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Hört på Konferensen
Hola, ?como estas? Hablas Espanol? No? Muchas Gracias! Med hörlurar instuckna till

trumhinnan och kaffetörsten krypande uppför strupen lyssnade vi enträget på vad översättaren

hann med att översätta. Föredragshållarna från trakterna kring Concepcion pratade väldigt fort,

men kapade orden som en norrlänning. Mot slutet av dagen gäspade tolken rätt ofta. Det var

tröttsamt även för en lyssnare att höra så fragmenterade föredrag.

Erfarenhet
Ja, det här är min historia om min resa till Chile och Universitetsstaden Concepcion den

13:de till den 22:a oktober, 2000. Jag vill med denna reseberättelse tacka för de bidrag som jag

fått till resan. Mitt uppdrag var att hjälpa till vid presentationen av ett arbete som jag delvis har

jobbat fram, och att knyta kontakter med personer och företag i Chile. Då det var svårt att

kommunicera på engelska på Universitetet, bedömde jag det ännu svårare att kommunicera

med företag runt om i regionen. Att kunna prata och förstå spanska är ett måste om man ska

kunna komma någon vart i Chile. Vi hade planerat en hel del fabriksbesök, men när vi väl var

på konferensen fick vi inte reda på vart och när vi skulle åka förrän det var för sent. En impro-

viserad resa gick till ett sågverk i närheten av Concepcion, men där fick vi inte fotografera.

Min erfarenhet av resan är först och främst att man måste kunna det spanska språket. För

det andra så måste eventuella gemensamma projekt drivas på mycket mer, mot vad som behövs

i Skandinavien. För det tredje och det bästa är, att Chilenaren är mycket social och gitarren

kommer ofta fram när man träffas.
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Vy över Concepcion och floden Bio-Bio. Nere till vänster i
bild ligger Universitetet Bio-Bio där konferensen hölls.



Första konferensen
Universitetet del Bio-Bio i staden Concepcion i Chile anordnade för första gången en

konferens i forskning och utveckling av träbaserade produkter. Konferensen inleddes med en 2

dagars Workshop, där våran avdelningschef Olle Hagman som inbjuden talare, presenterade

vårt arbete. Organisationen runt konferensen kunde ha varit bättre, men det kanske var en

kulturfråga. Man sätter inte så stor vikt vid, att börja då

klockan slår, eller att konferensprogrammet är

uppdaterat, även för de icke spansktalande gästerna. En

sak är säker: om man ska besöka landet igen så krävs, att

man kan prata och framför allt förstå det spanska

språket. Emedan chilenaren kan prata lite engelska, så är

det inte självklart att han förstår när du svarar på

engelska.

Workshop
Workshopen handlade om automation inom träindustrin. Olle pratade om

Röntgenteknik för karakterisering av träets interna och externa egenskaper. Han var en av 4

inbjudna gästföreläsare, och i jämförelse med de från Frankrike, så tycker jag att han klarade sig

bra. Vi har en tradition inom ledarskap som gör att vi kan lyssna till personer som kanske inte

har formella meriter, men har ett konstruktivt bidrag. Kommunikation är en av våra större

ledstjärnor. En fråga kom som på beställning från gästerna från Latin-amerika, om hur

automationen skulle betjäna dom när lönekostnaderna är så låga. Investeringen i automatiken

var så pass gigantisk, i förhållande till anställning av några extra arbetare. Olle tyckte att

automation går att göra på olika nivåer. Om du nu måste mäta stockarnas inre kvalitet för att

få de produkter du behöver, så måste det ju mätas oavsett om du har höga eller låga

lönekostnader. Olle satte kommunikation först och främst. Vi måste kunna samtala, och

komma till insikt om vad vi vill och kan.
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Fabriksbesök
I och runt Concepcion så ligger det stora träindustrier: Träskiveindustri, sågverk och

pappersbruk. Stora inhägnande plantage av Radiata (furu sort) och Eukalyptus fanns över allt.

Eukalyptus används inte bara till papperstillvekning, utan även till snickerivirke. Vi besökte ett

sågverk som heter MININCO i en stad som heter Bocalemu, ca. 10 mil från Concepcion.

De sågade radiata, och kapaciteten var ca. 220.000 m3 färdig vara per år. Två linjer, en

med stamkvistade grova stockar, och en med mindre kvistiga stockar.
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Hörselproblem
Inför första sessionen delades hörlurar ut. Det skulle bli simultantolkat för alla som mot

förmodan inte kunde spanska. Det var vi från Sverige och Frankrike och även de från

Brasilien, som var tvungna att ha hörlurar. I Brasilien pratas det portugisiska. Inte så olikt

Spanskan, men samma ord kan ha

olika betydelse på de olika

språken. Efter 20 minuter började

deltagarna med hörlurar, att

skruva på både volymknappen

och kostymknappen. Batterierna

hade tagit slut i hörapparaterna, så

vi var tvungna att avbryta

sessionen i 45 minuter för att byta

ut alla batterier. De som tidigare hade använt hörapparaterna, hade nämligen inte behagat

stänga av dom när dom, avslutade förra konferensen.

På onsdag så satte själva konferensen igång. Det var 4 parallella sessioner och bara en

session var �dubbad�. Vi fick vackert välja den, för att förstå vad de pratade om. Huvuddragen

kan man alltid följa, men detaljerna uteblir, och sammanhanget blir då ofta lidande. Vi var med

på ett föredrag om virkestorkning i Brasilien. Föredragshållaren presenterade på spanska, så vi

kunde inte förstå henne. Projektet hon redovisade tydde dock på ett projekt av undersökande

karaktär. Jag tror att det handlade om kostnader i samband med virkestorkning. Efter det

föredraget lunkade vi snyggt tillbaka till vår �dubbade� version. . På onsdagseftermiddag var

det dags för Tom Moren att hålla presentation. Han berättade dels om mitt arbete med

tomografering av virke under torkning och dels om vilka konsekvenser det har gett med bla

utveckling av adaptiva styrsystem till industrin virkestorkar. Det var både simultantorkning och

simultantryckning. Efter lite strul, så fick jag trycka fram bilderna i Power-Point

presentationen manuellt, när Tom försökte trycka på en fjärrmanöverdon.

Vad har
Tom i
kikarn, tro?
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Priser löner och sånt.
Lönen för förstesågaren låg på ca. 700 US$ per månad och de som sorterade manuellt

fick ca. 200 US$. Skatten var ca 7-10% på löner under 1000 US$. Därefter ökade den upp till

den högsta skattenivån på 40%. Momsen ligger på 18% och matpriserna på supermarketen i

stan� låg på 80-85% av våra priser, men det visade sig vara ca 20% mer än normala priser för

chilenaren. Jag uppskattar priserna på livsmedel ca. 30-35% billigare än i Sverige. Importerade

varor var dyrare, men det beror natuligtvis på var varorna kommer ifrån. Det var stor skillnad

mellan priserna i staden och på landsbygden. Bilpriserna var något billigare än i Sverige, men

då tillverkade de också en del själva. På licens från Japan och USA.

De grova stockarna sågades med en bandsåg, sk. headrig och de mindre stockarna med

cirkelsågar. Totalt anställda var ca 120 personer, plus �contractors�, sk entreprenörer. Hur

många de var fick vi inte reda på. Troligen omkring 100 st.

�contractors�, för det var mycket folk på plats. 60% av

deras produktion torkades till 12%. De hade 10 st.

genommatade torkkamrar; 4 st. av typen Hildebrandt, 2 st.

Mave och 4 st. Nya Zealändska Windsor. Vardera kammare

hade en kapacitet (brutto) på 100 m3. Torkschema som

användes var Nya Zealands standardschema på 90/60ºC i

början och slutade på 115 ºC torrtemperatur. Sortering av plank o bräder gjordes manuellt i

konditioneringshallen efter torkarna.

På vägen tillbaka så stannade vi till vid ett vattenfall och på härligt Chilenskt vis dukade

våran Värd upp kaffe och småkakor. Mycket trevligt.

Det var långa toppskott på planterad skog. Årsproduktionen låg på ca. 20 m3 per ha,

vilket är ungefär 10 ggr mer än här i Scandinavien.
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Besök hos Paul och Glendas familj i Chile
På söndagen efter vår ankomst till Chile, så blev vi inbjudna till Paul och Glendas familj.

Paul kommer från staden Concepcion i Chile, och doktorerar sedan 3 år på våran institution

här i Skellefteå. Han studerar fibervinkeln (spiralväxten) hos träd, med hjälp av våran CT-

scanner.

Glendas bror tog oss med ut till deras

lantställe på landsbygden. Det var 50 ha mark

och mycket fint beläget ca 5 mil utanför

Concepcion. Där kommer dom att odla vin

och fruktträd. De hade köpt ett prefabricerat

hus av radiata för ca 35.000 kr, och byggt till

ett litet skjul som användes som kök. I det

skjulet var det trampat jordgolv, och i mitten

av köket så hade de en eldstad. Ingen skorsten

fanns för röken. Den låg ute på gräsmattan. Jag tänkte att det kanske var någon betjänt som

lagade maten där på golvet, men så var det inte. De stod där inne i all rök och lagade maten

själva. Innertaket var alldeles svart. Ett lysrör fanns också i taket, men det var alldeles sotigt.

Skorstenen som låg ute på gräsmattan kommer kanske att sättas upp någon gång. Så noga var

det inte, kändes det som. Gästvänligheten var det inget fel på. Vi kanske tycker att det

viktigaste är, att sätta upp skorstenen så att man kan jobba under bra förhållanden, men dom

prioriterade nuet och gemenskapen istället. De grillade kyckling och kött, och vi fick sätta oss

till bords där på lantstället. Här fick vi smaka på chilipeppar i någon sorts grön sås, som var

stark, men dock inte det starkaste jag ätit här hemma eller i Indien.

Glendas bror David visar deras vinodling



På kvällen så var vi inbjudna till Glendas brors hus. Han heter David och jobbar på

General Electric med att serva medicinska tomografer runt om i landet. Han tjänade ca

20.000 kr per månad, och det får man nog säga var långt över medelinkomsten i Chile. Han

och hans familj bodde i ett fint inhägnat område. Ungefär som en bostadsrättsförening, fast

med murar, taggtråd och vakt vid grinden. Middagen lagades till i en stor kastrull över en

kolbädd i uterummet på baksidan. Det var Pauls pappa

som var kocken. I grytan var det vin, musslor, kött,

kyckling, lök och kål. Potatisen kokades också över

den öppna elden. Till detta serverades naturligtvis

Chilenskt vin, Cato Negro som också finns att köpa

på här hemma på Systemet. Sallader; grönsallad och

rödbetssallad tog man med sin egna bestick direkt från

skålarna på bordet. Det var lite ovanligt att ta sina

använda bestick och köra ner dom i skålarna och

skicka in det direkt i ens mun, men så var det där och

vi gjorde likadant. Pauls bror John, serverade oss två

rågade tallrikar med denna fantastiskt goda gryta som

heter Curanto. Grytan kanske gjorde en frisk, därav

namnet, Kurant(o), kanske. Maten var inte särskilt

kryddstark, så krydda fick man göra själv. Det var bara

salt som fanns att krydda med.

Sedan efter maten så blev det Chilensk sång av Pauls pappa och syster. Jag filmade ganska

mycket, som nu Paul och Glenda här hemma får sitta och njuta av. De har inte varit hemma i

Chile sedan förra sommaren.

Besöket hos Paul och Glendas familj i Chile blir ett oförglömligt minne.
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Tom blickar ut över Stilla havet


