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FUTs bestyrelsesmedlemmer/distriktsrepræsentanter:

Sommeren er over os, og det er travlheden dermed også. Jeg vil derfor i denne
anledning gerne slå et slag for FUTs kommende stortur og for FUT-konferencen,
så disse to store arrangementer ikke bliver overset i sommertravlheden.

Storturen, som i år går til Brasilien efter flere af vore medlemmers ønske, er fast-
lagt med et meget omfattende program, hvor der er mange spændende besøg,
såvel faglige som kulturelle. Turen ligger i oktober måned, hvor vejrforholdene i
Brasilien er optimale, og turen bliver også denne gang med Hans J. Wellejus som
en af rejselederne (Hans er et kendt ansigt blandt FUTs globetrottere).Læs mere
om storturen på side 15 i dette blad - eller i blad 2-2003 siderne 3-8.

FUT-konferencen er også i år tilrettelagt med et meget spændende emne, og som
noget nyt prøver vi i år at afholde konferencen fra torsdag aften til lørdag for-
middag, hvor den tidligere har været placeret fra fredag aften til søndag for-
middag. FUT følger med tiden - og det vil vi også prøve her, hvor man i dag
oplever, at medlemmerne prioriterer deres fritid og familien meget højt. Læs
mere om konferencen på modstående side.

Vi i FUT-bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en rigtig god og travl sommer!

Sussi Timmermann
Formand

Kære medlem!
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Er vores branche for ‘hård’
til de bløde værdier?

Det er én af de ting, som du kan finde svar på, når
FUT afholder den 8. FUT-Konference.

I dagene 20.-22. november 2003 afholder FUT for 8. gang
konference for ledere og medarbejdere i vores branche.
I modsætning til tidligere har vi valgt at begynde konferen-
cen torsdag aften og slutte lørdag morgen for på den måde
at give flere mulighed for at deltage. Samtidig har vi ændret
lidt på geografien, idet det er Hotel Bygholm Park i Horsens,
der lægger lokaler til.
På årets konference har vi valgt at have et indhold med
mere ‘bløde værdier’. Vi skal se lidt på travlhedens pris
(stress) og høre om konsekvenserne af denne tralvhed relate-
ret til både vores virksomhed og vores privatliv. Vi skal også
arbejde med værdibaseret ledelse, hvor vi tager udgangs-
punkt i en virksomhed i branchen.
Ovenstående krydres med et brancheaktuelt indlæg omkring
det nye Byggevare-direktiv.
Konferencen skulle således kunne give os nogle redskaber,
som vi kan bruge i hverdagen, samtidig med at vi får udbyg-
get vores faglige viden.
Sæt allerede nu et stort kryds i din kalender ud for dagene
20.-22. november - og læs mere om konferencen i næste
nummer af FUT-bladet.
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte
bestyrelsen.

FUT-KONFERENCE 2003
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Vi blev dus med vores bus-
chauffør og kørte op til
den gyngende færge, afsted
til Sverige til vores første
besøg hos Sweedoor/Vest
Wood. Besøget startede
med en præsentation af
virksomheden over et rund-
stykke og en kop kaffe. 

Sweedoor er en førende
producent af inderdøre og
yderdøre, som vi også blev
præsenteret for. Der produ-
ceres årligt 60.000 udven-
dige døre - og hele 400.000
indvendige dørsæt. Virk-
somhedens produktchef
fortalte om deres laborato-
rium, hvor vi også var så
heldige at blive introduce-
ret for et nyt design af yder-
døre. Vi blev ledt gennem
hele produktionen, lige fra
de rå plader til de færdig-
producerede døre.

Som en god afslutning
på besøget kunne vi fylde
vores sultne maver med en
gang biksemad med spejl-
æg.

Kæmpestort savværk
Vores buschauffør kørte os
videre til et af Vida Timbers
meget store savværker i
Vislanda. Det kæmpestore
savværk overraskede os
med dets enorme mængde
af træ på lager. Vi passere-
de flere store, overdækkede
haller, der var fyldt med
bunker af opskåret træ, for
så at se en næsten lige så
stor mængde af råtræ, som
skulle sorteres, inden det
blev sendt igennem de
mange maskiner.

Vida Timber i Vislanda
får 30 læs med ca. 60 kbm
råtræ ind på savværket hver

dag. Størstedelen af læsse-
ne bliver kørt igennem
maskinerne samme dag, og
den resterende del får kun
lov til at ligge i to-tre dage,
så det stadig er friskt, når
det kommer igennem
maskinerne. Omkring
1.500 kbm råtræ bliver der
brugt om dagen – det løber
op i ca. 175.000 kbm årligt.

Først bliver råtræet sorte-
ret af en kvalitetsmand, der
er uafhængig ansat.
Han/hun sidder og kigger
på hver enkelt træstamme
og vurderer bark, årringe
og kvalitet af træet på
meget få sekunder. Råtræet
bliver derefter automatisk
på et transportbånd sorte-
ret i størrelser/dimensio-
ner og i forskellige bunker.
En bunke bliver nu kørt
igennem maskinerne. Først
bliver stammerne rettet til,
så de har den samme tyk-
kelse, derefter afbarkes de,
så de er klar til at komme
igennem klingerne.

Træet bliver skåret i det
forskellige dimensioner og
tørret, så det er klar til en
sidste omgang sortering.

Herefter høvles træet, og
inden pakningen bliver
hvert stykke træ stemplet.

Så i skoven…
Men hvordan træet blev
forarbejdet, inden det kom
ind på savværket, fik nu lov
til at se. Sammen med en
skovhugger og træmænde-
ne fra savværket tog vi ud i
skoven ved Agunnaryd.

Nogle meget tekniske
maskiner sørgede for fæld-
ning, afgrening og
opskæring af stammerne.

Savværkerne skal naturlig-
vis tage hensyn til nogle
miljømæssige krav, så i nog-
le tilfælde skal savværket,
som har købt en del af en
skov, selv sørge for gen-
plantningen af de arealer,
hvor træerne er blevet fæl-
det.

Vejret var pragtfuldt, så vi
lavede vores egen lille
picnic omringet af masser
af skov. Turen gik derefter
til Hotel Eurostop i Jön-
köping, hvor vi skulle bo
begge dage. Aftensmaden
blev serveret, og så havde vi
resten af aftenen til at hyg-
ge os med øl og andet
godt.

Sorteringsprøven 
Tirsdag morgen startede
med en køretur op i bjerge-
ne, til et savværk i Borgste-
na ved navn Anderson Såg.

Vejret havde ændret sig i
forhold til om mandagen,
da det var blevet en del kol-
dere. Men det skulle ikke
holde os tilbage for at få en
rundtur i virksomheden.
Dette savværk var sammen-

FUT Elevtur 2003
Turen til Sverige startede på Hovedbanegården i Køben-
havn under uret kl. 7.00. Her mødte 27 unge, friske og
energiske elever op, klar til at tage af sted på den efter-
tragtede Sverigestur.

Hele ‘rejseholdet’ ved skovbesøget hos Vida Timber.

Længdesortering hos Andersson Såg.

           



5FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2003

ligneligt med Vida Timber,
men havde dog færre ansat-
te. Her var der i alt 65
ansatte, hvoraf kun 12 var
inde ved maskinerne og
sorteringen.

Selvom savværket var
mindre end det foregåen-
de, producerede de stadig
den samme mængde. Men
det specielle hos Anderson
Såg var, at savværket selv
imprægnerede sit træ. De
udførte to former for imp-
rægnering; trykimprægne-
ring og vakuumimprægne-
ring.

Efter rundvisningen
holdt vi en lille pause, hvor
vi fik noget ”SVENSKA
SMÖRGÅS” – og så skulle
vi til at sortere træ.

Der blev stillet to bundter
træ til rådighed udenfor.
Det ene bundt med usorte-
ret (U/S) træ og det andet
med kvinta træ. Opgaven
på det første bundt lød på
at sortere træet i 1., 2., 3.
og 4. sortering, og i det

andet bundt skulle vi finde
kvinta, som kunne kvalifice-
re en bedre kvalitet. Som
hjælpemiddel kunne vi
benytte ”Sorteringsbiblen”,
der er produceret af DLH.

Selvom det var isnende
koldt og det begyndte at
sne, hoppede de unge, fri-
ske og energiske elever ud i
opgaven. Konklusionen
blev, at vi var rigtig gode
kvalitetsfolk.

Inden vi skulle af sted
mod dagens sidste besøg
fik vi lige varmen og sagt
farvel og tak for besøget til
Anderson Såg.

Finerfabrikken
Buschaufføren kørte os nu
til Vänerply i Otterbäcken.
Besøgene lå generelt langt
fra hinanden, så det tog
noget tid at køre fra sted til

sted. Men så havde vi mas-
ser af tid til at lære nogle
nye mennesker at kende,
ligesom det var oplagt at se
nogle film ind imellem.

Vänerply præsenterede
os for sin produktion og
deres specielle skæremaski-
ner. 2,5 m lange stammer
blev sorteret og afbarket
ved at blive kogt først. På
denne måde var det nem-
mere at få barken af. Den-
ne proces kaldes også for
basning og varer halvandet
til to døgn. Derefter bliver
stammerne skrællet i meget
fine lag, helt ned til 2,5
mm. Hele stammen kan
ikke skrælles, så der bliver
en lille stamme tilbage med
en diameter på ca. 13 cm.
Den resterende stamme -
selve kernetræet - bliver
brugt til emballagetræ.

”Skrællemaskinen” kan
skrælle to stammer i minut-
tet, men det vil Vänerply

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

...fortsættes næste side

Så skal der tænkes - sorteringsprøven hos Andersson Såg.
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De tre lag bliver derefter
sat under pres i 18 sekun-
der, inden de sættes til
afkøling i 48 timer. Selve
afkølingen er den proces,
som tager længst tid i pro-
duktionen.

Efter de mange timers
afkøling kan brædderne
videreforarbejdes. De små
huller i brædderne, hvor
døde kvaster er faldet ud,
bliver spartlet. Spartelmas-
sen indeholder linolie, så
medarbejderne behøver
ikke at bære masker. Og
det er gældende for alle
arbejdspladser i virksomhe-
den.

Fugtigheden øges nu til
40% inden lakeringen;
ellers binder lakken ikke
nær så godt til træet. Der
lakeres i alt tre gange, hvil-
ket foregår på et langt rul-
lebånd. Efter hver lakering
bliver pladerne lagt under
varme, så lakken når at

trænge ind, inden næste
lag lak påføres.

Til sidst bliver plankerne
sorteret endnu en gang,
inden de bliver pakket.

Efter rundvisningen blev
vi inviteret på middag på
virksomhedens egen restau-
rant, inden vi begav os ud
på vores rejse tilbage til
København.

Spækket med viden
Konklusionen på hele
turen var, at vi fandt ud af,
hvor meget svenskerne sor-
terer, da det er en meget
stor del af produktionspro-
cessen. Dette fremgik flere
gange hos alle de besøgte
virksomheder, hvor vi så en
kvalitetsmand om hvert et
hjørne. Men det hænger
også sammen med bran-
chen samt kundernes
efterspørgsel.

Virksomhederne var også
under udvikling/industria-
lisering, da robotterne blev
mere og mere synlige - eller
var den næste investering
for de virksomheder, hvor
man stadig nogle steder så
at tingene blev gjort manu-
elt. 

På hjemturen kunne man
lige få snakket færdigt eller
indhentet de timers søvn,
man havde skippet i for-
længelse af de to foregåen-
de aftener.

Buschaufføren satte os
alle af ved Hovedbanegård-
en i København hvor vi
startede, men nu kunne vi
vende tilbage til vores lære-
pladser spækket med viden
om, hvordan de produkter
vi sælger i det daglige, er
blevet til.

Vesna Mircevska,
Lind-Herning

Trælasthandel A/S.

forbedre, så de kan være
mere effektive. De har der-
for investeret i en maskine,
som kan skrælle seks stam-
mer i minuttet, og denne
skulle gerne være på plads
inden for et års tid.

Efter skrælningen bliver
de lange og fine lag klippet
i mindre plader, ført igen-
nem en tørremaskine og
sorteret endnu en gang,
inden de skal igennem lim-
ningen. Selve limprocessen
bliver udført manuelt af
fire personer. Der anvendes
20.000 kg lim i døgnet.

Derefter lægger tre perso-
ner pladerne på tværs af
hinanden - vinkelret - og så
er man klar til presning.
Pladerne bliver nu forpres-
set og varmepresset, inden
de bliver skåret i de rigtige
størrelser. Pladerne har nu
fået den rigtige bredde og
længde - så mangles kun
pudsningen, inden de kan
køres på lager.

Turen gik nu fra Otter-
bäcken og til Jönköping til-
bage til hotellet for at få en
velfortjent aftensmad.

Om aftenen var der lidt
mere gang i den end den
foregående aften, da man
havde lært hinanden lidt
bedre at kende. Så der blev
drukket et par kolde og
hygget på værelserne.

Tarkett Sommer
Vi havde stadig en dag til-
bage, og næste morgen gik
turen til Tarkett Sommer i
Hanaskog.

Her blev vi budt velkom-
men i deres showroom,
hvor virksomheden og pro-
dukterne blev præsenteret.

Rundvisningen startede
med at se råvarerne, som
var importeret fra Polen,
Ungarn, Belgien og flere
andre lande, og som var
ved at blive tørret - fra 10-
12% ned til 6%. Grunden
til dette er at man så bedre
kan forarbejde træet.

Råtræet kommer i stave
til fabrikken, og igen bliver
de nøje sorteret, inden de
bliver skåret op. Når pla-
derne derefter bliver limet
efter tre-lags metoden, har
Tarkett Sommer en speciel
metode, som virksomheden
udviklede i perioden 1940-
1950.

fortsat fra side 6:

Et kig ind til
limningsprocessen
hos Vänerply
i Otterbäcken.

De mange muligheder studeres i Tarkett Sommer’s showroom.
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Telefon 99 33 77 44 . www.aalborg-portland.dk

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 du kalder på os 

På banen med -
masser af råstyrke..!

Med lavstyrkecement forringes betonstyrken. For at opnå tilstrækkelig
styrke i belastede betonkonstruktioner skal der bruges op til 30% mere
lavstyrkecement end når der anvendes BASIS® og RAPID® cement.

239.017.40 På banen 187x262 FUT  14/05/03  16:15  Side 5
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Rosenlew, Finland,
22.08.2000-18.12.2000

Jeg ankom til Finland den
23. august 2000 med fær-
gen til Åbo, derefter en lil-
le togtur til Bjørneborg på
små halvanden time.

Jeg blev hentet på statio-
nen af en medarbejder fra
Rosenlew og kørt til savvær-
ket for at møde mine kolle-
ger de næste fire måneder.

Jeg var selvfølgelig meget
spændt på at se, hvad det
var og hvad det var for
mennesker, jeg skulle være

sammen med i denne lange
periode.

De første par dage gik
med at være på rundtur på
savværket - og så at flytte
ind på mit værelse. Jeg skul-
le bo på et motel ca. tre km
fra savværket, et lille værel-
se på små 15 m2 - inkl. wc
og bad - men det var nu
okay, når jeg kun skulle
være der i fire måneder.

Som nævnt var jeg lidt
rundt og kigge på savvær-
ket de første par dage,
inden jeg rigtig skulle
begynde.

Skovafdelingen
Jeg startede med at skulle
arbejde to uger i skovafde-
lingen, og det var rigtig
spændende at se hvordan
det fungerer - det var jo
noget, jeg aldrig havde
prøvet før. Nå ja, så var der
jo lige det med sproget,
som jeg var bange for skul-
le blive et problem, men vi
klarede os nu helt pænt.
Det eneste problematiske
var, når de skulle forklare
noget teknisk eller skulle
gå i dybden med noget, så
blev det for indviklet at for-
tælle på engelsk - og så
måtte vi droppe det, lidt
ærgerligt...

Ud over det var jeg ude
og kigge på skovmaskiner
og se hvordan de fungerer.
Det er jo sådan i Finland,

at ca. 90% af alt tømmer
saves med maskine, og kun
de resterende 10% med
håndkraft.

Så skulle der sorteres
Efter to uger i skoven gik
turen til savværket, hvor jeg
skulle være dér hvor man
sorterer sidebrædder.

Der skulle jeg være i tre
uger, og jeg havde ingen
anelse om, hvad jeg skulle
lave. Det stod dog hurtigt
klart, for der var ikke så
meget at vælge i mellem.
Min første opgave det nye
sted var at tage savspåns-
analyse, og det foregik på
den måde, at jeg havde to
spande, som jeg fyldte med
savspåner. Herefter gik jeg
ned i et lille rum, hvor der

Rapport fra et praktikophold
i Finland og Sverige:

Spændende oplevelser
for en ung træmand
Fra Lars Ipsen, DLH A/S, har FUT
modtaget følgende rapport om Lars’
praktikophold i Finland og Sverige i
2000/01.
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stod en maskine, som jeg 
hældte den ene spand  
spåner ned i.

Maskinen var delt op i 
fem rum, alle med bund 
som en si, så spånerne end-
te i de rum, der nu passede 
til deres størrelse. Jeg skul- 
le derefter trykke på en 
knap, som så gjorde at 
maskinen begyndte at ryste 
fra side til side, og det gjor-
de den i ti minutter.

Jeg skulle så tage hver 
skuffe med spåner ud og 
veje dem; den vægt skrev 
jeg ned i en tabel, som jeg 
gav til produktionslederen, 
der så ‘fodrede’ tallene ind 
i computeren. Ud fra dette 
kunne man så se, hvor 
meget der tjenes.

Udover analyserne sad 
jeg og vendte sidebrædder 
dag ud og dag ind. Det var 
det letteste job, jeg nogen-
sinde har udført - det ene-
ste, jeg skulle var at træde 
på en pedal, hvis et brædt 
kom rullende med marv-

siden opad, for den skal 
være nedad, så computeren 
kan ‘se’, hvor meget der 
skal skæres af det enkelte 
bræt.

Dette stod altså på i tre 
uger. Ikke særlig sjovt, men 
jeg var jo heller ikke taget 
derop for at blive under-
holdt.

Stoksortering
Efter de tre uger gik turen 
til stoksorteringen, hvor jeg 
skulle være en uge. Det var 
bestemt også interessant, 
men en uge var nok, for jeg 
lavede ikke andet end at 
sidde og se stokkene køre 
igennem et måleapparat og 
ud på et bånd, hvor de så 

- alt efter længde og diame-
ter - faldt til højre eller ven-
stre i en af de 72 forskellige 
båse.

Det var spændende at se, 
hvordan der foregik - men 
lidt synd, at jeg ikke fik lov 
til selv at sidde og betjene 
maskinen.

Det sociale liv
Nu havde jeg så været i  
Finland i godt halvanden 
måned, og jeg trivedes 
rigtig godt. Kollegerne og 
folkene omkring mig var 
utrolig hjælpsomme, og 
det er jeg meget taknemlig 
over. Ellers havde jeg nok 
bare siddet på mit værelse 
og været ensom. I stedet fik 
jeg nogle venner, som jeg 
var sammen med; vi gik på 
café osv. Og så trænede jeg 
i et fitness-center, så alt i alt 
gik tiden rimelig hurtigt.
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stod en maskine, som jeg
hældte den ene spand
spåner ned i.

Maskinen var delt op i
fem rum, alle med bund
som en si, så spånerne end-
te i de rum, der nu passede
til deres størrelse. Jeg skul-
le derefter trykke på en
knap, som så gjorde at
maskinen begyndte at ryste
fra side til side, og det gjor-
de den i ti minutter.

Jeg skulle så tage hver
skuffe med spåner ud og
veje dem; den vægt skrev
jeg ned i en tabel, som jeg
gav til produktionslederen,
der så ‘fodrede’ tallene ind
i computeren. Ud fra dette
kunne man så se, hvor
meget der tjenes.

Udover analyserne sad
jeg og vendte sidebrædder
dag ud og dag ind. Det var
det letteste job, jeg nogen-
sinde har udført - det ene-
ste, jeg skulle var at træde
på en pedal, hvis et brædt
kom rullende med marv-

siden opad, for den skal
være nedad, så computeren
kan ‘se’, hvor meget der
skal skæres af det enkelte
bræt.

Dette stod altså på i tre
uger. Ikke særlig sjovt, men
jeg var jo heller ikke taget
derop for at blive under-
holdt.

Stoksortering
Efter de tre uger gik turen
til stoksorteringen, hvor jeg
skulle være en uge. Det var
bestemt også interessant,
men en uge var nok, for jeg
lavede ikke andet end at
sidde og se stokkene køre
igennem et måleapparat og
ud på et bånd, hvor de så -

alt efter længde og diame-
ter - faldt til højre eller ven-
stre i en af de 72 forskellige
båse.

Det var spændende at se,
hvordan der foregik - men
lidt synd, at jeg ikke fik lov
til selv at sidde og betjene
maskinen.

Det sociale liv
Nu havde jeg så været i
Finland i godt halvanden
måned, og jeg trivedes rig-
tig godt. Kollegerne og fol-
kene omkring mig var utro-
lig hjælpsomme, og det er
jeg meget taknemlig over.
Ellers havde jeg nok bare
siddet på mit værelse og
været ensom. I stedet fik
jeg nogle venner, som jeg
var sammen med; vi gik på
café osv. Og så trænede jeg
i et fitness-center, så alt i alt
gik tiden rimelig hurtigt.
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Sortering og klassificering
Nu var turen så kommet til
det, jeg regner med at få
mest brug for efter praktik-
opholdet - selve sorteringen
og klassificeringen af det
skårne tømmer.

Jeg havde fra starten af
opholdet sagt, at jeg ikke
ville derfra før jeg kunne se
forskel på gran og fyr og
jeg kunne sortere i U/S,
VTA og seksta.

Den første uge var jeg i
pakketeringen, hvor jeg
hjalp til med at pinde op,
så det nyskårede tømmer
kunne komme i tørkammer
og blive tørret ned til den
procent, som kunden for-
langer.

Jeg mødte kl. 6.00 i sorte-
ringen, hvor jeg skulle
mødes med ham, som jeg
skulle være sammen med
de næste tre uger og suge
al den viden ud af som jeg
kunne.

Først fik jeg udleveret en
bog om sorteringsregler, og
derefter fik jeg en lille
rundvisning, så jeg kunne
få et bedre indblik i hvor-
dan det foregik.

Hos Rosenlew har man to
linier - én som sorterer 19
og 25 mm brædder, og en
anden, som tager alt det
der er større. Jeg skulle
være ved den linie, som sor-
terede 19 og 25 mm.

Men før jeg overhovedet
kunne få lov til at sidde i
de bokse, de nu sidder i,
skulle jeg lige læse den
udleverede bog, så det gik
jeg i gang med - en lille sag
på 80 sider (og på svensk).
Det tog en dags tid, og så
troede jeg naivt, at jeg var
klar til at sortere, men nej!

Jeg fik lov til at sidde ved
siden af én i to uger og se,
hvordan det skulle gøres -
og jeg tilstår, at selv efter to
uger kunne jeg ikke sorte-
re, selv om jeg på det tids-
punkt havde læst bogen tre
gange. Sagen var nemlig

den, at når man sidder og
kigger på de brædder, der
kører forbi, så har man to-
tre sekunder til at se alle
fire sider og finde ud af,
om der skal skæres noget af
enden.

I den situation er to-tre
sekunder ikke lang tid, tro
mig, men jeg blev sidden-
de, og efterhånden som
tiden gik fik jeg bedre og
bedre fat i det. Til sidst
kunne jeg selv sidde og sor-
tere, dog med erfaren kol-
lega ved siden af, hvis der
gik et eller andet galt.

Efter de tre uger i sorte-
ringen kunne jeg både se
forskel på gran og fyr og
sortere, så alt i alt var den
mest lærerige tid i hele mit
praktikophold.

Agent på havnen
Nu kommer vi så til den
sidste tid af mit ophold på
Rosenlew i Finland, hvor
jeg skulle ud og se hvordan
det foregik i havnen. Og de
tre dage dér var meget,
meget interessante.

Jeg startede den første
dag med at være hos Hack-
lin Agents, som er den
afdeling, hvor de forskelli-
ge skibe henvender sig for
at høre om de skal blive lig-
gende eller om der er plads
til dem i havnen.

I ‘Port of Pori’ losses og
lastes der ca. 700 skibe om
året, fordelt på tre forskelli-
ge typer gods - trævarer,
kemikalier til papirfabrik-
ker og så det, som de kal-
der det projekter, der stort
set kan være alt mellem
himmel og jord, f.eks. con-
tainerkraner. Da jeg var på
havnen, var de ved at lave
en olieboringsmaskine til
den Mexicanske golf, det
absolut største projekt
nogensinde i Pori havn.

Agenterne har også et lil-
le bijob; hvis f.eks. en kap-
tajn ringer ude fra havet på
vej mod havnen og - som
da jeg var der - godt lige
kunne tænke sig 14 stk.
Nokia 3310 mobiltelefoner,

til skibet kommer ind, ja, så
er det bare at komme i
gang med at finde ud af,
hvem der i den nærmeste
by ligger inde med 14 stk.
mobiltelefoner og få dem
købt, så skibet kan få dem
ombord, inden de sejler
videre.

Der var også et andet
eksempel - en kaptajn hav-
de brug for 45.000 dollar
kontant, så han kunne
udbetale løn til sin besæt-
ning!

Det var blandt andet
sådanne ting, agenterne
klarede, og det gik min
første dag i havnen med.

Så skulle der lastes...
Dag to skulle jeg tilbringe
som havnearbejder. Jeg
skulle se, hvordan man
laster et skib med trævarer
og få et indblik i, hvordan
man ved hvilke varer der
skal på hvilket skib. Jeg hav-
de på forhånd ingen anelse
om, hvordan det foregik,
men det viste sig faktisk at
være ret enkelt.

Den mand, jeg gik sam-
men med, fik hver morgen

udleveret en pakkeliste
over hvilke pakker træ, der
skal på hvilke skibe, og vi
cyklede så rundt og fandt
pakkerne i de forskellige
lagerhaller. Derefter infor-
merede vi truckchaufføren
om, hvor han kunne finde
de enkelte pakker til det
aktuelle skib.

Udover det var jeg også
ombord på et par skibe for
at se, hvordan man lastede,
og jeg blev faktisk ret impo-
neret over hvor hurtigt og
effektivt tingene foregår.
Det tager kun omkring 24
timer, så er et skib lastet
med 3-5000 m3 træ, alt efter
hvor stort nu skibet er.

Derimod kan et skib, som
skal have lastet et af de
såkaldte projekter, let kom-
me til at ligge i op til en
uge, fordi det er meget
mere kompliceret at laste
projekt. Det er jo alle muli-
ge former og figurer, og
det er derfor meget svære-
re at få til at passe nede i
lastrummet.

Jeg var som nævnt rundt
og se forskellige skibe blive
lastet. Det meste af morge-
nen havde jeg fulgt lastnin-

fortsat fra side 9:
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gen af to skibe, som hver
kunne rumme 4000 m3,

men så kørte vi ned i den
anden ende af havnen for
at se et andet skib, som
kunne rumme ikke mindre
end 30000 m3. Skibet var
opdelt i tre dæk, og det var
simpelthen enormt.

Timber-afdelingen
Den tredje og sidste dag
skulle jeg så være i timber-
afdelingen, hvor man laver
kontrakter og samler bestil-
linger sammen til en hel
skibning til f.eks. Horsens
eller Holbæk havn.

Dagen gik i det store og
hele med, at en mand - Pasi
Aro - fortalte om hvordan
det hele foregår. Derefter
fik jeg lov til at sidde og
skrive nogle bestillinger ind
på computer.

En af de ting, Pasi blandt
andet fortalte, var at der
hvert år skibes ca. 1,3 milli-
oner m3 træ fra Port of
Pori, hvilket gør den til Fin-
lands største havn indenfor

trævarer. Udover de mange
kubikmeter træ, der skibes,
så er der også ca. 50000 m3

træ i lagerhaller og det er
træ fra hele Finland - det
meste er fra store firmaer
som UPM, FinnForest og
StoraEnso.

Men ellers sad vi bare og
snakkede om, hvordan
Hacklin timber fungerede.

Besøg i Kokeakoski
Nu var det sådan, at jeg
indtil videre stort set kun
havde set byen Pori og
savværket, så for at få lidt
forandring i hverdagen
blev jeg sendt på et én-dags
besøg til Kokeakoski for at
se et andet savværk, som er
tilknyttet UPM.

Kokeakoski ligger to-tre
timers kørsel øst fra Pori,
tæt på Tammerfors, og det
virkede umiddelbart som et
forholdsvis lille savværk
med kun en linie, men
man formåede alligevel at

producere 210.000 m3 fyr
om året.

Jeg blev modtaget af
savværkets direktør Matti
Nordberg, som tog mig
med på en rundvisning og
samtidig fortalte lidt om,
hvordan det hele fungere-
de og svarede på mine
spørgsmål. Det blev til en
tur på godt tre timer.

Herefter blev jeg præsen-
teret for savværkets trans-
portchef, og han fortalte
lidt om, hvor meget de
transporterede ud af saven.
Ca. 80% af produktionen
bliver sat direkte på bane-
vogne eller på lastbiler. Det
sikrer en utrolig lav lager-
beholdning, hvilket man
også kunne se, eftersom de
kun havde to lagerhaller,
som begge stod halvtom-
me.

Efter denne snak tog jeg
afsked med Matti og vendte
snuden hjemad mod Pori -

...fortsættes næste side
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i det dejlige tågede og
regnfyldte vejr.

På kontoret...
Den sidste måned af mit
ophold skulle jeg tilbringe
på kontoret, og jeg skulle
starte i produktionsafdelin-
gen, hvor man sørger for,
at der altid er varer på
lager i de forskellige
dimensioner.

Det meste af tiden gik
med, at jeg fik fortalt en
hel del omkring det arbej-
de, de sad og lavede - meget
forvirrende, fordi det
meste foregik med nogle
lister, som var ret svære at
læse, hvis man ikke lige vid-
ste, hvad der stod, og det
gjorde jeg jo af naturlige
årsager ikke.

Jeg var også ude at se et
par steder, hvor savværket
fik længdepakket en del af
deres pakker, da de selvføl-
gelig ikke selv har tid og
plads til at længdepakkete-
re alle deres varer.

Udover det hjalp jeg for
det meste til med at tjekke
lagerlister og skrive eventu-
elle ændringer ind på com-
puter, men eftersom vi var
ved at gå en stille tid i
møde, var det rimelig be-
grænset, hvad jeg kunne
lave; det var jo også et
spørgsmål om, at der hele
tiden var en der skulle sæt-
te mig ind i, hvordan com-
putersystemet virkede - og
da jeg kun skulle være én
til to uger de forskellige
steder, ville det nok have
været for meget at forlan-
ge, at jeg hele tiden kunne
blive sat detaljeret ind i tin-
gene. En del af tiden gik
derfor med at snakke og
drikke kaffe.

De sidste to uger på kon-
toret tilbragte jeg sammen
med en dame, der tog sig
at transport af varerne pr.
skib, lastbil eller tog. For
det meste foregår transpor-

ten med skib fra Mantylou-
to (Port of Pori), men det
sker også, at det er med
lastbil eller tog.

Min indsats var at skrive
de kundernes bestillinger
ind på computer og faxe
det videre til træafdelingen
i havnen, som så svarede,
om der var plads på skibet -
eller hvornår det næste
skib ville afgå og så sætte
varerne på dér. Derefter
meddelte jeg så kunderne,
hvornår de kunne forvente
at modtage varerne.

Den 18. december var
opholdet i Finland slut, og
jeg tog hjem for at holde
jul og nytår i Danmark.

Harry Nilsson, Hestveda,
Sverige

Efter en vel overstået jule-
og nytårsferie, var turen så
kommet til Sverige og et
mindre savværk ved navn
Harry Nilsson.

Savværket, som nu ejes af
grundlæggerens søn Jørgen
Nilsson, ligger i den lille by
Hästveda imellem Häsle-
holm og Osby i Skåne.

Savværket producerer
årligt 50.000 m3, hovedsage-

ligt til det svenske og det
europæiske marked. Hoved-
parten er gran, men det
sker også, at der saves lidt
fyr, men i meget små
mængder. Der er ca. 20
ansatte, hvoraf fire sidder
på kontor og styre salg, ind-
køb og økonomi.

Jeg ankom mandag den
15. januar 2001, hvor jeg
mødte produktionschefen
og ejeren Jørgen Nilsson.

Hurtigt i gang
Efter en kort samtale om,
hvordan mine to måneder
skulle forløbe med hensyn
til arbejdet, blev jeg vist ud
på pladsen og præsenteret
for Benny, en ung mand,

som jeg skulle være sam-
men med det næste stykke
tid. Vi blev med det samme
sat til at bringe orden i
nogle væltede pakker, som
lå spredt ud over pladsen,
og vi gik rigtig godt i
spænd sammen.   

Da dagen var gået, gik jeg
ind på kontoret og mødte
den dame, som jeg skulle
bo hos de næste to måne-
der. Vi kørte små tre km
væk fra savværket til det
sted, hvor hun havde sin
gård og det dertil liggende
gæstehus, som jeg skulle bo
i - et lille og meget hygge-
ligt hus på omkring 50 m2.

Rent socialt havde jeg det
også rigtig godt, da det sted
jeg arbejdede, kun lå små
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50 km fra min fætter, som
bor i en lille by lidt nord-
på. Jeg besøgte ham, så
ofte jeg kunne, og efter
meget kort tid begyndte
jeg da også at spille fod-
bold på et hold i min fæt-
ters by. Jeg brugte således
en stor del af min fritid på
at køre op og træne med
dem og ellers bare være
sammen med min fætter,
så kede mig gjorde jeg
aldrig.

På arbejdet gik det også
rigtig godt; jeg brugte det
meste af min tid sammen
med Benny, og han var alle
tiders - en god sans for
humor og altid gang i
ham, så vi morede os geval-
digt.

Vi stod for det meste ved
pindemaskinen eller over
på det lille høvleri, men vi
hjalp også til med at rydde
op og hvad der ellers skal
gøres på et savværk. Og
man behøver aldrig at
kede sig, der er altid noget

man kan tage sig til. Da jeg
kom til, var de i fuld gang
med at bygge en ny sav, så
det var ret begrænset, hvad
vi kunne lave, hvis vi samti-
dig skulle holde lageret
nede på en rimelig størrel-
se. Det blev derfor til en
del rengøring!

På Harry Nilssons sav-
værk fik jeg lov til at arbej-
de for føden og samtidig
se, hvordan tingene fore-
går på et mindre savværk -
og det var rigtig godt og
meget lærerigt.

Alex Trä (Södra)

Efter to måneder i det syd-
svenske gik turen nu læn-
gere nordpå til et af Södras
mange savværker. Det lå
lidt nord for Växjö, nær-
mere betegnet i Lenhovda,
og jeg havde store forvent-
ninger til opholdet her, da
jeg hjemmefra havde fået
at vide, at der var lavet en

plan for hvad jeg skulle
igennem på de godt to
måneder.

Alex Trä er et ret stort
savværk, som årligt produ-
cerer godt 150.000 m3 - og
kun gran. Noget går til det
svenske marked, men det
meste eksporteres til Euro-
pa og Asien. Til det danske
marked går der utrolig
meget høvlet træ såsom
spærtræ, reglar og profil-
brædder, men også en del
planker og brædder i vanli-
ge U/S, VTA og VI.

På savværket var der ca.
35 ansatte, hvoraf 12 sad
på kontor og styrede salg,
indkøb, miljø og produk-
tion.

Godt modtaget     
De første par dage gik
godt. Jeg blev vist rundt på
savværket, og jeg fik mulig-
hed for at flytte ind i den
lejlighed, jeg havde fået
stillet til rådighed. Det teg-

nede godt, og jeg var omgi-
vet af søde mennesker.

Jeg havde fået en fast
kontaktperson og en plan
over alle de ting, jeg skulle
igennem. Således var det
fra starten tænkt, at jeg
skulle i høvleriet, pakkete-
ringen, saven, på kontor
og i skoven - og jeg nåede
da også næsten alt, lige
bortset fra kontoret. Det
var jeg lidt ked af, for jeg
ville gerne have set hvor-
dan det foregik dér sam-
menlignet med Finland,
men det nåede der des-
værre ikke at blive tid til.
Jeg var der jo også kun i to
måneder, og de havde nok
ikke tid til bare at kunne
bruge en hel dag på at sæt-
te mig ind i kontorgangen.

Høvleriet
Det første sted, jeg skulle
være, var i høvleriet, hvor

...fortsættes næste side
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jeg skulle hjælpe til med at 
pakke, vende brædder og 
hvad jeg nu ellers kunne 
hjælpe til med, for der var 
rigeligt at give sig i kast 
med.

Jeg skulle arbejde sam-
men med fire andre, som 
havde deres faste pladser, 
og jeg fik så ind imellem 
lov til at stå og udføre deres 
arbejde i nogle timer. Det 
var flinke gutter, og de 
forklarede mig meget om 
hvordan det hele hang 
sammen og hvad det præcis 
var, de foretog sig, sådan 
at det ville blive lettere 
for mig, når jeg selv skulle 
prøve.

Sport er altid godt
Da jeg nu var flyttet til 
Lenhovda  - og dermed 
godt 75 km væk fra ‘min’ 
fodboldklub - blev det ikke 
hver aften, jeg kunne passe 
træ-ningen. Men da jeg var 
blevet fast mand på første-
holdet, var det med træ-
ning så ikke lidt ‘oprekla-
meret’? Men jeg fortsatte 
med at spille fodbold i den 
nærliggende by Virestad, 
og det hjalp med til, at jeg 
ikke blev alt for ensom. For 
i Lenhovda sker der ikke 
meget, og det eneste jeg 
lavede var at ligge og kigge 
fjernsyn, så det var lækkert 
et par gange om ugen at 
kunne køre ned og spille 
lidt fodbold med mine nye 
venner.

Udover at jeg spillede 
fodbold i min fritid, så kør-
te jeg også næsten altid ned 
til min familie i Virestad 
henover weekenden, hvor 
jeg nød godt af det svenske 
køkken, lidt fest, fisketure 
eller hvad vi nu kunne 
finde på.

Ud med skovmaskinen 
Efter godt og vel tre uger i 
høvlerriet blev jeg sendt en 

tur i skoven. Det var godt 
nok noget, jeg selv havde 
arrangeret gennem en af 
mine fodboldkammerater, 
men det faldt helt godt ind 
i programmet hos Södra.

 Jeg var så ude og køre i 
skovmaskine i en uges tid, 
og det var noget helt andet 
end jeg havde regnet med. 
Det skal lige siges, at jeg 
aldrig nogensinde havde 
været oppe i en sådan 
maskine, og jeg havde ikke 
regnet med, at stort set alt 
blev styret af en computer.

Men jeg fik lært hvorfor 
man lægger stammerne, 
som man gør, og hvorfor 
man mærker en del af stok-
kene i enden med rød eller 
blå farve. Rød mærkning er 
altid til Södra’s savværker 
og den blå til andre savvær-
ker, som har købt råvarerne 
af Södra.

Alle disse ting - plus en 
masse andet - gjorde, at 
det blev en af mine mest 
spændende og lærerige 
uger under hele opholdet i 
Sverige.

Lidt af hvert...
Efter en vel overstået 
påske kom jeg tilbage og 
begyndte inde på justervær-
ket, men da der ikke var 
så meget at lave, hjalp jeg 
også til over på høvleriet og 
hvor jeg ellers kunne gøre 
gavn. Det var faktisk det, 
den sidste måned gik med, 
og da det også var ved at 
blive sommer, fik jeg lov til 
at gå meget ude og hjælpe 
med til at pakke væltede 
pakker og til at sætte sedler 
på solgte pakker.

I skoven igen
Nu var der så gået de fire 
måneder, som jeg skulle 
være i Sverige, men jeg hav-
de ikke rigtig lyst til at tage 
hjem. Jeg spurgte derfor 
min kammerat, der kørte 
skovmaskine, om der var 
mulighed for at komme ud 
og køre med ham i en tre 
ugers tid, fordi jeg syntes at 
det var så spændende.

Han spurgte på sit kontor 
og fik grønt lys, og da jeg 
havde mulighed for at bo 
hos min familie, slog jeg til.

Det blev til tre dejlige 
uger, hvor jeg fik et endnu 
bedre indblik i hvordan 
man fælder skoven og hvor-
dan man passer på natu-
ren. Forstået på den måde, 
at man ikke bare kører ind 
og fælder skoven, men for 
at skåne skovbunden sør-
ger for at køre de rigtige 
steder, ligesom man lader 
grupper af træer stå, så de 
kan sprede frø og en ny 
skov kan vokse op og for-
syne de næste generationer 
med træer.

Meget lærerigt
Hele praktikopholdet på et 
lille år har været en meget 
spændende oplevelse for 
en ung træmand.

Jeg vil samtidig benytte 
lejligheden til at takke Dan-
ske Trælast, Aage og Yelva 
Nimbs Fond, Fabrikant 
Svend O. Eskildsens Minde-
fond og FUT. der støttede 
mig økonomisk og dermed 
gjorde det lange praktikop-
hold muligt. Også en tak til  
DLH, der arrangerede de 
tre praktikpladser. ■
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jeg skulle hjælpe til med at
pakke, vende brædder og
hvad jeg nu ellers kunne
hjælpe til med, for der var
rigeligt at give sig i kast
med.

Jeg skulle arbejde sam-
men med fire andre, som
havde deres faste pladser,
og jeg fik så ind imellem
lov til at stå og udføre deres
arbejde i nogle timer. Det
var flinke gutter, og de for-
klarede mig meget om
hvordan det hele hang
sammen og hvad det præcis
var, de foretog sig, sådan at
det ville blive lettere for
mig, når jeg selv skulle
prøve.

Sport er altid godt
Da jeg nu var flyttet til Len-
hovda  - og dermed godt 75
km væk fra ‘min’ fodbold-
klub - blev det ikke hver
aften, jeg kunne passe træ-
ningen. Men da jeg var ble-
vet fast mand på førstehol-
det, var det med træning så
ikke lidt ‘opreklameret’?
Men jeg fortsatte med at
spille fodbold i den nærlig-
gende by Virestad, og det
hjalp med til, at jeg ikke
blev alt for ensom. For i
Lenhovda sker der ikke
meget, og det eneste jeg
lavede var at ligge og kigge
fjernsyn, så det var lækkert
et par gange om ugen at
kunne køre ned og spille
lidt fodbold med mine nye
venner.

Udover at jeg spillede
fodbold i min fritid, så kør-
te jeg også næsten altid ned
til min familie i Virestad
henover weekenden, hvor
jeg nød godt af det svenske
køkken, lidt fest, fisketure
eller hvad vi nu kunne fin-
de på.

Ud med skovmaskinen 
Efter godt og vel tre uger i
høvlerriet blev jeg sendt en

tur i skoven. Det var godt
nok noget, jeg selv havde
arrangeret gennem en af
mine fodboldkammerater,
men det faldt helt godt ind
i programmet hos Södra.

Jeg var så ude og køre i
skovmaskine i en uges tid,
og det var noget helt andet
end jeg havde regnet med.
Det skal lige siges, at jeg
aldrig nogensinde havde
været oppe i en sådan
maskine, og jeg havde ikke
regnet med, at stort set alt
blev styret af en computer.

Men jeg fik lært hvorfor
man lægger stammerne,
som man gør, og hvorfor
man mærker en del af stok-
kene i enden med rød eller
blå farve. Rød mærkning er
altid til Södra’s savværker
og den blå til andre savvær-
ker, som har købt råvarerne
af Södra.

Alle disse ting - plus en
masse andet - gjorde, at det
blev en af mine mest
spændende og lærerige
uger under hele opholdet i
Sverige.

Lidt af hvert...
Efter en vel overstået påske
kom jeg tilbage og begynd-
te inde på justerværket,
men da der ikke var så
meget at lave, hjalp jeg
også til over på høvleriet og
hvor jeg ellers kunne gøre
gavn. Det var faktisk det,
den sidste måned gik med,
og da det også var ved at
blive sommer, fik jeg lov til
at gå meget ude og hjælpe
med til at pakke væltede
pakker og til at sætte sedler
på solgte pakker.

I skoven igen
Nu var der så gået de fire
måneder, som jeg skulle
være i Sverige, men jeg hav-
de ikke rigtig lyst til at tage
hjem. Jeg spurgte derfor
min kammerat, der kørte
skovmaskine, om der var
mulighed for at komme ud
og køre med ham i en tre
ugers tid, fordi jeg syntes at
det var så spændende.

Han spurgte på sit kontor
og fik grønt lys, og da jeg
havde mulighed for at bo
hos min familie, slog jeg til.

Det blev til tre dejlige
uger, hvor jeg fik et endnu
bedre indblik i hvordan
man fælder skoven og hvor-
dan man passer på natu-
ren. Forstået på den måde,
at man ikke bare kører ind
og fælder skoven, men for
at skåne skovbunden sørger
for at køre de rigtige ste-
der, ligesom man lader
grupper af træer stå, så de
kan sprede frø og en ny
skov kan vokse op og forsy-
ne de næste generationer
med træer.

Meget lærerigt
Hele praktikopholdet på et
lille år har været en meget
spændende oplevelse for
en ung træmand.

Jeg vil samtidig benytte
lejligheden til at takke Dan-
ske Trælast, Aage og Yelva
Nimbs Fond, Fabrikant
Svend O. Eskildsens Minde-
fond og FUT. der støttede
mig økonomisk og dermed
gjorde det lange praktikop-
hold muligt. Også en tak til
DLH, der arrangerede de
tre praktikpladser. ■
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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 15:
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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 vil 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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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
	R
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1.

Offentliggør din virksomheds nyan-
sættelser, udnævnelser, jubilæer, runde 
fødselsdage og andre begivenheder, 
som du vil dele de ca. 2.000 FUT-med-
lemmer, som læser dette blad.

Denne nye service tilbydes uden 
omkostninger for dig.

Jobannoncer
Og husk - skal du søge nye medarbej-
dere, får du ikke nogen bedre spalte-
plads end i FUT-bladet. Her henvender 
du dig nemlig til de bedste fagfolk 
indenfor trælastbranchen.
Jobannoncer indrykkes mod et min-
dre beløb.

Henvendelse til:

FUT v/ Johan Juul Larsen · Tlf. 40 73 48 66 · jjl@danogips.dk

Ny spalte i FUT-bladet!

NyansættelserNyansættelser UdnævnelserUdnævnelser
JubilæerJubilæer Runde fødselsdageRunde fødselsdage
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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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Offentliggør din virksomheds nyansættel-
ser, udnævnelser, jubilæer, runde fødsels-
dage og andre begivenheder, som du vil
dele de ca. 2.000 FUT-medlemmer, som
læser dette blad.

Denne nye service tilbydes uden omkost-
ninger for dig.

Jobannoncer
Og husk - skal du søge nye medarbejdere,
får du ikke nogen bedre spalteplads end i
FUT-bladet. Her henvender du dig nem-
lig til de bedste fagfolk indenfor trælast-
branchen.
Jobannoncer indrykkes mod et mindre
beløb.

Henvendelse til:

FUT v/ Johan Juul Larsen · Tlf. 40 73 48 66 · jjl@danogips.dk

Ny spalte i FUT-bladet!

NyansættelserNyansættelser UdnævnelserUdnævnelser
JubilæerJubilæer Runde fødselsdageRunde fødselsdage
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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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Offentliggør din virksomheds nyansættel-
ser, udnævnelser, jubilæer, runde fødsels-
dage og andre begivenheder, som du vil
dele de ca. 2.000 FUT-medlemmer, som
læser dette blad.

Denne nye service tilbydes uden omkost-
ninger for dig.

Jobannoncer
Og husk - skal du søge nye medarbejdere,
får du ikke nogen bedre spalteplads end i
FUT-bladet. Her henvender du dig nem-
lig til de bedste fagfolk indenfor trælast-
branchen.
Jobannoncer indrykkes mod et mindre
beløb.
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- FUTs AKTIVITETSOVERSIGT -
ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

Stortur til Brasilien

FUT-Konference 2003,
Hotel Bygholm Park, Horsens

03.10.2003-
19.10.2003

27.06.2003 Nick Rønsner
Tlf. 66 17 06 22

20.11.2003-
22.11.2003

FUTs bestyrelse arbejder 

allerede nu på følgende 

spændende arrangementer:

• Etagehuse i stål/gips

• Køreteknisk kursus

• Tema-aften om træfacader

• Tema-dag om undertag

• Velux ovenlys

• Få pengene i hus

• Natursten

- så glæd dig allerede til næste FUT-blad.

For yderligere information - eller forslag og ønsker 

til arrangementer - kontakt PR-udvalget:

jjl@danogips.dk

Who
cares...!!
Who
cares...!!

Så er det NU,hvis du skal med på åretsstortur til Brasilien i oktober!
God sommer!

        


