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Rapport
Erasmus-tur til Island
Lørdag D. 13 juli gik turen fra Billund til Island.
De næste 3 uger ventede der mig en hverdag fyldt med nye mennesker og omgivelser. Ligeledes
dannede jeg bekendtskab med en anden smedelærling ved navn Dan Hinsgaul.
Vi havde fået en fin lejlighed til rådighed og med fin afstand til vores kommende arbejdsplads.
Mandag morgen møder vi ind på en af de større smedevirksomheder på Island. Denne hedder
Hamar og ligger i Kopavogur, i samme by hvor vi bor.
Vi bliver mødt af en supervisor på fabrikken og bliver vist omkring.
Hverdagen bliver hurtigt sat i værks og vi får til opgave at lave et repos, med tilhørende gelænder
og trappe.

Arbejdstegningerne bringer os hurtigt i vanskeligheder. De er ukomplette og har mange fejl og
mangler. Men i samarbejde med supervisor og en af de tekniske tegnere på arbejdspladsen,
lykkedes det os at findes frem til hvordan tingene skal se ud.
Vi ender med at få en god og positiv oplevelse ud af opgaven. I første omgang fordi vi løser nogle
forskellige problemstillinger som gebrokken engelskkundskaber fra deres vedkommende, hvilket
sommetider kunne skabe små misforståelser.
Det færdige repos endte til sidst med at blive malet med primer og derefter grå maling.
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Ovenover ses det færdige resultat af vores arbejde med reposset.
Sikkerheden blev taget seriøst på stedet. Dette var absolut til at mærke. Vi gik hele tiden med
sikkerhedssko, briller, handsker og hjelm. Omkring 80 procent af de andre medarbejdere kom fra
Østeuropa. Det kunne mærkes, at en del af disse folk ikke prioriterede sikkerhed specielt højt og
generelt fokuserede de mest på at arbejde hurtigt og effektivt. Lange arbejdsdage var også en del
af hverdagen for de fleste i firmaet.
Vi fik også fornøjelsen af at komme ud på en Islandsk fiskerbåd. Det var spændende at opleve
nogle lidt andre arbejdsopgave end dem man er vant til. Vi skiftede pakninger og fik svejset lidt
rustfri elektrode.
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Hos Hamar fik vi efter første arbejdsdag en bil til rådighed. Dette var også med til at vi ud over
vores arbejdsmæssige dagligdage, fik mulighed for at se og opleve Island. Vi prøvede kræfter med
god islandsk mad inde på lokale restauranter. I weekenderne tog vi på ture ud for at bade i varme
kilder og vi fik set forskellige vandfald bla. Gullfoss.

Samlet set har vores ophold på Island været en suveræn oplevelse. Den har givet mulighed for at
prøve kræfter med at arbejde i udlandet og givet blod på tandet i forhold til at arbejde i udlandet i
en nærmere fremtid. Jeg kan klart anbefale det til andre, som skulle få lyst til en sådan oplevelse.
Vi Blev taget godt imod og fik muligheder for at opleve både en anden verden når det gælder
arbejde, men også når det gælder Island og dets smukke natur og kultur.

