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Året 2009 tegner til at blive et spændende år – på en række andre måder 
end dem, vi ellers har været begunstiget med i de senere år. Der bliver 
skrevet/fortalt vidt og bredt omkring finanskrisen i alle medier for tiden, så 
denne vil jeg undlade at kommentere i dette blad. Dog vil jeg blot appellere 
til ikke at deltage i ”koret af de mange personer, som er med til at tale denne 
krise endnu større”…

I FUT oplever for vi øjeblikket en stor interesse for og mange tilmeldinger til 
vores arrangementer, som vi – som tidligere nævnt – direkte forsøger at give 
en mere social/fritidsorienteret profil. Det er en fornøjelse at opleve, at alle 
medlemmerne synes at være på bølgelængde med bestyrelsen på dette punkt.

Jeg kan videre i denne forbindelse nævne, at den kommende FUT Stortur vil 
finde sted i efteråret 2010. Rejsemålet vil være Nordamerika, og vi modtager 
i denne forbindelse gerne gode råd og andre tips, som vi kan arbejde videre 
med i forbindelse med dette arrangement. Disse forslag skal sendes til besty-
relsesmedlem Søren Kroer, som vil være ansvarlig for FUT Stortur 2010. 

Jeg vil slutteligt benytte denne lejlighed til at ønske alle medlemmer et godt 
nytår, hvor vi i FUT glæder os til at præsentere et interessant og fyldigt pro-
gram for foreningens medlemmer.

Godt nytår til alle!

Claus Wiuff Petersen
formand

Claus Wiuff Petersen
Formand

De Mezas Vej 1, 1.th.
8000 Århus C
Tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

Søren Kroer
Næstformand, kasserer

Kelleris Høj 22
3060 Espergærde
Tlf. 2161 0655
skr@fut.dk

Glenn E. Johansen

Jagtvej 18
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Tlf. 3094 4251
gej@fut.dk

Annette Maktabi

Lyngvigvej 6
2720 Vanløse
Tlf. 2449 7084
ama@fut.dk

Michael Jakobsen

Kirkegade 91
9460 Brovst
Tlf. 2034 8590
mja@fut.dk

Forside: Arkivfoto, Ron Greer/Dreamstime.com
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FUT deltog på TUNs 
årsmøde i Nyborg
FUT var repræsenteret ved TUNs 
årsmøde på Hotel Nyborg Strand. 
Dagen var torsdag d. 29. januar – lidt 
tidligere på året end normalt for at 
imødekomme skientusiasterne…

Det blev en dejlig dag 
under overskriften ”I foran-
dringernes tid”. Og netop 
dette tema betød mange 
spændende og inspire-
rende indlæg gennem hele 
dagen.

Dagen startede om for-
middagen med afholdelse 
af generalforsamling for 
TUNs medlemmer, hvoref-
ter der var frokost. Leveran-
dørerne deltog herfra.

 Eftermiddagen startede 
med kåring af årets leveran-
dør. Prisen gik til Expandet  
Screw Anchors, da de i det 
forgangne år har bidraget 
til øget information og 
viden, der samtidig gør det 
muligt for tømmerhand-
lerne at yde god rådgivning 
af kunderne.

Første indlæg derefter 
blev leveret ved Sune 
Schackenfeldt fra PA Con-
sulting Group. Sune fik 
sendt en pointe af sted 
om optimisme og fokus på 
”krisespøgelset”. Se i øvrigt 
interviewet med Sune på 
næste side.

Derefter fik vi besøg af 
tidligere topchef i Bang 
& Olufsen og nuværende 
bestyrelsesformand for 
Danisco, Anders Knutsen. 
Og det var igen et indlæg 
fyldt med optimisme. Fokus 
var på poesi frem for pris – 
forstået på den måde, at vi 
alle burde have mere fokus 
på produktet end prisen 

for at imødekomme bedre 
produkter og dermed en 
bedre verden.

Ned på jorden
Efter dette kom vi alle ned 
på jorden igen. Manden, 
der bragte os derned, var 
Peter Hecht-Hansen, som 
er adm. direktør for Euler 
Hermes Kreditforsikring. 
Peter var mindre opti-
mistisk i forhold til den 
nuværende situation og fik 
skabt klarhed over mange 
områder, som vi alle i dag-
ligdagen har tæt på os.

Efter en kort pause fort-
satte eftermiddagen med 
fokus på klima og miljø 
ved Martin Manthorpe fra 
NCC Construction. Martin 
fortalte, hvorledes NCC 
havde fokus på energifor-
bruget i egen virksomhed, 
og hvorledes verden frem-
adrettet vil se ud set fra 
NCCs vinkel. Der var i høj 
grad fokus på, at virksom-
hederne selv skal skabe nye 
løsninger og dermed for-
retningsmuligheder inden 
for klima og miljø.

Så var Martin Einfeldt fra 
Dansk Skovforening (og 
”Træ er miljø”) på banen 
med overskriften ”Træ 
gavner klimaet”. Martin 
forstod i den grad med 
godt humør og humor at få 
skabt fokus på, at træ er det 
mest miljøvenlige produkt 

at anvende i mange hen-
seender. Kampagnen ”Træ 
gavner klimaet” blev søsat 
på en god måde.

Kender du typen?
Efter disse mange spænden-
de indlæg sluttede efter-
middagen med et besøg af 
Christine Feldthaus, som 
mange kender fra TVs 
”Kender du typen?”.

Christine havde en stor 
opgave i at fastholde alles 
koncentration efter en lang 
dag, men den opgave blev 
løst til fulde. Med gejst, 

vilje, gå-på-mod og ikke 
mindst humor blev alle 
underholdt om, hvordan vi 
agerer som mennesker og 
hvor gennemskuelige vi tit 
er, når man ser os menne-
sker lidt fra afstand.

Dagen sluttede som 
vanligt af med en hyggelig 
middag og aften i selskab 
med tømmerhandlere og 
leverandører – og under-
holdning i form af statsmi-
nisteren imiteret af skue-
spiller Henrik Lykkegaard.

Søren Kroer, FUT.

Christine Feldthaus, kendt fra TVs 
”Kender du typen?”, havde ingen 
problemer med at fastholde salens 
opmærksomhed. Foto: Louise Strøbech.



4 FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2009

En krise er hvad man 
selv gør den til
Find ikke-kunderne, kig på kvaliteten 
og virksomhedens værdier og kom 
gennem krisen, opfordrede to af 
oplægsholderne på TUN’s årsmøde

Af Louise Strøbech

Der var både meget negati-
ve og meget positive røster 
omkring den nuværende 
situation med finanskrise, 
fyringer og nedsat forbrug 
hos Hr. og Fru Danmark, 
da TUN afholdt sit årsmø-
de på Hotel Nyborg Strand 
torsdag den 29. januar. 

En af de meget positive 
var chefkonsulent Sune 
Schackenfeldt fra den 
internationale konsulent-
virksomhed PA Consulting 
Group. Han talte for, at 
krisen er skabt i medierne 
og slet ikke eksisterer i den 
virkelige verden andet end 
i forbrugernes hoveder, 
hvilket kan føre til, at den 
meget omtalte finanskrise 
bliver en virkelig økono-
misk krise, hvis den ikke 
tages i opløbet.

På årsmødet beskrev han 
blandt andet de tre kende-
tegn, der gør virksomheds-
ledere og deres firmaer til 
vindere – noget som han 
opfordrede de 200 frem-
mødte TUN-medlemmer, 
samarbejdspartnere og leve-
randører til at efterfølge.

– De kan se, hvordan 
branchen udvikler sig. Ikke 
nu, men om et halvt år. De 
har tilpasset deres forret-
ningsmodel til den virke-
lighed, vi kan forvente om 

seks, tolv eller atten måne-
der. Og de er operationelt 
fleksible og forstår, hvad 
det er i deres virksomhed, 
der skaber værdi, og hvilke 
kunder der generer den 

største indtjening, sagde 
chefkonsulenten.

Få fat i ikke-kunderne
Efter årsmødet løsnede 
han slipset og fortsatte på 
tomandshånd med at ryste 
gode ideer ud af skjorteær-
met. Gode ideer til brug i 
tømmerhandler og bygge-
markeder, som efter hans 
mening ligner hinanden alt 
for meget.

– Branchen er jo dødssyg. 
Det er de samme varer, de 
samme kunder, de samme 
kedelige kataloger og de 
samme medarbejdere, der 
løber forvirrede rundt og 
ikke er til at få fat på. Hvor-
for er der ingen, der prøver 
at vinde ikke-kunderne som 
kvinderne, mænd med lan-
ge uddannelser, småbørns-
familierne og dem som 
mangler viden om, hvordan 
man bruger materialerne? 
Alle de pengestærke, dem 
der vil have en ’personal 
shopper’, børnepasnings-
ordning i byggemarkedet 
og vidensoplevelser. Dem 
som vil have, det skal være 
trendy, en oplevelse, en 
familietur at gå i bygge-
markedet, tordnede Sune 
Schackenfeldt. 

Bedre produkter 
til en bedre verden
Også kvalitet kom Sune 
Schackenfeldt ind på.

– Selvom der er en 
såkaldt krise, må vi gå væk 
fra at kigge på pris og i ste-
det kigge på kvalitet. Det er 
alligevel det samme crap, 
man kan købe i både Silvan 
og Bauhaus, og jo lavere 
pris, jo lavere overskud. 
Hvorfor ikke hellere skille 
sig ud og kigge på, hvor-
når tegnedrengen sidder 
løsest. Det gør den, når vi 
får børn, når vi køber hus 
og når vi bliver skilt, provo-
kerer Sune Schackenfeldt, 
der er vant til at være i 
skudlinjen. Eksempelvis har 
han flere gange fået hug 
af erhvervsfolk og erhvervs-

– De negative medier giver unødige panikreaktioner hos befolkningen og de 
dårlige ledere. Men krisen er ens for alle, så ager efter de nye betingelser i 
stedet for at være handlingslammet, var en af Sune Schackenfeldts beskeder til 
byggevarebranchen. Foto: Louise Strøbech.

Brug udfordringerne positivt:
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journalister for at fast-
holde, at mediernes snak 
om krise bliver selvforstær-
kende og dermed skaber 
en krise. Og at det er dén 
onde spiral, Danmark er på 
vej ind i. 

I forhold til kvalitet 
er Sune Schackenfeldt 
rørende enig med Anders 
Knutsen, tidligere topchef 
i Bang & Olufsen og i 2008 
kåret som Danmarks bedste 
bestyrelsesformand, som 
også talte på årsmødet.

Anders Knutsens mantra 
på årsmødet var ’Bedre 
produkter til en bedre 
verden’. Hans budskab var 
bl.a., at det handler om at 
gøre sig umage i forhold til 
kvalitetsprodukter, kunder-
nes tid, service, etik, moral 
og æstetik og at værne om 
sine værdier. For værdier 
skaber trofaste kunder, 
der kommer igen og ikke 
skifter forretning alt efter, 
hvem der har det bedste 
tilbud.

Hold fast i værdierne
Hans overbevisning er, at 
de virksomheder, der er 
hårdest ramt netop nu, 
er 50 % ramt af finanskri-
sen, mens 50 % handler 
om dårlig ledelse over en 
længere periode. En dårlig 
ledelse, der ikke kæmper 
på den lange bane og ikke 
har indset, at god kvalitet, 
branding og klare værdier 
er vejen frem.

– Hvis man ændrer virk-
somhedens værdier fra dag 

til dag, så har man ingen 
værdier, mens en virksom-
hed med stærke værdier 
har en stærk ledelse, der er 
til stede. Hvis man har stær-
ke værdier, så handler det 
om at passe på dem, for det 
er dem, der skaber loyale 
kunder og redder virksom-
heden i dårlige tider, sagde 
Anders Knutsen, der ikke 
begræder den nuværende 
finanskrise.

– Jeg ser med glæde, at 
de brodne kar forsvinder, 

og banditterne bliver rystet 
ned fra træerne, som han 
formulerede det, inden 
han opfordrede virksom-
hedslederne til ikke at lade 
sig rive med af den megen 
snak om krise.

– Man kan nøjes med at 
tænke krise om eftermidda-
gen. Formiddagen kan man 
så bruge til at tænke frem-
tid, sagde Anders Knutsen 
afslutningsvis.

■

De ca. 200 deltagere på TUN’s årsmøde fik noget at tænke over efter mere end tre timer i oplægsholdernes vold.

Hvorfor ikke blive
en del af løsningen?

Hvis du er elev indenfor salg, kontor eller lager er det en god idé
at blive medlem af det faglige fællesskab. For kun 95 kroner om måneden bliver du

sikret i dit elev- og arbejdsforhold, og samtidig får du en række fordele. 
Og så er det endda fradragsberettiget!

Ring på telefon 70 11 45 45 og hør nærmere, eller tjek ind på www.bygogbo-hk.dk

HANDEL
BYG & BO

Landsforeningen for byggemarkeder, trælasthandlere og møbelbutikker ra
sc

hg
ra

fi
k.

dk
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Jagten på kunderne:

Campingvogn, slik, 
flyers og konkurrencer
Der findes vel ikke noget mere træls end at komme ind 
i en periode, hvor der ikke er så meget at lave…

Af Christian M. Thomsen, 
Stark Silkeborg

Det var baggrunden for 
en idé, som gds-gruppen i 
Stark Silkeborg tog fat på 
for at få sat gang i omsæt-
ningen.

Vi fik lavet en flyer, som 
vi uddelte i områder, hvor 
husene godt kunne trænge 
til lidt renovering. Her 
kunne man krydse af, hvad 
man gerne ville have et til-
bud på, og så sende kupo-
nen tilbage til os portofrit.

Kunden blev så kontaktet 
af gds-gruppen med hen-
blik på et besøg, så man 
kunne få et overblik over, 
hvad man ønskede tilbud 
på og derefter foretage en 
opmåling eller eventuelt 
finde den rigtige håndvær-
ker, hvis man havde krydset 
af i rubrikken ”jeg ønsker 
totalpris fra håndværker”. 
Og det havde langt de fle-
ste.

Vi kontakter så en hånd-
værker fra vores kartotek, 
som derefter giver kunden 
en totalpris.

Dekoreret campingvogn
Som opfølgning af flyer-
kampagnen har vi købt en 
campingvogn, som er ble-
vet flot dekoreret. Sammen 
med vores lille bil og et 
stort beachflag vækker cam-
pingvognen opsigt, når vi 
en uge eller to efter holder 
ved det lokale supermarked 
og på ægte valgmanér agi-

terer for Stark og uddeler 
flyers til de voksne og slik 
til alle børnene.

Dette tiltag har foreløbig 
givet flere større tilbud og 
ordrer, og på sigt er for-
ventningerne store.

Til vores fire års fød-
selsdag havde vi lejet en 

hoppeborg og en mooncar 
racerbane samt opstillet en 
kran, så kunder kunne bli-
ve hejst ca. 29 meter op og 
se Silkeborg fra oven (det 
var meget populært!).

Sammen med Superwood 
havde vi fået en tømrer til 
at lave et Superwood lege-

hus, som ved lodtrækning 
blev udtrukket blandt alle 
de børn, som var til stede 
kl. 12.00. Legehuset blev 
derefter læsset på vores 
lastbil og sammen med 
vinderen kørt hjem til den-
nes bopæl. Det var også et 
meget populært indslag.

Messedeltagelse
Senest har vi deltaget i 
Silke borg-messen (ca. 
30.000 besøgende) med 
både en meget flot stand 
og vores campingvogn/bil 
som blikfang ved indkørs-
len til messen.

Vi kører også løbende en 
konkurrence under sloga-
net ”Få en byggekonto hos 
Stark og vind 25.000 kro-
ner!”. Vinderen af denne 
konkurrence udtrækkes på 
Silkeborg-messen 2009.

Jo, vi i gds-gruppen hos 
Stark Silkeborg sidder ikke 
og venter på kunderne. Vi 
kommer til dem!



FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2009 7

Vil du ud i verden?
- her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen

kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk



”En bekvem
        sandhed”Forestry Commission i Storbritannien, svarende til Skov- og 
Naturstyrelsen i Danmark, har lavet en film om skove og 
klimaforandringer. Filmen hedder ”A Convenient Truth”, hvilket 
på dansk kan oversættes til ”En bekvem sandhed”.

Se filmen på:
http://www.forestry.gov/multimedia/aConvenientTruth_256K_640_001.wmv/ aConvenientTruth_256K_640_001.wmv

Vi står over for en nærmest 
uoverskuelig udfordring for 
at imødekomme de globale 
klimaforandringer. Men 
den behagelige sandhed er, 
at vi har mulighederne for 
at tilpasse os og afværge de 
værste klima-scenarier.

Ifølge filmen ”A Conven-
ient Truth” finder vi løsnin-
gen igennem effektivt og 
bæredygtigt skovbrug samt 
øget brug af træprodukter. 
Filmen fortæller hvorfor og 
hvordan. 

Filmens budskab
Filmen handler altså om, 
hvordan verdens skovsektor 
kan hjælpe med at løse de 
globale klimaproblemer.

Filmens afsluttende 
opfordring er således: 
• Beskyt vores eksisterende 

skovarealer 
• Reducer afskovningen 
• Genskab verdens skov-

dække 
• Brug træ til energi 
• Brug mere træ som byg-

gemateriale 
• Vi skal bare tage fat 

Med rigtig planlægning 
er skovbrug og træproduk-
ter nogle af de vigtigste 

Figur 1. ”A Convenient Truth” 
er en film om skovbrug og 
klimaforandringer. Her ses en 
illustration fra filmen, der viser 
en af klimaproblemets løsninger 
- et træ! (Illustration: Forestry 
Commission).

Figur 2. Planlægning er nødvendig, for at vi kan tilpasse os et forandret 
klima. Træ og skovbrug indgår som vigtige dele af denne planlægning. 
(Illustration: Forestry Commission).

indsatsområder i kampen 
mod klimaforandringerne. 
Muligheden ligger lige for 
fødderne af os, vi skal bare 
tage fat. 

Se filmen
Se filmen ”A Convenient 
Truth” direkte ved hjælp 
af linket på denne side. Fil-
men varer ca. 15 minutter.

Besøg også Forestry 
Commission’s hjemme-
side http://www.forestry.
gov.uk/forestry/INFD-
6UMKAR, hvor du kan lære 
mere.   

God fornøjelse!

Træ gavner klimaet 
På www.trae.dk kan du 
lære mere om, hvordan 
træ kan tilbyde klimaløs-
ninger, der efterspørges 
verden over. Det kan du 
gøre via temasiden ”Træ 
gavner klimaet”. 
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www.trae.dk

TRÆ GAVNER
KLIMAET
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Beretning fra en træmand:

Mit arbejdsliv...
I sidste FUT-blad skrev Mogens 
Nielsen om lærlinge uddannelsen 
anno 1942. Her fortsætter han med 
beretningen om livet som udlært…

Efter endt militærtjeneste 
søgte jeg job ved at henven-
de mig til Dalhoff Larsen 
& Horneman (nuværende 
DLH) Trælast en gros 
Firma. De sørgede for at 
distribuere min ansøgning 
ud til samtlige tømmer-
handlere.

Jeg fik mange henvendel-
ser og valgte en stilling som 
forvalter hos C. Behrens, 
Bitchs Eftf., tømmerhandel 
i Islandsgade 13 på Amager, 
ejet af Harald Talstrup Møl-
ler (HTM). Det var en lille 
tømmerhandel, men med 
eget maskinsnedkeri.

Vi lavede vore egne lister 
og havde det største sorti-
ment af lister i København. 

Vi havde et forvalterkon-
tor, men bogholderi- og 
direktørkontor havde vi på 
Amagerbrogade 64-66, hvor 
vi også havde lejet nogle 
lagerskure inde i gården.

Træet kom med bane-
vogne til Amagerbro sta-
tion. Her blev træet losset 
over på hestevogne og kørt 
op til os af vognmand O. 
Thurah. Der var bl.a. en 
gammel kusk, som var tem-
melig fordrukken. Han 
standsede på sin vej op til 
os ved diverse købmænd, 
og det fortaltes, at til fyraf-
ten, når han var godt pløret 
til, så kunne hestene selv 
finde hjem - og de stand-
sede også for rødt trafiklys!

Vore kunder var mindre 
håndværksmestre og alle 
de kolonihaver, der fandtes 
over hele Amager. HTM var 
en god handelsmand. Han 
så en forretning i at købe 
alle fejlruller hos Tagpap-
fabrikken Jens Villadsen. 
Der var en hel lagerhal 
fyldt. Dem fik vi ind suc-
cessivt, købte dem for en 
slik og solgte dem med god 
fortjeneste. Men vi gjorde 
kunderne opmærksom på, 
at det var fejlruller.

Dundyne og sofacykel
HTM var meget agtet inden 
for branchen. Hvert efterår 
rejste han til savværkerne 
i Sverige og Finland for 
at tage pulsen på trælast-
markedet, og når han kom 
hjem, skrev han en artikel 
i det anerkendte Svensk 
Trävare Tidning om sin 
mening om forårets trælast-
priser.

Når HTM rejste i Sverige 
og Finland, kunne han ikke 
forlige sig med de heste-
dækkener, som de redte 
sengene med. Han havde 
derfor sin dundyne med i 
en særskilt kuffert, som han 
afleverede i receptionen og 
bad om at få redt sengen 
med sin egen dyne.

HTM havde, som en af 
de eneste privatpersoner i 
Danmark, en konto i Dan-
marks Nationalbank med 
tilhørende checkhæfte. 
Den stammede fra den tid, 
hvor han ejede Vanløse 
Tømmerhandel og havde 
diskonteringsret for veksler 
i Nationalbanken. Og når 
der skulle sendes check til 
en af vore større leverandø-
rer, skulle det altid være fra 
Nationalbanken.

HTM købte sig en sofacy-
kel med fjedrende forstel, 
som han var meget stolt 

Luftfoto af Høst & Lehmanns 
arealer ved Jyllingevej/Islevdalvej i 
Rødovre, 1991 – Mogens Nielsens 
arbejdsplads fra 1971-1990. I dag 

ligger bl.a. legetøjsforretningen 
Toys’r’Us på grunden.

...fortsættes næste side
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af. På den kom han hver 
formiddag og kørte så først 
hen til barberen. Da han 
ikke kunne lide at spise 
alene, inviterede han altid 
gæster til frokost og mid-
dag. Når han ikke kunne 
finde nogen at spise med, 
blev jeg inviteret. Vi spiste 
på de bedste restauranter 
i København, og bagefter 
betalte han en taxa til mig 
og min cykel. På den måde 
lærte jeg alle de bedre 
steder at kende. Jeg var jo 
alene i de år.

I 1957 brændte tømmer-
handelen ned til grunden. 
Man fandt aldrig ud af 
årsagen.

En idérig mand
Så rykkede tømmerhande-
len hen i lagerlokalerne 
på Amagerbrogade 64-66, 
og der blev opført et nyt 

maskinsnedkeri, hvor Ama-
ger Universitetscenter nu 
ligger. Det blev bygget af 
Christiani & Nielsen i røde 
mursten. Det blev senere 
eksproprieret, da univer-
sitetet skulle bygges og 
udløste en klækkelig erstat-
ningssum.

Bag ved vores lager-
skure lå dengang American 
Tobacco Kompagni. De 
fabrikerede cigaretter, og 
til det fik de tobak i store 
runde fustager lavet af træ. 
De var ca. 125 cm høje og 
125 cm i diameter.

Disse fustager blev nor-
malt kørt på lossepladsen, 
men HTM fandt ud af at få 
dem gratis med et læs ad 
gangen. Så slap fabrikken 
for lossepladsafgift.

Disse fustager havde vi 
en mand til at skille ad, og 
så solgte vi brædderne til 
emballagefabrikker. HTM 
fik også opsnuset en køk-
kenelementfabrik, hvor vi 
kunne købe deres fejlpro-
ducerede varer for en slik. 

Dem kom kolonihavefolket 
og købte af til deres hjem-
melavede køkkener.

I det lange løb var der 
ikke rigtig fremtid hos 
HTM, så i 1961 blev jeg 
ansat hos Østerbros Træ-
lasthandel og Pakkassefa-
brik på Lyngbyvej – som 
forvalter på deres lager-
plads ved Emdrup station.

Byger og bajere
Her var der lagerplads for 
banevognsvarer, hvor det 
meste af træet lå ude. Der 
var enkelte skure til de 
dyrere træsorter. Der var 
20 pladsarbejdere inddelt i 
sjak på to mand, som hjalp 
hinanden. Træet kom med 
banevogn til Emdrup sta-
tion, hvor det blev læsset 
over på en vogn og trukket 
ned på pladsen af vores 
traktor. Her læssede de 
samme to mand det af og 
lagde det på strøer i læng-
der. Til sidst lagde de et tag 
over af brædder.

Ordresedler på det, der 
skulle ekspederes videre, 
hentede jeg hver morgen 
på Lyngbyvej. Det passede 
så fint, at jeg fik morgen-
kaffe og rundstykker sam-
men med de andre funktio-
nærer.

Da alle varerne lå ude 
i det fri, kunne der ikke 
arbejdes i regnvejr, hvorfor 
alle søgte ly; folkene i deres 
frokoststue og jeg på forval-
terkontoret. Jeg har aldrig 
læst så mange bøger.

Når bygerne var ovre, var 
det ikke alle, der var ædru. 
De blev trukket i løn.

Alle arbejdede på akkord, 
og det var nogle meget ind-
viklede akkordregler, der 
gjaldt. Det var en del af mit 
arbejde at udregne akkor-
derne.

Efter et par år her holdt 
vores forvalter i hovedafde-
lingen op. Jeg fik jobbet, og 
vi fik ansat en anden forval-
ter til Emdrupvej.

På Lyngbyvej skulle jeg – 
foruden at lede og fordele 
arbejdet – også sørge for, at 
køretøjerne blev læsset og 
lægge kørselsplaner.

Med traktor til Sydsjælland
Vi havde en mindre lastbil 
og tre traktorer med 20 
anhængere. Anhængerne 
kunne vi læsse hjemme, 
mens traktorerne var ude 
at køre. Vi kom langt 
omkring. Somme tider helt 
ned til Sydsjælland. Sådan 
en tur med traktor tog det 
meste af dagen. Jeg kunne 
ikke rigtig se, at det kunne 
betale sig. Men det var ikke 
mit problem.

Vi havde også enefor-
handling af Tarketts Ege-
parket, som tømmerhand-
lere fra hele Sjælland kom 
og købte. Vi havde maskin-
snedkeri og pakkassefabrik, 
der dog ophørte, mens jeg 
var der. Vi havde også en 
lagerplads på Tuborg havn 
med en lagerforvalter. Her 
blev træ, der kom fra Sve-
rige med skib, lagret. Det 
var populært at tage ned og 

fortsat fra side 9:

På Mogens Nielsens første arbejdsplads efter militærtjenesten startede direktøren hver dag med et besøg hos barberen.
Samme direktør transporterede sig i øvrigt rundt på sofacykel. Arkivfoto: Echos/Review/Polfoto.
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besøge havneforvalteren. 
Hans kontor vendte ud 
mod Hellerup Havn. Han 
havde en stor søkikkert lig-
gende rullet ind i avispapir, 
og i den kunne vi se lige 
over i badeanstaltens dame-
afdeling, hvor de gik nøgne 
i vandet.

Den 31. juli 1969 lukkede 
forretningen på grund af 

de to direktørers (Holger 
og Knud Frederiksen) 
alder. Grunden på Lyng-
byvej var mange millioner 
værd, og forretningen kun-
ne derfor ikke sælges. Vare-
lageret inkl. eneforhandlin-
gen af Tarketts egeparket 
blev solgt til Victor Høst. Vi 
havde også en isenkrambu-
tik, og varelageret her blev 

solgt til den lokale isen-
kræmmer.

Nu kom jeg til a/s Super-
byg på Sengeløsevej i 
Tåstrup, som ekspeditions-
leder i deres byggevareafde-
ling. Men det varede kun et 
halvt år. De fik et rationali-
seringsfirma til at lave det 
hele om, og så var der ikke 
plads til mig.

Så til Victor Høst
Den 15. juni 1971 blev jeg 
ansat som ekspeditionsle-
der hos Victor Høst, Carl 
L. Lehmanns Eftf., (HL) 
Tømmerhandel, Jyllingevej 
336 i Rødovre.

Dette firma havde specia-
liseret sig i store plankedi-
mensioner op til 4x9” og 
tømmerdimensioner op til 
9x9”, plus eneforhandlin-
gen af Tarketts egeparket.

Alt dette kom tømmer-
handlerne fra hele Sjæl-
land og Lolland Falster og 
købte. Foruden havde vi en 
del store byggefirmaer, som 
fik deres leverancer hos os.

...fortsættes næste side

En del af den udendørs lagerplads høs Høst & Lehmann.

Fabriksvej  .  Pindstrup  .  8550 Ryomgård  .  Tel. 8974 7474  .  Fax 8974 7496  .  novopan@novopan.dk  .  www.novopan.dk

Basis for høj kvalitet

Hver eneste NOVOPAN spånplade er resultatet af mange års erfaring og knowhow kombineret
med et optimeret produktionsapparat, råvarer af højeste kvalitet og løbende produktudvikling.

Det er din garanti for, at du til enhver tid arbejder med det allerbedste grundlag
for en stærk og holdbar løsning. Så bestil ikke bare spånplader, bestil NOVOPAN.
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Direktør Bernhard 
Østkjær fra Høst & 
Lehmann var en 
kendt og respekteret 
branchemand. På 
udklippet her fra 
Puff nr. 3-1985 
omtales hans tildeling 
af prisen ”Årets 
Træmand”.

Vores direktør hed Bern-
hard Østkjær (BØ), og 
vores prokurist hed Henrik 
B. Rasmussen (HBR).

Lagerforholdene var ikke 
optimale. Selve lagerplad-
sen var anlagt i tyverne, og 
det var gjort godt efter dati-
dens forhold. 

Vi havde to lagerhaller, to 
lagerskure og en meget stor 
tømmerplads. De to lager-
haller – nr. 1 og 2 – var 
høje nok til, at brædderne 
kunne stå på højkant, og 
var inddelt i fag to og to 
over for hinanden. I hvert 
fag kunne der stå indholdet 
af en hel banevogn. Ud for 
hver to fag var der en seks 
meter høj port, og menin-
gen var, at brædderne stod 
stablet uden for i meget 
store stabler for at lufttørre, 
inden de blev båret ind på 
lager. Dengang var det ikke 
lagertørt fra savværkerne.

To jernbanevogne dagligt
På pladsen havde vi en 
stump jernbanespor, hvor-
på der kunne stå to jern-
banevogne. Dem kom DSB 
med på blokvogne, og vi fik 
to om dagen.

De to lagerskure var 
beregnet til planker, altså 
større dimensioner, der lå 
ned. Af de to lagerhaller 
var nr. 1 beregnet til u/s 
(1., 2. og 3. sort) og nr. 2 
var beregnet til Vta (5. 
sort). Forskalling og tag-
brædder lå udenfor. Der lå 
også en hel del banevogns-
pakker, der blev solgt i hele 
pakker til kunderne.

Alt det udendørs træ var 
dækket af presenninger, 
og vi havde konstant 300 
presenninger i brug. Disse 
presenninger blev tilset og 
passet af en af en af vore 
underforvaltere, der tillige 
eftertalte alt det træ, der 
indgik på lager.

I hal 1 og 2 stod dimen-
sionerne hulter til bulter 
mellem hinanden, så det 
var til tider svært at huske, 
hvor det forskellige stod. 
Det lavede jeg en plan for, 
så det stod efter hinanden 
med ¾ x 3-4-5” etc. Og 1 

x 3-4-5” etc. Men det var 
et langtidsjob at rokere 
rundt med varerne. Det tog 
således to år, før alt var på 
plads.

På det tidspunkt begynd-
te gipsplader at komme 
frem, så det måtte vi også 
have på lager. Men vi havde 
faktisk ikke faciliteter til 
det, så gipspladerne blev 
anbragt under presennin-
ger langs med vores plan-
keværk. Det havde gipspla-
derne ikke godt af…

Arbejdet begyndte kl. 7. 
BØ og HBR kom kl. 8. BØ 
havde bestemt, at vore egne 
biler skulle være læsset og 
ude kl. 8, men det var ikke 
altid let med de vanskelige 
lagerforhold. Samtidig var 
gården tit fuld af fremmede 
lastbiler, der skulle hente 
varer til vores kunder.

Når det kneb, sendte vi 
vores biler op i den anden 
ende af pladsen, hvor de 

ikke kunne ses fra kontoret. 
Der læssede vi dem færdig 
og sendte dem så afsted ud 
af vores bagport.

Til at læsse de forskel-
lige varer havde vi to ældre 
trucks, hvoraf den ene tit 
var i stykker. Det gjorde 
ikke det hele lettere.

BØ tog gerne en tur 
rundt på pladsen hver for-
middag. Fandt han noget, 
der mishagede ham, strøg 
han ind på kontoret. Når 
han kom tyggende på en 
tændstik og hatten bag i 
nakken op ad gangen, vid-
ste vi, at der var noget galt. 
Han for ind til HBR og 
påtalte, hvad der var galt, 
og så var det HBRs opgave 
at sige det videre.

Tungen lige i munden
På et tidspunkt strejkede 
pladsfolkene, og da bane-

fortsat fra
side 11:

Prokurist og senere direktør 
Henrik B. Rasmussen fra 
Høst & Lehmann gav den 
også som fotomodel – her 
fotograferet til et Glasuld-
løsblad.
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vognene skulle tømmes, tog 
en af vore underforvaltere 
og jeg hver sin truck og gik 
i gang. Men det var ikke 
rart. Den ene banevogn 
var med store dimensioner 
i tømmer – 9x9” og op 
til ti meter lange. Det var 
med at holde tungen lige 
i munden og ramme lige 
på midten med gaflerne, 
ellers tippede det hele. Og 
så vaklede man af sted med 
tømmeret.

På et andet tidspunkt 
skulle vi have en ny lastbil. 
I stedet for at tale med os, 
der arbejdede med vog-
nene til daglig, så valgte 
direktion og bestyrelse at 
anskaffe en Unimog med ti 
tilhørende anhængere. Dis-
se anhængere var smallere 
end almindelige lastbillad, 
der kunne tage to almin-

delige banevognspakker 
ved siden af hinanden. Til 
de nye anhængerne måtte 
vi pakke træet om. Det var 
besværligt.

I 1973 fik vi bygget to 
tillægshaller til hal 1 og 2, 

så vi kunne få nogle flere 
varer i tørvejr.

Fyret – og genansat
I slutningen af 1974 kom 
en af de tidligere ansatte 

(ham, jeg havde afløst) 
og spurgte om job – med 
det resultat, at jeg fik min 
afsked pr. 1. januar 1975, 

...fortsættes næste side

Parador Danmark A/S | A.C. Illums Vej 8 | 8600 Silkeborg | Tlf. +45 86 82 70 80 | Fax +45 86 82 70 40 | info@parador.dk | www.parador.dk

• 147 typer massive trægulve
• 163 typer laminatgulve
• 132 typer lamelparket
• 6 typer terrasseplanker
• 189 typer væg- og loftpaneler
• 100% PEFC
• Design
• Innovation
• Dybt og bredt udvalg
• ProAir system
• ArtPrint teknologi
• 4 sidet click-system
• Altid frit leveret
• Aldrig anbrudstillæg
• Made in Germany

Et kig ind i en af 
lagerhallerne hos 

Høst & Lehmann i 
Rødovre.
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fortsat fra side 13:

Personalebillede fra Høst & Lehmann, 1979. Mogens Nielsen (rød pil) og de øvrige fulgte datidens mode – profilbeklædning var endnu ikke indført. Firmaets 
daværende direktør Henrik B. Rasmussen ses ved den blå pil.

og han blev ansat til mit 
job. Vedkommende var i 

øvrigt en rødhåret hystade, 
der kun blev et par år. Så 
skred han til et andet job 
og en ny mand blev ansat.

Jeg havde seks måneders 
opsigelse, så jeg fik en 
retrætepost i bogholderiet. 
Efter tre måneder blev jeg 
genansat med samme løn 
og anciennitet.

Nu skrev jeg fakturaer 
på EDB, ordnede pladsfol-
kenes akkordlønninger og 
virkede som reserve ved 
telefonekspedition af kun-
derne.

På et tidspunkt afløste 
Henrik B. Rasmussen 
(HBR) Bernhardt Østkjær 
(BØ) som direktør. HBR 
var en dygtig trælastmand, 
men han ville helst lave alt 
selv. Indkøb, kalkulationer 
og statistikker. Han udde-
legerede ikke og gav ikke 
folk et ansvar.

Virksomheden (HL) 
havde givet et pænt over-
skud hvert år, men perso-
nalet fik aldrig regnskabet 
at se. Derfor rekvirerede 
jeg regnskabet fra aktiesel-
skabsregisteret. Det var da 
rart at se, hvordan det gik.

HL havde fra tid til 
anden opkøbt lageret fra 
tømmerhandlere, der luk-
kede af forskellige årsager, 
bl.a. Hovedstadens Trælast 
og Østerbros Trælasthan-
del. Lagrene blev købt for 

en slik og puttet ind mel-
lem vores øvrige lagervarer. 
Det var en god forretning.

Betalte gildet
Aktierne i HL ejedes af 
familien Overgård. De eje-
de også adskillige ejendom-
me og Tåstrup Trælasthan-
del (TT), der havde kørt 
med underskud i adskillige 
år. I stedet for at lade TT 
gå konkurs bestemte fami-
lien, at HL skulle overtage 
TT – og gælden.

Det kostede HL det 
meste af egenkapitalen. 
Branchen var fuld af beun-
dring over, at vi betalte gæl-
den, men syntes, at det var 
noget overdrevet.

Det bevirkede, at HL 
kørte med underskud i 
årene fremover, og på et 
tidspunkt blev det for bro-
get for familien Overgård, 
så de solgte deres aktier 
til trælastgrossistfirmaet 
Dalhoff Larsen og Horne-
man (DLH). HBR forblev 
direktør. Det første, DLH 
i øvrigt bad om var, at HL 
overførte nogle millioner 
fra vores kassekredit. HBR 
var chokeret!

I 1988 fik vi bygget en 
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stor dobbelthal med seks 
meter til loftet. Nu kunne 
vi få isolering, forskalling 
og hele banevognspakker 
under tag.

I 1989 var Snedkerme-
strenes Træ- & Finerskæreri 
(STF) truet af lukning, og 
HBR troede, at vi kunne 
gøre som vi plejede, nemlig 
købe varelageret. Men DLH 
bestemte, at vi skulle købe 
firmaet. Vi fik alle deres 
medarbejdere over, og vi 
blev nødt til at bygge en 
etage oven på kontoret.

Med overtagelsen af STF 
kom der en helt anden ånd 
over HL. 

Efterløn – intet valg
STF var vant til at sælge til 
storentreprenører til meget 
små priser, og HBR kunne 
ikke styre dem. Han valgte 
derfor at sige sit job op 
efter 42 år hos HL.

Så fik vi en ny direk-
tør, Finn Toft (FT). Han 

startede med at have alle 
personalemedlemmer én 
ad gangen inde til samtale 
om fremtiden. Jeg var også 
inde, og det første han 
spurgte om var, om jeg hav-
de overvejet at gå på efter-
løn. Det havde jeg ikke. Jeg 

var da 64 år gammel. Så 
var FT desværre nødt til at 
opsige mig, idet firmaets 
fremtidige politik var at 
satse på de unge. Jeg var 
chokeret. Jeg var slet ikke 
indstillet på at holde op, og 
det tog mig flere måneder 
at komme over det. Jeg 
havde seks måneders opsi-
gelse, så den tid skulle jeg 
være der.

Da jeg havde været der 
tre måneder efter opsigel-
sen, blev jeg kaldt ind til 
FT, hvor jeg blev genansat 
til samme løn, og arbejde 
og med samme anciennitet.

Men det varede kun til 
oktober 1990. Så besluttede 
DLH at lukke HL, da fir-
maet blev ved med at give 

underskud. Jeg blev på ny 
opsagt. Men denne gang 
gav det ikke samme chok, 
og jeg blev hjemmegående 
efter 20 år hos HL.

Jeg fik seks måneders 
løn plus yderligere seks 
måneders løn, som over-
enskomsten mellem For-
eningen af Arbejdslederne 
og Arbejdsgiverne sagde 
– og alt sammen plus ferie-
penge. Herefter overgik jeg 
til efterløn, indtil jeg blev 
67 år.

DLH havde i øvrigt 
besvær med at sælge den 
store grund. Den lå hen i 
flere år, og det har uden 
tvivl været dyrt. Til sidst 
fik de grunden afsat til 
Toys’r’Us, der rev alle byg-
ninger ned undtagen kon-
torbygningen – også den 
nye dobbelthal. Og det var 
uforståeligt, idet de straks 
byggede en næsten identisk 
lagerhal...

Mogens Nielsen

Mogens Nielsen
anno 2008.

Kan nogen huske, at der i 1986 på 
Mommark Handelskostskole var et 
kursus, som tilbød FUTer at kunne 
beherske ”anvendelse af små data-
maskiner”?

At man i 1987 kunne se, at FUT-
medlemmer skrev i bladet, ”jeg 
mangler et job”, efter endt praktik-
ophold på savværk i Sverige?

Er der nogen, der kan huske disse 
indlæg? Næppe mange. Men nu er 
der hjælp på vej.

FUT har lagt – og vil i forbindelse 
med de næste udgivelser lægge flere 
– af vore gamle medlemsblade ud 
på hjemmesiden. Forhåbentlig til 
glæde for alle vore medlemmer.
Der er rigtig mange gode indlæg.



FUT tager pulsen på…

Generalkonsulatet 
i Hamburg
FUT har været på besøg på 
Generalkonsulatet i Hamburg for 
at få indsigt i danske firmaers 
muligheder på det tyske marked 
inden for bygge og anlæg.

På Generalkonsulatet fik 
FUT fornøjelsen af at inter-
viewe Christiane Plischke, 
der som eksportrådgiver og 
sektorspecialist inden for 
byggeri og anlæg rådgiver 
danske virksomheder, der 
ønsker at træde ind på det 
tyske marked. I den forbin-
delse er hun også medko-
ordinator på NordBau Mes-
sen, som løber af stabelen 
10.-15. september 2009 og 
er Nordtysklands største 
fagmesse for fagfolk og pri-
vate. Her er Generalkonsu-
latet repræsenteret med en 
dansk fællesstand.

Danmarks Eksportråd har 
ligeledes en hjemmeside, 
hvor de kan være behjæl-
pelige med henvisninger 
og meget mere. Alt dette 
er at finde på hjemmesiden 
http://www.eksporttiltysk-
land.um.dk/da.

Den tyske bygge- og 
anlægsindustri
Byggeindustrien i Tysk-
land er med 55 % af alle 
investeringer den største 
bidragsyder til den tyske 
økonomi. Den tyske byg-
gesektor beskæftiger over 
to mio. personer, hvilket 
understreger størrelsen af 
det tyske marked. Efter fle-
re års nedtur oplevede den 
tyske byggebranche i 2007 

igen stabile vækstrater. Og 
da Tyskland er Danmarks 
største eksportmodtager, 
skaber de stabile vækstrater 
i Tyskland flere muligheder 
for danske virksomheder.

Inden for den tyske byg-
geri- og anlægssektor er 
der flere tendenser og 
markedstrends, som gør 
sig gældende og påvirker 
branchen. I det følgende vil 
enkelte af dem blive truk-
ket frem.

Et område, der i høj 
grad præger den samlede 
aktivitet i byggesektoren, er 
de offentlige investeringer 
i bygninger og moder-
nisering af f.eks. skoler, 
børneinstitutioner, sports- 
og fritidsanlæg, vandrens-
ningsanlæg og infrastruk-
tur. I kraft af meget trængte 
offentlige budgetter, som 
byggebranchen naturligvis 
erkender, lægges der fra 
branchens side op til en 
forstærket involvering af 
den private sektor under 
formen ”Public Private 
Partnership, PPP”. Gennem 
et langsigtet samarbejde 
mellem det offentlige og 
den private sektor skal pro-
jekter inden for den offent-
lige infrastruktur kunne 
realiseres og gennemføres 
mere effektivt.

Tyskerne er meget foku-
serede på miljø- og energi-

rigtigt byggeri, og dette 
segment – såvel nye byg-
ninger som energisikring 
– er interessant for danske 
firmaer. Restaureringstræn-
gende bygninger udgør 
også et attraktivt område. 
Der bliver således investeret 
store summer i renovering 
af såkaldt ”Altbau”. I øst 
udgør sanering og reno-
vering af beboelsesejen-
domme ligeledes en stor 
del af de samlede udgifter, 
da boligbestanden 
er gammel 
og dårlig 
vedligeholdt. 
Saneringsfor-
anstaltninger-
ne forventes 
at tiltage mere 
end nybygge-
riet frem til 2010.

Det Danske 
Generalkonsulat
Christiane Plischke har 
arbejdet for Generalkonsu-
latet siden år 2000. Hun er 
uddannet som cand. mag. i 

nordisk sprog, sprogviden-
skab og europæisk etnologi 
(universitetet i Kiel). Der-
udover behersker Chri-
stiane tysk, dansk, svensk 
og engelsk. Dette har givet 
hende stor indsigt i de kri-
terier, der gør sig gældende 
for at opnå succes på tyske 
marked. Og med hendes 
sprogkundskaber (flydende 
dansk!) og tyske rødder er 
Christiane en kompetent 

rådgiver og samar-
bejdspartner for 
danske virksom-
heder.

En af Gene-
ralkonsulatets 
fornemste opga-
ver for danske 

virksomheder er 
at yde partnersøgninger og 
markedsundersøgelser for 
at klarlægge grundlaget for, 
om den enkelte virksom-
hed kan opnå den ønskede 
succes på det tyske marked. 
Hvis disse kriterier opfyl-
des, kan Generalkonsulatet 
endvidere være behjælpelig 
med at forestå de indleden-
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de kontakter til de enkelte 
mulige samarbejdspartnere, 
grossister eller agenter. 
Det kan bl.a. ske via brev, 
og da dette brev bærer det 
officielle Danmarks ”segl” 
er det en virkningsfuld dør-
åbner.

Ydermere tilbyder Gene-
ralkonsulatet at deltage 
i de første møder for at 
nedbryde de sproglige og 
kulturelle barrierer, der 
eventuel kan være en hæm-
sko i starten.

Danske virksomheder 
med en omsætning på 
under 50 millioner DKK pr 
år og færre end 50 ansatte 
kan via Danmarks Eks-
portråd, der hører under 
Udenrigsministeriet, søge 
om medfinansiering af 
eksportstartpakker. En eks-
portstartpakke indeholder 
35 timers rådgivning og 
bistand, og ved godken-
delse ydes der tilskud på 
50 %. Timeprisen er fastsat 
af Danmarks Eksportråd til 

780,00 DDK pr. time.
Der er mange danske 

firmaer, der eksporterer 
til Tyskland eller ønsker 
at blive aktive på det tyske 
marked. Danske virksom-
heder, ikke mindst inden 
for komponent/
elementom-
rådet samt 
virksom-
heder med 
energi- og 
miljørigtige 
koncepter og 
løsninger, har 
gode muligheder på det 
tyske marked.

Det er realistisk at regne 
med hård konkurrence 
på det tyske marked, både 
hvad angår diversifikatio-
nen og kvaliteten i udbud-
det og på priserne. Ekspor-
tører til det tyske marked 
skal være godt forberedte 
og have den tekniske doku-
mentation i orden, herun-
der afklare eventuelle god-
kendelsesforhold, inden 

man introducerer pro-
duktet. Generalkonsulatet 
rådgiver og støtter virksom-
hederne både sprogligt og 
kulturelt, samtidig med at 
de kan bistå med at under-

søge godkendelses-
forhold m.m.

Der er store 
regionale for-
skelle, hvor der 
nok må påreg-
nes vanskelige 
afsætningsfor-

hold i det østlige 
Tyskland, hvor konjunktu-
rerne er mest trængt, og 
hvor især håndværksmæs-
sige ydelser ofte er væsent-
ligt billigere. Derudover er 
udviklingen i den sydtyske 
byggesektor bedre end den 
nordtyske.

NordBau-messen i 
Neumünster
NordBau-messen, som 
finder sted i Neumünster, 
er Nordtysklands største 

fagmesse. Generalkonsu-
latet har – for 33. år – en 
fællesstand på messen, hvor 
interesserede danske virk-
somheder har mulighed for 
at deltage. Her promoveres 
danske virksomheder i fæl-
lesskab og skaber dermed 
synergieeffekt og forøger 
opmærksomheden på pro-
dukter fra Danmark. I 2008 
deltog 27 danske udstillere 
på fællesstanden.

Den gode placering på 
messen samt en komplet 
markedsføringspakke er i 
høj grad medvirkende til, at 
messen bliver en succesrig 
oplevelse for udstillerne. 
Danmarks Generalkonsu-
lat i Hamborg planlægger 
standen og organiserer 
markedsføringstiltag i tæt 
samarbejde med Jan Hes-
selberg, NordBaus agent i 
Danmark.

...fortsættes næste side
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moland byggevarer a/s
tlf.: +45 96 14 50 00

e-mail: moland@moland-skive.dk
 www.moland-skive.dk

● Celledøre

● Designdøre

● Formpressede døre

● Massive døre

● Brand- / lyddøre

● Skydedøre

● Dag til dag levering
● Direkte levering på byggeplads - uden merpris
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En ung rejser ud:

Fra Nordjylland 
til Hamburg
På det danske Generalkonsulat i 
Hamburg mødte vi nordjyske Helle, 
der er rejst ud for at opleve verden.

I forbindelse med sin 
uddannelse har Helle 
Sørensen valgt at bruge et 
år som trainee i bygge- og 
anlægs afdelingen på Gene-
ralkonsulatet i Hamburg.

De fleste gyser ved tan-
ken om tysk, tyske verber 
og det tyske sprog, men 
sandheden er, at Tyskland 
er alt andet end det, de 
fleste går og tænker om det 
tyske. Denne artikel anskue-
liggør alle de muligheder, 
der ligger og venter den 
der tør rejse ud og opleve 
verden. Og verden behøves 
ikke at være flere hundrede 
eller tusinde kilometer væk; 
blot 180 km fra den dansk/ 
tyske grænse er man godt 
på vej til at påbegynde sit 
livs rejse, med minder for 
resten af livet.

Vi bad Helle fortælle lidt 
om, hvem hun er, og lidt 
om hendes baggrund.

Praktikophold i Tyskland
Jeg hedder Helle Sørensen 
og er født og opvokset i 
Nordjylland. Jeg er 27 år 
og har en bachelor i tysk 
og fransk, og studerer på 
nuværende tidspunkt cand. 
ling. merc. i tysk på han-
delshøjskolen i Århus.

Jeg afslutter mit etårige 
praktikophold på General-
konsulatet pr. 31. januar 
2009, hvorefter jeg skal 
tilbage til handelshøjskolen 
i Århus for at afslutte min 

kandidatuddannelse med 
aflevering af speciale.

Hvad fik dig til at søge en
trainee-stilling ved generalkon-
sulatet i Hamburg?
Jeg havde længe vidst, at 
min praktik skulle foregå 
i Tyskland. Jeg ønskede at 
finde en praktikplads inden 
for udenrigsministeriet / 
Danmarks Eksportråd. Jeg 
følte, at jeg dermed kunne 
blive garanteret relevante 
og udfordrende arbejds-
opgaver og ikke risikerede 
et job, hvor jeg kun skulle 
hente kaffe og tage kopier.

Derudover kunne en 
praktikplads hos det dan-
ske Generalkonsulat give 
mulighed for at anvende 
mine teorier fra mit stu-
dium i praksis. Desuden 
ønskede jeg at opnå bedre 
kendskab til det tyske mar-
ked samt forbedre mine 
tyskkundskaber.

Jeg syntes, at det er utro-
ligt vigtigt, at jeg i løbet 
af min uddannelse (især 
inden for mit studieom-
råde) får erhvervserfaring. 
Og det føler jeg virkelig, 
at jeg har opnået gennem 
min praktik her på Gene-
ralkonsulatet.

Hvordan var mødet med den 
tyske kultur?
Arbejdsmæssigt oplever jeg, 
at kontakten til virksomhe-
derne i Tyskland kan være 
lidt sværere end i Danmark. 
Derfor er det ofte en fordel 
for danske virksomheder 
at benytte Generalkonsu-
latet til eksportstart eller 
lignende, da f.eks. et brev 
fra Generalkonsulatet med 
kongekrone og segl er 
en døråbner hos de tyske 
virksomheder og myndig-
heder. Derudover er den 
tyske kultur mere formel i 
forhold til Danmark. Man 
holder stadigvæk meget på 
formerne her, man adresse-
rer vedkommende med hr., 
frue, doktor eller professor, 
og det er man ikke vant til 
fra Danmark. Tyskerne er 
utrolig omhyggelige – en 
aftale kl. 10.00 er en aftale 
kl. 10.00, og man møder 
velforberedt, ikke noget 
venstrehåndsarbejde.

Hvordan fandt du et sted at bo 
i Hamburg? 
Jeg søgte på nettet og fandt 
en lejlighed, som jeg deler 
med tre tyskere. Jeg boede 
dog på kollegium den før-
ste måned inden jeg fandt 
lejligheden. Vi har alle fire 
hvert sit værelse og deles så 
om opholdstue, køkken og 

For danske virksom-
heder, der befinder sig 
i opstartsfasen med eks-
port til Tyskland, er det 
en oplagt mulighed at 
deltage på den danske 
fællesstand. Her kommer 
man i kontakt med nye 
kunder og får mulighed 
for at skabe kontakter og 
opbygge netværk. Både 
nye udstillere såvel som 
tidligere deltagere kan 
have gavn af den synergi-
effekt, som en dansk fæl-
lesstand giver.

Markedsføringen, som 
Generalkonsulatet står 
for, omfatter bl.a. en fæl-
les brochure med præ-
sentationer af de danske 
virksomheder, direct-mail 
kampagner før messen 
til relevante kundegrup-
per, pressemeddelelser, 
planlægning af en ”dansk 
aften” for udstillerne og 
deres tyske kunder m.m.

Forventninger til 2009
Byggesektoren er som 
bekendt uhyre konjunk-
turfølsom, og den nuvæ-
rende finanskrise påvir-
ker således også denne 
sektor. Prognoserne for 
2009 har ellers været 
positive, men de tyske 
virksomheder mærker i 
høj grad følgerne af den 
økonomiske tilbagegang 
på verdensmarkedet. Det 
er især i industrien samt i 
engros- og detailhandlen, 
at stemningen er negativ, 
hvorimod de tyske for-
brugere (endnu) er posi-
tivt stemte.

Interesserede virksom-
heder, der vil vide mere 
om mulighederne i Tysk-
land, er selvfølgelig vel-
komne til at tage kontakt 
til Christiane:

Danmarks
Generalkonsulat
Att.: Christiane Plischke
chrpli@um.dk
Tlf. +49 40 4140 0539

fortsat fra side 17:
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badeværelse. Det har fun-
geret over al forventning, 
og jeg har ved at bo på den 
måde mødt nye mennesker, 
som er blevet mine venner.

Hvad er dine arbejdsopgaver 
på Generalkonsulatet?
Min arbejdsdag på General-
konsulatet er utrolig vari-
eret. Jeg er blandt andet 
med til at arrangere møder 
med danske og tyske for-
retningsfolk/myndigheder. 
På disse møder kortlægger 
vi, hvilke muligheder den 
enkelte virksomhed og 
deres produkter har for at 
få succes på det tyske mar-
ked.

Efter indledende samta-
ler kan vi tilbyde partner-
søgning for den enkelte 
virksomhed, hvor vi scan-
ner markedet for poten-
tielle samarbejdspartnere. 
Næste step er, at vi kan 
tilbyde kontakt til de virk-
somheder, vi har fundet via 
partnersøgning.

Er dine forventninger til prak-
tikopholdet blevet indfriet? 
Jeg havde høje forvent-
ninger til praktikopholdet 
på Generalkonsulatet. Det 
skulle være udfordrende 
og spændende, og disse 
forventninger er blevet ind-
friet. Mine arbejdsopgaver 
bærer præg af den store 
tillid, som Generalkon-
sulatet viser mig gennem 
mange forskellige opgaver. 
Jeg har fået mulighed for 
at benytte mine redskaber 
fra mit studium samt fået 
nye redskaber og opnået et 
stort markedskendskab.

Igennem mine arbejds-
opgaver i praktikforløbet 
og planlægning af messer 
føler jeg mig godt rustet til 
arbejdsmarkedet. 

Hvordan var mødet med 
byggebranchen – er det, hvad 
du troede det var?
Branchen er meget større, 
end jeg troede, det er en 
meget bred sektor. Jeg må 

ærligt ind-
rømme, at 
jeg troede 
denne sek-
tor var meget 
tør at arbejde med, men 
jeg blev positivt overrasket 
over, hvor spændende det 
er. Det har været utrolig 
udfordrende at arbejde 
med, da det er en sektor 
med masser af dynamik og 
udvikling. Dette har jeg 
helt sikkert kunnet mærke 
gennem mit snart etårige 
praktikophold, hvor der 
har været mange og meget 
varierende opgaver at tage 
fat i.

Har du nogle gode råd til 
andre unge, der ønsker at rejse 
ud – og hvorfor de netop skulle 
vælge Tyskland?
Tyskland er Danmark stør-
ste eksportmarked. Det 
giver en masse erfaring 
med et udlandsophold, 
at være selvstændig, mere 
motivation og gå-på-mod. 

Som tiden skrider 
frem og man lykkes 
med sine opgaver, 
retter man ryggen 

og bliver fyldt med selvtil-
lid. Man skal da heller ikke 
glemme, at det ser godt 
ud på ens CV, at man har 
haft et udlandsophold. 
Man udvikler sit netværk, 
som man måske kan drage 
nytte af senere hen i livet. 
Samtidig får man en masse 
nye redskaber med hjem i 
bagagen, der kan benyttes 
hjemme i Danmark.

Men et udlandsophold 
handler efter min mening 
ikke kun om at opnå erfa-
ring inden for sit arbejds-
felt. Man udvikler sig selv, 
man kommer væk fra 
hverdagen derhjemme og 
opdager helt nye sider/
egenskaber af sig selv til 
senere brug i livet. Så min 
opfordring til alle, der har 
lyst til at rejse ud, er:

Gør det! Det vil I aldrig 
fortryde!

@
Nyheder fra FUT

direkte på din mail!

Få sidste nyt om FUTs arrangementer 
– virksomhedsbesøg, studierejser, 
elev-events m.m. – samt anden rele-
vant information fra DIN forening... 
direkte på din mail!

Bliv opdateret før de andre, få tip om 
nye arrangementer, bliv mindet om til-
meldingsfrister etc.

Det er nemt at melde sig til. Du skal 
bare klikke ind på

www.fut.dk

Kom på Kom på 
’overlevelsestur’’overlevelsestur’

med FUTmed FUT
Nu giver FUT dig mulighed for
at gå Bubber & BS i bedene.

I næste blad løfter vi sløret for 
en spændende weekend på
Skive Kaserne – under åben 

himmel med masser af 
udfordringer.

Glæd dig!
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Det skrev FUT-bladet
ikke for 40 år siden...
...men som 
det ses af 
udklippet, 
kom det 
med i 1993.

Da den første 
Elevtur Sverige 
blev afholdt tilba-
ge i 1969, kunne 
deltagerne opnå 
at få rejsepen-
gene tilbage, hvis 
de efter turen 
indleverede en 
rejserapport, og 
denne rapport så 
blev præmieret af 
et udvalg.

Referatet her, 
som første gang 
blev offentliggjort 
i FUT-blad 4-1993, 
blev ikke præmi-
eret. Men det er 
morsom læsning...

Husk at du kan se mange af deHusk at du kan se mange af de
gamle FUT-blade som pdf-filer på www.fut.dkgamle FUT-blade som pdf-filer på www.fut.dk



Det er vigtigt, at man sør-
ger for at være ajour med 
udviklingen inden for vores 
metier. Nu kan du besøge 
et dansk whisky-destilleri 
med FUT.

Opdatér din
produktviden:

Besøg 
et dansk 
whisky-
destilleri

Da whisky oftest opbevares 
på TRÆ-fade, så er det vel 
naturligt, at det kræver et 
FUT-besøg. Man skal jo 
kende alle sider af produk-
terne…

Bryghuset Braunstein 
er et mikrobryggeri og 
mikrodestilleri, som har til 
huse i et gammelt pakhus 
på Køges hyggelige indre 
havn. Bryghuset har et 
arrangements-område i 
direkte forbindelse med 
selve bryggeriet.

Pakhusets åbne plan og 
glasvægge sikrer, at man 
som gæst kan følge øllets 
og spiritussens tilblivelse. 

...fortsættes næste side
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Nice-2-know info:

Var du klar over, at man 
dufter til en whisky ved 
at holde glasset let på 
skrå og dufte fra toppen af 
glassets åbning. Og ikke 
som ved vine: ved bunden 
af åbningen?

Elevtur Sverige ’09 
er flyttet

Årets Elevtur Sverige er i støbeskeen, men af tekniske 
årsager har vi været nødt til at flytte turen.

Vi forventer, at turen vil finde sted i uge 25, men hold øje 
med vores hjemmeside www.fut.dk, hvor vi offentliggør dato 

og program, så snart det er endeligt på plads.

Vi glæder os til at se en masse friske unge FUTer!

Rejseudvalget
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Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47436-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!Tilmelding på

www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen
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Historien om Køge 
som bryghus-by 

”I gamle dage”, i 1866 for at 
være helt nøjagtig, blev Køge 
Bryggeri opført i Vestergade 
af kaptajnløjtnant H.A. de 
Roepstoiffi. Køge Bryggeri 
bryggede først hvidtøl, 
men siden også pilsner og i 
særdeleleshed porter, som 
var en af de mere populære øl 
fra bryggeriet.

Salget gik strygende i 
slutningen af 1800-tallet. 
Køge havde på det tidspunkt 
ikke færre end 38 værtshuse 
og syv købmænd med ret til 
udskænkning. I alt var der 
et udskænkningssted pr. 71 
indbyggere! En større brand 
på bryggeriet var i 1935 
stærkt medvirkende til, at det 
begyndte at gå ned af bakke. 
I 1941 lukkede bryggeriet.

Kilde: ”Historien navnet 2”, 
Børge Kjeldsen

64 år senere fik Køge by igen 
sit eget bryghus. Bryghuset 
Braunstein åbnede den 16. 
december 2005 og skabte 
hermed endnu en attraktion 
i Køge.

Besøg et dansk 
whisky-destilleri

Man befinder sig simpelt-
hen midt i bryggeriet.

Det er ikke nyt, at der 
brygges whisky i Danmark. 
Fra 1952 til 1977 blev der 
faktisk brygget whisky i Ros-
kilde, på de danske spritfa-
brikker. Denne whisky hed 
Cloe Whisky. Produktionen 
begyndte i 1949, men de 
første flasker kom først på 
gaden i september 1952, da 
whiskyen jo skulle lagre i 
minimum tre år.

Det er to brødre, der står 
bag Bryghuset Braunstein. 
De fik ideen til at produ-
cere whisky på en fisketur 
til Skotland og startede 

fortsat fra side 21: oprindeligt med at brygge 
øl, fordi det i Danmark er 
nemmere at få tilladelse 
til at brygge øl end til at 
destillere whisky. Brødrene 
ville meget gerne have 
været i gang med at brygge 
whisky, da den jo skal stå 
længe, før den kan tappes.

FUTs besøg finder sted 
den 23. marts kl. 19.00. Og 
vi må sige med det samme, 
at whiskyen endnu ikke er 
klar til smagning. Men vi 
har aftalt, at vi kan høre 
alt om deres whisky – og 
smage deres produktion af 
øl og gin.

Hurtig tilmelding anbefa-
les, da der sikkert bliver rift 
om pladserne!
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DATO OG STED
Mandag den 23. marts
kl. 19.00 - ...

Bryghuset Braunstein
Carlsensvej 5, 4600 Køge

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 13. marts 2009.

LINKS
www.braunstein.dk

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i besøget hos 
Bryghuset Braunstein i 
Køge mandag den 23. 
marts 2009 kl. 19.

Besøg hos en dansk whisky-producent
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 13. MARTS 2009!
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

Fra onsdag den 4. marts 2009 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter

Sidste frist for svar er mandag den 13. april 2009

Vinderne af sidste runde: Jørn Broholt Jacob Juul N. Larsen Erling Greve
 8361 Hasselager 4100 Ringsted 8400 Ebeltoft

FUT Personaleinfo

Flemming Kroer, Kroers 
Tømmerhandel A/S, kan 
den 18. april fejre sin 70 års 
fødselsdag. 

Firmaet Kroers Tømmer-
handel A/S blev stiftet den 
6. november 1975, og Flem-
ming Kroer havde erfaring 
med fra sin læreplads i 
Kjerteminde Trælasthandel, 
hvor han startede den 1. 
august 1955. Han skiftede 
den 1. april 1960 til Nyborg 
Forenede Trælastforretnin-
ger, hvor han var prokurist 
frem til opstarten af Kroers 
Tømmerhandel A/S i 1975.

Udover forretningen 
i Nyborg ejer Flemming 
Kroer også forretningerne 
Kroers Tømmerhandel 
A/S i Ringe, Kerteminde, 
Odense SØ og Tarup.

Kroers Tømmerhandel 
A/S, der stadig er privat-
ejet, er i dag en af bran-

70 års fødselsdag
chens større udbydere, nu 
med godt 160 dygtige og 
fagligt kompetente medar-
bejdere.

Flemming Kroer selv er 
trods sin alder fortsat en 
aktiv herre, som man ikke 
kan løbe omkring hjørner 
med! Og han har ingen 
planer om at trække sig 
tilbage endnu – dog er han 
begyndt at holde fri om 
mandagen, men ordet fri 
betyder, at han sidder og 
arbejder derhjemme, hvor 
han ikke bliver forstyrret! I 
øvrigt møder han hver dag 
kl. 8 og er blandt de sidste, 
der kører hjem om efter-
middagen.

Der afholdes reception 
for forretningsforbindelser, 
kunder samt andre venner 
af huset på Nyborg Strand, 
fredag den 17. april 2009 
kl. 13-17.

FUT-race 
2009
Endnu en gang afholdt vi 
FUT-race i Racehall ved 
Århus, som er Europas 
største indendørs bane. Vi 
var så mange, at vi fyldte 
banens kapacitet helt ud, 
og der blev kæmpet hårdt 
om pladserne i den ind-
ledende tidskørsel, der 
bestemte vores startplace-
ringer i det ’rigtige’ løb.

Inden løbet havde vi hyg-
get og snakket over en let 
middag, så væske- og mad-
depoterne var fyldt op og 
klar til strabadserne.

Løbet blev – i lighed med 
sidste år – vundet af Søren 
Post fra Stark Ikast.

Tak for kampen til alle 
deltagerne. Vi ses forhå-
bentlig til FUT-race 2010.

Søren Post fra Stark Ikast vandt 
FUT-race for andet år i træk.
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Elevtur Sverige

Overlevelsesweekend

Nephentes-arrangement

Kloakdag overbygning

Fodbold 2009

Fisketur på Det Gule Rev,
Thorup Strand

30.05.2009 01.05.2009
Michael Jakobsen

Tlf. 2034 8590

Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877

Besøg hos Bryghuset Braunstein
ved havnen i Køge

23.03.2009 13.03.2009
Annette Maktabi

Tlf. 2449 7084

OBS!
Flyttet til uge 25


