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Mit Mobilitetsophold i Finland

Efter en stille og rolig første dag, blev det tid
til min indlogering i den lille by, Hiekkaharju
som ligger omkring 10km væk fra bryggeriet.
Hvilket betyder at jeg hver dag tog toget til
og fra arbejde.

Intro
Fra den 21/10 til den 10/11 var jeg på

Her skiltes Mikkel, Casper og jeg og de tog

Mobilitetsophold i Finland, mere specifikt

afsted imod lufthavnen og videre hjem mod

Sinebrychoff bryggeriet som er en del af

Danmark.

Carlsberg gruppen.
Den første reelle dag på arbejde bestod i at
Til dagligt er jeg i lære ved Carlsberg i

følge Rauno i laboratoriet, hvor vi bl.a.

Fredericia som procesoperatør.

testede alle sirupper før tapning for at sikre

Lige nu i gang med første skoleperiode men

en høj produktkvalitet og standard, hvilket

normalt arbejder jeg i Sirupsrummet, hvor vi

må siges at være er noget finnerne er meget

producere sirup til alle velkendte Coca-Cola

på passelige med.

produkter.

Vi testede derudover også vores vandkvalitet,
for igen at sikre høj produktkvalitet og

Uge 43
Søndag den 21/10 rejste min leder, Mikkel og
vores teknikker, Casper og jeg. Afsted mod
det kolde nord for at se vores finske
kollegaers produktion og deres
fremgangsmetoder, i håb om at kunne
effektivisere og generelt forbedre vores
produktion.

Mikkel, Casper og jeg mødte mandag morgen
op på Sinebrychoff, 08:05, til en rundvisning
på fabrikken som primært foregik i deres
Sirupsrum og et kort visit i deres bryghus.

selvfølgelig at der ikke er nogen
kontamineringer eller andre fejl i vandet.
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Laboratoriearbejde fyldte hele min første uge
på Sinebrychoff,
hvilket umiddelbart ikke lød til at være det
mest spændende at beskæftige sig med, men
viste sig at være mere spændende end først
antaget, aldeles lærerigt og et af de områder
hvor man har kunne tage mange gode tiltag
med hjem.

Uge 44
Den anden uge i mit forløb hos Sinebrychoff

Mandag morgen i uge 44 mødte jeg ind på

udmøntede sig i kernen i mit egentlige

arbejde sammen med Otto som havde en

arbejde herhjemme, nemlig produktionen af

Major i food economics fra University of

sirup.

Helsinki, så han kunne fortælle mange af de
kemiske processer, bag alle de ting vi blander
sammen og hvad der rent faktisk sker når vi
blander dem, hvilket må siges at have været
utrolig lærerigt.
Deres fremgangsmåde er en anelse
anderledes end vores men i bund og grund
ligner vi egentlig hinanden relativt meget.
Som man kan se på billedet neden under, er
vi lidt oppe i højden så man kan blande ned i
tankene. Hvor vi herhjemme, enten suger
vores koncentrater ind ved hjælp af vakuum
eller selv hælder det direkte ned i blandekar.
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Derudover gik jeg en tur hen til Tempeliaukio
Kirkko eller på dansk, Tempelpladsens Kirke,
som bestemt heller ikke var en kedelig
oplevelse. Kirken er kendt for sin formidable
akustik og fordi den er udhugget i grundfjeld.

-

Kiasma

-

Tempelkirken

Et visit i Helsinki
I weekenden besøgte jeg den finske
hovedstand for at se nogen af deres berømte
museer og andre kulturelle varetegn.

Uge 46

Bl.a. Kunstmuseet Kiasma som er deres

Den sidste uge i forløbet på Sinebrychoff, var

”museum of contempoary art”. En meget

”desværre” ramt af den årlige Coca-Cola

speciel oplevelse men om ikke andet,

juleproduktion som optog hele ugen. Hvilket

fantastisk.

vil sige at mængden af manuelt arbejde var
begrænset.
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Jeg styrede dog mixerstationerne sammen
med Pia og vi brugte primært tiden på at
overvåge at sukker og CO2 indholdet var i
balance, hente prøver til laboranter eller
udtage prøver fra rengøringsprocedure i
tanke eller rørføringer.

Konklusion på mit mobilitetsophold
Det må siges at inden jeg tog afsted til
Finland var jeg lidt bekymret for hvordan jeg
personligt ville klare det. For der er ingen
tvivl om at med finnerenes præcision og
praksis var det ikke der det kunne gå galt.
Galt gik det heldigvis heller ikke, tvært imod.
Jeg har lært mig selv meget bedre at kende
og har fået meget mere mod på at gøre ting
jeg aldrig har prøvet før, eller at komme ud af
min ”comfort zone" populært sagt, så selv
om det måske til tider kunne være en anelse
ensomt, synes jeg at udbyttet af mit
mobilitetsophold har været fantastisk både
fagligt men bestemt også personligt og jeg vil
på ingen måde have været foruden.

