoso præsi-
dent embedet, igen over
sin modkandidat ‘Lula’ da
Silva.

I 1999 skred landets øko-
nomi igen, og på to måne-
der måtte regeringen lade
valutaen devaluere med
50%.

I 2000 brød en korrupti-
onsskandale ud, som svæk-
kede Cardosos regering,
og i efteråret 2002 vandt
‘Lula’ da Silva så endelig
præsidentvalget med 62%
af stemmerne i sit fjerde
forsøg. For første gang
kom præsidenten for de
fattige til magten. 

Muito obrigado, 
FUT v/Nick Rønsner.

fortsat fra side 7

Vigtige årstal for Brasilien

1494 Portugal tildeles Brasilien.

1501 Portugiserne går i land.

1532 Portugiserne bosætter den første koloni.

1538 Portugiserne indfører slaver til landet.

1549 Salvador bliver grundlagt som koloni-

administrationsby.

1554 Sao Paulo bliver grundlagt af jesuitter.

1600 Portugiserne trænger ind i spanske dele af

regionen.

1639 Portugal gør krav på Amazonas bassinet.

1654 Portugal smider hollænderne ud af Recife og

overtager området.

1693 Der bliver fundet guld i landet.

1750 Spanien og Portugal deler Sydamerika

imellem sig.

1763 Kolonihovedstaden flyttes fra Salvador til

Rio de Janeiro.

1808 Den portugisiske regent flygter til Brasilien.

1821 Kong Joao kaldes hjem til Portugal.

1822 Kong Joao’s søn Pedro indsættes som kejser af

Brasilien.

1824 Brasiliens grundlov bliver til, inspireret af den

amerikanske forfatning.

1831-1840  Uro og borgerkrige i landet.

1840 Der indsættes en ny kejser, Pedro 2.

1888 Slaveriet ophæves.

1889 Pedro 2. væltes ved et militært kup.

1929 Økonomisk krise tvinger kaffepriserne i bund.

1930 Unge officerer tager magten ved et kup.

1937 Vargas tager magten.

1945 Højtstående officerer tvinger Vargas til at gå af.

1950 Vargas vælges igen til præsident.

1954 Vargas begår selvmord.

1956 Kubitscheck indsættes som ny præsident, og

planer om en ny hovedstad opstår.

1960 Hovedstaden Brasilia indvies.

1964 Militæret vælter regeringen.

1973 Verdensrekord i økonomisk vækst.

1982 Den overophedede økonomi krakker, krisen

begynder.

1985 Tilbagevenden til civilt styre.

1989 Første direkte frie valg siden 1960.

1990 Collor de Menda indtræder som præsident.

1992 Præsidenten væltes p.g.a. korruption.

1994 Collor de Mella vælges til præsident.

1998 Cardoso vælges til præsident.

2002 Socialisten ‘Lula’ da Silva vælges som præsident.
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– DET BEDSTE FRA SKOVEN

Vi har forstand på træ
og tilbyder ikke bare trælast eller krydsfiner, men løsninger af dine behov

WISA er navnet på alle vore kvalitetsprodukter i krydsfiner og trælast – vil du være sikker på at få det bedste fra skoven, skal du have WISA

WISA er produceret af det bedste nordiske
træ og har alle de kvaliteter, man kan ønske
sig. Samtidig med at vi bibeholder den høje
standard på basisprodukterne, har vi også
udviklet special produkter og komponenter
til krævende opgaver. 

ANCO Wood leverer WISA træprodukter
som du ønsker det.

ANCO Wood
Lyskær 2 · 2730 Herlev

Telefon 4453 5577
Fax 4453 1977

Konkurrence for alle FUTere:

Hvad skal vi kalde os?
Her skal den vindende tekst bruges fremover!

Navnet FUT skal helt sik-
kert bestå i mange år frem-
over...

Men udover selve FUT-
logoet vil vi have en ‘beskri-
vende sætning’. Altså en
sætning, der kan bruges i
sammenhæng med logoet,
og som præcist beskriver,
hvad foreningen FUT står
for.

Vi er i bestyrelsen blevet
enige om at lade det være
op til dig og de øvrige med-
lemmer af foreningen at
bestemme, hvad der skal
stå.

Derfor sætter vi 6 flasker
god rødvin på højkant for
det bedste og mest anven-
delige forslag. Teksten skal
være så kort og beskrivende

som mulig, og teksten vil
fremover blive brugt i for-
bindelse med logoet i alle
FUT-sammenhænge.

For at deltage i konkur-
rencen skal du blot gå ind
på www.fut.dk og klikke på
‘FUTs navn & logo’ - her
kan du skrive dit forslag.
navn og adresse samt tele-
fon- og medlemsnr.

Sidste frist for forslag er
den 1. maj 2003, og besty-
relsen vil finde vinderen på
sit møde 4. maj.

Vinderen vil blive kontak-
tet direkte - og vinderforsla-
get kan du naturligvis se på
www.fut.dk og i det næste
nummer af FUT-bladet.

Bestyrelsen.

Skriv en kort, beskrivende tekst om, hvad FUT står for.
Det vindende forslag honoreres med 6 fl. god rødvin.
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Som optakt til FUT’s
besøg på Friland i maj
sætter vi i denne arti-
kel fokus på Friland og
tankerne bag det utra-
ditionelle projekt.

Siden foråret sidste år har
Danmarks Radio i en stribe
udsendelser fulgt 13 famili-
er, der valgte at sige farvel
til den kendte tilværelse og
slå sig ned på Djursland i
andelsforeningen ‘Friland’.
Her vil man forsøge at ska-
be en bebyggelse af gæld-

frie huse, opført i overens-
stemmelse med en bære-
dygtig tankegang i forhold
til natur- og genbrugsmate-
rialer.

Nu er Friland ét år gam-
mel, og der er begyndt at
skyde huse op. Der er såle-
des nu mulighed for at få
et indblik i, hvad det vil
sige at bygge bæredygtigt.

Det gør FUT med et
besøg på Friland den 24.
maj (se side 17-18). 

En idé opstår
I 1999 fulgte DR Steen Møl-
lers bygning af et halmhus.
Denne udsendelsesrække
gav et meget stort antal
henvendelser til både Steen
Møller og DR, og tanken
om et større projekt tog
fart. Steen Møller og en
kreds af mennesker danne-
de Andelsforeningen Fri-
land, med det formål at
lave en bebyggelse i Feld-
balle på Djursland.

En undersøgelse fra Nati-
onalbanken fastslog, at hver
eneste dansker mellem 20
og 65 år i gennemsnit har
en gæld på 342.000 kr.,
hvoraf hovedparten er bun-

det i ‘mursten’, hvilket gør
danskerne til det folkefærd
i verden, der har den
største individuelle gæld.
Med baggrund i dette var
det også naturligt at tænke
på, hvilke muligheder
ingen - eller en mindre -
gæld ville give en familie,
så derfor besluttede man i
Andelsforeningen Friland,
at man ville stile efter gæld-
frit byggeri.

Derudover giver gældfri-
heden også mulighed for,
at man nemmere kan
begynde som selvstændig,
så det er ligeledes et krav,
at mindst én person i hver
husstand på Friland skal
være selvstændig og drive
virksomhed fra det kom-
mende hjem på Friland.

De 35 beboere er en skøn
blanding af unge og gamle
(mellem ét og 51 år), som
kommer fra hele landet,

FUT på FrilandFUT på Friland
Friland er landdistrikternes svar på Ørestaden...

Steen Møller, der er kendt fra tid-
ligere DR-udsendelser, hvor han op-
førte et halmhus, er nu beboer på og
én af drivkræfterne bag Friland.

Hver eneste dansker
mellem 20 og 65 år har i gennemsnit

en gæld på 342.000 kr.
Undersøgelse fra Nationalbanken.

Sammen med tankerne
om at bygge gældfrit og
bæredygtigt opstillede man
krav om, at husene på Fri-
land skulle være solide og
smukke at se på, samtidig
med at man ville følge de
regler, som byggelovgivnin-
gen stiller. 

både som enlige og børne-
familier, ligesom man har
en bred uddannelses-/job-
baggrund.

Danmarks Radio på Friland
Danmarks Radios provinsaf-
deling har været med på

Alle fotos til denne artikel er venligst udlånt af DR/Friland.



sidelinien lige fra starten,
da TV-tilrettelægger Anton
Gammelgaard kendte
Steen Møller tilbage fra
udsendelsesrækken om
halmhusbyggeriet i 1999.

DR har valgt at følge til-
blivelsen af Friland og fami-
lierne i mindst tre år både
på tv, radio og på internet-
tet for at give folk mulig-
hed for at få nogle konkre-
te udgangspunker for at
diskutere bæredygtighed og
gældfrihed; begreber, der
ellers let forbliver netop
begreber i den abstrakte tv-
diskussion og nyhedsind-
slag, mener Anton Gam-
melgård. Han betegner lidt
polemisk Friland som
‘landdistrikternes svar på
Ørestaden’. Selvom projek-
tet er meget jordnært, giver
brugen af IT på Friland
beboerne mulighed for at
have fjernarbejde, i stedet
for at klumpe sig sammen i
et højteknologisk område
som Ørestaden. fortsættes næste side

DR har lejet et stykke
jord af Friland, hvor DR
har opført et hus, ‘Frilands-
huset’, hvor man arbejder
med muligheden for at
afprøve og videregive erfa-
ringer i brugen af forskelli-
ge materialer, konstruktio-
ner, metoder samt mulighe-
der for beplantninger.

Disse forsøg bliver lige-
som livet på Friland for-
midlet gennem medier og
kurser på Friland.

Frilands tilblivelse
Nu, ét år efter de første
beboere startede deres nye
tilværelse på Friland, er fle-
re huse af forskellige typer,
materialer og konstruktio-
ner begyndt at skyde op.

Men inden man er nået
så langt, har det været en
lang proces for de enkelte
beboere først at finde

Et rundtømmerhus kan bygges på et foreløbigt fundament for senere at blive
flyttet - bjælke for bjælke - til det endelige fundament.

Med Icopal Shingles kan du, hvis du er lidt fiks
på fingrene. Shingles er en flot, men enkel og
billig tagløsning. Et højteknologisk tagpap-
materiale, formskåret i små plader - lige til at
sømme på. Det er en ny type tag, der i mange år
har været utroligt populært i bl.a. Sverige og
USA - og der er 10 års produktgaranti.

Nye overflader
Icopal Shingles fås nu også med en kulsort,
"skinnede" farve og med overflade i ægte 
kobber. 

Med 8 farver og 4 mønstre er der alle muligheder
for individuelt at designe sit tag.

Se mere i Icopals bog "Alt om taget", som fås
gratis i byggemarkeder, hos tømmerhandlere 
- og på www.icopal.dk

Icopal®

Tryg fra toppen

Kan jeg

selv lægge

et ta
g?
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køber til deres gamle hus,
beslutte sig for, hvordan
det nye hus skal se ud, og
hvordan det skal bygges.
Når man vælger at bygge
bæredygtigt i natur- og gen-
brugsmaterialer, kan man

projekter og hustyper er
blevet studeret grundigt for
at finde de rette løsninger.

Rønde Kommune, hvor
Feldballe ligger, har haft
ansvaret for byggesagsbe-
handlingen. Her har man
taget opgaven meget seri-
øst.

halmhusene for at de kun-
ne klare kravet til en BD30
konstruktion. Da By og Byg
(SBI) foretog en brandtest
af et halmhus, viste den, at
de krav som Rønde Kom-
mune havde stillet, var til-
strækkelige.

De steder, hvor der er
krav til BS60, typisk mellem
beboelse og erhvervsdel, er
kravet, at der skal bruges
mursten eller lignende som
i et traditionelt hus.

Selv om et halmhus er
pudset med ler, er der sta-
dig en forhøjet risiko, så
som supplerende krav har
kommunen krævet røgalar-
mer og brandslukningsma-
teriel, fortæller brandin-
spektør Kenneth Jaquet,
som i dag ugentlig bliver
kontaktet af andre kommu-
ner, der vil høre om Rønde
Kommunes erfaringer og
have gode råd til byggesags-
behandling af tilsvarende
huse.

Materialer til Friland 
Det er nok gået op for de
fleste, at det ikke er et
guldæg for trælastbran-
chen, når der bygges bære-
dygtigt af natur- og gen-
brugsmaterialer. Ikke nok
med, at huse som dem på
Friland kun koster en fjer-
dedel af et normalt parcel-
hus pr. kvadratmter, men
materialerne kommer også
fra andre kanaler end træ-
laster og byggemarkeder.

Natur- og genbrugsmate-
rialer skaffes på forskellige
måder - i skoven, hos land-
mænd, på genbrugsstatio-
ner, nedbrydningsfirmaer,
overskudsmaterialer fra

fabrikker og så videre.
Nogle materialer bliver dog
nødt til at være nye, det
gælder rør til afløb og ned-
sivning, membraner til
rodzone- og pilerensnings-
anlæg samt materialer til
fundament og gulve. Rør
og ledninger til installatio-
ner skal ligeledes være nye
og godkendte.

Helle Hestbjerg og Jens
Peter Mølgaard, som byg-
ger på Friland 7, bygger et
halmhus udformet som et
vikingelanghus, med git-
terspærsrammer som de
bærende konstruktioner.
Væggene er pudsede halm-
baller, og taget er tætnet
med grundmursplade for
at der kan laves et ‘grønt’
tag med stenurter og hus-
løg.

Helle fortæller, at de kun
køber ca. 20-25% af materi-
alerne til deres hus hos den
lokale trælast.

Af de 1500-2000 kr., Hel-
le og Jens Peter bruger pr
kvadratmeter, er der kun

fortsat fra side 11

FUT på Friland
I samarbejde med beboerne på Friland har FUT arran-
geret en ‘byg med dag’ på Friland, hvor du får mulig-
hed for at komme tæt på, og gennem dialog og prakti-
ske oplevelser blive lidt klogere på, hvilke muligheder
der ligger i Friland for at forny vores branche.

Læs mere på side 17-18 og meld dig til en spænden-
de, men anderledes dag med FUT.

Nogle af husbyggerne på Friland har bygget deres egen masseovn helt fra
grunden...

- Vi køber kun 20-25% af
materialerne til vores hus hos den

lokale trælast.
Helle Hestbjerg, beboer på Friland.

jo ikke bare slå op i diverse
bøger og finde de mest
optimale konstruktioner og
materialesammen-sætnin-
ger. Flere af de beboere,
der har valgt at bygge
halmhus, har været på kur-
sus, og andre tilsvarende

I begyndelsen havde man
ikke nogen erfaring, og i
beredskabskommissionen
drøftede man, hvordan de
brandtekniske problemer
skulle løses. Man tog en
beslutning om, hvor tykt et
lag lerpuds der skulle på

Brandinspektør Kenneth Jaquet (indsat) var lidt bekymret over Friland-
projektet i starten, men føler sig nu mere tryg ved konstruktionerne. Brand-
inspektøren deltager i øvrigt i FUT-besøget på Friland den 24. maj.
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materialeleverancer fra den
lokale trælast på 400-500 kr.

Selvom man arbejder ud
fra, at husene på Friland
skal være gældfrie, så for-
tæller Helle Hestbjerg, at
der er beboere på Friland,
som bliver nødt til at stifte
gæld for at føre deres drøm
ud i virkeligheden. Det er
også i orden, men det er
besluttet på Friland, at man
ikke må bruge jorden og
husene som sikkerhed for
lån. 

Men der er stadig langt
fra et hus på Friland til et
traditionelt dansk parcel-
hus til mindst 1,5 mill. kr.
plus grund, så lidt gæld er
ingen hindring for at leve
sine drømme ud i livet,
både hvad familien, jobbet
og den selvstændige virk-
somhed angår.

Peter Lenarth Landergren.

Så langt er nogle
af beboerne på
Friland kommet
med deres huse...

Har man tid
til selv at rense

mursten, kan
man få dem

gratis.

- Brugen af IT på Friland
giver beboerne mulighed for at have

fjernarbejde, i stedet for at klumpe sig
sammen i et højteknologisk område

som f.eks. Ørestaden!
Anton Gammelgård,
DR TV-tilrettelægger.
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Besøg hos Junckers Industrier A/S
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i virksomhedsbesøget hos
Junckers Industrier A/S, Køge, onsdag den 30. april 2003 kl. 9.30-15.00.

Denne kupon sendes til:
FUT v/Thomas Stoltz - Diget 13 - 4300 Holbæk

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 15. APRIL 2003!K
up

on
en
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an

 fa
xe

s 
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17
 1

7 
74

TILMELDINGSKUPON...

Brug kuponen til
tilmelding - eller

klik ind på
www.fut.dk!

Sidste frist for
tilmelding er
15. april 2003

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Onsdag den 30. april 2003
kl. 9.30-15.00.
Junckers Industrier A/S,
Værftsvej, 4600 Køge
Tlf. 56 65 18 95

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle der har berøring med
salg og rådgivning omkring
Junckers gulve.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give alle et indblik i
Junckers Industriers sorti-
ment. Kombineret med den
praktiske del er du bedre
rustet med hensyn til
rådgivning og salg.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis.

LINKS:

www.junckers.dk

Besøg hos
Junckers

☛☛

Kom og deltag i Junckers
mini-gulvskole!

Junckers har sammensat et
spændende program, hvor
vi desuden får mulighed
for at følge produktionen
fra træstammer til det fær-
dige gulv. Som prikken
over i’et vil vi blive præsen-
teret for flere interessante
nyheder.

Junckers Industrier A/S
er Europas største produ-
cent af massive trægulve.
Eksporten udgør ca. 75%
af den samlede omsætning,
og Junckers har egne dat-
terselskaber i Europa og
Nordamerika - og repræ-
senteres i øvrigt af et net af
agenter og distributører
verden over. Derudover er
Junckers en af Danmarks
største træindustrier, med
et årligt forbrug af råtræ på
mere end 500.000 m3.

Se fabrikken, prøv produktet:

Besøg hos Junckers

Program - onsdag den 30. april 2003

Kl. 09.30 Velkomst og kaffe.
Kl. 09.45 Præsentation af Junckers Industrier A/S.

- Nyheder fra Junckers.
- Fabriksrundgang, fra træstammer til

færdigt gulv.
Kl. 12.00 Frokost.
Kl. 12.30 Mindre gulvskole, hvor bl.a. forskellige

læggemetoder gennemgås.
Kl. 14.30 Opsamling og afslutning.
Kl. 15.00 Tak for i dag.

Junckers massive parket-
og plankegulve fås i en lang

række smukke og spænden-
de træarter med forskelligt
præg i både lyse og mørke
farver med svage eller mere
markante træstrukturer. Og
du kan vælge mellem lake-
rede, olierede eller ube-
handlede overflader, helt
efter smag og behov.
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NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Spånplader 
til ethvert 
formål

Fabriksvej 2, Pindstrup, DK - 8550 Ryomgaard 
Tel.: 89 74 74 74, Fax: 89 74 75 76

Nyt spændende
sortiment til 
væg, gulv og loft

Farvervej 11, DK - 8800 Viborg 
Tel.: 86 62 33 55, Fax: 86 62 37 18

D
EV
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N

Tagets komplette tilbehør...
Godt håndværk og færdigt arbejde
kendes på gennemtænkte og 
korrekte løsninger. Den mest fikse
genvej til færdigt arbejde er at 
vælge originalt tilbehør til Eternit
bølgeplade- og skifertage.

Vælg også de vedligeholdelsesfri
Eternit brædder – med 15 års 
Eternit Garanti –  til tagets udhæng
som afslutning på et perfekt tag.
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DE-flex Facadeskruer

Telefon 99 37 22 22
www.dansketernit.dk
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Brug kuponen til
tilmelding - eller

klik ind på
www.fut.dk!

Sidste frist for
tilmelding er
25. april 2003

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Onsdag den 7. maj 2003
kl. 10-15.
Limtræ Danmark A/S,
Hovedvejen 114,
9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 21 61.

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle fra salgsafdelingen har
brug for denne viden.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give særdeles nyttig infor-
mation og instruktion i
dimensioneringshjælp.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis.

LINKS:

www.lilleheden.dk
www.top.dk

‘Bæredygtig
dimensione-

ring’

☛
Bæredygtig dimensionering

HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i arrangementet om
bæredygtig dimensionering hos Limtræ Danmark A/S, Hirtshals,
onsdag den 7. maj 2003 kl. 10-15.

Denne kupon sendes til:
FUT v/Nick Rønsner - Dorrits Allé 2 - 5250 Odense SV

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 25. APRIL 2003!

TILMELDINGSKUPON...

K
up
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en
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an

 fa
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17
 1

7 
74

I et spændende samarbejde
mellem Limtræ Danmark
A/S og TOP, Træbran-
chens Oplysningsråd, præs-
enterer FUT nu et arrange-
ment, hvor vi giver dig
mulighed for at opnå den
viden, vi alle har behov for.

Limtræ Danmark vil
instruere os i, hvordan vi
læser limtræ-dimensione-
ringstabeller, og hvor vi kan
finde den nødvendige
viden omkring limtræ.

Bjarne Lund Johansen
fra TOP vil fortælle om
generel trædimensionering
samt komme med nyttige
tips til informationssøgning
omkring dimensionering.
Bjarne Lund Johansen vil
også komme ind på an-
svarsfordelingen ved dimen-
sioneringsrådgivning.

Gå ikke glip af dette sær-
deles informative og læreri-
ge arrangement, der afhol-
des hos Limtræ Danmark i
Hirsthals!

Bæredygtig dimensionering
Se fabrikken, hør og lær om produktet...

Program - onsdag den 7. maj 2003

Kl. 10.00 Vi mødes og får en rundvisning hos
Limtræ Danmark A/S.

Kl. 11.30 Frokost.
Kl. 12.00 Kursus i limtræ ved Limtræ Danmark A/S.
Kl. 13.30 Kursus i trædimensionering ved

Bjarne Lund Johansen, TOP.
Kl. 15.00 Afslutning og evaluering.

Bjarne Lund Johansen fra
Træbranchens Oplysningsråd er
med hos Limtræ Danmark A/S.



17FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2003

Kom og byg med:

Nu gi’r FUT dig chancen for at besøge
Friland, kendt fra DR-TVs udsendelser.
Og du skal gi’ en hånd med - program
og tilmelding på næste side...

FUT på Friland

ivarboard®

STAY NATURAL!

Grafitgrå 
ivarboard®, 
DK-2630 
Taastrup

Hele filosofien bag ivarboard® facadeplader 
i fibercement er, at producere NATURLIGE
gennemfarvede materialer, der patineres i 
harmoni med de øvrige byggeprodukter og 
indgår i et samspil af naturlige farver og 
funktioner.

ivarboard® kræver derfor i dens lange levetid
som facadebeklædning ingen særlig vedlige-
hold.

Såfremt ivarboard® burde silikonebehandles,
havde vi gjort det allerede i produktionen.
Silikonebehandling af facadepladers overflade
er efter vor opfattelse en proces, der kræver
vedvarende vedligehold - og bevirker en uens
patinering, da de fleste silikoner har en 
begrænset levetid.

ivarsson & Co A/S
Kometvej 26 · DK-6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 19 99 · Fax: 74 66 10 20
www.ivarsson.dk · Mail: info@ivarsson.dk

ivarsson leverer brandsikre byggeplader, tagprodukter 
og facadeplader til solidt, dansk byggeri

Hvid

Lysegrå

Naturgrå

Grafitgrå

Patinagrøn

Rosa

Okker

Læs mere på 
www.ivarboard.dk

ivarboard®

Naturlige facadeplader

Find program og
tilmeldingskupon på 

næste side 
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Brug kuponen til
tilmelding - eller

klik ind på
www.fut.dk!

Sidste frist for
tilmelding er
5. maj 2003

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Lørdag den 24. maj 2003
kl. 9.30-16.00.
Friland, 8410 Rønde.

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle som synes at det kunne
være spændende at følge
Friland på tættere hold og
stifte bekendtskab med
alternative materialer og
konstruktioner i byggeriet.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give FUTs medlemmer
mulighed for at opleve
alternativt og bæredygtigt
byggeri, og gennem dialog
blive mere dus med de
muligheder, det giver.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis.

LINKS:

www.dr.dk/friland

‘FUT på
Friland’

☛☛
FUT på Friland

HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ‘Kom og byg med lørdag’
arrangementet på Friland, lørdag den 24. maj 2003 kl. 9.30-16.

Denne kupon sendes til:
FUT v/Peter Lenarth Landergren - Møldamager 58 - 6240 Løgumkloster

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 5. MAJ 2003!

TILMELDINGSKUPON...

‘Kom og byg med lørdag’:
K

up
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Har du fulgt med i DRs TV-
udsendelser om de familier,
der har valgt at sælge deres
huse for at flytte på Friland
og bygge et gældfrit hus i
natur- og genbrugsmateria-
ler?

Så er det din egen tur nu.
FUT har i samarbejde med
beboerne på Friland arran-
geret en ‘kom og byg med’
dag. Ideen er, at vi skal give
beboerne en hånd med på
de forskellige huse, der er
under opførelse, mod at vi
gennem dialog med bebo-
erne - og oplevelsen på
egen krop - får et indblik i
de muligheder, der ligger i
ar bruge alternative materi-
aler og konstruktioner.

Da Friland er et forsøgs-
byggeri, er der uden tvivl
nogle af materialerne og
konstruktionerne, som vil
vise deres berettigelse, og
disse vil vi møde i vores

FUT på Friland...

Program - lørdag den 24. maj 2003

Kl. 9.30 Velkomst - kort præsentation af Friland.
Kl. 9.45 Byg med, sammen med beboerne.
Kl. 12.00 Frokost.
Kl. 12.30 Brandinspektør Kenneth Jaquet

kommer forbi.
Kl. 13.00 Byg med - fortsat.
Kl. 15.30 Rundvisning på Friland.
Kl. 16.00 Afslutning.

hverdag om nogle år. Du
har altså muligheden for at
være på forkant, og være
med til at forny branchen.

Brandinspektør Kenneth
Jaquet kommer forbi efter
frokost og fortæller lidt om
sit og kommunens arbejde i
forbindelse med Friland.
Samtidig giver han nogle
gode råd om, hvad man
skal passe på, når man har
med halmhuse etc. at gøre.

Der er alt i alt lagt op til
et anderledes FUT-arrange-
ment, hvor vi i hvert fald
kan love dig en spændende
dag.

På gensyn!
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Nu giver FUT dig mulighe-
den for at deltage i en ene-
stående oplevelsestur, til et
af de lande som vi alle ken-
der, men aldrig får besøgt.
Brasilien er - udover at
være et kæmpestort land -
også et land, som har en
stor produktion af mange
af de materialer, som vi
beskæftiger os med i vores
dagligdag.

Naturligvis er det også et
land med en ubeskrivelig
naturrigdom, som vil byde
på oplevelser uden sidestyk-
ke.

Turen finder sted i dage-
ne 3.-19. oktober 2003. 

Program for turen
03.10: Afgang fra Køben-
havn kl. 19.45.

04.10: Ankomst i Rio,
weekenden bruges til sight-
seeing i Rio.

06.10: Vi flyver til Belem
via Brasilia.

06.10: Besøg hos DLH
Nordisk, fabriksbesøg, savet
hårdttræ.

07.10: DLH tager os med
på bådtur ad Amazonas.

08.10: Vi flyver med DLH
til Manaus.

09.10: Virksomhedsbesøg
med DLH i Manaus.

10.10: Fredag morgen
tager vi ind i Amazonas
jungle, hele weekenden.

12.10: Vi flyver til hoved-
staden Brasilia, én dag med
sightseeing.

13.10: Vi flyver til Curiti-
ba i det sydøstlige Brasilien
via Sao Paulo.

14.10: Besøg hos Porto-
bello, flisefabrik, med efter-
følgende byggepladsbesøg.

15.10: Besøg hos Lavrasul
S.A., som producere nåle-
træskrydsfiner.

15.10: Besøg Paranagua,
afskibningshavn.

16.10: Besøg på OSB/
MDF-pladefabrik med DLH
i Ponta Grossa.

17.10: Vi flyver ind i lan-
det til Iguacu ved grænsen
til Argentina.

17.10: Én dag ved ver-
dens største vandfald, Igua-
cu.

17.10: Gallaaften, i mor-
gen rejser vi hjem.

18.10: Afgang fra Iguacu
via Sao Paulo.

19.10: Ankomst Køben-
havn kl. 17.00.

Fakta om virksomheds-
besøgene
DLH Nordisk i Belem er et
100% ejet datterselskab af
Dalhoff Larsen og Horne-
man A/S og har været i
Brasilien siden 1983. Sel-
skabet beskæftiger 165
mennesker - 30 personer i
administration og salg,
resten i produktionen.

Produktionen omfatter
alt, lige fra tørring til fær-
dig forarbejdning af terras-
sebrædder og fliser. DLH

Nordisk i Belem fungerer
også på agentbasis og for-
handler træ fra staterne
Para, Rondonia og den
nordlige del af Mato Grosso.

Ved hjælp fra Johan
Olsen & Co. har vi kontakt
til Portobello SA i Tijucas i
staten Santa Catarina, som
ligger ret tæt ud mod
kysten i det sydøstlige Brasi-
lien. Portobello producerer
22 millioner m2 fliser om
året, hvilket er ca. otte gan-
ge så meget som Italiens
samlede eksport til Dan-
mark. Produktionen dæk-
ker 205.000 m2 under tag,
og der produceres alle for-
mer for fliser og klinker.

Danske Trælast A/S
Detail har formidlet kon-
takt til en af de rigtig man-
ge krydsfinerfabrikker, som
ligger i den sydøstlige del
af Brasilien. Fabrikken hed-
der Lavrasul S.A. og er en
meget stor og moderne
fabrik, som primært produ-
cerer nåletræskrydsfiner
(Elliottis Pine). Fabrikken
ligger ca. tre timers kørsel
fra Curitiba.

DLH har formidlet kon-
takt til en OSB/MDF-fabrik

i Ponta Grossa, som ligger
ca. to timers kørsel fra
Curitiba. Fabrikken har en
meget moderne produkti-
on og producerer MDF og
OSB plader til hele verden.
Det meste af afskibningen
fra denne region foregår
fra Paranagua afskibnings-
havn, som vi også skal
besøge. Turen ud til Para-
nagua foregår i et yderst
naturskønt område. 

Fakta om sightseeing
Vi skal naturligvis starte
med et weekendophold i
Rio, byernes by i Brasilien.
Der bliver lejlighed til at se
byen på en guidet bustur,
og der vil så blive rig lejlig-
hed til at opleve byen ved
havet på egen hånd, herun-
der den berømte Coba
Cabana strand.

Efter vores besøg hos
DLH Nordisk i Manaus rej-
ser vi ind ad Amazonas flo-
den på en heldagstur på en
flydende restaurant. Heref-
ter bliver vi indkvarteret i
jungle lodges, så vi kan bru-
ge weekenden i junglen,
helt tæt på naturen. Her
bliver planlagt besøg hos
indianerne samt en kano-
tur blandt alligatorer. Kli-
maet omkring Manaus er
kendt for sin luft, der nær-
mest driver af fugt, men
man vænner sig til det.

Vi slutter turen i Iguacu
ved vandfaldet Foz do Igua-
cu, en oplevelse, som sætter
sig fast for altid - både
lyden af vandfaldet, men
også synet. Foz do Iguacu

Årets stortur:

Tag med FUT til
Brasilien

...fortsættes næste side
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får Niagara-vandfaldet til at
ligne en vandhane, da det-
te vandfald er fem gange
bredere og 16 meter højere
end sit amerikanske mod-
stykke. Iguacu-vandfaldene
strækker sig over 275 indivi-
duelle vandfald fordelt over
2,7 km.

Tilmelding og deltager-
betingelser
Prisen for at deltage i den-
ne overflod af faglig ople-
velse og enestående person-
lige indtryk er kun kr.
19.995,- pr. person.

Indeholdt i denne pris er
alle flyverejser med FUT fra
København og retur hertil.
Ophold på hoteller i dob-
beltværelse med anerkend-
te standarder og morgen-
mad. Bustur og transporter
til samtlige faglige udflug-
ter. Alle lufthavnsafgifter og
deltagelse af dansk rejsele-
der på hele turen. 

Tilmelding til turen sen-
des på deltagerkuponen,
vedlagt check på kr. 5.000,-
som depositum.

Faktura og kvittering på
betaling vil blive fremsendt
efter ønske.

Rest deltagerbetaling skal
være Samson Travel i hæn-
de senest 1. september
2003.

Tilmeldingsfrist er fredag
den 27. juni 2003.

Tilmeldingen skal sendes
direkte til Samson Travel
ifølge tilmeldingskuponen
på side 21.

Det er muligt at tegne
afbestillingsforsikring for
kr. 550, som dækker akut
sygdom opstået efter tilmel-
ding til rejse (lægeordine-
ret sengeliggende) samt
død eller alvorligt ulykkes-
tilfælde, der overgår nær-
meste pårørende, d.v.s.

ægtefælle, rejseledsager,
børn, børnebørn, sviger-
børn, forældre og bedste-
forældre under 75 år. 

Skynd dig med tilmeldin-
gen, da vi for at kunne hol-
de overblik over flokken
har indført en deltagerbe-
grænsning på 30 personer.
Dette også for at kunne
fastholde en ordentlig fly-
og hotelstandard, og for at
sikre dig den bedst mulige
oplevelse.

Du er velkommen til at
melde en ledsager med på
turen, alder dog min. 18 år.

Du vil hele tiden kunne
se en opdateret liste på
www.fut.dk, så du kan se,
hvor mange deltagere vi er
oppe på. 

Spørgsmål til turens fagli-
ge besøg, både før og efter
tilmelding, kan rettes til
FUTs turansvarlige, Nick
Rønsner på tlf. 66170622,
eller Claus Krebs på tlf.
73624043, begge på hverda-
ge efter kl. 19.00. Spørgs-
mål af rejseteknisk karakter
rettes til Samson Travel,
Hans J. Wellejus, på tlf.
98427800.

Pris
Prisen er kun 19.995,- for
rejse og hotelophold.

Mulighed for bestilling af
tilslutningsfly fra alle pro-
vinslufthavne, kr. 750,-. Til-
læg f/enkeltvær. kr. 4.800,-.
Tillæg for afbestillingsfor-
sikring kr. 550,- pr. person.

Endelig faktura for beta-
ling vil blive udsendt den
1. august 2003.

Skriftlig afbestilling aner-
kendes mod betaling af føl-
gende satser:

Til og med 30. juni:
10% af rejsens pris.

Til og med 1. september:
25% af rejsens pris.

Til og med 15. september:
50% af rejsens pris.

Fra 16. september:
100% af rejsens pris

Bekræftelser
Bekræftelser vil blive ud-
sendt omgående ved tilmel-
ding, indeholdende opda-
teret deltagerliste. Endelige
bekræftelser vedlagt præcist
program med afgange og
hoteladresser vil blive
udsendt medio september.

Brug kuponen til
tilmelding!

Sidste frist for
tilmelding er
27. juni 2003

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Afgang fra København
03.10.2003 kl. 19.45.
Hjemkomst til København
19.10.2003 kl. 17.00.

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle med rejselyst og
interesse i eksotiske lande
og materialer.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give indblik i Brasilien og
landets bidrag til vores
branche, samt at opleve
landets kultur og natur-
rigdom.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Kun kr. 19.995,- pr. person for
rejse og hotelophold.
Depositum kr. 5.000,- pr.
person.
Tilslutningsfly fra provins-
lufthavn kr. 750,- pr. person.
Tillæg for enkeltværelse
kr. 4.800,- pr. person. 
Tillæg for afbestillings-
forsikring kr. 550,- pr. person.
Endelig faktura for betaling
udsendes 01.08.2003.

‘Med FUT til
Brasilien’

☛

Med FUT til Brasilien...

fortsat fra side 19:
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TILMELDINGSKUPON...

Med FUT til Brasilien i oktober 2003
(Kuponen udfyldes med blokbogstaver)

Medlemsnavn (som det fremgår af pas):

Medlems pasnr.: Udløbsdato: FUT-medlemsnr.: 11065-

Privatadresse: Privat tlf.:

Firmanavn:

Firmaadresse:

Firma tlf.: Email:

Evt. ledsagernavn (som det fremgår af pas):

Ledsagers pasnr.: Udløbsdato:

Jeg/vi ønsker at deltage i FUTs grupperejse til Brasilien i perioden 3. oktober - 19. oktober 2003

i henhold til rejseprogrammet i FUT-blad nr. 2-2003. Depositum DKK 5.000,- pr. person.

❏ Jeg ønsker enkeltværelse på alle hotellerne mod tillæg DKK 4.800,-

❏ Jeg er ryger ❏ Jeg er ikke-ryger

❏ Jeg/vi ønsker afbestillingsforsikring, DKK 550,- pr. person

❏ Jeg/vi ønsker tilslutningsfly fra provinslufthavnen: _________________________, billetpris DKK 750,- pr. person

❏ Jeg ønsker, at rejsen faktureres til ovenstående firmaadresse

Betaling af depositum og evt. afbestillingsforsikring kan ske pr. check, via bankoverførsel til

BG Bank, Frederikshavn, konto (1199) 16-900-567 eller til giro konto nr. 16-900-567.

Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammet.

Evt. bemærkninger:

Dato: Underskrift:

Hele denne side sendes snarest i lukket kuvert til:

SAMSON TRAVEL - Box 9 - 9900 Frederikshavn

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!
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Har du
forslag eller ideer

til FUT-bladet?
Er der arrangementer, du savner...?

Artikler, du gerne ville skrive...?

Branchepersoner, du gerne så bladet
stille skarpt på...?

Eller...?

Kontakt FUT-bladets redaktør
Johan Juul Larsen på tlf. 40 73 48 66

(hverdage efter kl. 19)
eller mail på

jjl@danogips.dk
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Telefon 99 33 77 44 . www.aalborg-portland.dk

På banen med -
hurtig vej til viden..!

AALBORG CEMENT® er sikkerhed for, at den nyeste viden er til rådig-
hed. Via hjemmeside, video-instruktion og Cement & Beton håndbogen 
er du og dine kunder sikker på en faglig og kompetent opbakning fra
Aalborg Portland.

Team AALBORG CEMENT® hjælper i pit’en
Bag AALBORG CEMENT® er et team af kompetente medarbejdere
parat i ”pole position” – klar til at give dig den bedste behandling. Et
team, der er ”køreklar” og trimmet til at gøre sit yderste for hjælpe med

• Teknisk back-up, så du får klar besked
• Rådgivning på byggepladsen, når der kaldes på os 
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- FUTs AKTIVITETSOVERSIGT -
ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

Besøg hos Junckers Industrier A/S,
Køge

Bæredygtig dimensionering,
Limtræ Danmark A/S, Hirtshals

30.04.2003 15.04.2003 Thomas Stoltz
Tlf. 59 43 71 43

Samson Travel
Tlf. 98 42 78 00

Med FUT på Friland,
‘kom og byg med dag’ i Rønde

07.05.2003 25.04.2003
Nick Rønsner

Tlf. 66 17 06 22

24.05.2003 05.05.2003

Stortur til Brasilien 03.10.2003-
19.10.2003

27.06.2003

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

FUTs bestyrelse arbejder 

allerede nu på følgende 

spændende arrangementer:

• Facadebeklædning

• Ansvar/domme i byggebranchen

• Etagehuse i stål/gips

• Køreteknisk kursus

• Temadag om undertag

• FUT-Konference 2003

- så glæd dig allerede til næste FUT-blad.

For yderligere information - eller forslag og ønsker 

til arrangementer - kontakt PR-udvalget:

jjl@danogips.dk

Tjek lige FUTs opdaterede
hjemmeside: www.fut.dk

FUT-bladet vil i mange år fremover være det abso-
lut foretrukne medie og kommunikationsmiddel ud
til vore medlemmer. Men som tiden går, hvor inter-
nettet bliver mere og mere brugt, så har FUT ligele-
des fulgt udviklingen og derfor gjort hjemmesiden
mere interessant og brugbar. Alle, som har lyst til
at få information om foreningen, kan finde den på
www.fut.dk.
Vi har i den seneste tid opdateret hjemmesiden på
flere punkter, så du nu har mulighed for at oriente-
re dig om aktuelle og kommende arrangementer,
samt at tilmelde dig disse on-line. Har du adresse-
ændringer eller andre henvendelser, kan du sende
dette via email direkte til bestyrelsen.
For mere information omkring branchen har vi
tilføjet links til relevante brancheorganisationer.
Vi håber, at disse tiltag kan medvirke til en endnu
bedre kommunikation med vores medlemmer og
andre, som kunne være interesserede i at blive
medlem af foreningen.

FUT v/Johan Juul Larsen.

Tre spændendegratis arrangementer ogen fantastisk stortur. Bak op om FUTog udvid din faglige horisont.Tilmeld dig nu!




