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Velkommen tilbage fra sommerferie. Selv om vi i Danmark har haft en noget mere regn-
fuld sommer end de fleste nok har kunnet ønske sig, så håber jeg, at alle er tilbage med 
fornyet kraft, klar til et aktivt efterår. Der bliver nemlig gjort meget for at opretholde det 
høje aktivitetsniveau. Et af de seneste tiltag er 30 års afdragsfrie lån. Når og hvis det 
bliver muligt, så vil det virke som en saltvandsindsprøjtning til at opretholde prisniveauet 
på boligmarkedet – og for vores branche et fortsat højt aktivitetsniveau.

På Christiansborg er der ved at gå valgkamp i den politiske debat. Alle partierne taler 
om velfærdsreform, skattelettelser og om et snarligt valg. Men så længe alle partierne 
taler om skattelettelser, vil det ikke få optimismen til at falde, og vi kan alle bare stadig 
glæde os over, at det går stærkt.

I FUT-regi venter der også et aktivt efterår med mange spændende arrangementer:

Elevtur Danmark – Vores Elevtur Danmark foregår i år  på Fyn og Sjælland, så vores 
elever denne gang får mulighed for at se nogle af de virksomheder, som ligger i det østlige 
Danmark.

Generalforsamling – FUTs generalforsamling bliver i år afholdt hos Swedoor i Sdr. Fel-
ding. Der venter medlemmerne en spændende lørdag i selskab med vores vært Swedoor, 
som også har arrangeret et foredrag med Erik Rasmussen, cheftræner hos FC Midtjyl-
land. 

ByggeBasen – Et af de vigtigste arbejdsredskaber i trælastbranchen er vores computer 
- og dermed også ByggeBasen. FUT har i samarbejde med TUN udarbejdet et arran-
gement, der afholdes tre steder i Danmark. Her vil I få rig mulighed for at få et endnu 
bedre indblik i alle de muligheder, der gemmer sig i ByggeBasen - og dermed også fordele 
i det daglige arbejde hos både leverandør og tømmerhandler.

Bygningskultur – Som appetitvækker har FUT sammen med TUN, Bygningskultur 
Danmark og Center for Bygningsbevaring lavet et arrangement omkring bevaring af alle 
vores smukke gamle bygninger. Jeg håber, at der er søgning til dette spændende tiltag, 
som afholdes tre steder i Danmark. Det er så planen, at der skal afholdes yderligere fire 
kurser til næste år for at gå i dybden med materialerne. Vores kulturarv er noget, som vi 
alle skal værne om - nu har DU muligheden for at få rigtig megen viden om, hvordan det 
skal gøres.

Stortur – Programmet for vores ti-dages studietur til Nicaragua og Honduras er nu 
også endelig klar. Det har desværre været svært for vores rejsearrangør af få fremskaffet 
priser på de forskellige overnatninger, og det har gjort det umuligt at fastsætte en del-
tagerpris før nu. En stor tak til alle jer, som har ladet jer forhåndsregistrere og vist stor 
interesse for turen. Vi glæder os til at ser så mange af jer som muligt på turen.

Vinsmagning – Sidste efterår lavede vi et arrangement med Dansk Vincenter i Avedøre. 
Den feedback, vi efterfølgende fik, har gjort at vi vil tilbyde arrangementet igen i dette 
efterår - netop nu, hvor alle druerne skal høstes. Så kom og besøg Danmarks første kom-
mercielle vingård!

Vi glæder os til at møde jer til et aktivt efterår.

Søren Bendix
formand
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Swedoor er en del af Vest-
Wood, som er Europas stør-
ste producent af  indven-
dige døre. Vest-Wood har i 
dag 14 produktionsfacilite-
ter fordelt på syv lande, og 
virksomhedens produkter 
bliver solgt i mere end 20 
lande. Vest-Wood beskæfti-
ger flere end 4000 medar-
bejdere.

I 2005 blev Vest-Wood en 
del af amerikanske Jeld-
Wen, som er en af USAs 
førende dør- og vindues-
producenter. Jeld-Wen har 
mere end 150 divisioner, 
er repræsenteret i næsten 
20 lande på verdensplan 
og beskæftiger over 20.000 
medarbejdere.

Swedoor-Jutlandia og 
Swedoor-Kilsgaard glæder 
sig til at byde alle os FUTer 
velkommen til general-
forsamling lørdag den 3. 
november, og til at vise os 
virksomheden i Sdr. Fel-
ding.

Foredragsholder med 
gennemslagskraft
Dagens foredragsholder, 
cheftræner Erik Rasmus-
sen fra fodboldklubben 
FC Midtjylland, bliver helt 
sikkert også et spændende 
indslag.

Erik har meget at kunne 
berette om - lige fra sin 
tid som aktiv fodboldspil-
ler i USA, tiden i Brøndby 
under Morten Olsen samt 
tiden på landsholdet. Hans 
nuværende arbejde som 
cheftræner for FC Midtjyl-
land er helt sikkert også 
godt materiale til et spæn-
dende foredrag.

Som cheftræner for sidste 
års sølvvindere, og i skreven 
stund en placering som 
nummer to i SAS-ligaen, 
er der konstant nye udfor-
dringer at forholde sig til, 
og altid fokus på at yde det 
optimale. Det må være som 
at befinde sig i orkanens 

FUT generalforsamling 
hos Swedoor

Dette års vært for FUTs generalforsamling er Swedoor i Sdr. Felding. 
Dagen er lørdag den 3. november.

fortsættes næste side

Cheftræner
Erik Rasmussen

fra FC Midtjylland
er en af foredrags-
holderne på årets

generalforsamling.
Foto: Anders Brohus/

Polfoto.
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Kl. 09.00 Swedoor serverer kaffe og rundstykker.
Kl. 09.30 Velkommen.
Kl. 09.45 Virksomhedspræsentation/rundvisning.
Kl. 11.45 Plantning af blodbøg.
Kl. 12.00 Frokost.
Kl. 13.00 Indlæg ved Erik Rasmussen,
 cheftræner i FC Midtjylland.
Kl. 14.00 FUT Fagprøvepris uddeles samt
 indlæg ved Jørgen Olsen, uddannelses-
 ansvarlig hos JYSK.
Kl. 14.30 Kaffe.
Kl. 14.45 FUT generalforsamling.
Kl. 15.45 Forventet afslutning.

PROGRAM

Dagsorden:
Generalforsamling har flg. dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indsendte forslag. Forslag skal være besty-
relsen i hænde senest 1. oktober 2007.

5. Valg af bestyrelse.
Søren Bendix siger efter fire år tak for en god tid
i bestyrelsen og giver således plads til nye kræfter.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

fortsat fra side 3: DATO OG STED
Lørdag den 3. november 2007
kl. 9.00-16.00

Swedoor
Europavej 1, 7230 Sdr. Felding

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 19. oktober 2007

INFO
Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14
sbe@fut.dk

Generalforsamling 2007
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 19. OKTOBER 2007!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i Generalfor-
samling 2007 lørdag 
den 3. november hos 
Swedoor i Sdr. Felding.

øje. Forventningerne fra 
klubbens fans og medierne, 
presset om hele tiden at 
skulle vinde, nøglespil-
lere som bliver skadet, de 
økonomiske og sportslige 
konsekvenser af en tabt 
UEFA Cup kamp, arbejdet 
med at coache og mental-
træne spillertruppen – der 
er masser at spændende 
emner, vi kan høre om.

Snyd ikke dig selv for 
denne mulighed!

Rekruttering og 
uddannelse
Jørgen Olsen, uddannelses-
ansvarlig for alle medarbej-
dere i JYSK samt medlem 
af FUTs fagprøvekomité, vil 
i forbindelse med uddelin-
gen af FUT Fagprøveprisen 
2007 ligeledes holde et 
indlæg omkring de tan-
ker, som JYSK gør sig med 
hensyn til udfordringerne 
omkring rekruttering og 
uddannelse af elever og 
medarbejdere i deres butik-
ker.

Så vel mødt hos Swedoor, 
Sdr. Felding,  lørdag den
3. november 2007 kl. 9.00.
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Nytårsdag 2007 skyllede 
der således 2800 kubikme-
ter trælast op på stranden 
fra Vejers til Nymindegab 
på den jyske vestkyst. Og 
det var noget af et syn 
for Svend Poulsen, der er 
strandfoged i Nørre Nebel.

Tømmeret kom fra det 
Malta-indregistrerede skib 
Arctic Star,som var på vej 
fra Finland til Algeriet. 
Under ekstreme vejrfor-
hold mistede skibet stort 
hele sin last, hvoraf en hel 
del altså endte på den dan-
ske kyst.

Det gav nogle travle dage, 
hvor politi, forsikrings-
selskab og ikke mindst de 

Hvert år skylles mange forskellige emner op på de 
danske strande. Dog sker det af og til, at der set med 
trælastfolks øjne skyller mere ’interessante’ fund i land…

2800 kubikmeter
trælast på dansk strand

lokale strandfogeder måtte 
samarbejde om oprydnin-
gen.

Efter grundige over-
vejelser besluttede det 
finske forsikringsselskab, 
som repræsenterede det 
afskibende savværk, at det 
strandede træ skulle sælges 
– og gerne til én køber. 
Oprindeligt var det tanken 
at sælge ladningen i offent-
ligt udbud. Enden på sagen 

blev dog, at forsikringssel-
skabet selv fandt en dansk 
køber til den store mængde 
træ.

Det ovenstående hændel-
sesforløb er dog langt fra 
almindeligt. Normalt står 
politiet for at afholde en 
auktion over de strandede 
emner, og overskuddet 
deles så ligeligt mellem 
strandfogeden, staten og 
politiet.

Strandet trælast i større 
mængder er dog yderst 
sjældent i Danmark. Såle-
des stammer de seneste 
større episode tilbage fra 
henholdsvis 1999, hvor ca. 
1500 kubikmeter skyllede 
op på de danske strande, 
og så 1988, hvor ca. 2000 
kubikmeter trælast stran-
dede. I alle tilfælde på den 
jyske vestkyst.

Claus Wiuff

Strandfoged Svend Poulsen fra Nørre Nebel ved en lille del af de 2800 kubikmeter træ, 
der strandede Nytårsdag 2007. Foto: Henrik Kastenskov/Polfoto.
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Palmestrand i Nordjylland

Man behøver faktisk ikke 
tage ned under sydlige 
himmelstrøg for at ligge og 
dase under et palmetræ. 
Man behøver blot at køre 
til Nordjylland, nærmere 
bestemt til Frederikshavn, 
hvor man finder en hvid 
sandstrand med palmer, 
solsenge, parasoller og 
beachvolleybaner.

Ideen til Palmestranden 
opstod tidligt i 2004, og 
efter Teknisk Udvalgs god-
kendelse af projektet gik 
det stærkt med at få etable-
ret stranden. Den 25. juni 
2004 stod de første 30 pal-
mer klar på stranden i Fre-
derikshavn, suppleret med 
parasoller og en enkelt 
beachvolleybane.

Stranden går lidt imod, 
hvad man normalt vil 
mene kan lade sig gøre på 

en nordisk strand. Måske 
derfor er denne etable-
rede attraktion blevet så 
utrolig populær, ikke kun 
blandt danskere, men også 
blandt tusinder af andre 
badegæster fra det meste af 
Europa. Især svenskerne er 
begejstrede for denne nor-
diske ”tropiske” strand.

Kunstigt indvundet
Selve stranden er en kun-
stigt indvundet strand på 
400 x 30-50 meter med rent 
og klart vand, klitter til at 
læ for vinden og Blå Flag 
status.

Siden begyndelsen i 2004 
har Palmestranden været 
i en rivende udvikling. I 
år kan man mønstre 90 
palmer på stranden, enten 
gravet ned i sandet eller 

Glem alt om dyre charterrejser og 
eksotiske feriemål – vil du se palmer, 
skal du til Frederikshavn...
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placeret i store plastikkum-
mer.

Udover palmerne står 
der også placeret store 
tangparasoller til at skygge 
for solen, og er man ikke 
tilfreds med at ligge på et 
håndklæde, er der mulig-
hed for at leje en solseng. 
Udekøkkenet midt på 
stranden giver mulighed 
for at lave sin egen lille 
strandfest.

Mulighederne for sports-
lig aktivitet er også udvidet 
en del. Man er nu oppe 
på seks beachvolleybaner i 
internationale mål, placeret 
mellem selve stranden og 
det lokale ishus.Derudover 
er der en bane på selve 
stranden og et net ude i 
vandet. Det nyeste tiltag er 
to nyanlagte beachhånd-
boldbaner.

For at øge badesikker-
heden har der i år været 
livreddere at finde på stran-
den fra 1. juli og fem uger 
frem, stillet til rådighed af 
Vendsyssel Hjemmeværn.

To typer palmetræer
Der findes to typer palmer 
på Palmestranden - hør-
palmer fra det sydlige Kina 
samt Kanariske dadelpal-
mer.

De nedgravede palmer 
ernærer sig direkte fra 
grundvandet, mens palmer-
ne i kummerne bliver van-

det ugentligt. Når sæsonen, 
som varer fra slutningen af 
maj til midten af septem-
ber, er forbi, bliver hele 
herligheden kørt i vinterhi.

Palmerne overvintrer i 
kommunens 800 m2 store 
væksthus, hvor de bliver 
vandet og gødet vinteren 
igennem indtil foråret, 

hvor de flyttes ud for at 
vænne sig til direkte sollys.

Derudover bliver også 
også parasollerne, solsen-
gene, beachvolley- og 
beachhåndboldbanerne 
opbevaret i gartneriet 
beskyttet for vind og vejr, 
hvor de samtidig gøres klar 
til næste sæson. ■

inspireret af naturen
minimal vedligeholdelse

ivarplank® er en planke 
som er fremstillet af fi-
berarmeret cement med 
synlig åreaftegning i 
overfladen der gør, at det 
til forveksling ligner rigtigt 
træ og for at opnå et na-
turligt resultat anvendes 
hele 6 forskellige struktu-
rer i produktionen.

ivarplank® kan anvendes 
som udvendig facadebe-
klædning på alle former 
for byggerier, hvad enten 
det gælder nybyggeri el-
ler renovering. Herud-
over er plankerne ideelle 
som vindskeder samt til 
beklædning af udhæng, 
stern og gavl.

ivarplank® kan modstå 
selv de skrappeste vejr-
forhold. 

Klik ind og se nærmere 
på www.ivarplank.dk for 
mere info.

Er der yderligere spørgs-
mål er du velkommen til 
at ring på telefon 7366 
1999 og få oplyst den 
nærmeste forhandler 
eller spørg efter en af 
vores konsulenter.

God fornøjelse

Her er mere fritid

Kirsebærtræ

Svenskrød

Hvid

Grå

Beige

Olive
n

Dueblå

Brun

Granit

Sort

Mere fritid med ...

 Minimalt vedligehold

 Nemt at montere og tilpasse

 Stærk og holdbar

 Flot struktur
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Icopal er Europas førende leverandør af produkter til 
beskyttelse af bygninger og konstruktioner 

- herunder især tagløsninger. 
Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er 

en dansk koncern med en omsætning på mere end 
6 milliarder DKK og mere end 3300 medarbejdere. 

Vi har 30 produktionssteder og mere end 80 kontorer 
i Europa, Nordamerika og Asien.

www.icopal.dk

FASTLOCK® Uni

Efter morgenmaden gav 
Henrik Steffensen fra 
Wavin os en grundig gen-
nemgang af virksomhedens 
historie og sluttede af med 
en gennemgang af de pro-
dukter, som man typisk 
beskæftiger sig med i en 
tømmerhandel.

Derefter var det tid til 
at få strakt benene. Peter 
Bruun Kristensen og Suve-
tha Manivannan fra Wavins 

tekniske afdeling var førere 
på rundvisning på fabrik-
kens enorme område. Her 
fik vi set, hvordan man pro-
ducerer kloakrør, drænrør, 
brønde, lyslederrør mm.

Vi havde en god dag hos 
Wavin, som virkelig tog 
godt imod os.

I løbet af efteråret vil 
Wavin have færdiggjort sin 

’sandkasse’, hvor man får 
mulighed for at afprøve 
produkterne i praksis. FUT 
vil derfor i løber af næste 
år i samarbejde med Wavin 
arrangere en ny Kloakdag, 
hvor vi hovedsagelig vil bru-
ge tiden på det praktiske.

Michael Levorsen

Kloakdag
hos Wavin
Mandag den 18. juni 
var FUT på besøg hos 
Wavin i Hammel, hvor 
vi blev godt modtaget 
fra morgenstunden med 
kaffe og rundstykker.

Materiale 
om FUT?
Hvis du som virksom-
hed mangler materiale 
omkring FUT, f.eks. til 
uddeling til nyansatte 
elever og andre med 
interesse i foreningen, 
ligger sådant materiale 
klar på vores sekreta-
riat.

Ring 4580 7877 og tal 
med Marianne – så bli-
ver det ønskede omgå-
ende tilsendt!

??

Der var god udsigt i det 
nordsjællandske lørdag 
den 18. august. Ni FUTere 
havde nemlig valgt at bruge 
nogle timer i det fri på en 
gang ’begynder-golf’ sam-
men med kolleger.

Det blev en rigtig god 
dag, som startede kl. 9.30 i 
Nivå Golfklub.

Som nævnt var vi ni 
mand, et godt og lille hold, 
der blev sammenspillet. 
Samtidig var det rart at 
møde andre i branchen, og 
selvfølgelig blev der snak-

ket på kryds og tværs - men 
golfen var i centrum.

Det er helt sikkert, at vi 
vil gentage denne lille suc-
ces, for det er en virkelig 
god måde at mødes på, 
omend det er på en lørdag.

FUT vil arrangere et lig-
nende arrangement igen. 
Desværre blev det planlagte 
”søster-arrangement” i Vejle 
ikke til noget, men for-
håbentlig kan vi få det på 
banen i løbet af foråret.

Tak for en god dag!
Jan Fredholm

FUT svang
golfkøllerne…



FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2007 9

Erhvervspraktik
for voksne
I USA kan man afprøve sit 
drømmejob uden at opgive 
sit nuværende arbejde. 
En ny form for ferie giver 
mulighed for, at man kan 
prøve en helt anden bran-
che for at se, om den lever 
op til ens forventninger, 
inden man tager skridtet 
og siger sit gamle job op.

Det var måske en idé for 
vores branche, som jo ople-
ver, at det kan være svært 
at skaffe den fornødne 
arbejdskraft.

Hvem har ikke leget med 
tanken om at skifte sit job 

ud og starte på noget helt 
andet? Åbne et hotel ved 
havet eller etablere sin 
egen hundekennel?

Som regel bliver det ved 
drømmen. Det at skifte 
branche kan nemlig være 
forbundet med tab af ind-
komst, og der er jo ingen 
garanti for, at jobbet som 
hotelbestyrer eller kennel-
ejer er lykken. Måske er det 
bare – en drøm.

Men en kvik gut i USA 
ved navn Brian Kurth har 
gjort det muligt at prøve sit 
drømmejob i den virkelige 

verden, uden at man behø-
ver at tage springet fuldt 
ud.

Hele ideen går ud på, at 
man gennem hans firma 

bliver sat sammen med 
erhvervspersoner i den 
branche, man ønsker at gå 
ind i. Og det foregår ude-
lukkende i folks ferie.

Man følger en 
erhvervsperson fra den 
branche, man har valgt, i 
én eller to uger, alt efter 
hvad man nu vælger, og 
derigennem får man testet, 
om det man har gået og 
tænkt på nu også er det 
rigtige.

 Det er ikke altid, at resul-
tatet bliver positivt – men 
mange får afprøvet deres 
drømme.

Måske vi her i branchen 
skulle prøve dette – for 
at skaffe den fornødne 
arbejdskraft! At tilbyde folk 
at arbejde i deres ferie. Det 
har nok lange udsigter, 
men ideen er hermed givet 
videre.

Søren Anthonsen

Denne artikels forfatter har prøvet at 
køre gravemaskine – men fandt det 
ikke så tillokkende.

Onsdag den 23. maj afholdt 
FUT en temadag sammen 
med DLH Nordisk i Hoved-
gård.

16 medlemmer deltog i 
en spændende eftermid-
dag. Hårdttræ er et stort 
fagområde, som man aldrig 
bliver færdigudlært i, så to 
timer en onsdag eftermid-
dag blev hurtigt brugt.

Der blev flittigt debatteret 
omkring hele miljøproble-
matikken og FSC-certifice-
ringer med DLHs miljøfolk. 
Eftermiddagen blev afslut-
tet med en rundvisning i 
magasinerne.

Deltagerne var alle enige 
om, at man godt kunne 
lave yderligere et arrange-
ment, hvor det mere skulle 
dreje sig om træets kvalite-
ter og sorteringer. En efter-
middag i hallerne, så man 
rigtigt får træet ind under 
huden. FUT vil prøve at 
arrangere en sådan efter-
middag til næste forår.

Tak til DLH Nordisk.

Hårdttræsarrangement hos DLH Nordisk

16 FUTere 
havde en 
indholdsrig 
temadag hos 
DLH Nordisk
i Hovedgård.



Studietur
til Mellem-
     amerika
Besøg Nicaragua og Honduras
i dagene 15.-26. november 2007

Torsdag 15. november
Kl. 9.00-12.10: Køben-
havn-New York/Newark 
(CO123). Kl. 13.50-16.32: 
New York/Newark-Hou-
ston (CO023). Kl. 17.40-
21.04: Houston-Managua 
(CO1774).

Transfer til hotellet i 
Managua.

Fredag 16. november
Den danske ambassade kl. 
9-11. Den danske ambas-
sadør, Thomas Schjerbeck, 
og den ansvarlige for bl.a. 
Business to Business, Jes-
per Andersen, byder på en 
kop nicaraguansk kaffe på 
ambassaden. De vil give os 
en orientering om situatio-
nen i regionen, erhvervskli-
maet og de konkrete aktivi-
teter på erhvervssiden.

En dansk erhvervsmand
i Nicaragua
Fra fredag eftermiddag 
og frem til mandag aften 

skal vi være i selskab med 
den danske erhvervsmand 
Anker Struve.

Anker Struve besluttede 
for 12-13 år siden at bruge 
sin tid og sine penge på at 
arbejde for regnskoven og 
dens bevarelse. Det har ført 
til mange og store ændrin-
ger I hans liv, idet han i dag 
blandt andet har en skov-
virksomhed, der omfatter 
alt, lige fra frøene i plante-
skolen til de færdige pro-
dukter i egen forretning i 
Managua.

Der bliver altså nok at 
se på, og de mange, der 
har været ude og besøge 
fabrikken – bl.a. ministeren 
for ulandshjælp og alle 
Danidas topfolk – har alle 
udtrykt interesse og begej-
string for projektet.

Fredag eftermiddag bru-
ger vi på at køre til byen 
Rama, som ligger ca. 400 
km fra hovedstaden Mana-
gua. Fredag til søndag over-
natter vi i Rama.

10 FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2007

Cangrejal-floden i Honduras. 
Foto: Lasse Juul-Olsen.

OBS: Tilmeldingsfrist 20. september

Max. 44 deltagere

Som beskrevet i sidste FUT-blad har vi i bestyrelsen sam-
men med vores faste rejseleder – Hans J. Wellejus, Samson 
Travel – arbejdet på at arrangere en studietur til Mellem-
amerika.

Vi har nu fået de endelige detaljer omkring turen på 
plads.

REJSEPROGRAM
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Richwood
Lørdagen bruger vi til 
en rundtur i plantagen 
omkring savværket. Det er 
en Gmelina-plantage, som 
nu er ca. fem år gammel, 
ligesom de har en ni år 
gammel teakplantage.

Søndag skal vi på en 
sejltur ned af Escondido-
floden ud mod Bluefields. 
Langs denne flod har de 
tre farme, som er beplan-
tede, ligesom der på alle 
tre farme er små klatter af 
oprindelig regnskov, som 
de nu værner om. Vi skal  
også se deres moderne 
planteskole, hvor de selv 
udvikler deres skovplanter. 
Og så er der naturligvis sav-
værket, hvor der til novem-
ber gerne skulle være store 
mængder træ.

Mandag skal vi så tilbage 
til Managua. 40 km uden 
for hovedstaden har Rich-
wood en fabrik. Her laver 
de gulve, døre etc. på en - 
efter nicaraguanske forhold 
- moderne og veludstyret 
fabrik.

Mandag aften overnat-
ter vi i igen Managua. 
Dette er vores sidste aften i 
Nicaragua, inden vi tirsdag 
morgen flyver til Honduras, 
hvor vi skal være i selskab 
med Nepenthes.

Tirsdag 20. november
Kl. 6.45-7.35: Managua-
Salvador (TA314). Kl. 8.50-
9.40: Salvador-San Pedro 
Sula (TA220). Transfer til 
La Ceiba – Cangrejal-dalen. 
Lunch.

Coatlahl’s møbelværksted
Om eftermiddagen tager vi 
på besøg i det nærliggende 
lille værksted, der ejes af 
kooperativet Coatlahl.

Coatlah er sammensat af 
små skovgrupper, der arbej-
der for at udnytte skovens 
ressourcer og skabe øgede 

indkomster uden at gå på 
kompromis med naturbe-
skyttelsen. Kooperativet er 
den lokale samarbejdspart-
ner i Nepenthes’ projekt 
’Bæredygtig skovforvalt-
ning’.

På træværkstedet bliver vi 
introduceret til, hvordan de 
lokale skovejeres FSC- cer-
tificerede tømmer, bl.a. fra 
landsbyen Toncontin, bliver 
forarbejdet og solgt som fx 
gulvriste i Danmark.

Aftenmøde med Nepen-
thes om bæredygtig skov-
forvaltning.

Vi overnatter på et guest-

house, Omega Jungle Lod-
ge, i Río Cangrejal dalen.

Onsdag 21. november
Dagen byder på et tættere 
møde med lokalbefolknin-
gen, idet vi kører op ad 
en grusvej langs Cangrejal 
floden for at besøge lands-
byen Toncontin.

I Toncontin bor medlem-
mer af skovgrupper, der er 
målgruppe for Nepenthes’ 
projekt ’Bæredygtig skov-
forvaltning’ – også finan-
sieret af Danida. Formålet 
med projektet er at skabe 
en økonomisk udvikling 
for landsbybeboerne uden 
at gå på kompromis med 
beskyttelsen af skoven.

Skovprojektet sigter mod, 
at bønderne får mulighed 
for at FSC-certificere deres 
tømmer og derigennem 
forbedre deres leve- og 
arbejdsvilkår.

Hvis vejret tillader det, 
skal vi med en skovgruppe 
op til Toncontín-skoven. 
Der vandres af små stier op 
i regnskoven (hver vej ca. 
2½ time) Her ser vi, hvor 
bønderne fælder deres træ, 
og får en fornemmelse af, 
hvilken lang og besværlig 
vej det er for tropisk træ at 

fortsættes næste side

Carlos Peralta er bestyrelsesformand for Coatlahl-kooperativet, som rejsedeltagerne skal besøge. Foto: Miriam Dalsgaard.

Produktion af gulvriste i Coatlahl-kooperativet. Foto: Lasse Juul-Olsen.
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komme fra skov til færdigt 
produkt i detailhandlen. 
Vi følger en skovgruppes 
arbejde med opsavning og 
hører om deres forhold – 
og der kan laves interviews.

Tilbage i landsbyen har vi 
møde med skovgruppen og 
besøg hos en familie.

Hvis det er dårligt vejr, 
arrangeres der i stedet et 
landsbybesøg.

Vi overnatter atter på 
guesthouse Omega Jungle 
Lodge.

Torsdag 22. november
Denne dag giver mulighed 
for to oplevelser af ganske 
forskellig art.

Vil du rafte ned af Rio 
Cangrejal floden i et områ-
de, der har ry for at tilbyde 
Mellemamerikas bedste 
river rafting? Under kyndig 
vejledning af erfarne gui-
der flyder vi gennem det 
brusende vand og nyder 
udsigten i de smukke omgi-
velser, heriblandt et 60 
meter højt vandfald.

Eller vil du på vandretur 
i den smukke Pico Bonito 
Nationalpark. Pico Bonito 
er utvivlsomt blandt Hon-
duras’ mest naturrige 
parker, med både tropisk 
lavland, stejle skrænter og 
bjerge, hvoraf det højeste 
hedder Yoro (2436 meter 
over havet). Størstedelen af 
parkens indre er utilgænge-
ligt, men langs flere floder 
er der mulighed for at 
opleve parkens ubeskrivelig 
smukke natur med et utal 
af brusende, krystalklare 
vandfald.

Om eftermiddagen trans-
fer til Hotel Pico Bonito 
Lodge med afslapning, evt. 
en vandretur i regnskoven.

Fredag 23. november
Heldagsudflugt til Copán 
Ruines (Maya tempel-
ruiner). Den lille by Copán 
Ruinas ligger ca. 3 timers 
kørsel fra San Pedro Sula, 
nede i Copán-dalen.

Byen ligger 10 km fra 
grænsen til Guatemala. Det 
er en stille oase af gammel 
kultur og mageløs natur, 
der ligger mellem kaffe- og 
tobaksplantager. Ved lands-
byens centrale torv findes 
spændende restauranter og 
butikker. I Copán Ruinas er 
der mulighed for at købe 
lokalt kunsthåndværk fra 
både Honduras og Guate-
mala.

Arkæologer mener, at 
stedet var det kulturelle 
centrum i Maya-indianer-
nes verden. Med en lokal 
guide drager vi ind i den 
skovomgivende park langs 
Copán floden og besøger 
det lokale museum.

Det menes, at parken 
blev forladt af Mayaerne i 
starten af det 10. århund-
rede. Stedet blev senere 
opdaget af Diego García 
de Palacio i 1570, men 
blev først udgravet i det 
19. århundrede. Her rejser 
vi ind i fortiden og bliver 
introduceret til Maya-civi-
lisationens majestætiske 
templer og pyramider, der 
er udsmykket med et utal 
af arkæologiske skulpturer. 
Ruinerne ligger knap 1 
km øst for Copán Ruinas 
by, og det er nemt at spad-

Tillægsrejse
i dagene 24.-28. november
Der er mulighed for at tilkøbe yderligere fire nætter 
på Luna Beach Resort på Roatan.

Roatan er en rigtig paradis-ø med bl.a. verdens stør-
ste koralrev.

fortsat fra side 11:
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sere turen på den specielt 
lavede sti.

Parken blev i 1980 af FN 
udnævnt til en Verdens Kul-
turarv.

Overnatning i San Pedro 
Sula. Om aftenen Farewell 
Dinner.

Lørdag 24. november
Kl. 10.30: Transfer til luft-
havnen. Kl. 12.55-15.50: 
San Pedro Sula-Houston 
(CO763). Transfer til Hou-
ston downtown. En hotel-
overnatning i Houston.

Søndag 25. november
Kl. 9.00: Transfer til luft-
havnen. Kl. 11.40-16.27: 
Houston-New York/New-
ark (CO152). Kl. 17.35: 
Afgang New York/Newark 
(CO122).

Mandag 26. november
Kl. 7.30: Ankomst Køben-
havn. fortsættes næste side

Almindelige betingelser

Tilmelding sker på tilmel-
dingsskemaet side 15 senest 
den 20. september 2007.

Depositum dkk 4000,- per 
person betales samtidig 
med tilmelding.

Restbeløb forfalder den 
10. oktober 2007. Opkræv-
ning fremsendes fra rejse-
arrangøren.

Afbestillingsgebyrer
Efter modtagelse af skriftlig 
afbestilling til Samson Tra-
vel betales følgende gebyrer 
i procent af hele rejsens 
pris: 

Indtil 27. september: 25%. 
Indtil 17. oktober: 50%. Fra 
18. oktober: 100%.

Afbestillingsforsikring 
kan KUN tegnes samtidig 
med tilmelding. Forsikrin-
gen dækker afbestillingsge-
byret i tilfælde af alvorlig 
sygdom, opstået efter til-

Pico Bonito Nationalpark i Honduras. - Foto: Lasse Juul-Olsen.

Fantastisk udsigt over skoven. - Foto: Miriam Dalsgaard.

Nyhed i porebeton
.... nu også væghøje elementer

... også ved byggeri i porebeton. Væghøje ele-
menter er igen en del af vort standardprogram.

Den gode tyske kvalitet til konkurrencedygtige
priser. Produkterne er selvfølgelig tilpasset til det
danske marked med danske godkendelser.

Projekthjælp, højt serviceniveau, og kort leve-
ringstid. Forhør dig om mulighederne med
Molands produkter - det er et naturligt valg.

moland byggevarer a/s . strandvejen 16 . 7800 skive . tlf. 96 14 50 00
www.moland-skive.dk
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meldingen, død eller alvor-
ligt ulykkestilfælde, der 
overgår deltageren, dennes 
rejseledsager eller den nær-
meste familie.

Afbestillingsforsikring 
dkk 500,- per person for 
grundrejsen, dkk 100,- per 
person for tillægsrejsen.

Navnerapportering
Deltagerne er ansvarlige 
for korrekt rapportering af 
deltagernes navne, som skal 
være nøjagtig det samme, 
som der står i passet.

Rejseforsikring
Den offentlige sygesikring 
dækker ikke for rejser uden 
for Europa. Efter tilmel-
ding får deltagerne tilsendt 
et tilbud på rejseforsikring 
gennem Euro pæiske Rejse-
forsikrings-A/S.

Vaccinationer
Samson Travel tilråder en 
gyldig stivkrampe/difteri-
vaccination, en Haurix-
vaccination mod smitsom 
leverbetændelse samt 
Melarone malariatabletter, 
men det tilrådes at rådføre 
sig hos egen læge.

Pas og visum
Der kræves intet visum til 
denne rejse, men passet 
skal være gyldigt min. til 
den 15. maj 2008. Ellers 
skal det fornyes før turen.

Ændringer i programmet
FUT og Samson Travel 
forbeholder sig ret til at 
ændre i rejseprogrammet, 
hvis dette skønnes nødven-
digt og hensigtsmæssigt for 
turens bedst mulige gen-
nemførelse.

Ansvar
Rejsens arrangører tager 
i øvrigt forbehold for evt. 

ændringer i valutakurser, 
internationale flypriser og 
offentlige afgifter m.v., lige 
som man ikke påtager sig 
ansvar for force majeure, 
forsinkelser o.l., som skyl-
des vejrlig eller andre 
forhold, som man ikke har 
indflydelse på.

Rejsens pris er kalkuleret 
per 21. august 2007.

Bekræftelse
Bekræftelse på tilmelding 
til turen vil blive udsendt 
straks efter tilmelding.

Bekræftelse på det ende-
lige program, adresse på 
hoteller samt deltagerliste 
vil blive udsendt medio 
oktober.

Pris - hovedrejse
Pris dkk 17.500,- per per-
son. Enkeltværelsestillæg 
dkk 1.610,- (enkeltværelser 
kun muligt på El Rama, 
Pico Bonita Lodge og She-
raton North Hotel).

Prisen inkluderer: Fly-
billetter fra København 
via New York-Houston til 
Managua. Flybilletter fra 
Managua via San Salvador 

til San Pedro Sula. Flybil-
letter fra San Pedro Sula 
til Houston. Flybilletter fra 
Houston via New York til 
København. Airport taxes 
og en route afgifter over-
alt. Alle transfers mellem 
lufthavne og overnatnings-
steder. Overnatninger 
på hoteller og lodges jfr. 
programmet. Morgenmad 
på alle overnatningssteder. 
Busser til virksomhedsbe-
søg og udflugter iflg. pro-
grammet. Specialkøretøjer 
til ufremkommelige steder 
undervejs i Honduras. Raf-
ting eller Rainforest Hiking 
Tour i Pico Bonito National 
Park. Udflugt til Copan 
Maya Ruinerne. Udflugt 
i flodbåd i Nicaragua. 
Farewell Dinner. Bidrag til 
Rejsegaranti Fonden. Dæk-
ning af bureauansvar i hen-
hold til EU-lovgivningen. 
Ledsagelse af dansk, tek-
nisk guide på hele turen.

Værelsesfordeling
Nogle af vore overnatnings-
steder ligger i egent lige 
naturområder og har 
begrænset kapacitet, såle-
des at der kan blive tale 

om at dele gruppen på to 
steder. Af samme grund 
kan det eventuelt blive nød-
vendigt at benytte 3-sengs 
værelser.

Konkret information om 
værelsesfordeling kan først 
gives, når vi kender det 
endelige deltagerantal og 
har fået værelseslisterne 
bekræftet fra overnatnings-
stederne.

Pris – tillægsrejse
Pris dkk 2.940,- per person. 
Enkeltværelsestillæg dkk 
1.300,-.

Prisen inkluderer: Færge-
overfart til Roatan (24. 
november). Fire nætter på 
Luna Beach Resort på Roa-
tan. Flybilletter Roatan-San 
Pedro Sula. Airport Taxes. 
Hjemrejse via Houston 
(28. november) på samme 
måde som grundrejsen.

Continental Airlines kan 
ikke booke pladserne til 
tillægsrejsen, før vi har det 
endelige antal deltagere til 
denne tur – det vil sige, når 
tilmeldingsfristen udløber.

Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til turen, 
bedes du kontakte FUT 
– Søren Bendix på telefon
7025 1914 eller Claus Wiuff 
på telefon 2010 2561.

Har du spørgsmål af rejse-
teknisk karakter, bedes du 
kontakte Samson Travel, 
Hans J. Wellejus, på telefon 
9842 7800.

Links
http://www.nepen-
thesprojekter.dk/doc.
asp?pageid=332&lang=da
http://www.ambmana-
gua.um.dk/NR/rdonly-
res/40924320-77EE-45C9-
930B-43CDDC2A5F11/0/
TripTrap.pdf
http://www.picobonito.
com/PB_files/lodge.html
http://www.jagwood.org/
http://www.nepenthes.dk/
http://www.lunabeachre-
sort.com/ ■

fortsat fra side 13: Opsavning af træ.
- Foto: Miriam 
Dalsgaard.
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TILMELDINGSKUPON

Med FUT til Nicaragua og Honduras i november 2007
(Udfyldes med blokbogstaver)

Fulde navn (som det fremgår af pas):

Pasnr.:    Udløbsdato:   FUT-medlemsnr.:  47809–

Privatadresse:

Privat tlf.:   Mobil tlf.:   Privat email:

Firmanavn:

Firmaadresse:

Firmatlf.:    Direkte tlf.:   Firma email:

Evt. ledsagernavn (som det fremgår af pas):

Ledsagers pasnr.:   Udløbsdato:

Jeg/vi ønsker at deltage i FUTs grupperejse til Nicaragua og Honduras i perioden 15.-26. november 2007
i henhold til rejseprogrammet i FUT-blad nr. 3-2007. Pris DKK 17.500,- per person. Depositum DKK 4.000,- per person.

❏  Jeg ønsker enkeltværelse på El Rama, Pico Bonita Lodge og Sheraton North Hotel mod tillæg DKK 1.610,-

❏  Jeg/vi ønsker tillægsrejse som beskrevet i programmet, DKK 2.940,- per person.
❏  Jeg ønsker enkeltværelse på tillægsrejsen mod tillæg DKK 1.300,-

❏  Jeg/vi ønsker afbestillingsforsikring for hovedrejsen, DKK 500,- per person. Se betingelser i programmet.
❏  Jeg/vi ønsker afbestillingsforsikring for tillægsrejsen, DKK 100,- per person. Se betingelser i programmet.

❏  Jeg er ryger  ❏  Jeg er ikke-ryger  ❏  Jeg er dansk statsborger

❏  Jeg/vi ønsker tilbud på dansk tilslutningsfly fra/til (lufthavn): _____________________________

Jeg ønsker, at rejsen faktureres til: ❏  Ovenstående firmaadresse ❏  Min privatadresse

Depositum DKK 4.000,- pr. person ❏  Betales med vedlagte check
    ❏  Overføres til Danske Bank, konto (9068) 16 900 567 (anfør afsender)

❏  Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammet

Evt. bemærkninger:  ______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Dato:   Underskrift:

Hele denne side sendes snarest og senest 20. september 2007 i lukket kuvert til:

SAMSON TRAVEL - Box 9 - 9900 Frederikshavn - Att.: Hans J. Wellejus

OBS: Tilmeldingsfrist 20. september
Max. 44 deltagere
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Gode, gamle huse, der er 
bygget af materialer og 
med teknikker, der har 
været brugt i århundreder, 
og som vi derfor burde 
kende ret godt og have 
erfaring i at håndtere.

Det er ikke kun gamle 
stråtækte bindingsværks-
gårde, men også etagehuset 
fra 1850 og villaen fra 1940. 
Herefter blev mange nye 
byggematerialer og -meto-
der almindelige, og efter-
hånden er noget af den 
mere traditionelle viden 
blevet glemt eller overset.

Det kan give alvorlige 
problemer, når man sæt-
ter de gamle huse i stand, 
for man risikerer at vælge 
forkerte løsninger, der kan 
give byggetekniske ska-
der eller ødelægge husets 
udseende. Derfor er det 
vigtigt at vide noget om 
de traditionelle måder at 
bygge og vedligeholde på. 
Der er ikke så mange ejere, 
der ved det, og mange 

’Det gamle guld’
Nej, det er ikke Morten Korch, denne artikel 
handler om, men huse...

håndværkere ved det heller 
ikke. Og både håndværkere 
og gør-det-selv-folk kom-
mer til trælasthandler og 
byggemarkeder for at få 
råd og vejledning om både 
produkter og teknikker, 
og derfor er det vigtigt, 
at I ved det! Og med den 
stigende interesse for byg-
ningskultur og gamle huse, 
ja hvem ved, om viden om 
bygningsbevaring kan være 
med til at brande netop jer 
og jeres arbejdsplads!

Et område i vækst
For historiske bygninger er 
’guld’ værd, og bevarings-
området er et område i 
vækst. Det skyldes bl.a., at 
kulturarv er ’in’ lige nu. 
Mange vil gerne bo i gamle 
huse, fordi de giver iden-
titetsfølelse. Mange kom-
muner satser direkte på 
kulturarv som en kilde til 
vækst – undersøgelser viser, 
at kulturarv både tiltrækker 

beboere, erhverv og turister 
til et område. Der er altså 
penge i det!

Gamle huse er jo også en 
konkret ressource i form af 
byggematerialer og nok så 
vigtigt: som en ressource, 
vi selv tillægger en værdi i 
form af historie, fortælling, 
oplevelse, overlevering, 

erfaring. Uden historiske 
bygninger forsvinder en 
del af vores fælles arvegods 
– vores fælles hukommelse 
kan man også kalde det 
– og vi mister også et smukt 
islæt i landskabet og bybil-
ledet.

Bygningen skal være 
udgangspunkt
Guld eller ej – gamle byg-
ninger har en tendens til at 
forfalde, hvis de ikke bliver 
passet på. De bliver selvføl-
gelig slidt efterhånden, og 
ejerne vil måske også gerne 
bygge lidt om og lidt til her 
og der. Og så går de måske 
i en trælasthandel eller et 
byggemarked, hvis de vil 
klare sagen selv og ikke får 
arkitekter og håndværkere 
til det.

Men mange risikerer 
at gå galt i byen, fordi de 
ikke selv ved nok om tra-
ditionelle bygninger, og 

Man behøver sjældent at udskifte 
gamle vinduer, for de kan som regel 
sættes i stand. Måske er det bare 
malerbehandling, der skal foretages. 
Man havde måske valgt at bevare de 
gamle vinduer i opgangen til højre i 
denne bygning, hvis man havde fået 
korrekt rådgivning. I stedet for har 
man fået nogle utilpassede, hvide 
vinduer, der ikke harmonerer med 
bygningen, og hvis trækvalitet højst 
sandsynligt er dårligere end de gamle 
vinduers.

Dette hus har fået nye vinduer. Men se engang på sprosserne. De er brede 
og klodsede, og træet når ikke sammen i sammenskæringerne. Det er helt 
misforstået! Og de små stykker termorude, der er tilbage, isolerer overhovedet 
ikke så godt som et gammelt vindue.
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Kursusrække om
bygningsbevaring
Bygningskultur Danmark, Center for Bygningsbevaring i RAADVAD, TUN og FUT er 
gået sammen om at afholde en række arrangementer for FUTs medlemmer om byg-
ningsbevaring.

Rækken består af et forløb på fem kursusaftener, som kan følges samlet eller hver 
for sig. Det første kursus, som i modsætning til de øvrige er gratis, afholdes tre steder i 
landet i november 2007 (læs mere på side 24).

De øvrige fire kurser afholdes i foråret og efteråret 2008 og vil handle mere konkret 
om materialer, produkter og metoder til restaurering og vedligeholdelse med demon-
stration af materialer og teknikker i praksis. Praktiske oplysninger om disse fire kurser 
følger i næste nummer af bladet.

Det samlede kursusprogram ser sådan ud:

Kursus 1 (6. november i Odense, 7. november i Århus, 14. november i København)
• Introduktion til arkitektur, byggeteknik og materialer
• Hvad er det særlige ved de enkelte bygninger og deres alder og udseende, og hvilke 

byggetekniske og materialemæssige overvejelser knytter sig hertil? 
• Hvorfor bevarer vi overhovedet? 
• Og ud fra hvilke holdninger bevarer vi?

Kursus 2 (14. januar i Raadvad, 10. marts i Viby, Fyn)
• Træ, især udvendigt træ – træbehandling og træbevaring
• Historiske erfaringer med opskæring og anvendelse af træ
• Råd og svamp samt forebyggelse og behandling
• Ny viden: Udvendige træbeklædninger, tagspån

Kursus 3 (11. februar i Raadvad, 31. marts i Viby, Fyn)
• Maling og overfladebehandling med traditionelle materialer og metoder
• De klassiske pigmenter og farver
• Ny viden: De klassiske bindemidler og malingstyper: Oliefarver, Limfarver, Tempera-

farver, Lakfarver og Mineralfarver
• Ny viden: Trætjære og trætjærefarve
• Ny viden: De klassiske malingstyper holdt op mod de nye materialer og metoder

Kursus 4 (29. september i Viby, Fyn, 6. oktober i Raadvad)
• Vinduer – vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring
• Ny viden: Ældre vinduers kvalitet – sammenlignet med nye vinduer
• Ny viden: Tilstandsvurdering, tre grader af indgreb
• Ny viden: Miljøvenlig malingsafskrabning – uden varme
• Ny viden: Istandsættelsesmetoder
• Ny viden: Energiforbedring af gamle vinduer – sammenlignet med nye termovin-

duer
• Nye arkitektonisk tilpassede vinduer til ældre huse (Raadvad-Vinduerne)

Kursus 5 (27. oktober i Viby, Fyn, 3. november i Raadvad)
• Kalk, mørtel og murværk
• Luftkalk og hydraulisk kalk – 8 mørteltyper til ældre huse
• Ny viden: Kalk og mørtel til ældre murværk
• Ny viden: Kalk og mørtel til bindingsværkshuse
• Soltørrede lerstens egenskaber og behandling
• Hvidtekalk og kalkfarver til overfladebehandling af murværk

fordi de mange steder hel-
ler ikke kan få den rigtige 
vejledning. Det drejer sig 
om konkret byggeviden og 
om en evne til at vurdere 
en bygnings type og særlige 
karakter.

Det er nemlig bygningen 
selv, der bør være udgangs-
punktet for det, man 
vælger – ikke skiftende 
modeluner! De ændrin-
ger, man vil foretage, bør 
forholde sig til det udtryk, 
den form, de materialer 
og den konstruktion, huset 
er født med – det er det 
mest naturlige og derfor 
det smukkeste. På længere 
sigt er det også det øko-
nomisk mest forsvarlige, 
fordi materialerne er af en 
bedre kvalitet, der holder 
længere, og fordi de rigtige 
byggetekniske løsninger 
forhindrer dyre skader i at 
opstå.

Hver sit udtryk
Der findes mange forskel-
lige typer af bygninger med 
hver deres udtryk. F.eks. 
er mange af de såkaldte 
murermesterhuse bygget 
i blank mur og ville miste 
deres skønhed og sær-
kende, hvis de blev pudset. 
Eller mange vinduer er født 
med spinkle sprosser og vil 
miste deres elegante udtryk 
i facaden, hvis de bliver 
skiftet ud med nye vinduer 
med brede og klodsede 
sprosser.

Selve glasset i vinduerne 
er heller ikke uden betyd-
ning for, hvordan huset 
opleves. Det gamle glas 
har nogle ujævnheder, der 
giver et smukt spil og der-
med gør glasset levende at 
se på, mens nye og fuld-
stændigt plane ruder ikke 
har noget spil og derfor ser 
døde ud.

Det er også vigtigt at 
huske, at gamle bygninger 
godt må se gamle ud. De 
er gamle bygninger og skal 
ikke ligne nye – heller 

fortsættes næste side

OBS!OBS!
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fortsat fra side 17:

ikke deres overflader, der 
risikerer at miste alt det liv, 
der ofte følger af naturligt 
slid, og det farve- og lysspil 
i overfladen, som sliddet 
giver – med andre ord: 
patina. Det er ofte hér, at 
husets ’sjæl’ findes.

Rigtige løsninger
Det handler altså om, hvor-
dan en bygning ser ud og 
opleves. Men det handler i 
høj grad også om, hvorvidt 
bygningen helt konkret kan 
’tåle’ de ting, man gør ved 
den.

Vælger man f.eks. at over-
fladebehandle en facade, 
der er opført i blank mur, 
risikerer man ikke blot at 
ændre bygningens udse-
ende totalt – man risikerer 
også at ødelægge den byg-
ningsfysiske balance f.eks. 
i forbindelse med fugt. 
Pudser man en bindings-
værksvæg med forkerte 
materialer, så risikerer man, 
at tømmeret inde bagved 
rådner. Bruger man forkert 
maling eller asfalt eller som 
tidligere stenkulstjære på 
bindingsværk, så rådner det 

også – her skal man f.eks. 
bruge trætjære i stedet for. 
En lille forskel af navn, 
men altså en temmelig 
stor forskel af gavn! Den 
vil være afgørende for, om 
huset kan leve i ti eller i 
flere hundrede år!

Bruger man en forkert 
mørtel til at fuge med, så 
risikerer man, at murvær-
ket revner. Og sætter man 
nye vinduer i, der ikke har 
en ordentlig trækvalitet, 
eller som ikke leder regn-

Så forskelligt kan to ellers ens huse se ud – til venstre nye vinduer, der gaber tomt i facaden, et gennemhullet tag, der helt 
har mistet sin fladevirkning, og en opskalkning, der får taget til at ’knække’.

vand ordentligt væk, så må 
man skifte vinduer allerede 
efter få år i stedet for at 
vente til år 2107! Og mange 
nye termovinduer isolerer 
i øvrigt også dårligere end 
de gamle vinduer.

Intet er 
vedligeholdelsesfrit
Det er en myte, at mate-
rialer og produkter er ved-
ligeholdelsesfri. Man skal 
løbende holde øje med sit 
hus og udbedre de småska-
der, der måtte opstå, inden 
de bliver for store og lige 
pludselig meget dyre at 
reparere.

En overfladebehandlet 
facade kræver f.eks. også 
vedligeholdelse, og mange 
tager fejl, når de tror, at det 
rent teknisk er lettere end 
ved blankmursfacaden – 
der skal kalkes eller males, 
og pudsen skal repareres 
for revner og huller.

Med huse er det ligesom 
med biler – vi kan brokke 
os over prisen, men vi tager 
det for givet, at ødelagte 
dele bliver udskiftet med 
nye, der passer til den 
oprindelige bil. Og vi for-
står godt, at biler skal have 
tjekket olien jævnligt, at de 
af og til skal på værksted 
til reparation og efter faste 
intervaller skal til service 
og syn. Glemmer man f.eks. 
olien eller hælder noget 
forkert i tanken, kan en 
enkel ”vedligeholdelse” 
udvikle sig til en meget dyr 
værkstedsregning!

■

Her har en gammel villa i Skovshoved 
fået påbygget en udestue på en tidligere 
åben balkon. Udestuen er ikke tilpasset 
villaen på en god måde – det virker 
nærmest, som om villaen har fået øjne 
eller har sat en kikkert for øjnene! 
Udestuen tager magten fra huset. 

Program
og tilmelding

til første kursus
på side 24



Elevtur Danmark 2007
Så er det igen tid til FUTs Elevtur Danmark

1. dag – mandag den
22. oktober

Turen starter med afgang 
fra Fredericia station kl. 
7.00, hvorfra vi med bus 
kører mod Nyborg station. 
På Nyborg station opsamler 
vi de resterende deltagere 
kl. 8.00.

STM Vinduer
Herfra kører bussen mod 
turens første virksomheds-
besøg hos STM Vinduer i 
Rudkøbing.

STM Vinduer har i mere 
end 30 år produceret vin-
duer og døre til de danske 
tømmerhandlere, og virk-
somheden producerer både 
døre og vinduer i fyr kerne-
træ og i mahogni, ligesom 
de producerer træ/alu. 
Kvalitet, flot finish og hold-
barhed er nøglebegreber 
hos STM vinduer, hvor det 
solide kvalitetshåndværk 
værdsættes; så vi vil få gode 
muligheder for at se, hvor-
dan man producerer døre 
og vinduer.

Petersminde Teglværk
Fra Rudkøbing bevæger 
vi os tilbage til Fyn, hvor 
vi i Stenstrup skal besøge 
Petersminde Teglværk, som 
er en del af Wienerberger, 
der er verdens største tegl-
stensproducent.

Tegl har været anvendt til 
byggematerialer i Danmark 
i snart 1000 år. Omkring år 
1900 var der omkring 500 
teglværker i Danmark – i 
dag er der kun 22 tilbage. 

Vi skal ud og se, hvordan 
man producerer/brænder 
mursten, ligesom vi får en 
god gennemgang af pro-
dukterne og de gode egen-
skaber, som teglsten har.

Efter dette besøg kører 
vi til Ringsted, hvor vi skal 
overnatte de næste to næt-
ter.

2. dag – tirsdag den
23. oktober

Maxit A/S, Karlslunde
Efter morgenmaden starter 
vi med lille bustur til Karls-
lunde, hvor vi skal besøge 
Maxit A/S, som er den 
danske del af Maxit Group, 
en af verdens største produ-
center af byggematerialer.

Maxit’s sortiment omfat-
ter specialprodukter og 
løsninger til fundament, 
terrændæk, fugtisolering, 
opmuring, pudsning, faca-
deisolering, gulvopbygning, 
vådrum, vandtætning, fli-
seopsætning, restaurering, 
fugtregulering og beton-
renovering. Sortimentet 
anvendes til såvel nybyggeri 
som renovering samt til 
professionelle og til gør-det-
selv folket, og forhandles i 
tømmerhandler og bygge-
markeder over hele landet.

Den 1. juli 2006 købte 
Maxit Group AB aktierne 
i Dansk Leca A/S og Leca 
Trading Concession A/S, 
og Maxit a.s. og Dansk Leca 
A/S blev sammenlagt 1. 
januar 2007.

Der venter os en spæn-
dende formiddag i Karls-
lunde, hvor vi skal høre og 
se en masse om alle Maxit’s 
produkter.

ACO Plastmo
Tirsdag eftermiddag skal vi 
tilbage til Ringsted, hvor vi 
skal besøge ACO Plastmo, 
som er en del af ACO Nor-
dic.

ACO Plastmo er spe-
cialister inden for diverse 
tagløsninger af lette kon-
struktioner, tagrender i 
plast, zink og stål og oven-
lys. Virksomheden er ejet af 
den tyske ACO-koncern og 
beskæftiger ca. 3500 medar-
bejdere i 28 lande.

Vi får selvfølgelig en god 
gennemgang af produkter-
ne, ligesom vi får en rund-
visning på virksomheden.

3. dag – onsdag den
24. oktober

Junckers Industrier
Friske og klar til den sidste 
spændende dag kører vi til 
Køge, hvor vi skal besøge 
Junckers.

Junckers er Europas stør-
ste producent af massive 
parket- og plankegulve, 
og fabrikken producerer 
ligeledes de kendte Blitsa 
gulvlakker og -olier.

Junckers Industrier A/S 
er moderselskab i Junc-
kers-koncernen, der er 
en af Danmarks største 
internationalt orienterede 
træindustrier. Koncernen 
beskæftiger omkring 700 
medarbejdere og omsætter 
årligt for cirka 700 mio.kr.

fortsættes næste side

Igen i år har FUT i 
samarbejde med en 
række danske leveran-
dører sammensat et 
spændende program, 
så I nye i trælastbran-
chen har mulighed for 
at få et supergodt ind-
blik i, hvordan nogle 
af de væsentligste pro-
dukter i tømmerhand-
len bliver produceret.

SNYD IKKE DIG SELV 
ELLER DIN ELEV
for denne gode mulig-
hed til at komme 
bag om produktet og 
styrke kendskab og 
paratviden til nogle 
af de førende danske 
produkter. Skynd dig 
derfor hurtigst muligt 
at udfylde tilmeldings-
kuponen her i bladet 
eller klik dig ind på 
vores hjemmeside 
www.fut.dk og tilmeld 
dig online til Elevtur 
Danmark.

Det skal fremhæves, at 
specielt førsteårs ele-
ver vil få en grundlæg-
gende produktviden på 
de primære varegrup-
per. Denne tur kan 
også være en naturlig 
forløber for eller for-
længelse af Elevturen 
til Sverige.

Som en sidegevinst 
får du mulighed for at 
knytte gode kontakter 
og venskaber med de 
andre deltagere på 
turen.

Programmet for 
turen er (med forbe-
hold for ret til ændrin-
ger) som følger:
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Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47809-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!
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DATO OG STED
Mandag den 22. oktober til
onsdag den 24. oktober 2007,
Danmark.

MÅLGRUPPE
Primært elever eller nyudlærte, der 
ønsker at styrke deres færdigheder/ 
kendskab til danske producenter.
Det fremhæves, at specielt førsteårs 
elever vil få en grundlæggende pro-
duktviden om de primære varegrupper. 
Turen kan også være en naturlig forlø-
ber for eller forlængelse af Elevturen 
til Sverige.

FORMÅL
At give branchens elever et indblik i 
og øget kendskab til de danske produ-
center af byggematerialer. Hertil kom-
mer det sociale element med samvær 
med andre af branchens unge.

PRIS
Kr. 795,- pr. deltager.

TILMELDING
Senest 21. september 2007

INFO
Jan Fredholm, tlf. 26 37 82 44
jfr@fut.dk
Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14
sbe@fut.dk

Elevtur Danmark 2007
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 21. SEPTEMBER 2007!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i Elevtur Dan-
mark 2007 fra 22.-24. 
oktober 2007.

❑ Ønsker faktura
     tilsendt

Tilmelding pr. post, med 
check på kr. 795,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen

Beløbet kan også indbe-
tales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665
(husk deltagernavn).

Elevtur Danmark 2007
fortsat fra side 19:

Junckers repræsenteres 
verden over af et net af 
salgsselskaber og forhand-
lere, og det internationale 
salg udgør ca. 70%.

Der venter os en spæn-
dende formiddag, hvor 
vi får en rundvisning på 
fabrikken, lige som vi får 
en gennemgang af pro-
dukterne og de forskellige 
gulvopbygninger.

Ringsted Spærfabrik A/S
Inden vi afslutter dette års 
Elevtur Danmark kører vi 
tilbage til Ringsted, hvor 
endnu et spændende virk-
somhedsbesøg venter hos 
Ringsted Spærfabrik A/S.

Virksomheden startede 
oprindeligt som en hånd-
værksvirksomhed for mere 
end 100 år siden. I 1973 
begyndte man at præfabri-
kere spær, og det er i dag 
virksomhedens hovedakti-
vitet.

Vi vil selvfølgelig få 
indblik i, hvordan man 
fabrikerer spær, ligesom vi 
skal høre om de forskellige 
spærtyper og tagløsninger.

Efter dette besøg kører 
vi kl. ca. 15.30 til Ringsted 
banegård, hvor sjællæn-
derne så siger farvel. Der-
efter går turen for resten af 
deltagerne mod Fredericia 
Station, med forventet 
ankomst kl. 17.00.

Praktiske oplysninger
Rejsen tilbydes til den lave 
pris af 795,00 pr. person, 
hvilket udelukkende lader 
sig gøre ved hjælp af tilskud 
fra TUN uddannelsesfond 
og FUT-fonden.

Prisen inkluderer trans-
port fra Fredericia eller 

Nyborg, to overnatninger 
samt mad (ekskl. drikke-
varer) fra og med frokost 
mandag til og med frokost 
onsdag.

Bindende tilmelding skal 
– sammen med en check på 
795,- stilet til FUT – være os 
i hænde senest fredag den 
21. september 2007.

Du vil modtage bekræf-
telse på din tilmelding samt 
program og deltagerliste 
primo oktober 2007.

Vi glæder os til at se dig!
Skulle der evt. være 

spørgsmål til turen, er du 
velkommen til at kontakte 
os (se forrest i bladet eller 
på www.fut.dk).

Jan Fredholm og
Søren Bendix

Billede fra Elevtur Danmark 2006.Billede fra Elevtur Danmark 2006.
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Eternit® Toscana
F I R E  K L A S S I S K E  F A R V E R

MILJØVENLIGT FIBERCEMENT

STÆRK OVERFLADEBEHANDLING

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

– fornyelse til moderne byggeri

Bliv inspireret på www.dansketernit.dk

568-405/0407

Eternit® Toscana er en klassisk tagprofi l, der 

passer perfekt til dansk arkitektur og bygge-

stil. Pladerne  fås i fi re klassiske farver og er 

fremstillet  af miljøvenligt fi bercement. 

Den fl otte overfl ade er stærk, langtidsholdbar 

og kræver  minimal vedligeholdelse. 

Eternit® Toscana er en komplet system-

løsning, hvor alle elementer, der er 

nødvendige  for at lave et fuldt færdigt 

tag, indgår.

Hvad skrev FUT for 21 år siden?
Nu kan du læse gamle FUT-blade på nettet!

Kan nogen måske huske, at der i 
1986 på Mommark Handelskost-
skole var et kursus, som tilbød 
FUTer at kunne beherske ”anven-
delse af små datamaskiner”?

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.

Se og læs på www.fut.dk



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47809-
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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DATO OG STED
Onsdag den 26. september
kl. 17.00

Dansk Vincenter
Byvej 55, Avedøre Landsby
2650 Hvidovre

MÅLGRUPPE
Alle FUT-medlemmer.

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 10. september 2007.

LINKS
www.vincenter.dk

INFO
Søren Anthonsen, tlf. 20 71 53 48
san@fut.dk

Besøg hos Dansk Vincenter
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. SEPTEMBER 2007!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i besøget hos 
Dansk Vincenter ons-
dag den 26. september 
2007 kl. 17.00.

Dansk Vincenter
byder FUT indenfor
For andet år i træk tilbyder 
FUT dig at deltage i den 
danske ’vinsæson’, som står 
lige for døren.

Høsten er nært foreståen-
de, så på opfordring holder 
FUT dette arrangement 
igen i år.

FUT er onsdag den 26. 
september vært ved et 
spændende arrangement 
hos Dansk Vincenter i 
Avedøre. Vi vil på denne 
aften bl.a. blive guidet igen-
nem det store markområde 
indeholdende de omkring 
10.000 vinstokke, og videre 
igennem processen til 
vinen ender i flasken og 
sælges under navnet Nord-
lund.

Vinsmagning af den dan-
ske høst kommer vi heller 
ikke uden om, og det forly-
der, at vinen i år og sidste 
år absolut er i en klasse for 
sig. Vingården i Avedøre er 
helt igennem kommerciel 

og drives akkurat som ver-
dens øvrige vinslotte.

Stenhus
Samtidig med vinoplevel-
serne er der mulighed for 
at se vel nok Danmarks før-
ste stålhal, der er beklædt 
med gabioner, idet Dansk 
Vincenter har fået sin ene 

hals ydermure beklædt på 
denne måde. Kom selv og 
se resultatet!

Opgaven er udført af 
Svend Christensen fra fir-
maet Fantasi-leg, som vi 
omtalte i forrige nummer 
af FUT-bladet. I Avedøre er 
der ligeledes mulighed for 
at se nogle af de træfigurer, 
der blev omtalt i artiklen.

Dansk Vincenter har fået beklædt en stålhal med gabioner.
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Altid kvalitets

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 17 07 07 - Hedensted 75 89 90 00 - Hørning 87 68 09 00 - Støvring 98 37 47 11 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk

Trælast

Plader og krydsfiner

PRODUKTER

Hørning 87 68 09 00 - Kolding 75 89 90 00 - Køge 56 36 27 00 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Spånplader
til ethvert 
formål

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

Nyt spændende
sortiment til 
væg, gulv og loft

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

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47809-
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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DATO OG STED
Tirsdag den 6. november:
Oluf Bagers Mødrene Gård
Nørregade 29, 5000 Odense C (Realea)

Onsdag den 7. november:
Bispegården
Fredensgade 36, 8000 Århus C
(GI - Grundejernes Investeringsfond)

Torsdag den 15. november:
Bygningskulturens Hus
Borgergade 111, 1300 Kbh. K
(Bygningskultur Danmark)

Alle steder kl. 17.30-21.00.
Der startes med et let traktement og 
en rundvisning i de spændende,
historiske bygninger.

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 19. oktober 2007

LINKS
www.bygningskultur.dk
www.bygningsbevaring.dk
www.realea.dk
www.gi.dk

INFO
Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14
sbe@fut.dk

Viden om byggekultur (1)
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 19. OKTOBER 2007!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i ’Viden om 
byggekultur (1)’ flg. 
dato/sted:

❑ 06.11.2007
 Odense

❑ 07.11.2007
 Århus

❑ 15.11.2007
 København

Kulturarv er ’in’! Mange 
private husejere køber 
gamle huse og sætter dem 
i stand, fordi de historiske 
bygninger rummer en 
masse fortællinger og giver 
en følelse af identitet.

Men det er ikke ligegyl-
digt, hvordan man sætter 
husene i stand – hverken i 
forhold til deres alder, type 
og udseende eller i forhold 
til materialer og byggetek-
nik.

Man skal vide, hvad man 
har med at gøre, så man 
ikke ødelægger husets sær-
lige karakter og ikke risike-
rer at give huset skader på 
grund af forkerte metoder 
og materialer.

I FUT mener vi, at den 
særlige viden om bygnings-
bevaring kan gøre trælast-
branchens medarbejdere 
endnu bedre til at give den 

rigtige rådgivning til kun-
derne, både håndværkere 
og gør-det-selv folk.

Hvad skal man tænke over?
Til arrangementet vil byg-
geteknisk rådgiver Stig 
Håkansson fra Bygnings-
kultur Danmark komme 
ind på nogle af de ting, 
man skal tænke over, når 
man har med ældre huse 
at gøre. Og det gælder ikke 
kun det gamle bindings-
værkshus, men også villaen 
fra 1950.

Hvad er det særlige ved 
de enkelte bygninger og 
deres alder og udseende, 
og hvilke byggetekniske og 
materialemæssige overvejel-
ser knytter sig hertil? Hvor-
for bevarer vi overhovedet? 
Og ud fra hvilke holdnin-
ger bevarer vi?

På kurset bliver der udle-
veret en række publika-
tioner om byggeteknik og 
oversigter over, hvor man 
kan finde mere viden. Det 
vil også være muligt at købe 
bøger om emnet.

Del af kursusrække
Arrangementet, som er gra-
tis, afholdes i et samarbejde 
mellem Bygningskultur 
Danmark, Center for Byg-
ningsbevaring i Raadvad, 
TUN og FUT og er en del 
af et samlet forløb på fem 
kursusaftener, som kan føl-
ges samlet eller hver for sig.

De øvrige fire kurser, 
hvor der vil være en mindre 
deltagerbetaling, afholdes 
i foråret og efteråret 2008 
og vil handle mere konkret 
om materialer, produkter 
og metoder til restaurering 
og vedligeholdelse, med 
demonstration af materia-
ler og teknikker i praksis 
(læs mere på side 16).

’Det gamle guld’
Et FUT-arrangement om 
bygningsbevaring – et område 
med fremtid i…
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Det er konklusionen på 
en stor undersøgelse, som 
er foretaget af Rambøll 
Management.

Ambitionerne er store, 
når danske virksomheder 
sender medarbejdere til 
udlandet for at forbedre 
forretningen. Men sender 
man unge og uerfarne 
medarbejdere langt væk 
hjemmefra, så bliver udbyt-
tet ikke altid godt.

Denne udmelding fik 
FUT-redaktionen op af 
stolen. Og hvis du har en 
holdning til dette, så tøv 
ikke med at sende FUT en 
mail. Det kunne være inte-
ressant at høre FUTernes 
holdning til dette emne.

Mangler erfaring
Baggrunden for undersø-
gelsens konklusion er, at 
de unge medarbejdere ikke 
har det samme erfarings-
niveau som de ældre, og 
derfor heller ikke har kom-
petencerne til at yde det 
samme stykke arbejde som 
de erfarne folk.

Det betyder, at de unge 
medarbejdere med under 
to års erfaring bruger tiden 
i udlandet på at tilegne sig 
de nødvendige kompeten-
cer, og dermed ikke har 
samme tid som de ældre 
medarbejdere til at sende 
værdi hjem til Danmark.

Meget ender i skuffelse
Samtidig ender udstatione-
ringen ofte som en skuffel-

se, når den udsendte med-
arbejder efter en tid vender 
hjem. Det skyldes især, at 
mange danske virksomhe-
der ofte er dårlige til at 
udnytte de kompentencer, 
som medarbejderne har 
med sig hjem i kufferten.

Når først medarbejdere 
er hjemme igen, bliver 
den nytilegnede viden og 
internationale erfaring ikke 
brugt i hele 61 pct. af tilfæl-
dene, kan man således læse 
i rapporten.

En anden årsag til, at 
opholdet i udlandet ofte 
bliver en skuffelse efter 
hjemkomsten er, at den 
danske erhvervsmentalitet 
hellere vil skue nationalt 
end globalt, lyder det.

- Mange steder opfatter 
medarbejderne på arbejds-
pladsen i Danmark de 
hjemvendte som medarbej-
dere, der har været sendt 
ud for at hygge sig i udlan-
det. Og resultatet af det 
bliver, at man i stedet for at 
benytte deres nye kompe-
tencer og viden sætter dem 
til at lave noget helt andet. 
Det får ingen af parterne i 
sidste ende noget nyttigt ud 
af, siger rapporten.

Undersøgelsen er baseret 
på en spørgeskemaundersø-
gelse med deltagelse af 484 
private virksomheder inden 
for industri, transport, han-
del samt forretningsservice.

FUT er uenig
FUT er nu af den hold-
ning, at det at rejse ud 

absolut ikke er noget, der 
gør en medarbejder rin-
gere.

Dette har vi også ønsket 
at give vort bidrag med 
gennem de mange forskel-
lige artikler om mennesker, 
der er rejst ud i verden.

Har du en holdning til 
ovenstående, er du som 
sagt velkommen til at sende 
os en mail. Et af vore mål 
er jo netop at få sendt unge 
mennesker ud.

■

Jo mere man udstationerer 
unge ansatte, desto mindre får 
virksomheden ud af det!

’’Moth & Partners arbejder
udelukkende med Search & Selection

i byggebranchen, derfor leverer
vi de bedste medarbejdere

til din forretning’’

De ældste ansatte
har størst værdi



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47809-
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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DATO OG STED
Mandag 17. september kl. 13-16:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Tirsdag 18. september kl. 13-16:
Dr. Margrethe Hallen
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Onsdag 19. september kl. 13-16:
Scandic Hotel Glostrup
Roskildevej 550, 2605 Brøndby

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 10. september 2007

LINKS
www.ByggeBasen.dk

INFO
Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14
sbe@fut.dk

ByggeBasen søger kloge hoveder
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. SEPTEMBER 2007!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i ’ByggeBasen 
søger kloge hoveder’ 
følgende dato/sted:

❑ 17.09.2007
 Aalborg

❑ 18.09.2007
 Fredericia

❑ 19.09.2007
 Glostrup/Brøndby

ByggeBasen søger
efter kloge hoveder
I et samarbejde imellem 
TUN og FUT afholdes tre 
seminarer, hvor deltagerne 
introduceres til ByggeBa-
sen.

Formålet med seminaret 
er at give TUNs og FUTs 
medlemmer på alle niveau-
er indblik i, hvilke fordele 
der er ved anvendelse af 
ByggeBasen. Samtidig skal 
der på seminaret arbejdes 
i små grupper for at finde 
frem forbedringer af den 
nuværende ByggeBasen.

Seminarerne er gratis og 
afholdes tre steder i landet 
(Aalborg, Fredericia og 

Glostrup/Brøndby - alle
steder kl. 13-16). Se bjæl-
ken til højre for adresser.

PROGRAM
• Velkomst og kaffe.
• Introduktion af ByggeBasen og dens funktioner på
 tværs af systemer.
• En medarbejder fra en tømmerhandel fortæller
 om erfaringer med hele TUN-systemet.
• Gruppearbejde (løsningsforslag til fremlagte
 problemstillinger).
Opsummering.
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

Fra mandag den 3. september 2007 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter

Sidste frist for svar er søndag den 7. oktober 2007

Vinderne af sidste runde: Kenneth H. Hansen Poul Juul Nielsen Nikolaj S. Madsen
 5700 Svendborg 5700 Svendborg 2650 Hvidovre

Værktøjets historie
FUT har pr. mail modtaget 
en forespørgsel om, hvor-
vidt vi vidste, hvor man 
skulle lede for at finde en 
bog om værktøjets historie. 
Gerne en bog med fotos og 
beskrivelser af væktøj gen-
nem tiden.

Det har ikke været os 
muligt at finde en sådan 
bog på noget dansk forlag.

Det eneste vi har kunne 
finde frem til, er en bog 
der hedder Warman´s 
Tools Field Guide, udgivet 

i USA på forlaget Krauses 
Publications (www.krause-
books.com). Bogen beskri-
ver værktøjets historie med 
mange fotos og fortæller 
tillige, hvilke priser der er 
opnået på auktioner, da 
meget af værktøjet er sam-
lerobjekter.

Er der nogle FUT-med-
lemmer, der kender til en 
lignende bog på dansk, 
så hører vi meget gerne 
herom.

Er du til beton?
I sidste nummer havde 
FUT fundet frem til et 
nyt koncept inden for 
hotelbranchen. Betonrør 
anvendt som hotelværelser 
var efter sigende blevet den 
helt store dille i Tyskland.

Vi bad samtidig i artiklen 
om, at hvis der var nogen 
af vore medlemmer, der 
oplevede disse ’hotel-rør’ 
på nært hold, måtte de 
endelig skrive til os. Dette 
har ikke været tilfældet, så 
vi konkludere, at det ikke 
har været en succes!

Derimod har vi nu set, at 
hvis du er til betonmøbler 

– ja, så er disse faktisk til at 
erhverve i Danmark. Dej-
lige komfortable lænestole, 
tilbyder betonsnedkeren fra 
Auning.

Er der nogen, som har 
sådan en stol, hører vi ger-
ne fra jer. Stolen vejer kun 
45 kilo, så den skulle ikke 
være svær at flytte rundt 
med.

 Betonsnedkeren har 
også mulighed for at lave 
dig et badekar, hvis dette 
kunne friste.

Se mere på hjemmesiden 
www.fiberbeton.dk

Var det noget 
med en lænestol 
i beton? - Foto: 
www.fiberbeton.dk
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

ByggeBasen-arrangement,
Dr. Margrethe Hallen, Fredericia

18.09.2007 10.09.2007
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Foredrag med en kendt person

Ledelse af uforudsete situationer

Byggejura

ByggeBasen-arrangement,
Hotel Scandic Glostrup, Brøndby

19.09.2007 10.09.2007
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14

Besøg hos Dansk Vincenter,
Hvidovre

26.09.2007 10.09.2007
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48

Elevtur Danmark 2007
22.10.2007-

24.10.2007
21.09.2007

Jan Fredholm

Tlf. 26 37 82 44

Generalforsamling 2007 hos
Swedoor i Sdr. Felding

03.11.2007 19.10.2007
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14

ByggeBasen-arrangement,
Hotel Scandic Aalborg

17.09.2007 10.09.2007
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14

Bygningsbevaring, Odense
– hos Realea

06.11.2007 19.10.2007
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14

Bygningsbevaring, Århus
– hos Grundejernes Investeringsfond

07.11.2007 19.10.2007
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14

Bygningsbevaring, København
– hos Bygningskultur Danmark

15.11.2007 19.10.2007
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14

Stortur til Nicaragua og Honduras
15.11.2007-

26.11.2007
20.09.2007

Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14
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