
Praktik ophold på savværket Säter i Sverige   

Her er Kim Jakobsens beretning fra sit 2 måneders ophold i Sverige. 

 

DB Fondene støttede Kim Jakobsen med kr. 5.000,-. 

 

Søndag d. 17. august 2008 kørte jeg mod Sverige, mere præcis mod Säter. 

Mandag til middag havde jeg pakket ud på det vandrehjem, jeg skulle bo på og 

blev derefter vist rund på Säters Ånsåg AB, hvor jeg skulle arbejde de næste to 

måneder. 

 

Jeg fandt hurtigt ud af, det var nogle utrolig venlig og hjælpsomme mennesker, 

jeg skulle arbejde sammen med.  Sproget var selvfølgelig lidt af en barriere, 

men når jeg sad og snakkede alene med en person, gik det nu meget godt. 

 

I gang med arbejdet 

De første uger brugte jeg meget tid på at følge med i de forskellige 

arbejdsopgaver, der var på savværket. Indimellem var jeg også med oppe i det 

gamle snedkeri for at kløve træ til strøer eller terrassebrædder. 

 

Senere kom jeg til at hjælpe meget i ”justerverket”, som er der, hvor træet 

bliver sorteret i længder og kvaliteter. Jeg hjalp selvfølgelig ikke til med selve 

sorteringen, da man skal have en uddannelse for at gøre dette, men jeg pakkede 

hele pakker træ ind og kørte også nogle gange maskinen, som stablede træet 

inden, det blev pakket ind. I det hele taget prøvede jeg mange forskellige ting, 

og det jeg ikke kunne få lov at prøve på grund af sikkerheden, fik jeg alt den tid 

til at kigge på, som jeg havde lyst til. Positivt var det også, at de ofte gav sig 

rigtig god tid til at forklare mig en masse og ikke bare havde travlt med at 

arbejde. 

 

Om Säter 

Savværket i Säter er et lille savværk men i modsætning til mange andre 

savværk, som prøver at være så moderne som muligt, kører de stadig med en 

gammel lodret sav i stedet for en rundsav. Grunden til det er, at man ved denne 

metode får bedre udnyttelse af splinten i træet. Savværket saver nemlig 

hovedsageligt de gode stammer uden for mange knaster. Normalt vil et så lille 

savværk ikke kunne overleve, men fordi de er så gode til at save træ i 

kvaliteten ’U/s’ (den bedste kvalitet), kan det lade sig gøre - og det er der gode 

penge i det. 

 

Jeg er glad for, at jeg fik muligheden for at følge en produktion, som på mange 



måder foregår, som den gjorde for mange år siden. 

 

Arbejdet i skoven 

Matts Karls arbejder for Vida Wood, som er en slags indkøbsforening af træ fra 

skovene. Selvom han ikke arbejder for savværket, har han kontor der, da han er 

den, der køber det meste af træet til Säter. Jeg var med ham nogle dage i 

skoven for at lære om hans arbejde, som blandt andet består i at besigtige 

skove, udregne antal kubik og kvalitet og til sidst at give et tilbud til ejerne. Det 

var utrolig spændende og et frit arbejde, som alle naturelskere kun i deres 

vildeste fantasi kunne drømme om. 

 

Også plads til fritid 

I fritiden spillede jeg håndbold i Borlänge, som ligger en lille halv times kørsel 

fra Säter. Jeg gik også nogle gange en tur i skove, for naturen deroppe er helt 

fantastisk og fascinerende! Jeg havde en kollega, som gik op i jagt, og derfor fik 

jeg muligheden for at komme med på andejagt og elgjagt. Selvom jeg ikke har 

jagttegn, var det utroligt sjovt, og jeg var så heldig at se en elg blive nedlagt på 

nærmeste hånd.  

 

Jeg vil aldrig glemme de to måneder ikke mindst på grund af alt det, jeg har 

lært, men også på grund af naturen, og jeg planlægger allerede at tage derop 

igen til sommer for at hilse på alle igen. 


