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Ny lov vedtaget 
Politikerne lyttede til Søfartens Ledere

SIMAC på steady kurs
Verdens bedste maritime ledere

Martha, Martha
– Vi elsker dig ... 

TeMA:

HvIS MAdeN 
vAr bøf …

- Royal Arctic Line har siden 2007 brugt 
kosten som løftestang for bedre sundhed 
om bord. 

Læs om maden i Mærsk, Torm og RAL
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- vi er glade for, at man fra 

politisk hold har lyttet til 

Søfartens Ledere. 

det vil styrke danske skibsofficerers karriere-

muligheder ude i verden og sikre, at de kommer 

klogere og dygtigere hjem igen til gavn for det 

blå danmark.

- det er første konkrete anerkendelse af, at 

danske skibsofficerer med deres kompetencer 

inden for skibsdrift er en vigtig del af strategien 

om, at danmark skal vokse som skibsfarts-

nation. 
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36 Bemandingsassistent i Nuuk
Michael Lantz er gået i land i Grønland 
som bemandingsassistent for RAL.

Martha, Martha
Vi elsker dig. Det gør 'Daisy' også 
og Børsen i Svendborg har ligefrem 
en Martha-stue.

TBT-kontrol i havne
Miljøstyrelsen har været på kontrolbesøg 
i lystbådehavnene landet over. Vi var med 
på vinterpladsen.

SIMAC- på steady kurs
Vi uddanner folk til at stå til søs, 
siger den nye direktør.

Maskinmestrenes Forening har valgt en 
anden vej end Søfartens Ledere. De valgte 

at sende seneste overenskomst tilbud fra Dan-
marks Rederiforening til afstemning med anbe-
faling om at stemme ”ja”.  Maskinmestrenes 
Forening og de sejlende maskinmestre sagde den 
17. juni ”ja” til et overenskomstforlig, som er dår-
ligere end Transportforliget i land og ”ja” til at 
skrive under på en aftale, hvor Danmarks Rede-
riforening har den holdning, at der fuldt ud er 
kompenseret for skattelettelserne i Danmark.

Jeg respekterer, at Maskinmestrenes Forening 
kan træffe deres egne beslutninger, men jeg må 
udtrykke skuffelse over, at vores skibsofficerskol-
leger nu har forladt kampen for og forsvaret af 
nettolønnen på DIS. 

Sammen med maskinmestrenes beslutning er 
vores forhandlingsaftale og samarbejde udløbet. 
Det er i sin udgangspositionen selvfølgelig ærger-
ligt, men på den anden side er vi nu også frie til 
at gøre, som vi vil og synes er bedst.

Vi har over et par omgange forsøgt at vride et 
klart svar ud af Danmarks Rederiforening. Vores 
arbejdsgivere har udvist klar mangel på mod og 
mandshjerte til at sige: ”Nej - vi vil ikke give vores 
søfarende på nettoløn i DIS kompensation for 
skattelettelserne i Danmark”.

Den 17. juni - samme dag som maskinme-
strene sagde ”ja” - modtog vi et nyt brev fra 

Danmarks Rederiforening. Da rederiernes løn-
krav var en lønnedgang på 12, 5 procent, men 
de nu har tilbudt en lønstigning på 2,8 procent, 
skriver Danmarks Rederiforening, at det må være 
klart, at resultatet indeholder kompensation for 
skattelettelserne i Forårspakke 2.0. 

Svaret viser for sig selv, hvorfor Søfartens Ledere 
ikke sendte tilbuddet i urafstemning.

Danmarks Rederiforening går dog til ”beken-
delse” i deres seneste brev. De skriver, at de ikke 
længere ser den samme matematiske sammen-
hæng mellem skat og nettoløn som i 1988, da DIS 
blev etableret, men at løn og skattekompensation 
nu indgår som ”samlede” løsninger i forbindelse 
med overenskomster.  

Søfartens Ledere siger nej til at indgå overens-
komst, så vi er frit stillet til at gå til politikerne 

og måske i sidste instans domstolene for at sikre 
den ”matematiske sammenhæng”. 

Vores vedholdende ønske om et klart svar har jo 
vist, at vores uenighed med rederierne ikke læn-
gere handler om penge – i hvert fald ikke i første 
omgang – men om, at rederierne ønsker at løbe 
fra den enighed, der i 1988 blev indgået om DIS, 
og de løfter de dengang gav til deres ansatte og 
Folketinget. 

Derfor sætter vi nu maskinen på ”full ahead” og 
går til ministre og Folketing for at høre, hvordan 
de ser på DIS og rederiernes selvbestaltede admi-
nistration af en Folketingsbeslutning.
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TeMA: HvIS MAdeN vAr bøf ...
"da vi for det meste har filippinske kokke, er forståelsen for 
dansk mad naturligvis lille, og de har heller ikke tilstrækkelig 
viden om, hvad der er sundt. Ofte er tingene lavet i tryllegryden 
eller stegt til døde i oceaner af fedtstof." Læs side 5-14
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Derfor sætter vi nu maskinen  
på ”full ahead” og går til mini-
stre og Folketing for at høre, 
hvordan de ser på DIS og 
rederiernes selvbestaltede 
administration af en Folketings-
beslutning.
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ÆNdrINg Af SøMANdS
SkATTefrAdrAgeT 
Sømandsskattefradraget reguleres til 
105.000 kroner. Fradraget erstatter 
det hidtil gældende fradrag på 56.900 
kroner. 

Sømandsskattefradraget gælder ved 
sejlads på skibe uden for EU/EØS.  

Fradraget gælder ligeledes inden 
for EU/EØS ved arbejde på skibe med 
en bruttotonnage på mindst 500 ton.

Personer, som uden for begrænset 
fart erhverver lønindkomst ved arbejde 
ombord på stenfiskerfartøjer, herun
der sandsugere, som har egne frem
drivningsmidler og eget lastrum til 
transport af materialer indvundet fra 
havbunden, og som har en bruttoton
nage på 20 ton eller derover, kan ved 
opgørelsen af den skattepligtige ind
komst fradrage et beløb på 56.900 kr.

Loven bemyndiger skatteministeriet 
til at fastsætte datoen for ikrafttræden 
af det nye fradrag. Vi vil oplyse nær
mere herom. 

Ændring af nationalitetskravet 
Mindst 60 procent af skibene under 
DIS skal føres af en person, som har 
dansk eller EU indfødsret.

Der bliver ingen midlertidig ordning 
om fri indflagning i fem år. 

- Det skal ikke være surt at ligge 
og sejle på Grønland, siger Niels 
Heegaard, ISM-koordinator i Royal 
Arctic Line og tovholder på rederiets 
Sundhedsfremmeprojekt, der blandt 
andet ved fokus på kosten skal give 
de ansatte på rederiets skibe en 
sundere livsstil.

- Det hele startede i september 
2007, hvor vi blev kontaktet af Søfar-
tens Arbejdsmiljøråd og Syddansk 
Universitet, fortæller Niels Heegaard.

Sammen med Crecea A/S bar-
slede de to institutioner med et 
omfattende projekt, der skulle 
undersøge de helt specielle vilkår, 
der skal tages hensyn til, når rederier 
ønsker at fremme sundheden blandt 
sine ansatte.

- Vi besluttede at være med, fordi 
projektet lød rigtigt spændende, 
siger Niels Heegaard. Ethvert rederi 
bør jo tage vare på medarbejdernes 
sundhed, men som et lille rederi 
havde vi ikke ressourcerne til selv at 
bære så stort et projekt igennem.

Ifølge Niels Heegaard ville rede-
riet gerne gøre en større indsats, så 
de var glade for, at kræfter udefra 
kunne drive projektet.

vil konkurrere på velfærd
- Vi håbede selvfølgelig at få nogle 
glade folk ud i den anden ende. 
Altså at medarbejderne synes, at vi 
gør noget godt for dem. Og så vil vi 
gerne tiltrække flere dygtige folk til 
rederiet, siger Niels Heegaard.

- Med målrettet fokus på sund-
hed – og særligt kosten om bord 

- Det er meget tilfredsstillende med et 
bredt forlig bag den reviderede lovpakke, 
siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens 
Ledere.

- Selvom vi godt kan være uenige i dele 
af loven, er det positivt med en langsig-
tet og samlet strategi på søfartsområdet, 
og vi synes, der er fundet en god balance. 

Ligesom det er positivt, at regeringen og 
Folketinget ikke bare kastede tøjlerne for 
fri indflagning af skibe med udenland-
ske skibsførere, men anerkender, at det 
også er vigtigt at støtte de søfarendes 
erhvervsmuligheder i en global verden.

Har lyttet
Oprindeligt skulle en forhøjelse af 
sømandsskattefradraget til 105.000 kroner 
ifølge lovforslaget kun gælde uden for EU/
EØS, mens det hidtil gældende fradrag på 
56.900 kroner fortsat skulle gælde ved sej-
lads på skibe inden for EU/EØS. Den geo-
grafiske begrænsning er nu fjernet ved 
arbejde på skibe med en bruttotonnage på 
mindst 500 ton. 

- Vi er glade for, at man fra politisk hold 
har lyttet til Søfartens Ledere, der over 
lang tid har haft sømandsskattefradraget 
som et politisk fokusområde. Det vil styrke 
danske skibsofficerers karrieremuligheder 
ude i verden og sikre, at de kommer klo-
gere og dygtigere hjem igen til gavn for det 
Blå Danmark, siger Fritz Ganzhorn og note-
rer med tilfredshed, at initiativet er den 
første konkrete anerkendelse af, at danske 
skibsofficerer med deres kompetencer 
inden for skibsdrift er en vigtig del af stra-
tegien om, at Danmark skal vokse som 
skibsfartsnation. 

- Vi har jo været vant til, at al snak om 
bedre rammevilkår i en menneskealder 
har handlet om rederiernes ve og vel. Vi 
vil derfor med løftet hoved arbejde videre 
på andre områder med at synliggøre vores 
betydning for dansk skibsfart.  

Fritz Ganzhorn tilføjer, at ikke alt lyk-
kedes:

- Forhøjelse af sømandsskattefradraget 
kommer ikke til at gælde for stenfiskerfar-
tøjer og sandpumpere, som i dag har en 
særlig regulering i Lov om beskatning af 
søfarende. Det har naturligt skabt nogen 

utilfredshed, men vi har fået politiske til-
bagemeldinger om, at der vil blive set på 
det i næste folketingssamling, så det håber 
vi vil lykkes.

Indfødsret
Når loven træder i kraft, vil skibe, der ind-
flages, være underlagt reglen om, at mindst 
60 procent af skibene under DIS skal føres 
af en person, som opfylder nationalitetskra-
vet om dansk eller EU indfødsret. 

- Vi havde naturligvis helst set en 
bevarelse af nationalitetskravet i sit fulde 
omfang, siger direktør Fritz Ganzhorn.

- Vi bifalder derfor, at den oprindelige 
åbning på 50 procent gøres mindre, og vi 
kan leve med de 40 procent i en samlet 
løsning, hvor også det oprindelige forslag 
med en midlertidig ordning om fri ind-
flagning i fem år er opgivet.

Juniorofficerer 
Selvom Søfartens Ledere glæder sig over 
flere punkter i den vedtagne lov, er der 
fortsat punkter på ønskelisten. Eksempel-
vis sikrer lovpakken stadig ikke beskæf-
tigelsen af danske juniorofficerer, der er 
udsat for et voldsomt pres af billig, uden-
landsk arbejdskraft. 

- Ministeren vil i forbindelse med lov-
ændringen forny den politiske aftale ved-
rørende rekruttering og uddannelse af 
skibsofficerer med de danske rederier. 

- Det er selvfølgelig positivt, men med 
lovforslagets åbning over for udenland-
ske skibsførere havde vi gerne set, at 
rederierne også forpligtes til at beskæf-
tige danske juniorofficerer i tilstrækkeligt 
omfang til at vedligeholde og udvikle Dan-
marks maritime kompetencer, siger Fritz 
Ganzhorn. 

- Vi vil derfor fortsat følge med i, om 
vores nyuddannede medlemmer får den 
nødvendige beskæftigelse i erhvervet.

Royal Arctic Line har siden 2007 brugt kosten som løftestang for bedre sundhed 
om bord. Det sker i samarbejde med Syddansk Universitet og Søfartens Arbejds-
miljøråd. Efter fire år er maden stadig god, men sundhedsprojektet savner en 
vitaminindsprøjtning.

NåR MAdeN er gOd,  
ER ALtiNG GoDt

tekst og fotos: Jakob W
andel

Hovmester Claus Jørn Schmidt har arbejdet på store trawlere og i andre rede
rier, men han er gladest i kabyssen på Arina Arctica:  Her bliver der kræset 
mere om maden, og det er gode råvarer, jeg får at arbejde med, siger han.

TeMA: HvIS MAdeN vAr bøf ...

>

Ny LOv OM SøfArTSfOrHOLd
Folketinget har vedtaget lovpakken, der lemper nationalitetskravet og ændrer 
sømandsskattefradraget.

Tekst og foto: Jakob Wandel
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TeMA: HvIS MAdeN vAr bøf ...

rAL’S SuNdHedS
freMMeprOJekT

• Forskningsprojekt arrangeret 
af Forskningsenheden for Mari
tim Medicin, Syddansk Univer
sitet i Esbjerg.

• Royal Arctic Line deltager 
sammen med rederiet Esvagt.

• 160 ansatte i Royal Arctic Line 
blev tilbudt at deltage. 101 
ansatte tog imod.

• Projektet omfatter alle DISski
bene i Royal Arctic Lines flåde 
og passagerskibet Sarfaq Ittuk.

• Projektet blev sat i søen i sep
tember 2007.

• Deltagerne fik ved projektets 
start: Spørgeskema, sundheds
tjek, sundhedsprofil, personlig 
træningsvejledning og kostråd.

• Undervejs: Rygestopkurser, 
motion, sundere kost.

• Ved projektets afslutning: Ny 
sundhedsprofil og spørgeske
maer for at måle effekten af 
projektet.

• Royal Arctic Lines kokke har 
været på kostkursus. Desuden 
er mulighederne for at dyrke 
motion ombord forbedret.

Kilde: Royal Arctic Line.

– forsøger vi at opveje de dårlige 
sejladsforhold, der er på Grønland 
om vinteren. Vi har jo ikke samme 
mulighed for at konkurrere på 
lønnen, som andre rederier, mener 
han og fortsætter: 

- Man kan sige, at vi i stedet gerne 
vil konkurrere på velfærd.

At kosten er hovedvejen til de 
søfarendes trivsel, understøttes af 
officerer på Royal Arctic Lines skibe. 

- Maden betyder mere, end man 
umiddelbart tror, siger Jakob Brinch, 
1. styrmand på Arina Arctica, der pri-
mært sejler i feederfart på Grønland. 

- Hvis maden er dårlig, spiser 
man den bare, og får det overstået. 
Så bliver måltiderne korte. Hvis 
maden er god, nyder man den. Så 
bliver måltiderne længere, og så får 
maden også en vigtig social funk-
tion, siger han.

Carsten Rasmussen, der er 1. 
maskinmester på Naja Arctica, er 
enig. 

- Måltiderne er et afbræk, hvor 
der sker noget nyt. Maden er en lille 
surprise i hverdagen, når vi sejler uge 
efter uge – det er dagens højdepunkt. 
Og hovmestrene holder en høj stan-
dard, siger han.

- Maden er enormt vigtig, og her 
er den rigtig god, tilslutter Thomas 
Bendtsen sig. Han afløser som 2. 
styrmand på Naja Arctica på turen 
fra Aalborg til Nuuk og tilbage igen.

- Kokken her på skibet er en af 
de bedste høkere, jeg har mødt. Han 
elsker jo at lave mad. Han lægger liv 
og sjæl i det, siger 2. styrmanden.

Sidegevinst
- Maden ombord skal ikke bare være 
god – den skal også være sund, fast-
slår Niels Heegaard.

- Vi holder øje med, hvad hovme-
strene køber ind af råvarer, men der 
er ingen tvang i det her, siger han. Vi 
prøver i stedet at motivere til, at der 
bliver lavet sund mad. 

Vi opfordrer også til, at kokkene 
undlader at bruge hel- eller halvfa-
brikata som fiskefrikadeller, fiske-
pinde og kartoffelbåde – alt sådan 
noget, som kan rystes ud af en pose, 
siger han. 

- Det kommer der nemlig sund-
hed ud af. Når man ved, hvad der 
kommer i maden, så vælger man 
helt automatisk gode, sunde råvarer, 
siger han.

Projektets tovholder er ikke 
meget for at sætte kroner og øre på 
Royal Arctic Lines kostbudget. Ikke 
fordi det er hemmeligt, men fordi 
han ikke mener, det kan bruges til 
sammenligning med andre rederier.

- Vi arbejder under andre vilkår 
end mange af vores kolleger, så det 
kan være svært at sammenligne 
kostbudgetter direkte, siger Niels 
Heegaard. 

- Jeg gætter på, at eksempelvis 
Maersk har mulighed for at købe for-
nuftigt ind med de råvaremængder, 
de har brug for. Omvendt skal vi sejle 
proviant fra Danmark til Grønland, 
for deroppe koster en enkelt agurk jo 
næsten 30 kroner, siger han.

Har aldrig set en broccolisalat
- De skriftlige tilbagemeldinger, vi 
har set, har været utroligt positive, 
siger Niels Heegaard.

Særligt de ældre skibsassistenter 
og skibsofficerer har dog været tilba-
geholdende over for de ændringer i 
kosten, som sundhedsprojektet førte 
med sig.

- De var bekymrede for, om 
mange af de traditionelle, danske 
retter som ribbenssteg og frikadeller 
forsvandt, siger han. 

Omvendt er der yngre medar-
bejdere, der ikke synes, kosten har 
ændret sig nok. Det gælder blandt 
andet Jakob Brinch på 29 år. Han 
synes generelt, at maden ombord 
er god, men han efterlyser lidt mere 
nytænkning.

- Der er en vis grad af konserva-
tisme med brun sovs og kartofler 
og hakkebøf og koteletter. Nogle 
gange kunne jeg godt tænke mig 
noget mere moderne mad. Jeg tror 
eksempelvis aldrig, at jeg har set en 
helt almindelig broccolisalat her på 
skibet, siger han.

- Der kunne også godt være lidt 
større variation, tilføjer 1. styrman-
den og henviser til, at der på nogle 

ture bliver stillet de samme pålæg-
stallerkner på frokostbordet hver 
eneste dag. 

- Det største problem for mig er 
dog, at der står så rigelige mængder 
mad foran mig. Det betyder, at jeg 
nok lige spiser en frikadelle mere, 
end jeg ville have gjort derhjemme.

Den fristelse kan afløsende 2. 
styrmand Thomas Bendtsen nikke 
genkendende til.

- Man kan sagtens tage et par kilo 
på eller to, hvis man ikke passer på, 
advarer han. 

- Men man kan også spise sundt, 
hvis det er det, man vil. Det skorter 
jo ikke på frisk frugt og salat ombord, 
tilføjer han.

vitaminindsprøjtning 
- Der er ingen tvivl om, at man her 
i rederiet gør noget for, at der skal 
være god mad ombord, siger Thomas 
Bendtsen. Men som afløser har han 
intet hørt noget om Royal Arctic 
Lines sundhedsfremmeprojekt.

Det er nu fire år siden, at rede-
riet satte projektet i gang, og Niels 
Heegaard vedgår, at der ikke læn-
gere er så meget opmærksomhed 
omkring det.

- For at holde fokus på kosten og 
sundheden ombord, gennemfører 
vi med mellemrum nogle interne 
audits. Vi holder også øje med, hvad 
der bliver købt ind af proviant, og så 

2. styrmand på Naja Arctica 
(afløser), Thomas Bendtsen, 
advarer om, at man sagtens kan 
tage et par kilo på, hvis man ikke 
passer på.  Men man kan godt 
spise sundt, hvis det er det man 
vil. Det skorter jo ikke på frisk 
frugt og salat ombord, siger han.

Selvom der er fokus på sund kost i Royal Arctic Line, er der ikke kun frugt og 
grønt på menuen. Der er også plads til hovmester Ib Skovs gode bøffer og lidt 
til den søde tand.

Grøntsager er eventyrligt dyre i Grøn
land. Til gengæld er der let adgang 
til friskfangede fisk og skaldyr langs 
kysterne. 
Kokkene i det arktiske rederi køber 
direkte hos rejefabrikkerne og fiskerne 
på havnene. På det såkaldte ’Brættet’ 
sælger fangerne dagens friskfangede 
sæler, havkatte og andet godt fra det 
grønlandske spisekammer.

>
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TeMA: HvIS MAdeN vAr bøf ...

fAkTA 
Følgende institutioner deltager 
i projektet: 
Esvagt A/S, 
Royal Arctic Line A/S, 
Søfartens Arbejdsmiljøråd og  
Crecea A/S.  
Projektet er finansieret af 
Den Danske Maritime Fond,  
Royal Artic Line A/S og  
Esvagt A/S.  
Kilde: Syddansk Universitet.

taler vi løbende med skibsledelserne 
om kosten, siger han.

Men måske står sundhedsfrem-
meprojektet overfor en ny vitamin-
indsprøjtning. Ligesom der blev 
gennemført sundhedstjek for del-
tagerne ved opstarten af projektet, 
bliver der lavet sundhedstjek ved 
afslutningen af det i 2012. Det sker 

for at se, om deltagerne er blevet 
sundere undervejs.

- Det bliver spændende, når Syd-
dansk Universitet præsenterer det 
endelige resultat. Og det kan da godt 
være, at vi skal bruge det som anled-
ning til at fokusere lidt skarpere igen, 
siger Niels Heegaard.  n

deT siger de på SkIbeNe

En sidegevinst ved sundhedsfremmeprojektet har været, at der ikke længere indkøbes for meget proviant. Hovmestrene 
opfordres til kun at købe ind til én rejse ad gangen, og ifølge projektets tovholder, Niels Heegaard, har det betydet, at der 
ikke længere smides så mange råvarer ud, fordi de er blevet for gamle.

Alle hovmestrene på de skibe, der er omfattet af Royal Arctic Lines sundheds
projekt, har været på sundkostkursus. En af de ting kokkene blev opfordret til er 
at lave al maden helt fra bunden.

Svingende kvalitet
Vi er i den lykkelige situation, 
at vi har dansk kok/hovmester 
ombord, og det er de samme to, der 
tørner om skibet. For det meste er 
vi beskæftiget på spotmarkedet i 
enten Middelhavet eller Sorteha-
vet. Dette giver en lidt svingende 
kvalitet på leverancerne fra diverse 
skibshandlere rundt omkring. Så 
vi laver run på at få proviant fra 
danske skibshandlere, når mulig-
heden foreligger. Dette er ikke en 
kritik af rederiet som sådan, men 
af den noget svingende kvalitets-
kontrol, der foreligger.

Overstyrmand, Maersk Tankers

færre kostpenge og  
lille variation
Vi har oplevet en reduktion i de dag-

lige kostpenge på 12 pct., hvilket er en 

ret stor reduktion, synes vi selv. Og så 

oplever vi, at de priser vi bestiller efter 

i smartshopper systemet er et sted 

mellem 10 og 20 pct. lavere end det, 

der rent faktisk står, når vi får regnin-

gen. Dermed bliver det jo fuldstændig 

umuligt at forholde sig til et budget.

Med vores nuværende brasilianske 

kok er det største problem variatio-

nen i maden. I sig selv er den af okay 

kvalitet, men det varierer bare ikke 

særligt meget, og det kan jo være et 

lige så stort problem, som at maden er 

dårlig. Lysten til at spise er i hvert fald 

begrænset, når man mere eller mindre 

har fået det samme tre uger i træk.
Overstyrmand, Maersk Supply

Hygiejnen og kompetencerne  

for ringe
Hygiejne er helt klart et problem. Uden-

landske kokke har bare et andet syn på 

hygiejne, end vi har i Danmark. Jeg siger 

ikke, at vi skal leve fuldstændigt sterilt ude 

til søs, men det ville dog være rart, hvis der 

var en smule forståelse for, at der altså skal 

gøres rent hver eneste dag i de områder, 

hvor man beskæftiger sig med fødevarer.

Hvis man virkelig skal prikke til rederne, 

så mener jeg, at de skal angribes på kompe-

tenceniveauet hos kokkene. Det er da heller 

ikke alle danske kokke, der er lige gode, skal 

det siges, men hvis man kigger procentvis 

på, hvor mange der er gode og dårlige, så 

gør de danske det noget bedre.

Hvis man sendte repræsentanter fra 

fødevarekontrollen ud på nogle af skibene, 

tror jeg, at de ville få sig et gevaldigt chok 

over tilstanden på visse skibe. 

Overstyrmand, Maersk Supply

ulven vogter får
Søfolk bliver beskattet af 79 kr. pr. 
dag for kost, men hvorfor egentlig 
det? For rederierne kan nøjes med 
at betale omkring 43 kr. pr. mand 
pr. dag. Da jeg sejlede på lang-
fart midt i 80’erne, da lå kostpen-
gene på 43 kr. om dagen. Det er da 
underligt, at kosten til søfolk skulle 
være blevet billigere på 25 år, når 
alt andet er steget. Der burde være 
79 kr. til rådighed pr. dag – ved lov. 
At sætte rederierne til selv at for-
valte sådanne ting, er som at sætte 
ulven til at vogte får!! 

Navigatør, Torm

forskelligt prisniveau
Hvordan kan man seriøst have en 
generel kostpris på 8,25 US $ pr. mand 
pr. dag, uden at der er en slags index, 
der justerer dette beløb, alt efter hvor 
der bliver provianteret.. F.eks med Rot-
terdam som index 100, så kunne man 
justere dette indeks i forhold til prisni-
veauet rundt om i verden.

De fleste skibe er jo nødt til at pro-
viantere der, hvor de er. Eksempelvis er 
proviantering noget dyrere, når man 
skal handle ind i Japan eller Singapore. 
Hvis man så gennem længere tid kun 
har haft mulighed for at købe provi-
ant i dyre havne, så vil besætningen 
reelt set have færre penge til rådighed 
til kost. 

Navigatør, Torm

Lav hygiejneforståelseDa vi for det meste har filippinske kokke, er forståelsen for dansk mad naturligvis lille, og de har heller ikke tilstrækkelig viden om, hvad der er sundt. Ofte er tingene lavet i tryllegryden eller stegt til døde i oceaner af fedtstof. 
Maden bliver meget ofte lavet i GOD tid før servering, så det står og bliver kedeligt eller i værste fald sundhedsfarligt. Hygiejneforståelsen er ligeledes særde-les lav, men hvad kan man forvente af en kok, der blot har et 80-timers kursus, som skal omfatte både madlavning, hygiejne og håndtering af fødevarer? Og som måske i forrige skib var enten messemand eller 4. maskinmester ?

Pudsigt er det, at der er lovkrav om, at en kok skal have fire års uddannelse, men det spørger ingen myndigheder til. Øvrige officerers certifikater og kompetencer bliver tjekket til døde i tide og utide, men ikke kokkens.

Navigatør, Torm
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Xx  |  Af Lise Mortensen Høy

Utilfredsheden med kosten om bord 
på de lyseblå skibe havde længe 
ligget og ulmet under overfladen. 
Den blussede for alvor op, da der i 
november sidste år blev udsendt en 
opfordring fra Esplanaden til at fejre 
et godt kvartalsregnskab med lag-
kage ombord. Da blev der så meget 
offentlig fokus på søfolkenes kritik, 
at rederiet ikke længere kunne sidde 
den overhørig.

- Vist har vi da lyttet til kritikken 
og taget den til os, både hvad angår 
råvarer og kokkenes evne til at tilbe-
rede maden, så den bliver sund og 
velsmagende, siger Palle B. Laursen, 
teknisk chef i Maersk Line. 

- Nu har det jo aldrig været 
meningen, at skibene skulle have 
leveret dårlige råvarer, men i forbin-
delse med en sparerunde indførte vi 
et nyt indkøbssystem, det såkaldte 
smartshopper. Efterfølgende kom 
der en del klager og diverse skræm-
mebilleder i pressen af f.eks. noget 
kød, der aldrig burde have været 
leveret til vores skibe, erkender vice-
direktøren. 

forbedret indkøbssystem
Smartshopper går ud på, at rederiet 
på forhånd har udvalgt en række 
skibshandlere, der kan byde ind på 
en e-auction og dermed komme med 
deres bedste bud på en given vare. 
Hvis det drejer sig om tomatketchup, 
så er det på forhånd specificeret, 
at det skal være et kvalitetsmærke 
som f.eks. Heinz, og det skulle sikre, 
at skibshandlerne ikke kan byde ind 
med alle mulige billige og ringere 
mærker.

- Ude på skibene gik klagerne på, 
at der i det nye indkøbssystem var 
et for begrænset udvalg af varer. Det 
kommer jo også an på, hvilke natio-
naliteter, der er ombord. Danskerne 
har deres præferencer, asiaterne 
nogle andre og for at imødekomme 
disse forskellige krav har vi nu udvi-
det antallet af varer, siger Palle Laur-
sen og fortsætter:

- Derudover var der et udtalt 
ønske om, at man fik mulighed for 
at købe ting, der ikke stod på listen, 
det kunne f.eks. være en dansk spe-
cialitet som røde pølser. Derfor er der 

fra i år indført en cash allowance, 
hvilket betyder, at skibene råder over 
en kontant sum, så de kan købe spe-
cielle ting i en lokal butik eller på et 
marked.

50 kroner pr. mand pr. dag
I containerbådene er der på årsba-
sis for hvert skib afsat 67.000 US $ 
til indkøb via smartshopper. Dertil 
kommer – ligeledes på årsbasis – 
4.000 US $ til at gøre kontant indkøb 
i de havne, skibene anløber. Det bety-
der, at kostpengene i Maersk Line 
ligger på 8,5 US $ pr. mand pr. dag. Til 
sammenligning har konsulenthuset 
Drewry lavet en undersøgelse, der 
viser, at kostpenge for hele branchen 
ligger på mellem 5,5 og 9,5 US $ pr. 
mand pr. dag.

- Vi synes, at vi ligger meget for-
nuftigt i den bedste halvdel af Dre-
wrys benchmark. Alle skibe i Maersk 
Line – uanset om det er under dansk 
eller fremmed flag – har fået sat 
kostpengene op, og det betyder en 
gennemsnitlig forhøjelse på 13 %, 
forklarer Palle Laursen og skynder 
sig at tilføje: 

- Men penge alene gør det selvføl-
gelig ikke, for uanset hvor gode råva-
rer vi får leveret, så skal kokken også 
forstå at tilberede dem korrekt. Så 
lige nu er den største udfordring på 
kostfronten at uddanne vores kokke 
til at lave bedre mad, som folkene 
ude ombord sætter pris, og som er 
varieret og af en god kvalitet.

forbedring af kompetencer
Netop de udenlandske kokkes mang-
lende færdigheder i at behandle 
råvarerne korrekt har været et andet 
stort kritikpunkt fra de danske office-

rers side, f.eks. har begejstringen for 
indbagt rullepølse været til at overse, 
men det drejer sig også om at opbe-
vare fødevarer korrekt og undgå at 
smide alt for meget mad ud.

- Vi har lavet en målrettet ind-
sats for at efteruddanne vores kokke, 
dels på et 5-dages kulinarisk kursus, 
hvor de lærer at lave flere forskel-
lige retter, herunder også danske 
retter, og desuden et 3-dages kokke 
management kursus, hvor de lærer 
at holde styr på kostbudgettet, plan-
lægge indkøb og sammensætte 
menuer, siger souschefen og fort-
sætter: 

- Vi har i øvrigt et evaluerings-
system, hvor alle ombord bliver 
bedømt efter hver udmønstring. 
Hvis der gentagne gange er et pro-
blem med f.eks. en koks perfor-
mance, så tager vi fat om det og 
løser problemet. Jeg forstår da godt, 
at danskerne ombord gerne vil have 
mad, der ligner den, man får der-
hjemme, og nok så meget tror jeg, 
det handler om at lære dem at lave 
mere varieret mad.

Netop de forskellige kokkes kom-
petencer har også været et stort 
diskussionsemne blandt søens folk. 
Men det står fast, at kravet til de 
filippinske kokke udover afsluttet 
kokkeskole er 48 måneders erfaring 
som kok, heraf de 24 som kok til søs.

kontrol af leverandører
- Jeg mener bestemt, vi skal gøre 
endnu mere for at forbedre kokkenes 
uddannelse, så de kan leve op til de 
krav, der bliver stillet ude om bord. 
Men det tager selvfølgelig nogen 
tid, inden de alle sammen kommer 
igennem systemet, så folk må også 
udvise lidt tålmodighed. Til gengæld 
synes jeg, vi er ved at have styr på 
proviantdelen,  siger Palle Laursen og 
forklarer, at der for at sikre kvaliteten 
er blevet indført et rating system af 
leverandørerne.

Når et skib har bestilt og modta-
get proviant fra en given leverandør, 
skal der kvitteres for modtagelsen. 
Samtidig skal skibsledelsen vurdere 
kvaliteten af leverancen og give en 
bedømmelse fra 1–5 point, hvor fem 

er det højeste. Hvis det så viser sig, 
at en bestemt leverandør har fået 
en særlig lav score f.eks. 1 eller 2, så 
vil der blive rejst en claim. Herefter 
vil Maersk Lines indkøbsfolk tage 
affære og undersøge sagen nærmere 
for at finde ud af, hvad der kan være 
galt. 

Tjekker på stedet
Som Palle Laursen siger, så kan et 
være svært fra et skrivebord at sikre 
sig kvalitet på f.eks. kød, frugt og 
grønt. Derfor har Maersk Line ansat 
tre catering super intendants, der 
skal tage rundt og tjekke, om leve-
randørerne lever op til rederiets 
kvalitetskrav. Desuden kan de også 
assistere skibene med indkøb af 
proviant. Med alle disse nye tiltag 
håber chefen for teknisk afdeling for 
Maersk Line, at det med tiden lykkes 
at gøre alle glade og tilfredse med 
den kost, de får ombord.  n

Hos Maersk Line forsøger ledelsen nu at forbedre kosten efter massiv kritik fra 
de danske søfolk. - Og vist er der sket forbedringer, men der er lang vej endnu, 
lyder det fra flere talsmænd.

 Nye boller på suppen

- Vist har vi da lyttet til kritikken og taget den til 
os, både hvad angår råvarer og kokkenes evne 
til at tilberede maden, så den bliver sund og vel-
smagende.

Maersk forsøger at forbedre de filippinske kokkes kompetencer ved at sende dem på kurser – her på kokke og hotelskolen, 
MICHA i Manila på Filippinerne.

TeMA: HvIS MAdeN vAr bøf ...
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Et jamset viskestykke, en stinkende 
karklud og køleskab med grønne 
pletter af mug. Det er et ikke et 
ualmindeligt billede af en kabys i 
dagens småskibsflåde og en konse-
kvens af, at det er folkene ombord, 
der selv skal sørge for både indkøb, 
madlavning og rengøring – uden at 
have nogen som helst forudsætnin-
ger for at gøre det.

- Når vi selv skal betale for kosten 
ender det ofte med at blive den 
laveste fællesnævner, der slår igen-
nem. Det betyder indkøb af billige 
og dermed ofte usunde fødevarer, 
da fedt som bekendt er billigere end 
kød, beretter Ulrik Bollerup, kaptajn 
på slæbebåden VF-Neutron fra det 
svenske energiselskab Vattenfall.

- Jeg så gerne, at vi havde flere 
grøntsager, mere frugt og i det hele 
taget flere sunde madvarer i køle-
skabet, men vi er jo nødt til at blive 
enige om, hvor meget vi vil ofre på 
indkøb. I øjeblikket ligger vi i gen-
nemsnit på 50 kroner pr. mand pr. 
dag, og det er et niveau, hvor alle kan 
være med, siger skipperen.

Ikke rederiets ansvar
Slæbebåden VT-Neutron opererer i 
hele Østersø-området med at skubbe 
kulpramme frem og tilbage - som 
oftest til og fra de baltiske lande.

Det tekniske management er 
overladt til rederiet Erria, der tilsy-
neladende ikke føler noget specielt 
ansvar for, om folkene om bord får 
en ordentlig kost. Besætningen er 
på seks mand, to navigatører, to 
maskinfolk og to skibsassistenter. 
Det er de sidstnævnte, der står for 
kabyssen, og de skiftes til at lave 
mad, så der hver dag er varm mad 
til aften omkring kl. 17:30. Resten af 
dagens måltider foregår - som skip-
peren siger - ved høflig selvbetje-
ning. Det er noget med at komme 
løbende forbi køleskabet og lige 
snuppe en håndmad i farten.

- Vi skal selv stå for indkøb, og det 
er virkelig et stressmoment for mig. 
For selv om assistenterne siger, de 
har skrevet lister og har styr på, hvad 
der skal bestilles af proviant, skal jeg 
som regel selv fare rundt og tjekke 
det. Hvis vi f.eks. skal ud og være 10 
dage i søen, er det ret vigtigt, at vi 
ikke løber tør for basale fødevarer, og 
det er i sidste ende mit ansvar, siger 
Ulrik Bollerup. - Derudover synes jeg, 
der er alt for meget spildtid med det 
proviantværk. Nogle gange bestil-
ler jeg de store og tunge ting via 
en skibshandler, men de fleste ting 
køber vi lokalt, når vi ligger i havn -  
 
 
 

og det tager sin tid at fylde et par 
indkøbsvogne, få det pakket i 17 
bæreposer og komme om bord igen.

kniber med hygiejnen
Én ting er al bøvlet med at sørge for 
indkøb, og at maden ofte er for fed 
og for uinteressant i stil med ”kød 
i mørke”. Det, der bekymrer skippe-
ren endnu mere, er hygiejnen, og her 
mener han, rederiet burde gøre noget 
mere for at leve op til sit ansvar. 

- De to assistenter, der står for 
kabyssen, har jo slet ingen forud-
sætninger for korrekt håndtering af 
råvarer, opbevaring af tilberedt mad 
– for slet ikke at tale om basal rengø-
ring. De har ikke engang været på et 
hygiejnekursus, og i disse dage kan vi 
jo se, hvor galt det kan gå med mad-
forgiftning. Så det er tæt på at være 
uforsvarligt, at det foregår sådan, 
siger Ulrik Bollerup og fortsætter:  

- Jeg har slået lidt i bordet ved 
nogle af vores sikkerhedsmøder og 
sagt, at hygiejne og korrekt håndte-
ring af madvarer også er et safety 
spørgsmål. Rederiet siger så, at det 
kan være en meget god ide at sende 
assistenterne på kursus, men forelø-
big er der ikke sket noget som helst, 
konstaterer skipperen.   n

Indtil for to år siden stod skibene 
i rederiet Torm suverænt for al 
indkøb af proviant og bestemte 
dermed også, hvad der skulle ser-
veres ombord. Men efter rederiets 
opfattelse var der alt for lidt styr på 
økonomien, og derfor besluttede 
ledelsen at indføre et nyt system.

- Vi var simpelthen nødt til at 
gribe ind. I en periode på tre måneder 
gav vi dem så mulighed for at få styr 
på budgettet, således at der ikke var 
nogle skibe, der kunne klare sig med 6 
dollar om dagen, mens andre brugte 
26 dollar, forklarer Claus U. Jensen, 
teknisk chef i Torm, og fortsætter:

- Men det lykkedes bare ikke, hver-
ken med den hjælp vi gav dem fra 
kontoret eller det, de selv kunne gøre 
på skibene. Om det var modvilje, det 
aner jeg ikke, men vi var i hvert fald 
nødt til at indføre et catering-system, 
så der kom hånd i hanke med, hvad 
der blev provianteret.

Cateringfirma provianterer
Siden da har cateringfirmaet 
sammen med Fleet Management 
afdelingen i rederiet haft det over-
ordnede ansvar for indkøb af pro-
viant til skibene. De enkelte skibe 
bestiller deres varer hos cateringfir-
maet, som så forsøger at finde den 
bedste skibshandler i den pågæl-
dende havn. Cateringfirmaet hjælper 
skibet med at holde budgettet ved 
hjælp af denne form for lagerstyring. 
Kostbudgettet er nu blevet lagt fast 
på 8,25 dollar pr. mand pr. dag.

- Når man på den måde skifter 
system, så vil der selvfølgelig altid 
komme klager, og det gjorde der 
også. Men hvis der kommer nogen 
og påstår, at de kun kan lave mad 
på oksemørbrad og king prawns, så 
må vi altså sige, at der findes andre 

udmærkede råvarer, man kan lave 
gode retter af. Så derfor sender vi 
et hav af opskrifter ud, så kokkene 
kan tilberede sund og mad inden for 
budgettet, siger Claus U. Jensen.

Manglende kompetencer
Torm har stadig en halv snes danske 
kokke/hovmestre ansat, men ellers 
sejler de danske officerer mest på 
skibe med filippinske kokke. Her går 
klagerne ofte på, at de filippinske 
kokke er for dårligt uddannede både 
med hensyn til kulinariske færdig-
heder og hygiejne – og i det hele 
taget slet ikke har de kompetencer, 
der kræves for at mønstre som kok 
ombord.

- Det er der altså nogle helt klare 
retningslinjer for. Og de mennesker, 
der sidder på vores kontor i Manila 
og ansætter dem, de tjekker naturlig-
vis alle deres dokumenter og certifi-
kater, inden de sender dem af sted. 
Og dem stoler jeg selvfølgelig på. Det 
er mine egne ansatte, så hvis jeg har 
tillid til mine kaptajner, så har jeg 
også tillid til dem, fastslår Claus U. 
Jensen.

Løber fra ansvaret
Hos Torm har man også evaluerings-
skemaer, der skal udfyldes af skibs-

ledelsen, hver gang en person skal 
afmønstre. Den tekniske chef for-
står ikke, hvorfor kaptajnerne ikke 
i højere grad benytter sig af det 
system, hvis der er så meget at klage 
over.

- Det kræver jo noget begge veje 
at få tingene til at fungere, og det 
er nok her, jeg føler det største svigt 
- kaptajnen eller skibschefen slår 
bare op i banen og lægger ansvaret 
fra sig. Hvis der virkelig er hold i kla-
gerne, må man jo tage konfrontatio-
nen med folk og sige, at hvis ikke det 
bliver bedre, så bliver de nok nødt til 
at finde sig en anden beskæftigelse 
end at være kok hos Torm, lyder det 
fra Claus U. Jensen.

Den nedsatte projektgruppe, 
der skal komme med forslag til for-
bedringer på kostsiden, ventes at 
komme med et udspil til august.  n

SMåSkiBSFARt På EGEN koSt
Et levn fra fortiden eksisterer stadig i en række mindre rederier. Her skal søfolkene 
selv betale for kosten, og det fører ofte til billig og dermed ringe og usund kost.

- Når vi selv skal 
betale for kosten, 
ender det ofte med  
at blive den laveste 
fællesnævner, der 
slår igennem.

Proviantering under 
administration
Hos Torm har der også været klager over kosten, 
og det har fået rederiet til at nedsætte en projekt-
gruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvad 
der kan gøres for at forbedre forholdene.
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på slæbebåden vT-Neutron er det 
de to skibsassistenter, der tørner 
om at lave maden. Her er det 
Henrik Lognberg i kabyssen.

- Hvis der kommer nogen og påstår, at de kun kan 
lave mad på oksemørbrad og king prawns, så må vi 
altså sige, at der findes andre udmærkede råvarer, 
man kan lave gode retter af.

TeMA: HvIS MAdeN vAr bøf ...
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Regeringen, Dansk Folkeparti og Radi-
kale har indgået aftale om senere tilbage-
trækning. Aftalen får betydning for både 
efterlønsmodtagere og folkepensionister, 
ligesom også pensionsopsparingen bliver 
berørt af ændringerne.

Aftalen om senere tilbagetrækning 
indebærer først og fremmest: 
•	 5 års fremrykning af planlagt stigning 

i pensionsalderen. Efterlønsalderen 
sættes gradvist op fra 2014, og folkepen-
sionsalderen sættes gradvist op fra 2019. 

•	 Efterlønsperioden forkortes fra 5 til 3 år. 
•	 Pensionsformue vil i højere grad blive 

modregnet i efterlønnen. 
•	 Der indføres en seniorførtidspension, 

der er en hurtigere og enklere adgang til 
førtidspension for folk tæt på folkepen-
sionsalderen.

Dertil kommer en række ændringer ved-
rørende efterlønssatsen, tilmelding til 
ordningen, skattefri udbetaling af efter-
lønsbidrag m.m. 

Der er således udsigt til, at folk skal 
blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet, 
ligesom ændringen har konkret økono-
misk betydning for den enkelte efterløns-
modtager og folkepensionist.

 
pfA rådgiver
- I PFA vil vi i den kommende tid analy-
sere aftalens indhold nærmere og se på 
de konkrete konsekvenser for den enkelte 
pensionsopsparer. Mange vil have brug 
for en kvalificeret anbefaling til, hvordan 
man skal planlægge sin pensionstilvæ-
relse under de nye vilkår, siger Jens Johan 
Nordentoft, kundechef i PFA Pension.

- Derfor vil PFA rette henvendelse til 
Søfartens Lederes medlemmer for at sikre, 
at alle er godt rådgivet, når de nye regler 
bliver en realitet.

partierne bag
Partierne bag aftalen er politisk bundet af 
tidligere aftaler på området. Det betyder, 
at aftalen ikke kan gennemføres på denne 
side af et folketingsvalg. Til gengæld er 
aftalen politisk bindende for partierne 
efter valget. Det betyder, at hvis Venstre, 
Konservative, Dansk Folkeparti og Radi-
kale har flertal i Folketinget efter valget, 
vil aftalen blive udmøntet i denne form 
uanset regeringens sammensætning. Det 
eneste, der reelt kan ændre på dette, er et 
flertal bestående alene af Socialdemokra-
terne, SF og Enhedslisten.  n

 Efterlønsreform – i korte træk
Her kan du se, hvad efterlønsreformen betyder for dig

Markedets bedste ... bud på en (næsten) uforgængelig  

fortøjningspæl, der samtidig er miljørigtig.

Kerne af jernbaneskinne – kapperør af kraftig PEH-rør. 
Brugervenlig tovholder i massiv gennemgående PEH. Fås i flere størrelser.
Kapperøret af kraftig PEH kan også leveres i flere størrelser til eksisterende pæle.

Ring og hør nærmere om priser og levering  
– eller få tilsendt en brochure!

Elkangaardsvej 18  ·  DK-9681 Ranum  ·  Tlf. +45 9867 6099  ·   +45 2442 0144  ·  +45 2442 0145  ·   www.npprofil.dk  ·  E-mail: npprofil@npprofil.dk

7TIL deT gOde HeLbred

1 108 cm
For meget fedt på kroppen 

er en af de væsentligste årsager til 
type 2-diabetes. 

Som tommelfingerregel skal 
du holde dit BMI under 25. Des-
uden skal taljemålet holdes 

under 82 cm for kvinder og 
108 cm for mænd, for det 
er både fedtet inde imellem 

organerne og fedtet lige under 
huden, der er farligt.

Forklaringen lyder sådan her:
Al den mad, du spiser, nedbrydes til 

bl.a. sukker (glukose). Kroppens celler 
bruger sukkeret som brændstof, og 
insulin er den ’nøgle’, der lukker krop-
pens celler op, så de kan modtage suk-
keret og forbrænde det.

Fedtvæv producerer hormoner, 
der påvirker cellerne i musklerne, så 

’insulinnøglen’ ikke læn-
gere passer. Du bliver med 
andre ord insulinresistent. 

Det betyder, at sukkeret bliver 
i blodet (blodsukkertallet 

stiger). Med tiden gør det 
høje blodsukker, at ner-
verne og blodårerne ”kara-
melliserer”, og det giver 
bl.a. nyreskader, øjenskader 

og hjertekarsygdomme.
Mavefedtet får desuden 

kroppen til at producere for meget 
insulin og en række andre hormonlig-
nende stoffer, som i sidste ende kan 
medføre kræft i tyktarmen og forment-
lig også andre kræftformer. 

2 drop rygning
Måske tror du, at du har røget i så 

mange år, at løbet er kørt. 
Det er forkert, for det kan altid betale 

sig at stoppe. Selv når man er blevet syg.
Rygning er blandt andet skyld i, at 

ca. 4.500 danskere årligt dør af kræft. 
Den mest kendte følgevirkning af ryg-
ning er lungekræft, men rygning er 
også skyld i en forøget risiko for kræft 
mange andre steder i kroppen.

3 bevæg dig – hver dag!
Kroppen danner forebyggende 

stoffer, når du er fysisk aktiv!
Fysisk aktivitet – svarende til rask 

gang, hurtig cykling eller lignende en 
halv til hel time dagligt kombineret 
med mere intensive aktiviteter mindst 
en time 1-2 gange ugentligt – mindsker 
risikoen for kræft i tyktarm, prostata 
samt en række sjældnere kræftformer.

4 drik mindre alkohol
Alkohol er klassificeret som et 

kræftfremkaldende stof, der  øger risi-
koen for at få kræft i mundhule, svælg, 
strubehoved, spiserør, tarm og lever. 

Når det gælder kræft, har alkohol 
ingen gavnlige virkninger, men en 
enkelt genstand eller to kan have en 
gavnlig effekt i forhold til hjertekarsyg-
domme. 

5 Spis varieret
Den mad, du spiser hver dag, har 

væsentlig betydning for, om du holder 
dig rask eller bliver syg. 

Fuldkorn, grønsager og frugt inde-
holder mange sunde stoffer, som kan 
beskytte mod kræft. 

Når du spiser mest af det sunde, 
bliver der også naturligt mindre plads 
til de mindre sunde produkter, som 
øger risikoen for kræft.  

6 begræns kød fra  
firbenende dyr

Anbefalingen er, at du højst spiser 500 
gram kød fra firbenede dyr (okse, gris og 
lam) om ugen – og gerne mindre.

Spiser du meget kød fra firbenede 
dyr, øges risikoen for at få tarmkræft. 
Det skyldes sandsynligvis, at der i disse 
typer kød findes kræftfremkaldende 
stoffer. 

Der dannes desuden kræftfremkal-
dende stoffer, når kød bliver stegt eller 
grillet ved høj varme – undgå kød, der er 
sort eller branket. 

Spis i stedet fisk – de har gode fore-
byggende egenskaber

Kød fra fjerkræ er ’neutralt’, så det 
kan du også spise. 

7 Stress giver ikke kræft
Det et en god nyhed, at stress og 

kræft ikke hænger sammen.
Kræftens Bekæmpelse har fulgt 

8700 danskere igennem 10 år uden 
at kunne finde nogen sammenhæng 
mellem deres stressniveau og kræft.

I samarbejde med Diabetesforeningen 
samt overlæge, ph.d., dr.med. 
Anne Tjønneland, der er 
afdelingsleder i Kræf
tens Bekæmpelse.

K
ilder: K

ræ
ftens B

ekæ
m

pelse og D
iabetesforeningen

tekst: PFA
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Hvert år i maj måned valfarter hund-
redvis af Martha-fans til Svend-
borg for at hylde den gamle dame 
og sammen gense den berømte 
sømandsfilm på stort lærred i den 
lokale Scala biograf. Og det kan nok 
være et par turister spærrer øjnene 
op, når de ser en større folkemængde 
stille sig op midt i gågaden præcis kl. 
12:50 uden for værtshuset Børsen og 
med fremstrakte hænder afsynge: 
”Gud signe dig Norge, du dejlige 
land”. En halv snes stykker er klædt 
ud som skuespillerne i filmen, og 
herefter går den brogede skare af 
Martha-entusiaster i samlet flok 
over til biografen og indtager deres 
helt bestemte pladser:

- For gammelt venskabs og 
fjendskabs skyld indtager dæk og 
maskine hver sin side af Scalas store 
sal. Mestrene sidder i bagbordsside, 
navigatørerne i styrbord – og så er 
der jo det nymodens fænomen med 
dualerne, som rettelig bør placere sig 
i midten. Og så bliver der ellers råbt 
replikker i hovedet på hinanden i takt 
med at filmen skrider frem, fortæller 

Launy Lindahl, tidligere maskinme-
ster og nu indehaver af værtshuset 
Børsen, der er blevet et naturligt sam-
lingspunkt for hele Martha-kulturen.

Loge for søens folk
Som gammel søfartsby og med 
indtil flere maritime skoler har der 
altid i Svendborg været behov for et 
sted, hvor søfolk kunne samles og 
udveksle ”kabysrygter”. Da der en 
dag sidder et par styrmandselever på 
Lindahls værtshus og bliver irriteret 
over nogle larmende handelsskole-
elever, siger den ene:

- Du Launy, kan vi ikke få sådan 
en slags hule, hvor vi søfolk kan være 
for os selv?

- Tjoh, siger restauratøren, men det 
er der ikke lige aktuelle planer om.

Så tager den anden gut over og 
siger: - Men jeg har været ovre på 
Nordisk Film og på filmmuseet, og 
der ligger en hel mappe med gamle 
billeder fra både Martha og Olsen-
banden film, som man måske kunne 
bruge til sådan et lokale.

Herefter sov Launy Lindahl ikke 
hele natten. Der var blevet plantet 
en ide, som han slet ikke kunne få 
ud af sit hoved, og derefter var der 
ikke lang vej til beslutningen om at 
lave en tro kopi af salonen på S/S 
Martha. Til opgaven får han hyret en 
amerikaner ved navn Steven Johns-
son, der tidligere har arbejdet som 
kulissebygger i Walt Disneys studier 
i USA. Lindahl havde forestillet sig, at 
det skulle tage tre måneder, men det 
kom til at tage et helt år. Efter mange 
sværdslag og diskussioner stod der 
da også en flot Martha-salon klar til 
indvielse foråret 1994.

krav om søfartsbog
- Det var en fantastisk dag, da en 
flok styrmænd og mestre satte sig til 
bords og gik i gang med både brott-
sjö sild og O.P. Anderson. For borden-
den tronede Birger Jensen, ham der 
spiller den uforglemmelige rolle som 
skibsdrengen Halfdan, der hele tiden 
falder over sine egne ben. Der var 
ingen græsk glædespige til ham den 

dag, men han røg cigarer nøjagtig 
ligesom i filmen, mindes Launy Lind-
ahl med et stort grin. 

I de første par år var det helt 
hardcore, at man skulle kunne frem-
vise en søfartsbog, hvis man skulle 
have lov til at gå op af trappen til de 
hellige haller ovenpå. Her var der 
også blevet plads til at lave en lille 
radiostation, spækket med roser 
naturligvis – og endelig var der lavet 
et lille udsnit af Martha-kabyssens 
udendørs faciliteter i form af både 
Tuborg parasol og liggestole. 

først en fiasko
Med tiden har andre af filmens 
skuespillere været forbi, bl.a. Paul 
Hagen, Morten Grundwald og Lily 
Weiding. Til gengæld havde Launy 
ikke det store held med at lokke fil-
mens to kreatører, Bahs og Balling, 
til Svendborg. Det ærgrede ham 
kolossalt, men det var der en god 
forklaring på, for instruktøren Erik 
Balling syntes, at lige præcis Martha 
var den mest elendige film, han 

nogensinde havde lavet. Faktisk blev 
den taget af plakaten allerede tre 
uger efter premieren i 1967 og gav et 
dundrende underskud.

- Det var Bahs, der sammen med 
Preben Kaas udviklede ideen og 
gennem flere år prøvede at overtale 
Balling til at lave Martha-filmen. 
Faktisk havde Henning Bahs som 
shippingelev været ude og sejle tre 
måneder med rederiet Torm, og 
dermed havde han fået snuset til-
strækkeligt meget til atmosfæren 

ombord på et gammel skib til at 
kunne skrive manuskriptet, fortæller 
Launy Lindahl.

- Og derfor var det selvfølge-
lig lidt morsomt, at det netop blev 
et gammel rustent Torm-skib, den 
tidligere Aslaug, der blev udvalgt 
til rollen som S/S Martha. Jeg ved 
gennem Lisbeth Dahl, der jo var gift 
med Preben Kaas, at optagelserne i 
Grækenland for de flestes vedkom-
mende var en lang sej fest, som 

Alle rigtige søfolk har set den – igen og igen. Det samme gælder maritime land-
krabber. Vi taler naturligvis om kultfilmen ”Martha”, der har gået sin sejrsgang 
om bord på de danske skibe, siden den havde premiere i 1967.

Martha Martha – vi elsker dig

Af Pia Elers | Fotos: Nordisk Film

- Og det kan nok være et par turister spærrer 
øjnene op, når de ser en større folkemængde 
stille sig op midt i gågaden præcis kl. 12:50 
uden for værtshuset Børsen og med frem-
strakte hænder afsynge: ”Gud signe dig Norge, 
du dejlige land”.

>

På Bluray udga
ven af Martha er 
kvaliteten som
første gang, den 
blev vist i biogra
ferne, man tror 
næsten ikke sine 
egne øjne … Det 
kræver dog en 
Bluray/Playsta
tion 3 afspiller.
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de yndede at fortælle historier om 
mange år bagefter.

Martha som biograffilm
Ideen med at udvide sammenkom-
sterne i Martha-stuen til at lave en 
stor årlig forevisning af Martha-fil-
men kom i stand, fordi biografdirek-
tør for Scala i Svendborg, Finn Dyhre, 
havde nogle rigtig gode kontakter 
til Nordisk Film, så der kunne blive 
trukket en ny kopi til biografbrug. I 
1996 oprandt så den store dag med 
den første maritime kult-forevis-
ning, og året efter sagde Balling og 
Bahs langt om længe sagde ja til at 
komme som æresgæster til ”Store 
Martha-dag” i Svendborg.

- De sad jo der, de to gamle gutter, 
og var noget forbløffede over al den 
tumult, der foregik omkring dem. 
Faktisk tror jeg ikke, de fattede, hvor-
dan den film kunne gå hen og blive 
så meget kult. Og jeg tror da heller 
aldrig, at de i deres vildeste fantasi 
havde forestillet sig, at folk under 

forestillingen ville sidde i salen og 
råbe filmens replikker. De var virke-
lig benovede, siger Launy og husker, 
at der blev helt dødstille i salen, da 
Balling efter filmen gik op til mikro-
fonen for at sige et par ord. Han 
sagde nu kun et ord, og det var ”Tak”, 
men senere på dagen kunne han 
sætte lidt flere ord på sine oplevelser 
og sige: ”Gutter, i dag har jeg følt mig 
som en kejser.”

Ingen af de to gamle mestre 
levede længe nok til at opleve kult-
filmens store triumf, nemlig da der i 
forbindelse med Nordisk Films 100 
års jubilæum i 2008 blev holdt en 
afstemning om århundredets bedste 
film. Her blev S/S Martha stemt ind 
på en tredjeplads.

kulten har vokseværk
Med årene er det blevet til adskillige 
Martha-klubber i Danmark, hvoraf 
den mest aktive må siges at være 
Logen S/S Martha fra Helsingør. Der-
udover har fænomenet også bredt 

sig til de andre nordiske lande. I Sve-
rige er der klubber i både Stockholm, 
Göteborg og Helsingborg, og interes-
sen er i hvert fald meget synlig i den 
forstand, at HKF Sjömannsservice 
har solgt op mod 2500 eksemplarer 
af Martha-filmen.

- Som noget nyt er vi begyndt at 
uddele en lille bronzestatuette af 
kaptajn Nielsen alias Karl Stegger. 
Den uddeles til én eller flere perso-
ner, der har gjort noget særligt for 
den maritime kultur, og i år tilfaldt 
æren Martha-logebrødrene fra Hel-
singør. De har virkelig gjort noget 
for at holde Martha-kulturen i hævd, 
fastslår Launy Lindahl og tilføjer: 

- Jeg synes jo det kunne være 
morsomt, hvis vi kunne få en sådan 
statuette ombord på kongeskibet, 
Dannebrog. For i et interview med 
Billedbladet i anledning af sin 70 års 
fødselsdag udtalte dronning Margre-
the, at når hun rigtig skal hygge sig, 
så ved hun ikke noget bedre end at 
se den gode gamle sømandsfilm.  n

dAISy eLSker MArTHA!

Journalisten: Kan de finde på 
at sætte en DVD på?
Dronningen: Ja, det kan godt 
ske, at jeg sætter et eller andet 
på, som jeg har lyst til at se. 
Ikke mindst noget jeg har lyst 
til at gense. Det har jeg gjort 
med Matador. Og Olsenban
den. Og ”Martha”.
Journalisten: ”Martha”?
Dronningen: Ja, kender De ikke 
den? Det gode skib Martha. Det 

var også Balling og Nordisk 
film, der lavede den.
Journalisten: Har de ikke set 
noget nyere?
Dronningen: Ikke så meget, ha 
ha. Jeg ved godt, at ”Martha” 
er ældgammel, men den har 
indskrevet sig i søfartens histo
rie, så alle søværnets skibe har 
den med ombord, for det ender 
altid med, at der lige er nogen 
der skal se ”Martha”.

Journalisten: Har de den også 
på Danne brog?
Dronningen: Ja, da. Den er 
dødskæg. Den er lige så dygtigt 
lavet som Olsenbanden, det er 
de samme mennesker, der står 
bag og mange af de samme 
skuespillere. Den har samme 
umiddelbare charme og skæg 
og er godt skruet sammen.

(Kilde: Billed Bladet)

Marthastuen på Børsen i Svendborg er en 
tro kopi af den originale på Martha,   her 
fremvist af  Launy Lindahl, ejer af Børsen.
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tekst og foto: Lise Mortensen Høy

MArSTAL HAvN:

SedIMeNT I depONI

Sedimentet i Marstal Havn er mærket af 
mange årtier med skibsbygning, beddinger, 
flydedokker og masser af lystsejlere. Det, 
der bliver gravet op, er for forurenet til, at 
det kan klappes og skal i stedet deponeres 
på land.

 Vi har selv haft et deponi i forbindelse 
med havnen, men det er fyldt op for år til
bage, og der er lagt jord på og sået græs, 
fortæller havnefoged Torben Linneman Fre
deriksen.

 Havnen har derfor set sig om efter 
et deponi med plads til 5600 kubikme
ter forurenet bundsediment fra nødvendig 
oprensning i forbindelse med renovering af 
skinnerne til havnens bedding, og det ser 
ud til, at vi kan få det deponeret i Faaborg 
Havns deponi, hvor der forhåbentlig også er 
plads til sedimentet efter en oprensning af 
beddingen Ærøskøbing.

Torben Frederiksen er i øjeblikket i gang 
med at undersøge mulighederne for en 
udvidelse af Marstal Lystbådehavn – samt 
i den forbindelse at forhandle et nyt lokalt 
deponi på 30.000 kubikmeter – til en skøn
net pris på 34 mio. kroner.

 Men det kræver tilladelser fra miljø
myndighederne, så det går jeg i gang med 
til efteråret, lyder det fra havnefogeden.

 Et væsentligt spørgsmål er, at hele 
Marstal Havns område er udlagt til Natura 
2000, og her må ikke oprettes nye deponier.

 Det er et kæmpeproblem, som skal 
løses over hele landet. Mit forslag er, at 
der oprettes nogle store fælles deponier 
på landsbasis, og at landspolitikerne bliver 
inddraget i det. 

Det er lørdagen før påske, og der er gang i 
malerbøtter og ruller på vinterpladsen på 
Havnsø Havn, da Miljøstyrelsens mørke-
blå bil ruller ind på den nærtliggende par-
keringsplads.

Kemikalieinspektørerne Leif Lykke Niel-
sen og Anna Cecilie Skovgaard er kommet 
til Vestsjælland på en omfattende tur 
rundt i de danske lystbådehavne:

- Vi laver en screening af bundmalin-
gen på lystbådene, forklarer Leif Lykke 
Nielsen, mens han forsigtigt tager en kuf-
fert med måleudstyr ud af bilen. I kuffer-
ten ligger et lille gråt måleapparat, der på 
et lille minut kan bestemme, hvilke metal-
ler der er i malingen på bunden af en båd. 
Det gælder både ny – endnu våd – maling 
og gammel, hærdet maling.

Heldigvis kan Leif Lykke Nielsen for-
tælle, at den omfattende screening tyder 
på, at lystsejlerne over hele landet har 
forstået miljøbudskabet og er gået over 
til maling uden det miljøskadelige stof 
TBT. 

Efter grundigt at have målt på lystbåde 
i et stort antal havne i hele landet, har 
måleapparatet ikke afsløret nogen nypå-
ført maling med tinindhold.

gammel TbT
- Til gengæld har målingerne vist, at 
mange ældre både, har gammel tinholdig 
maling i bunden,  for det kan målerap-

paratet også afsløre, fortæller Leif Lykke 
Nielsen.

Han understreger, at den tinholdige 
maling ikke nødvendigvis er ulovlig, når 
bare det er påført før forbuddet imod TBT 
i bundmaling på lystbåde trådte i kraft i 
1991. Hvis malingen er forseglet bag en 
primer, modvirker det, at TBT kan komme 
ud i vandmiljøet.

- Men det er uhyre vigtigt, at både hav-
nens personel og lystsejlerne er opmærk-

somme på, hvor støv og malerflager 
ender, når en bådejer går i gang med at 
afrense alt den gamle maling på en ældre 
båd. 

- Her er det vigtigt at benytte udstyr 
med støvsuger. Allerhelst havnens pro-
fessionelle udstyr så TBT-holdigt støv 
og malerflager ikke ender i vandmiljøet, 
understreger Leif Lykke Nielsen.   n

tBt-kontrol i lystbådehavnene
I påsken besøgte Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion ca. 25 lystbådehavne for at 
kontrollere lystbådenes bundmaling. Der blev ikke fundet igangværende arbejder 
med ulovlig, TBT-holdig bundmaling, lyder det gode resultat.

1. JANuAr 2012 bLIver kObber I buNd
MALINg fOrbudT fOr frITIdSSeJLere!

Indtil 1. januar 2012 er det tilladt for 
fritidssejlere at benytte bundmaling, 
der afgiver begrænsede mængder 
af kobber, der for tiden er det virk
somme stof, de fleste fritidssejlere 
bruger til deres både.
Men pr. 1. januar 2012 er det slut. 

Da bliver det forbudt for lystsejlere 
at benytte maling, der afgiver nogen 
som helst form for kemi, der kan 
have ’uønskede langtidsvirkninger i 
vandmiljøet’. 

Herunder hører også kobber der jo 
er et grundstof, som aldrig nedbrydes 
eller forsvinder, det vil altid være der.

 Årstallet 2012 er et helt klart 
signal om, at der skal arbejdes 
intenst på at udvikle alternative bund
malinger. I Miljøstyrelsen er vi klar 
over, at ikrafttrædelse af denne regel 
vil give problemer for sejlerne, fordi 
de eksisterende, effektive malinger 
afgiver den slags stoffer (ikke kun 

kobber). Så vi er også klar over, at vi 
bliver nødt til at gøre miljøministeren 
opmærksom på sagen i god tid, siger 
biolog i Miljøstyrelsen, Lise Samsøe
Petersen.  

Hun forklarer, at baggrunden for 
forbuddet skal findes sidst i 90’erne, 
hvor det blev politisk bestemt at 
begrænse forureningen fra lystsejler
nes bundmalinger, da lystsejlads jo er 
en hobby.

  Miljøstyrelsen har igennem de 
sidste mange år postet mange penge 
og kræfter i en lang række udvik
lingsarbejder og ideer til nye former 
for bundmaling, der kan begrænse 
begroning på lystbådene – f.eks. 
enzymer, nanoteknologi og meget 
andet. Men der er endnu ikke fundet 
noget overbevisende alternativ til de 
traditionelle, biocidholdige bundma
linger.

deT SIger LOveN

Bek.g. nr. 1215, 2008: § 5. Import, salg og anven
delse af biocidholdig bundmaling, der frigiver stof
fer, der opfylder betingelserne for klassificering 
for miljøpåvirkninger med risikosætningen »Kan 
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmil
jøet« (R 53) alene eller i kombination med andre 
risikosætninger, der vedrører fare for vandmiljøet, 
til fritidsbåde er forbudt fra den 1. januar 2012.

fAkTA

Analyseresultaterne fra 
de sedimentprøver, der 
er udtaget i havnene i 
forbindelse med ansøg

ning om klaptilladelser i 
de senere år, tyder ikke 
på, at der generelt er 
tale om hverken vok

sende koncentrationer 
eller hyppigere fund af 
TBT i havneslam i Dan
mark. 

STATuS 

Allerede i 1991 blev TBT forbudt til 
anvendelse på lystbåde i Danmark.

Bundmalingbekendtgørelsen stam
mer fra 1999, hvor der blev stillet flere 
krav til bundmalinger til fritidsbåde.

Total forbud mod TBT til alle skibe – 
også erhvervsskibe – i 2003.

Handlingsplanen vedrørende bund
maling til lystbåde blev iværksat i 2003.

Oplysningskampagne i 2009 og 2010 
i samarbejde med Dansk Sejlunion og 
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.

Kemikalieinspektionen har gennem
ført kontrol i 2010 og 2011.

TbT ødeLÆgger HAvMILJøeT

Undersøgelser viser, at en koncentra
tion på 1 nanogram TBT i en liter vand 
er nok til, at de mest følsomme mus
linger skifter køn.

TBT står for tributyl tin, som er en 
organisk tinforbindelse.

regler for lystfartøjer:
•	 For alle skibe under 25 meters 

længde gælder: 
Bundmaling, der indeholder bioci
derne diuron eller irgarol, er for
budt.

•	 For fritidsbåde over 200 kg, der 
anvendes i salte vande, gælder: 
Det er tilladt at benytte bundma

ling, der frigiver små mængder 
kobber: op til 200 µg Cu/cm2 efter 
de første 14 dage og 350 µg Cu/cm2 
efter de første 30 dage. 
Siden 1991 har det været forbudt 
at benytte bundmaling med TBT på 
lystbåde. 
Endelig gælder der yderligere 
begrænsninger for småbåde under 
200 kg samt for både, der sejler i 
ferskvand.

Reglerne står i: Bekendtgørelse 
om begrænsning af import, salg og 
anvendelse af biocidholdig bundma
ling (Bekendtgørelse nr. 1215, 2008).

På ganske få sekunder kan Leif Lykke Nielsen afgøre, hvilke metaller, bådens maling 
indeholder:
 Vores tur er ment som en screening; vi vil gerne tale med lystsejlerne og havnenes 
personel om miljøproblemerne. Og heldigvis har vi kun fundet lovlig bundmaling.
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Af Lise Mortensen Høy

eu dIrekTIv

Lovforslaget er fremsat på bag
grund af et EUdirektiv. Direkti
vets formål er at sikre, at der på 
EUplan sker en fyldestgørende 
opklaring af ulykker til søs, og at 
disse foretages af undersøgel
sesenheder, der er uafhængige 
af de nationale søfartsmyndig
heder. Sådanne undersøgelser 
skal styrke sikkerheden til søs og 
medvirke til at undgå lignende 
ulykker i fremtiden.

Havarikommissionen skal 
undersøge ulykker til søs, udar
bejde anbefalinger til at forbedre 
sikkerheden til søs og vil indgå i 
et samarbejde med tilsvarende 
undersøgelsesinstanser i de 
andre EUlande. 

uddrAg Af LOveN

§ 5. Havarikommissionen skal ikke tage stilling til de strafferetlige eller 
erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne eller hændelserne, og dens 
undersøgelser skal holdes adskilt fra strafferetlige eller andre sideløbende 
undersøgelser, der har til formål at placere ansvar eller skyld.

Stk. 2. Havarikommissionen og dens medarbejdere samt personer og 
virksomheder, som bistår havarikommissionen, må ikke stille følgende 
oplysninger til rådighed for andre formål end undersøgelsesarbejdet:

Alle vidneforklaringer og andre erklæringer og redegørelser, som er mod
taget som led i undersøgelserne, samt noter, der er taget i forbindelse med 
modtagelsen af de nævnte forklaringer m.v.; oplysninger, der afslører iden
titeten af personer, der har afgivet forklaringer som led i undersøgelserne, 
og oplysninger vedrørende personer, som har været involveret i ulykken eller 
hændelsen til søs, som er af særlig følsom eller privat art, herunder hel
bredsoplysninger.

Stk. 3. Havarikommissionen, de tilkaldte sagkyndige og andre, der med
virker i en undersøgelse, som foretages af havarikommissionen, er under 
ansvar efter straffelovens §§ 152 og 152 ae forpligtet til over for uvedkom
mende at hemmeligholde, hvad de bliver vidende om i forbindelse med 
undersøgelsen.

Den 15. juni i år etableredes en selv-
stændig maritim havarikommission. 
Den nye kommission afløser Opkla-
ringsenheden, der før har undersøgt 
ulykker til søs, og som hørte under 
Søfartsstyrelsen.

Den væsentligste ændring i for-
hold til før handler om, hvem der har 
adgang til de oplysninger, som hava-
rikommissionen får fra de involve-
rede parter i en søulykke – altså bl.a. 
søfolkene.

I den gamle ordning med Opkla-
ringsenheden, havde Søfartsstyrel-
sen og andre myndigheder adgang 
til alle papirer, interviews og noter 
fra opklaringen af en søulykke:

- De oplysninger, f.eks. en kaptajn 
gav til Opklaringsenhedens inspek-
tører, kunne efterfølgende direkte 
blive brugt i en eventuel retssag 
imod ham. Det er klart, at det ikke 
fremmer opklaringen, forklarer fuld-

mægtig Anja Krabbe Thomns fra 
Søfartsstyrelsen.

- Derfor skulle Opklaringsenhe-
dens inspektører også gøre de invol-
verede opmærksomme på, at de 
udtalte sig under strafansvar, når de 
gav oplysninger om ulykken.

Ingen adgang
Det er der lavet om på nu. Alle vid-
neoplysninger, som den nyoprettede 
havarikommission skaffer sig under 
opklaringen af en ulykke, eksempel-
vis fra besætningsmedlemmer, er 
lukket land for andre myndigheder, 
og det gælder også for Politiet, hvis 
sagen senere ender i en retssal.

- Den nye havarikommissions 
undersøgelser har kun til formål at 
opklare søulykken – og det er en klar 
forbedring af sikkerheden til søs, for 
så kan alle involverede tale frit uden 
at skulle tænke på, om det, de fortæl-

ler, senere vil kunne blive brugt i en 
retssag imod dem, understreger Anja 
Krabbe Thomns.

Rapporterne om søulykker bliver 
fortsat offentliggjort, og hvis Søfarts-
styrelsen eller Politiet mener, at der 
er strafbare forhold, kan de naturlig-
vis undersøge det. 

Men de skal lave deres egen 
research – og har altså ikke adgang 
til havarikommissionens vidnefor-
klaringer.

Rent praktisk kommer Den Mari-
time Havarikommission til at bo i de 
samme lokaler, som Opklaringsen-
heden har haft til huse i – ligesom 
den består af de samme personer. 

Blot bliver døren til naboen – 
Søfartsstyrelsen - yderligere ’sikret’, 
og Søfartsstyrelsen har ikke instruk-
tionsbeføjelser over havarikom-
missionen – som den havde over 
Opklaringsenheden.   n

-

Der er mange, der godt kan lide trygheden i at have sin pension på 

en gennemsnitsrente. Problemet er bare, at det giver mindre i den 

sidste ende. Når vi så anbefaler pension med markedsrente, er der 

mange, der gerne vil kende lidt til sikkerheden i den løsning. Modellen 

er sådan set meget enkel. Jo tættere du kommer på din pensionsalder, 

des mere sikkert investerer vi dine penge. Så ja, pension baseret på 

markedsrente siger vi klart ja til.

Spørg Danmarks største pensionsselskab om lige dét, du vil, 

på facebook.com/pfapension

Brug livet !

 Ny maritim havarikommission vil 
fremme opklaringen af søulykker
Havarikommissionen bliver en uvildig og uafhængig instans, og dens  
undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning.
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”Sejlads med betalende gæster er 
som udgangspunkt altid erhvervs-
sejlads og er som sådan kun tilladt, 
hvis fartøjet er synet og godkendt i 
henhold til gældende regler. Der er 
også krav til antal og uddannelse af 
besætningsmedlemmer på erhvervs-
fartøjer.”

Så kort kan det siges – men alli-
gevel foregår der rigtig meget ulovlig 
passagersejlads rundt om i landet. 
Derfor har Center for Skibe i Søfarts-
styrelsen nu startet en stor kam-
pagne, der skal stoppe den farlige og 
ulovlige sejlads.

- Det handler jo ikke bare om 
at man ”bryder nogle regler”, lyder 
det fra skibsinspektør Jesper Man-
drup Timler, der i de næste fire fem 
måneder udelukkende skal beskæf-
tige sig med at få stoppet den ulov-
lige erhvervssejlads.

- Det handler især også om sik-
kerhed. Folk kommer ombord som 
passagerer og forventer, at sikkerhe-
den er i orden, at redningsmidlerne 
er godkendte, og at besætningen er 
uddannet til det, de foretager sig. 
Men når skibet ikke er godkendt, 
lever hverken sikkerhedsudstyr eller 
besætning op til reglerne. En anden 

væsentlig ting er, at skibets forsik-
ring ikke dækker – det gælder både 
selve skibet og passagererne – hvis 
der sker en ulykke under sejlad-
sen, når skibet ikke er godkendt til 
erhvervssejlads.

Mange tiltag
Det startede med dødsulykken ved 
Præstø, hvor en lærer omkom under 
sejlads med efterskoleelever under 
noget, som efterskolen anså som 
almindelig skolesejlads.

Herefter tog DR-programmet 
Kontant fat, og nu er Søfartsstyrel-
sen altså gået i aktion. Kampagnen 
er startet midt i marts og fort-
sætter over hele sommeren. Helt 
konkret går jagten på de ulovlige 
sejladser ind på mange forskellige 
områder.

- Vi tjekker hjemmesider, hvor pri-
vate bådejere annoncerer med pas-
sagersejlads. Her er det jo lynhurtigt 
at slå skibet op i vores register og se, 
om det er godkendt til at sejle med 
passagerer. 

Hele Visit Denmarks liste over 
skibe og selskaber er også ved at 
bliver gennemtrawlet for skibe, der 
udbyder passagersejlads, og også her 
er det jo helt enkelt at dobbelttjekke 
med Søfartsstyrelsens register og 
se, om skibene er godkendte til for-
målet.

- Eller, som Jesper Mandrup 
Timler siger, om der er tale om folk, 
der har forkøbt sig på en lidt for 

stor lystyacht og gerne vil tjene lidt 
ekstra penge til afdragene.

Hjælp fra havne
Personalet i havnene håber Jesper 
Mandrup Timler også på at få en 
hjælpende hånd fra. Han understre-
ger, at havnene ikke længere har 
meldepligt, men…

- Vi har kontaktet brancheorgani-
sationerne FLID og Danske Havne, og 
begge organisationer er positive. 

Jesper Mandrup Timler peger på, 
at der naturligvis er forskel på ’syn-
derne’:

- Hvis der er tale om den lokale 
sejlklub eller en privat lystbåd, der 
har ligget i havnen i mange år, er jeg 
godt klar over, at de havneansatte 
ikke altid ønsker at anmelde deres 
’kunder’. Men måske vil de gå ned 
og fortælle dem, at de foretager sig 
noget ulovligt.

Jesper Mandrup Timler oplyser, 
at der findes en underskov af ulovlig 
passagersejlads, hvor bådejerne ikke 
er bevidste om, at de foretager sig 
noget ulovligt.

- Der er mange sejlklubber og 
vandskiklubber, der i årevis har sejlet 
ulovlig passagersejlads, når de f.eks. 
under havnefesten har solgt billetter 
til en hurtig tur i en speedbåd for at 
få lidt ekstra kroner i klubkassen. 

Det kan også være den private 
træskibsejer, der nogle gange om 
året sejler ornitologer ud til den nær-
meste ø, eller sejlklubben der arran-
gerer polterabender.

I de næste 4-5 måneder gennemfører Søfartsstyrelsen en finmasket kampagne 
for at finde de fartøjer, der har en ekstra indtægt ved ulovlig sejlads med passa-
gerer.

Fokus på ulovlig erhvervssejlads

tekst: Lise Mortensen Høy  |  Fotos: Søfartsstyrelsen  |  ’riv’ fra kalundborg Folkeblad

- Jeg tror, at de fleste er uvi-
dende om, at det, de foretager sig, 
er ulovligt. Men så snart der er tale 
om betalende passagerer, er det 
erhvervssejlads – og så gælder reg-
lerne!

Drejer det sig derimod om deci-
derede firmaer, der ganske enkelt 
lever af ulovlig passagersejlads – på 
linje med dem, der blev afsløret i en 
Kontant-udsendelse for nylig – er der 
i den forstand ingen, der bør være i 
tvivl om, at der bevidst sejles ulovligt.

- Hvis de bliver anmeldt, kan vi få 
det stoppet, siger Jesper Mandrup.

bredt samarbejde
Nu er det svært at sidde på et kontor 
i København og have fingeren på 
pulsen i landets havne. Derfor er 
Søfartsstyrelsen i gang med at ind-
lede et samarbejde med Politiet og 
Søværnet om at komme den ulovlige 
passagersejlads til livs.

- Politiet har en del steder i landet 
allerede en stærk tradition for at 
sejle ud og tjekke, om lystsejlerne 
har deres certifikater i orden, har red-
ningsveste ombord og ikke overtræ-
der promillegrænsen. Ofte arbejder 
Politiet sammen med Søværnet, som 
ofte lægger fartøjer til politiets sej-
ladser.

- Både Politiet og Søværnet har 
nu fået en skriftlig vejledning i 
hånden, så de på stedet kan se, om de 
bør have mistanke om ulovlig pas-
sagersejlads – og hvilke beviser, de 
skal sikre sig, fortæller Jesper Man-
drup Timler. Han tilføjer, at der også 
vil blive indledt et samarbejde med 
SKAT, som i fremtiden vil få tilsendt 
oplysninger fra Søfartsstyrelsen om 
personer/firmaer der mistænkes for 
at drive sort virksomhed. Virksomhe-
derne risikerer derfor også et skatte-
mæssigt efterspil.

Kampagnen har allerede nu med-
ført, at der løbende er anmeldelser af 
både, der sejler ulovligt. I den ’posi-
tive’ ende af kampagnen kan Jesper 
Mandrup Timler oplyse, at der her i 
foråret i gennemsnit har været én 
henvendelse om dagen fra skibsejere, 
der gerne vil have deres skib registre-
ret som erhvervsfartøj.   n

Ulovlig erhvervssejlads 
– uden betaling
Retten i Holbæk har for nylig fundet foreningen Pia 

Bangs Venner skyldig i at have sejlet ulovligt med pas-

sagerer på fiskekutteren Pia Bang – det udløste bøder 

til to af foreningens medlemmer. 

Pia Bang er en lille fiskekutter, som en 
lokal gruppe af træskibsentusiaster i 
Kalundborg har dannet en forening 
omkring. Foreningen sejler egne ture 
med medlemmer, som er helt lovlige.

Desuden har foreningen begi-
vet sig ud i at sejle gratis ture med 
gæster, der ellers ikke har noget 
med skibet eller med foreningen at 
gøre, men det er ulovligt har retten i 
Holbæk slået fast.

Af retssagen fremgik det, at Pia 
Bang i 2010 har sejlet i ca. 100 dage – 
heraf ca. 10-12 dage med grupper fra 
plejehjem og lignende. På nogle dage 
har der været flere ture – f.eks. har 
Pia Bang sejlet adskillige 20 minut-
ters ture rundt i havnen en dag, hvor 
der lå et krydstogtskib. Skibet har 
gennemsnitligt sejlet med omkring 
700 gæster om året.

Turene har været annonceret 
lokalt, og folk har kunnet hente 
gratis billetter på biblioteket.

Det fremgik desuden, at for-
eningen havde registreret kutteren 
som lystfartøj, blandt andet for at 
undgå at skulle syne redningsflå-
derne årligt, for det var der ikke 
penge til.

Foreningen mente, at der ikke var 
tale om passagersejlads, da gæsterne 
ikke betalte for turene.

Anklageren havde forlangt bøder 
på henholdsvis 20.000 og 5.000 
kroner, men retten satte bøderne, så 
formanden for foreningen Pia Bangs 
Venner, Villy Pedersen, og kasserer 
Magnus Trædmark Jensen på hen-
holdsvis 5.000 og 3.000 kroner, da 
den fandt, at foreningens uvidenhed 
eller misforståelse af reglerne var 
undskyldelig.

Det er Sammenslutningen af 
Mindre Erhvervsfartøjer, der har 
anmeldt den ulovlige sejlads til 
Søfartsstyrelsen.   n

Hvis vi kan se på en hjemmeside, at en forening udlover endagsmedlemsskaber for 
en krone eller der udbydes undervisning til duelighedsbevis samtidig med, at man 
drikker champagne, spiser chokolade og nyder aftensolen, ved vi jo også godt, at det 
er noget, vi skal kigge på, lyder det fra Jesper Mandrup Timler. 
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Tekst: Lise Mortensen Høy  |  Foto: Maersk

24. januar 2011
Amsterdam (Holland)
SC bALTIC 3.382 Lastskib D 
4216 / 7393793, byggeår: 1975 
Klassifikationsansvarlig: Det 
Norske Veritas, Rederi: Nørre
sundby Shipping A/S, Aalborg.
MARPOL annex I, Paris MoU
Frigivet: 26. januar, 2011

22. december 2010 
Murmansk (rusland) 
SC bALTIC, 3.382, lastskib, 
IMO.nr.  D 4216 / 7393793,  
byggeår: 1975. 
Klassifikationsansvarlig:  
Det Norske Veritas, Rederi: 
Nørresundby Shipping, Aalborg
Årsager til tilbageholdel
sen: Besætningscertifikater, 
MARPOL annex I – Paris MoU

30. november 2010 
Charleston (uSA) 
MArIe MAerSk, tonnage: 
52.181, containerskib, IMO.
nr.  OULL2 / 8715869, byggeår: 
1990. Klassifikationsansvarlig: 
American Bureau of Shipping, 
rederi: A.P. Møller – Maersk 
A/S, 1098 København K. 
(Direkte oversat fra US Coast
guard)
1730  Skruepumpen på olie
separatoren var gået fast, hvil
ket medførte, at udstyret var 
ubrugeligt. Rederen havde ikke 
leveret de bestilte reservedele 
fra 21. august 2010
Igen notifikation til flagstaten 
om disse defekter, som påvir
kede udstyrets effektivitet.

2050  Drift af maskineri: Ved 
Generatoranlæg 1,2 og 3 var 
der anvendt bærbare ventila
torer for at undgå overophed
ning, desuden lækkede der olie 
fra overtryksventilen og fra Gla
cier GF600 filteret. 
2110  Olie/olieblandinger 
lækker fra hovedmaskinens 
oliepumpe akse, smøreolie 
lækker fra Hvm. smøreolie
pumpens akse. Olievædet/olie
forurenet isoleringsmateriale 
blev bemærket både på smøre
olie og fuelolie purifiers, dette 
skabte en markant brandfare  

28. oktober, 2010 
rotterdam (Holland)
Sdk ITALy, tonnage: 2.657, 
lastskib, IMO.nr.  D 4247 / 
8120868, byggeår: 1982 
Klassifikationsansvarlig:  
Germanischer Lloyd, rederi: 
VENUS SHIPPING ApS, 9380 
Vestbjerg.
Årsager til tilbageholdelsen: 
Navigationssikkerhed, brand
bekæmpelse / Paris MoU
Frigivet: 2. november 2010 (6)

28. september, 2010 
Tanjung perak (Indone-
sien)
THOr HAWk, tonnage: 1.964, 
containerskib, IMO.nr.  D 
4063/9017240, byggeår: 1992 
Rederi: Thor Rederi A/S, 5700 
Svendborg.
Årsager til tilbageholdelsen: 
MARPOL annex I – Tokyo MoU

13. august 2010
Szczecin (polen)
dAN fIgHTer, tonnage: 852, 
lastskib, IMO.nr. D 4133 / 
8709767, byggeår: 1988 
Klassifikationsansvarlig: 
Bureau Veritas, rederi: VENUS 
SHIPPING ApS 9380, Vestbjerg
Årsager til tilbageholdelsen: 
Alarmsignaler virker ikke, 
maskinkontrolalarm virker ikke. 
Desuden var der problemer 
med radar, hjælpemotor og 
nødudgange. Paris MoU
Frigivet: 14. August 2010 (2) 

19. juli 2010
piraeus (grækenland)
CArOLyN, tonnage: 1.872, last
skib, IMOnr.  D 2238 / 7413634, 
byggeår: 1974 
Klassifikationsansvarlig: 
Bureau Veritas, rederi: G.H.S. 
Global Hanseatic, Shipping 
GmbH & Co. KG, D20354 
Hamburg
Årsager til tilbageholdelsen: 
Aptering samt i ’catering og 
kabys’, Paris MoU
Frigivet: 30. september, 2010 
(74)

12. juli 2010 
Ashdod (Israel)
MAgLeby, tonnage: 52.181, 
containerskib, IMO.nr.  D 3256 / 
8715871, byggeår: 1990 
Klassifikationsansvarlig:  
American Bureau of Shipping, 
rederi: A.P. Møller – Mærsk 
A/S, 1098 København K

Årsager til tilbageholdelsen: 
Fremdrivnings og hjælpema
skineri  Med. MoU
Frigivet: 13. juli 2010 (2)

18. maj 2010
Hamburg (Tyskland)
CArOLyN, tonnage: 1.872, last
skib, IMO.nr. D 2238 / 7413634, 
byggeår: 1974 
Klassifikationsselskab:  
Bureau Veritas, rederi: Dania 
Marine ApS, 9550 Mariager
Årsager til tilbageholdelsen: 
ISM relateret, sikker navigation, 
brandsikkerhed. Paris MoU
Frigivet: 26. maj 2010 (9)

8. februar 2010
Ashdod (Israel)
Sdk ITALy, tonnage: 2.657, 
lastskib, IMO.nr. D 4247 / 
8120868, byggeår: 1982 
Klassifikationsansvarlig:  
Germanischer Lloyd, rederi: 
VENUS SHIPPING ApS, 9380 
Vestbjerg
Årsager til tilbageholdelsen: 
Problemer med sikkerhedsud
styr og tekniske fejl, Med MoU
Frigivet: 12. februar, 2010 (5)

Oplysningerne stammer fra 
offentligt tilgængelige hjemme
sider: Med MoU, Paris MoU, US 
Coastguard, Tokyo MoU samt 
Søfartsstyrelsen – derfor er der 
forskel på detaljeringsgraden.

- Fortsættes side 28-29

Marstal Navigationsskole
Kursusplan åbne kurser for 2011 

A:  Specialkursus for olie- gas- og kemi-
kalietankskibe, 1. del, (4 dage):  
Pris kr. 1.690,-
Starter: 8. august  12. september 7. no-
vember

B:  Specialkursus for olietankskibe, 2. 
del, (Oil Tanker Operation) (4½ dag):  
Pris kr. 2.080,-
Starter: 15. augugst.  19. september  14. 
november

C:  Specialkursus for kemikalietankskibe, 
2. del, (Chemical Tanker Operation) (4½ 
dag): Pris kr. 2.080,-
Starter: 20. juni  22. august  26. septem-
ber  21. november

D:  Specialkursus for gastankskibe, 2. 
del, (Gas Tanker Operation) (4 dage):  
Pris kr. 2.080,-
Starter: 24. oktober

E:  Tankrensning med råolie og inertgas 
(Crude Oil Washing) (2 dage): Pris 1.560,-
Starter: 10. oktober

Transport af farligt gods i tørlastskibe 
(2½ dage): Pris kr. 4.775,-
i færger (3 dage): Pris kr. 4.975,-
Starter: 20. juni  26. september  12. de-
cember

Transport af farligt gods i færger for 
skibsassistenter (2 dage): Pris kr. 3.150,-
Starter: 2. november

Chemical Tanker Opdatering (MARPOL 
refresher) (2 dage): Pris kr. 3.750
Starter: 12. oktober
Arbejdsmiljø (§16) (3 dage): Pris kr. 4.980,-
Starter: 19. september  28. november

HEAVY LIFT (2 dage): Pris 3.975,-
Starter: 5. september

Sikkerhedskursus for værftsfolk/skibs-
reparatører (1½ dag): Pris kr. 2.350,-
Starter: Kontakt kursusafdelingen for 
oplysninger 

Commercial Tanker Operation (2 dage): 
Pris kr. 3.975,-
Starter: 3. oktober

Marpol Annex II  for surveyors (2 dage): 
Pris kr. 3.750,-
Starter:  7. september

Ship Security Officer (SSO) (2 dage):  
Pris kr. 4.250,-
Starter: 31. oktober

Dansk søret for udenlandske seniorof-
ficerer (2 dage): Pris kr.5.000,-
Starter: 22 september  1. december  Kurset 
udbydes ligeledes som e-learning

Dansk søret for udenlandske senioroffi-
cerer plus Arbejdsmiljø §16 (5 dage):  
Pris kr. 8.300,-
Starter: Kontakt kursusafdelingen for 
oplysninger

Vessel Technology (2 dage):  
Pris kr. 3..975,-
Starter: Kontakt kursusafdelingen for 
oplysninger

Incident Investigation and Analysis  
(2 dage): Pris kr. 4.575,-
Starter: 3. november

GMDSS (GOC) (10 dage): Pris kr. 10.600,-
Starter: 1. august  15. august  7. novemer

GMDSS (GOC) Fornyelse/genopfriskning 
af certifikat: (5 dage): Pris kr. 6.800,-
Starter: 12. september  14. november

ROC: (5 dage): Pris kr. 5.400
Starter: 31. oktober

NYT!
GMDSS nødprocedure kursus. (1 ½ dag): 
Pris kr. 3.150,-
Starter: 11. oktober

ARPA kursus (4 dage) (max 6 deltagere): 
Pris kr. 7.860,-
Starter: 21. november (Kunde kan aftale 
andet tidspunkt)

Ice navigation (4 days): Max 9 persons: 
Pris kr. 15.000,-
Starter: 29. august  5. december

ECDIS kursus (5 dage) (max 10 delta-
gere): Pris kr. 7.975,-
Starter: 8. august  24. oktober

Ship Handling i Simulator (3 dage):  
(max 9 deltagere): Pris kr. 12.750,-
Starter: 5. september  12. december

Search and Rescue (SAR) (3 dage):  
(max 9 deltagere): Pris kr. 12.750,-
Starter: 12. september  19. december

Bridge Resource Management (Bridge 
Team Management) i Simulator (3 dage): 
(max 9 deltagere): Pris kr. 12.750,-
Starter: 31. oktober

Bridge Ressource Management Training 
and Enducation Course for Danish Pilots 
i Simulator (4 dage): (max 9 deltagere): 
Pris kr. aftales med kunde
Starter: Aftales med kunde

Ship Handling i simulator kan kombine-
res med et Bridge Resource Management 
genop friskningskursus (4 dage):  
(max 9 deltagere): Pris kr. 15.000,-
Starter: 5. september  12. december

Anti-piracy Simulator Course (2½ dage) 
(max 9 deltagere): Pris kr. 13.500,-
Starter: dato for kursus (endnu) ikke fast-
lagt
Kurset er udviklet og afholdes sammen 
med firmaet Risk Intelligence.
Anti-piracy simulator Course bibrin-
ger navigatører, SSO’s, CSO’s og andre 
security-ansvarlige en grundig forståelse 
af hele problematikken omkring pirateri 
og grundprincipper for at forsvare skibet. 
Undvigesituationer og –manøvrer afprø-
ves i simulatoren. Undervisere fra både 
MARNAV og Risk Intelligence.

Kursus for ”Compas Adjuster” (2 dage)  
(min 4 deltagere, max 9 deltagere):  
Pris kr. 3.950,-
Deltagerforudsætning: uddannelse og 
erfaring som navigatør eller dual skibsof-
ficer.
Starter: 12. december

Bulk Carriers ank bulk cargoes.  IMSBC 
Code (1 dag) (Kan afholdes på engelsk) 
Pris kr. 2.325,-

De nævnte priser er inklusive materialer 
og kaffe med brød på skolen.
Der tages forbehold for prisændringer.
Bortset fra kurserne ”A”, ”B”, ”C”, ”D” og 
”E” tillægges 25% moms på ovenstående 
priser.

Tilmelding kan ske via E-mailadresse: 
kursus@marnav.dk
Kursusplanen holdes løbende opdateret 
på www.marnav.dk

Yderligere oplysninger:
Telefon: 62 53 19 68

Vi starter skipper-, skibsføreruddannelse  
og uddannelse i januar og august. 
Studerende, der ikke opfylder kravet om 
10. klasse, kan starte i maritim forberedel-
sesklasse.

10 tilbageholdte danskflagede skibe i 2010 – 1 i 2011
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Fotos: Danmarks  Rederiforening  |  tekst: Lise Mortensen Høy

rederiforeningen af 2010:

Vi efteruddanner officererne

 Når der kommer nye skibe 
ind i det danske skibsregister, 
skal de som udgangspunkt 
opfylde Søfartsstyrelsens 
regler, understreger sekreta
riatschef i Rederiforeningen af 
2010, Michael WengelNielsen.

 Derefter handler det om, 
at kvaliteten af den operative 
drift er sikret igennem ISM
koden, og at der er kvalifice
rede mennesker ombord til 
at varetage den operationelle 
drift.

Han peger i den forbindelse 
på, at det ikke er de udenland
ske skibsførere, der giver pro
blemerne i de mindre skibe, 
for de har ofte ’store papirer’ 
og er bedre kvalificerede til 

opgaven end f.eks. en dansker 
med en ældre sætteskipper
eksamen.

politisk
Michael WengeNielsen for
klarer, at tilbageholdelsestal
lene for de mindre lastskibe 
for nogle år siden var for høje. 

 Men i de seneste år har 
tallene været tilfredsstillende. 
Baggrunden er, at vi har gjort 
en målrettet indsats for at 
efteruddanne vores officerer, 
blandt andet i at takle usikker
heden over for inspektørerne 
fra PSC. 

På den måde har vi blandt 
andet elimineret uretmæssige 
tilbageholdelser, der sker på 

baggrund af kulturmisforstå
elser.

Michael WengelNielsen 
påpeger, at hans medlemmer 
oplever, at der sker en række 
uretmæssige tilbageholdelser 
i Spanien, dvs. ’politiske tilba
geholdelser’ på baggrund af 
forhold, der ikke er omfattet af 
internationale konventioner.

 Derfor kæmper vi for, at 
der bliver oprettet en interna
tional instans, hvor vi kan ind
berette sager om uretmæssige 
tilbageholdelser. Det kunne 
f.eks. være i EUregi for skibe 
tilbageholdt under ParisMou.

Som det er nu, skal sager 
om en spansk tilbageholdelse 
indberettes for en spansk 

domstol, og vi mener derfor, 
at retssikkerheden på områ
det er ikke tilfredsstillende, 
understreger Michael Wengel
Nielsen.

danmarks rederiforening:

Rederierne er fokuserede

 For det første er det da glæ
deligt, hvis der kommer flere 
skibe under dansk flag, lyder 
det fra Hans Henrik Petersen, 
afdelingschef i Nautisk Kontor 
i Danmarks Rederiforening.

Han understreger, at det i 
første omgang er Søfartssty
relsen, der syner de skibe, der 
kommer under dansk flag, og 
at det i sig selv er en god sik
kerhed for, at de holder kva
liteten.

 Dansk flag er kendt som et 
kvalitetsflag, og vi forventer, at 
det tiltrækker de rederier, der 
har orden i tingene. Og det er 
klart, at vi som rederiforening 
vil gøre alt for, at vi forbliver i 
den hvide del af listerne.

Hans Henrik Petersen peger 
på, at New Inspection Regime 
betyder, at rederier med dårlig 
performance får mere kontrol 
 og dermed hurtigt risikerer 
at få anmærkninger  så alle 
vil gøre en ekstra indsats for 
at komme igennem PSC uden 
anmærkninger.

 Det er vores oplevelse, at 
rederierne er meget fokuse
rede.

fast punkt
 Listen over skibe, der er til
bageholdt af PSC, viser, at 
både små og store rederier 
kan få et skib tilbageholdt, 
siger Hans Henrik Petersen.

Teknisk Komite under Dan
marks Rederiforening har kon
stant fokus på spørgsmålet og 
har ’tilbageholdte skibe’ som 
et fast punkt på alle møder. 
Her fremlægger det aktuelle 
rederi sagen, og vi ser på, hvad 
det handler om, og om andre 
rederier kan lære af det.

 Nogle PSC syn – specielt 
i sydeuropæiske lande – viser 
sig jævnligt at have anmærk
ninger, som der ikke er lov
hjemmel for. Her er det vigtigt, 
at skibsofficererne kender 
reglerne i detaljer og dermed 
er klædt på til at tale med 
inspektørerne fra Port State 
Control, siger Hans Henrik 
Petersen.

Skibe inspiceres af Port State Control efter deres risikoprofil – ”risikable” skibe 
kontrolleres hyppigt, mens ”gode” skibe kontrolleres mindre hyppigt.

PSC opdeler skibe efter risikoprofil
Inden for Paris Memorandummet er 
Danmark stadig i top 10 på hvidli-
sten, men rykker fra 3. pladsen i 2009 
til 7. pladsen i 2010. Pladsen på listen 
beregnes på grundlag af antallet af 
tilbageholdelser inden for de sidste 
tre år i forhold til antallet inspektio-
ner. 

Antallet af tilbageholdte danske 
skibe i perioden 2008 til 2010 er det 
næstlaveste nogensinde over en 15 
års periode, men sammenholdt med 
andre lande får Danmark en lavere 
placering. 

Søfartsstyrelsens direktør 
Andreas Nordseth er glad for, at Dan-
mark fastholder top 10 placeringen, 
men finder dog den nye placering 
ærgerlig:

- I Søfartsstyrelsen vil vi gerne 
have, at Danmark rangerer øverst på 
hvidlisten. Den placering er en vigtig 
indikator for, hvor gode vi er til kva-
litetsskibsfart. At vi går fra en 3. til 
en 7. plads er ikke tilfredsstillende 
sammenlignet med udviklingen i 

visse andre lande. Jeg er sikker på, 
at erhvervet sammen med Søfarts-
styrelsen vil fokusere på at vende til-
bage til en topplacering. Det handler 
ikke om bare at være på toppen af 
listen, men at danske skibe til stadig-
hed er kendetegnet ved høj kvalitet 
og ingen tilbageholdelser.

På Tokyo Memorandummets 
hvidliste får Danmark en 7. plads 
mod en 8. plads i 2009. 

US Coast Guard fører ikke tilsva-
rende lister, men offentliggør en 
oversigt over de flagstater, der opfyl-
der de amerikanske kvalitetskriterier 
(QUAL SHIP 21 – Quality shipping 
for the 21st century). 

Her er Danmark også med.  n

Den første januar 2011 gennemfør-
tes en ny ordning for havnestatskon-
trol i Paris MoU-samarbejdet, som 
ud over EU-landene også omfatter 
Canada, Island, Kroatien, Norge og 
Rusland. 

Den nye ordning betegnes New 
Inspection Regime (NIR) og betyder 
kort fortalt, at samtlige skibe, der 
bevæger sig inden for Paris MoU-
området, inddeles efter deres risiko-

profil: lavrisikoskib (Low Risk Ship 
– LRS), standardrisikoskib (Standard 
Risk Ship – SRS) og højrisikoskib 
(High Risk Ship – HRS). 

Risikoprofilen har betydning 
for, hvor ofte et skib skal underka-
stes havnestatskontrol i Paris MoU. 
”Risikable” skibe kontrolleres hyp-
pigt, mens ”gode” skibe kontrolleres 
mindre hyppigt.

Skibes risikoprofil udregnes efter 
et pointsystem, hvor blandt andet 
skibets type, alder, og hvordan det 
har klaret foregående PSC-syn, 
indgår som faktorer. 

Rederiets præstationsniveau - 
målt ved fejl og tilbageholdelser i 
havnestatskontrollerne i Paris MoU - 
indgår i den samlede vurdering af et 
skibs risikoprofil. 

Der offentliggøres en liste over 
rederier med lavt præstationsniveau 

på EMSA’s hjemmeside medio juli 
2012, når det nødvendige informati-
onsgrundlag for de forudgående tre 
år er samlet.

Terminer
Risikoprofilen har direkte betydning 
for, hvor ofte et skib skal underka-
stes havnestatskontrol i Paris MoU. 
Et Low Risk Ship har en termin på 
tre år, et Standard Risk Ship har 
en termin på et år, mens et High 
Risk Ship skal inspiceres hver sjette 
måned. Når en termin er udløbet, 
skal skibet kontrolleres ved første 
anløb herefter. Havnestatskontrol-
myndigheden kan dog vælge at 
inspicere skibe noget tidligere, hvis 
det er hensigtsmæssigt for tilrette-
læggelsen af arbejdet.    n

kvalitetsregister med skønhedsfejl

Det er en del af Søfartsstyrelsens strategi 
at have fokus på rederierne frem for på 
skibene. 

Danmarks Rederiforening 
har konstant fokus på til
bageholdte skibe, siger 
afdelingschef Hans Henrik 
Petersen.
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- Det kan godt være, at Liberia er 
kendt som et bekvemmelighedsflag. 
Men det er helt klart et godt bekvem-
melighedsflag, lyder det fra Jesper 
Brochstedt Rasmussen, medstifter af 
konsulentfirmaet Fairway Maritime 
i Århus.

Jesper kom for nylig hjem fra 
et hardcore kursus i Houston, USA. 
Han var sendt af sted af flagstaten 
Liberia. Kurset varede 14 dage og var 
opdelt i to – én uge med ISM og ISPS 
samt én uge med den nye MLC.

Efter endt kursus og eksaminer 
har Jesper nu modtaget et certifi-
kat på, at han har uddannelse som 
inspektør for flagstaten Liberia – og 
som sådan kan udføre audit på de af 
flagets skibe, der lægger til i danske 
havne samt havnene på den svenske 

vestkyst. Det gælder også de skibe 
som ønsker en audit undervejs på 
deres transitsejlads igennem danske 
farvande.

- Liberia vil gerne gøre inspektio-
nerne mere fleksible. Der er ca. 3500 
skibe under liberiansk flag, og der er 
behov for, at der er service uden for 
almindelig kontortid i USA. Derfor 
har de uddannet en lang række 
inspektører rundt om i verden, så 
inspektionerne kan ske i de havne, 
hvor det passer rederiet og besæt-
ningen, forklarer Jesper Brochstedt 
Rasmussen.

- Desuden har Liberia lagt ISM og 
ISPS-inspektionerne sammen, for det 
gør inspektionerne mere effektive 
både for skibet og for inspektørerne.

Sat i system
Der er tale om flagstatens lovpligtige 
periodesyn på ISM og ISPS. Jesper 
modtager løbende tre måneders 
Inspection Due-lister over alle de 
Liberia skibe, der inden for det næste 
halve år skal have audit på ISM og 
ISPS. Samtidig holder han øje med 
AIS-tracks på Marine Traffic og sam-
menholder havnenes ankomster af 
skibe på deres hjemmesider. 

- Det er dog en tidskrævende 
løsning og derfor overvejer jeg den 
(noget) dyrere løsning med AIS Live/
Sea Web, hvor jeg kan trække AIS 
oplysningerne i de aktuelle områder. 
Med en indlagt ’trigger zone’ og et 
søgekriterium på Liberia flag, vil jeg 
kunne få oplysninger om alle de libe-
rianske skibe, der nærmer sig ’mit 
område’, forklarer Jesper Brochstedt 
Rasmussen.

- Hvis der er et Liberia skib, der 
inden for kort tid skal have et syn, 
kontakter jeg det liberianske register 
med oplysningerne om mine rejse-
udgifter ud til skibet. Registret kon-
takter så rederiet – og hvis rederiet 
anerkender udgifterne og ønsker et 
besøg, tager jeg af sted.

Jesper peger på, at Liberia på den 
måde er et meget proaktivt flag.

- Det er rederiets ansvar at 
bestille syn, men Liberia kontakter 
selv rederierne, når deres skibe er 
inden for en af deres skibsinspektø-
rers område. Dermed virker det også 
som en ekstra forebyggende inspek-
tion, hvor alle certifikater tjekkes og 
bliver opdateret. Så skibet netop ikke 
bliver stoppet i PSC…

Der er p.t. 600 skibe på Liberias 
Inspection Due-liste, og Jesper har 
fået oplyst, at han kan forvente fem 
til seks synsopgaver om måneden.

proaktivt flag
På skibene kan han forny certifikater 
og foretage audit på ISM-systemet 
og ISPS-koden.

- Liberia har udrustet mig med 
skabeloner til dokumenter og certi-
fikater, så det er muligt at servicere 
kunderne rigtig godt, fortæller Jesper 
Brochstedt Rasmussen.

- Jeg kan godt på flagstatens 
vegne anbefale en tilbageholdelse af 
et skib, men det er i sidste ende flag-
staten, der tager stilling til, om skibet 
skal stoppes, siger Jesper Brochstedt 
Rasmussen, der ud over inspektio-
nerne på skibene også forventer at 
skulle foretage ISM- og ISPS-inspek-

tioner på evt. danske rederier, der har 
skibe under Liberia flag.

forberedt til MLC
Som noget ekstra – ud over ISM og 
ISPS – blev Jesper Brochstedt Ras-
mussen på kurset i Houston også 
uddannet til at kunne udføre inspek-
tioner i overensstemmelse med MLC 
– altså den nye Maritime Labour 
Convention, der netop nu er i gang 
med at blive ratificeret af søfartsna-
tionerne og først forventes imple-
menteret i skibene i løbet af et par år.

- MLC bliver så at sige den fjerde 
store konvention, der sammen med 
SOLAS, MARPOL og STCW kommer til 
at regulere international søfart, for-
klarer Jesper Brochstedt Rasmussen.

- Liberia uddanner sine inspek-
tører i MLC, fordi nogle rederier alle-
rede nu er begyndt at arbejde på at 
inkorporere MLC i deres skibsdrift, og 
dermed kan vi være med til at råd-
give og lave dokumentgennemgang 
på deres system.

Nyt firma
Jesper Brochstedt Rasmussen er 
medstifter af det helt nystartede 
konsulentfirmaet Fairway Maritime, 
der så dagens lys den 3. januar i år. 
Jespers baggrund er en skibsførerud-
dannelse og 16 år til søs samt ni år på 
landsiden i Det Blå Danmark, blandt 
andet ved Søfartens Arbejdsmiljøråd. 

Ud over Jesper består firmaet af 
Mogens S. Fynbo, som er skibsfører-
uddannet og bl.a. tidligere teknisk 
chef i Torm med 35 års anciennitet i 
Det Blå Danmark.

Tredje mand er Hildur Friis med 
29 års maritime erfaringer blandt 
andet i Herning Shipping og i Søfar-
tens Arbejdsmiljøråd.

Fairway Maritime tilbyder uaf-
hængig rådgivning til offshore 

projekter som f.eks. bygning af vind-
møller, broer, tunneler m.v. Der-
udover kan konsulenterne udføre 
prevetting, inspektion af skibe, tek-
nisk konsulenthjælp, ISM audit m.v.    
n

Mange tænker, at Liberia er et bekvemmelighedsflag, men faktisk er der styr på 
skibene og tjek på certifikaterne. Liberia er på den hvide liste over flagstater, der 
klarer sig godt i Port State Control.

Dansk firma på audit for Liberia

Af Lise Mortensen Høy  |  Foto: www.skibsfotografen.dk og Fairway Maritime

 Jeg håber på at kunne udvide min licens, så jeg også kan inspicere skibe for f.eks. Marchall 
Islands og Panama. Når jeg først er certificeret for et land, er det nemmere at få et certifikat 
for et andet land, siger Jesper Brochstedt Rasmussen.

Liberia er en meget proaktiv flagstat, der selv kontakter rederierne, når deres skibe er inden 
for skibsinspektørernes område.

Konsulentfirmaet Fairway Maritimes logo – firmaet til
byder bl.a. rådgivning til offshore projekter samt prevet
ting, inspektion af skibe, teknisk konsulenthjælp, ISM 
audit m.v.
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Marstal Navigationsskole:
 Vi sender ikke vores elever i praktik, som SIMAC gør, 
da vores navigatørelever har deres sejltid inden, de 
kommer her, understreger Søren Vestergaard, rektor 
på Marstal Navigationsskole.

 Pirateri er ikke direkte nævnt i nogen af uddan
nelsesplanerne, men det optræder som delemne i 
forskellige fag her på skolen, og emnet interesserer af 
gode grunde de studerende.

På Marstal Navigationsskole er pirateri en naturlig 
del af faget Sikkerhed og Miljø samt i faget Sikker
hedsledelse. 

I Søret behandles den juridiske side af sagen og i 
Navigation inkorporeres det som på SIMAC i sejlads
planlægning.

På SSOkurserne falder det også ind som en natur
lig del af emneområdet, og selvom det ikke direkte er 
med i uddannelsesplanen for kurset, så er det vel et 
meget naturligt sted at behandle emnet. Også i Mar
stal har skolen arrangeret foredrag om emnet.

Privatfotos  |  tekst: Lise Mortensen Høy

- Da jeg for tre år siden startede på SIMAC, 
fyldte det med pirater ikke så meget, og 
jeg havde absolut ikke med i overvejel-
serne omkring karrierevejen, at frygten 
for piratangreb kunne blive en del af min 
fremtidige virkelighed, fortæller Kenneth 
Laulund Skovgård, studerende på BS5 på 
SIMAC.

Men allerede på første udmønstring 
som aspirant i A.P. Møller med Clemen-
tine Maersk gik rejsen igennem hardship-
området i Adenbugten.

- Før vi kom derned, syntes jeg, det var 
spændende – lidt på samme måde, som 
hvis jeg skulle ud og springe i faldskærm. 
Men da vi blev samlet på broen og blev 
briefet om piratberedskabet - mørklæg-
ning, ekstra udkig, vi måtte ikke færdes på 
dækket, alle døre skulle være låst - så blev 
det pludselig virkelighed. Så kunne det 
ikke undgås, at jeg blev en smule nervøs, 
fortæller Kenneth Laulund Skovgaard. 

- Jeg var ligesom mere opmærksom 
på lydene – og stemningen ombord var 
præget af, at alle var påvirkede.

Kenneth har været igennem hardship-
området to gange siden og har på en kon-
vojsejlads set, at det foran sejlende skib 
blev angrebet af pirater, så nu er pirat-
spørgsmålet rykket helt tæt på.

- Vi har ikke fået noget undervisning 
om pirater/Somalia/eller f.eks. krisehånd-
tering ved gidseltagning på SIMAC, siger 
Kenneth.

På den ene side peger han på, at det jo 
ikke er alle de studerende, der rent faktisk 
skal sejle i pirat-områder: 

- Jeg er klar over, der ikke er nogen, der 
ved med sikkerhed, hvad der vil vente os 
i tilfælde af en kapring. Men hvis der er 
folk, der ligger inde med erfaring 
eller gode råd til, hvordan vi kan 
klare en krise eller en presset 
situation, så vil det bestemt 
være aktuelt – ikke bare i 
pirathenseende, men også i 
mange andre situationer.   n

Studierektor SIMAC:

overvejer piratbriefing  
før praktikperioder
 Vi har absolut ingen berørings
angst i forhold til piratspørgsmå
let, siger SIMAC’s studierektor, Jan 
Askholm.

 Pirateri indgår i pensum for 
juraundervisning, og i undervisning 
om sejladsplanlægning ligger det 
som en fast del af procedurerne 
at inddrage risikoen for pirateri. Vi 
har også støttet temaarrangemen
ter med emner om pirateri. Men 
det ligger ikke i skolens pensum, 
at vi skal forberede eleverne på en 
eventuel situation, hvor de bliver 
tilbageholdt som piraternes gids
ler, siger Jan Askholm.

Han tilføjer, at skolen ikke har 
oplevet det som et behov – hverken 
fra elever eller redere.

 Men det er klart, at vi som 
skole skal være opmærksomme 
på, at vi sender en del af vores 
elever ud i en situation, hvor der er 
en reel risiko for piratangreb. Og 
hvis der findes nogle kontante og 
forståelige anvisninger på, hvor
dan man bedst klarer sig igennem 
situationen, kan det helt klart være 
en ide at lægge det ind som et ele
ment i briefingen før praktikperio
derne.

Kenneth Laulund Skovgård så et skib blive angrebet af pirater.  
Han ønsker en bedre piratbriefing på SIMAC.

Efterlyser piratbriefing

Rart med psykologisk ballast

Rasmus Derre Eriksen gennemsejlede 
Adenbugten som aspirant på Torm Vita i 
2009, altså mens piratangrebene endnu var 
et nyt begreb. 

 Vand og skumkanonerne blev rigget 
til, og der blev spændt pigtråd ud på agter
dækket.

Overstyrmanden kaldte os sammen og 
stoppede alt unødigt arbejde på dækket. Vi 
skulle holde os indenfor, og der kom ekstra 
udkig på broen.

 Jeg kommer givetvis til at sejle den vej 
igen, siger Rasmus Derre Eriksen, der er i 
gang med sit tredje år på SIMAC.

 Og hvis jeg føler, at sejladsen er vel
forberedt, skibet sejler i konvoj og tager 
de anbefalede forholdsregler, vil jeg blive 
ombord. Omvendt kan jeg sagtens forstå 
den kaptajn, Søfartens Ledere skrev om, 
som afmønstrede, fordi forholdsreglerne 
ikke var i orden.

Med den nuværende voldsomme eska
lering af piratangrebene mener Rasmus 
Derre Eriksen, at SIMAC bør forberede de 
studerende bedre:

 Hvis man kan få en form for psykolo
gisk ballast med i baghovedet, så man ved, 
hvordan man bedst klarer sig igennem som 
gidsel, ville det være aktuelt.

Af Lise Mortensen Høy  |   Fotos: privat

Søsterskibet angrebet

Man ikke kan føle sig sikker selv på verdens største containerskib

Jeg har været igennem Adenbugten to 
gange som aspirant ombord på Emma 
Maersk i sommeren 2010, fortæller Jeppe 
Steffen Hansen, der er i gang med sit fjerde 
år på dualuddannelsen på SIMAC og arbej
der på at færdiggøre sit bachelorprojekt.

 Vi havde en kaptajn, der var god til at 
forberede os. Vi så undervisningsvideo/
Videotel (et program, der er særligt udvik
let til undervisning til Maersk flåden) om 
pirateri, vi blev briefet, og vi gennemførte 
en øvelse, hvor vi mønstrede i det sikrede 
rum (maskinkontrolrummet) i maskinen. 
Jeppe gik brovagt igennem Adenbugten.

 Det var en noget speciel stemning. Vi 
holdt øje med fiskerbådene, for dem er 
der utroligt mange af, og de har jo ret til at 
være der. Man kan i princippet ikke se med 
en kikkert, om det er en fiskestang eller en 
Kalashnikov, de står med – og tanken kan 
strejfe én, at fiskerskibe kan være pirat
skibe, og at de hurtige motorbåde med 
kurs mod eget skib potentielt er på vej til 
at angribe.

Ikke derned igen
I situationen følte Jeppe sig dog rimelig 
sikker. Emma Maersk er et stort skib, og 
besætningen havde taget alle anbefalede 
forholdsregler (bl.a. anbefalede ruter, mel

dinger osv.). Men senere hørte han, at et 
søsterskib til Emma Maersk – nemlig Elly 
Maersk – var ude for et formodet angrebs
forsøg.

 Det var ikke et direkte angreb, men 
man formoder de planlagde det. Pointen er 
stadig, at man ikke kan føle sig sikker, selv 
på verdens største containerskib, påpeger 
Jeppe.

Han har sidenhen været udmønstret på 
et supply skib og ved ikke, om han nogen
sinde kommer ned i piratområdet igen.

 Så for mig er det ikke aktuelt at blive 
briefet om piratberedskab. Jeg synes ikke, 
at det skal være obligatorisk undervisning, 
men måske nogle tilvalgskurser for dem, 
der ved, de skal derned og sejle. Hvis man 
bliver herhjemme på Ærøfærgerne, er det 
jo ikke særligt aktuelt.
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Det helt grundlæggende i uddannel-
sen på SIMAC er, at de studerende 
får en ledelsesmæssig tilgang til 
deres arbejde.

- De skal være fleksible i forhold 
til at kunne klare den situation, 
de står i, og de skal kunne takle en 
arbejdsplads med store kulturelle 
forskelle, siger Jesper Berhardt, direk-
tør på SIMAC siden 1. oktober 2010.

- De skal kunne forstå og 
afgrænse det arbejdsmæssige felt, 
hvor de har ledelsen og ansvaret. 
Her skal de kunne agere, og de skal 
kunne tilpasse tingene og løse opga-
verne. Det er i dette felt, danskere 
har deres styrke som meget løs-
ningsorienterede, hvor andre kultu-
rer er mere procesorienterede. 

- Vores studerende får en helheds-
forståelse af alle dele af skibsdriften, 
og de får evnen til at samarbejde 
med resten af besætningen og ind-
drage deres viden og kompetencer 
i løsningen af et konkret problem. 
Dermed er vores studerende rustede 
til at være ledere af en skibsdrift, der 
samlet set opnår de bedste resultater.

Vi uddanner som udgangspunkt 
til et arbejde til søs, men det ligger 
i uddannelsen, at de studerende 
også er klar til at indtræde i andre 
lederjobs i Det Blå Danmark. Nogle 
direkte fra skolen, men de fleste efter 
en årrække til søs.

Fordelingen af de 155 på et årsop-
tag af studerende på SIMAC er rundt 
regnet 110 på dualuddannelsen og 
45 singleuddannede maskinmestre.

- Det er rederierne, der tegner 
kontrakterne, og vi har den aftale, at 
SIMAC uddanner de duale. Jeg ved, 
at der kun findes få duale stillinger, 
men meldingen fra rederierne er, at 
der fortsat er brug for duale office-
rer med den større faglige baggrund, 
siger Jesper Bernhardt.

kritik
Da Jesper Bernhardt satte sig i stolen 
som direktør for SIMAC for otte 
måneder siden, overtog han en skole 
i krise. På skrivebordet lå en evalu-
eringsrapport fra EVA, Evalueringsin-
stituttet, der ved sidste akkreditering 
fandt fem vægtige kritikpunkter af 
skolens organisering samt afviklin-
gen af undervisningen. 

Kritikpunkterne var bl.a. rejst af 
mange frustrerede studerende igen-
nem de seneste år.

- Det er mit ansvar at følge op på 
det, lyder det fra Jesper Bernhardt, og 
vi har brugt rigtig mange ressourcer 
på at tænke os om. Er der hold i kri-
tikken? Hvad er det helt præcis, der 
står? Hvordan kan vi gøre det bedre?

Jesper Bernhardt peger i den for-
bindelse på, at en del af problemerne 
hos SIMAC stammer fra, at skolen 

i de seneste år har skullet varetage 
ikke mindre end 16 forskellige ’over-
gangsordninger’, fordi uddannel-
serne konstant er blevet ændret. 

- Det er ved at være slut, samtidig 
med at skolen har taget konstruktivt 
fat på kritikpunkterne, understreger 
Jesper Bernhardt.

Organisationen ændret
Et væsentligt kritikpunkt lød på 
dårlig afvikling af undervisningen. 
Der var alt for mange dobbeltboo-
kinger af skolens lokaler, der var 
samlæsning med alt for mange 
studerende på forskellige niveauer 
– ligesom det blev bedømt, at for 
meget undervisning blev kørt som 
forelæsninger i stedet for den mere 
tætte og tovejs klasseundervisning. 
Jesper Bernhardt forklarer:

- Vi har i dag ændret hele organi-
sationen, så vi har en meget bedre 
planlægning. Vi har nu tre studiele-
dere, én for værkstedsskolen, én for 
grundteori og en for specialiserings-
teamet. Det betyder, at vi har gjort 
det muligt at se meget nøje på, hvor-
dan et fag skal afvikles. Forelæsning 
kan fortsat være en god metode, men 
kun som en del af forløbet i synergi 
med klasseundervisning, gruppear-
bejde og individuelle opgaver.

- Men det handler også om, at 
vi skal forklare de studerende om 
grundtanken for deres studie. De 
skal forstå, at de netop er stude-
rende, og at de selv skal tage et 
ansvar for deres uddannelse. Dvs. 
at de har en forpligtigelse til selv at 
være opsøgende. Vi danner rammen, 
og vi vejleder i, hvordan de kan til-
egne sig viden. Når de kommer ud, er 
det målet, at de har evnen til at dis-
ponere deres tid, undersøge ting og 
tilegne sig stof.

Jesper Bernhard fortæller i den 
forbindelse, at SIMAC som noget 
nyt har ændret det støvede biblio-
tek til et Open Learning Center med 
arbejdspladser, interaktiv tavle og en 
bibliotekar, der vejleder om søgning 
af viden.

- Det har styrket studiemiljøet, 
understreger Jesper Bernhardt og til-
føjer, at SIMAC er åbent døgnet rundt 
for studerende, der vil bruge skolen.

- De nævnte tiltag vil også imø-
degå det kritikpunkt, der omhandler 
et for lavt eksamensgennemsnit i 
nogle enkelte fag, siger Jesper Bern-
hardt.

Opfølgning af praktik
Evalueringen viste også, at skolen 
manglede en systematisk opfølgning 
på praktikperioden.

- Her har vi skabt en ordning, 
hvor vi systematisk kontakter de stu-
derende under praktikken og følger 
op, når de er kommet tilbage på 
skolen. Vi kan generelt ikke besøge 
de studerende, når de sejler, men 
vi overvejer at sende én ud engang 
imellem. Vi besøger imidlertid de 
studerende, der er i landpraktik. 

Vi har for eksempel også hen-
vendt os til Herning Shipping i for-
længelse af den artikel i Søfartens 

Ledere, der beskrev nogle aspiran-
ter fra Marstal, der var ude som de 
eneste danskere. Endelig forlød det i 
evalueringsrapporten, at SIMAC ikke 
havde noget aftagerpanel, og det, 
fortæller Jesper Bernhardt, er alle-
rede oprettet med deltagere fra Det 
Blå Danmark. Første møde er afholdt.

Ud over de helt håndfaste kri-
tikpunkter fra Evalueringsinstitut-
tet var der også en anden ganske 
væsentlig faktor på SIMAC, som 
Jesper Bernhardt måtte tage fat på.

Stemningen vendt
Den interne stemning var dårlig, og 
der var generel uklarhed om, hvad 
målet for skolen var. Også på dette 
punkt er det Jesper Bernhardts klare 
opfattelse, at en kursændring er ved 
at lykkes, og at både de studerende 
og de ansatte bliver mere og mere 
positive.

- Det går rigtig godt. De ansatte er 
glade for jobbet, og vi kommer videre 

for hver dag. Jeg har valgt at fokusere 
på de hjemlige strande frem for de 
fjerne horisonter. Vi skal fokusere på 
kerneydelsen, dvs. skolens undervis-
ning. Min dør er åben; jeg går meget 
rundt på skolen, sidder ved et bord i 
kantinen og taler med de studerende 
eller læser avis i biblioteket. Det giver 
mig en god fornemmelse af, hvor-
dan det går på skolen – og det er min 
klare opfattelse, at det går bedre.

- Det er klart, at jeg har haft en 
vis goodwill som ny i direktørstolen, 
men jeg er helt klar over, at jeg ikke 
har flere gratis point. Nu er tiden 
inde til, at vi skal til at høre de gode 
historier fra SIMAC.

Helt konkret skal Jesper Bern-
hardt indsende dokumentation til 
Evalueringsinstituttet den 23. juni 
2011 – og skolen bliver evalueret 
igen den 1. september 2011.

- Vi gennemfører også en trivsels-
undersøgelse i efteråret, lover Jesper 
Bernhardt.   n

- Vi er ikke i tvivl om, at vores dimittender i dag skal kunne endnu mere, hvis de 
skal være konkurrencedygtige, lyder meldingen fra SIMAC’s nye direktør.

Verdens bedste maritime ledere

tekst og foto: Lise Mortensen Høy

Den nye taxameterordning – der trådte i kraft ved årsskiftet i år – betyder, at 
skolerne kun får penge for de elever, der har været på uddannelsen fra dag ét. 
 Hvis vi optager 155 studerende, og f.eks. 10 af dem rejser, tæller taxameteret 
ikke længere for de pladser.
Det er den ramme, vi har, noterer Jesper Bernhardt, der her ses i SIMAC’s nye 
Open Learning Center.
 Hvis vi kunne supplere med nye studerende, kunne vi f.eks. optage nogle af 
alle de mennesker, der gerne vil have en maskinmesteruddannelse, og vi kunne 
udnytte skolens kapacitet bedre. Men det har vi ikke råd til, når taxameterbeta
lingen er stoppet.

- Det er klart, at jeg har haft en vis goodwill som ny i 
direktørstolen, men jeg er helt klar over, at jeg ikke har 
flere gratis point. Nu er tiden inde til, at vi skal til at 
høre de gode historier fra SIMAC.
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tekst og foto: Jakob Wandel

Den tidligere styrmand, Michael Lantz, har skiftet broen ud med et skrivebord, men 
han er ikke gået i land i vante omgivelser. Mødet med Grønland fik ham i stedet til at 
slå sig ned i Nuuk, hvor han arbejder som bemandingsassistent i Royal Arctic Line.

Ny karriere i Nuuk

- Jeg blev vild med Grønland lige 
med det samme, siger tidligere styr-
mand Michael Lantz. Det er fire år 
siden, han første gang så verdens 
største ø fra containerskibet Mary 
Arctica. Siden er broen og styr-
mandsjobbet skiftet ud med en stil-
ling som bemandingsassistent i 
Royal Arctic Line og et skrivebord på 
rederiets kontor i Nuuk.

Danske og grønlandske stemmer 
blander sig under de kraftige stolper 
og fritliggende spær, der bærer den 
store træbygning. Igennem de lavt-
siddende vinduer har Michael Lantz 
direkte udsigt til livet og arbejdet i 
fiskerihavnen.

- Arbejdsmæssigt har det været 
spændende at se dagligdagens 
udfordringer fra den anden side af 
skrivebordet, siger han og skeler til 
den whiteboard, der breder sig på 
væggen bag ham. Navnene på tre af 
Royal Arctic Lines skibe er skrevet 
med blå tusch, og under dem for-
søger lange kolonner af navne på 
besætningsmedlemmer, flyafgange 
og datoer at holde sig inden for tav-
lens rammer.

”vi ordner det over en cigaret”
Hvor Michael Lantzs tidligere stod på 
broen og navigerede rederiets skibe, 
er det nu hans opgave at få logi-

stikken omkring de enkelte skibes 
bemanding til at hænge sammen.

- Det er lidt af et puslespil at få 
det hele til at gå op, siger han. 

- Når vejret driller, skal vi ud og 
finde overnatninger og ændre flybil-
letter til besætningsmedlemmerne, 
så de kan komme hjem. Og når 
nogen skal til tandlægen eller har 
forstuvet en finger, sørger vi også for, 
at de kommer af sted til lægen. Det 
er også her i afdelingen, at vi står for 
den maritime videreuddannelse af 
vores folk, siger han. 

- Det var en af grundene til, at 
jeg gik i land i 2009. Jeg ville gerne 
arbejde med mennesker og med 
kompetenceudvikling – og det får jeg 
lov til her.

I begyndelsen af sin nye karriere 
på land fungerede Michael Lantz 
som bemandingschef i tre måneder. 
Den tidligere afdelingsleder ville til-
bage til Danmark med sin familie, og 
indtil en permanent afløser var på 
plads, havde Lantz det overordnede 
ansvar for bemandingen.

- Men jeg søgte ikke selv det 
ledige job. Der var lidt for meget 
administration til mit tempera-
ment,” forklarer han. 

- Jeg kan godt lide kontakten 
med folkene ude på skibene, og som 
bemandingsassistent kommer jeg 
meget ned og snakker besætnings-
skift med dem, når de ligger her i 
havnen. Der er også tit nogen, der 
har ét eller andet, de gerne vil tale 

om, og så ordner vi det over en ciga-
ret udenfor og slipper for en lang 
mailkorrespondance.

Lærer af grønlænderne
- Den største forskel på Ebeltoft - 
hvor jeg kommer fra - og Nuuk er 
nok prisen på mad og cigaretter”, 
siger Michael Lantz og bryder ud i 
grin.

- Nej, det passer ikke, men flyfri-
ske madvarer er altså rigtigt dyre 
heroppe.

Det bekræfter et besøg i den 
lokale Brugsen. Yoghurt til 40 kroner 
literen og løse agurker til 24 kroner 
taler sit eget sprog. Ryger man også, 
ligesom Michael Lantz, er det næppe 
prisen på 67 kroner for en pakke 
cigaretter, der lokker tilflyttere til 
den arktiske hovedstad.

- I virkeligheden er den stør-
ste forskel – men også charmen 
ved Grønland – mentaliteten og 
naturens rolle i dagligdagen,” siger 
Michael Lantz. 

- Naturen spiller en meget stor 
rolle her, og det afspejler sig i grøn-
lændernes mentalitet. De bilder sig 
ikke ind, at de kan styre naturens 
voldsomme kræfter. Her lever man 
efter forholdene uden at stresse, 
siger han. 

- Det kan vi andre godt lære 
noget af.

fornyet gejst og energi
Efter nogle år som styrmand i Mærsk 
Supply og skibsfører i Esvagt, kom 
Michael Lantz til Royal Arctic Line for 
fire år siden:

- Jeg havde hørt, at det var spæn-
dende at sejle på Grønland – de små 
havne, indenskærsruterne og issej-
lads.

Jeg havde også hørt godt om 
Royal Arctic Line, og at det var svært 
at komme ind her. Så da jeg i 2007 fik 
af vide, at der var nogle pensionerin-
ger på vej, skyndte jeg mig at sende 
en ansøgning.

Michael Lantz slap igennem nåle-
øjet og fik hyre som 2. styrmand på 
containerskibet Mary Arctica, der 
primært sejler i linjefart mellem Aal-
borg og Nuuk.

- Jobbet betød mange nye opga-
ver for mig – navigeringen, hånd-
teringen af containerne og hele 
sejladsplanlægningen. Det var 
meget udfordrende – lidt som at 
starte helt forfra – og det gav mig 
fornyet gejst og energi, siger han.

»Nødvendigt at komme ud«
Da døren til Royal Arctic Lines kon-
torbygning smækker bag ham, bliver 
der skruet gevaldigt ned for varmen. 
Selvom Michael Lantz er trukket i en 
tyk Canada Goose jakke med pelsfor 
i hættekanten, får den arktiske kulde 
ham til at trække skuldrene helt op 
til kinderne. Den pastelblå himmel 
er krystalklar og fuldstændig skyfri, 
og han finder et par mørke Oakley 
solbriller frem i forsøget på at holde 
den brændende sol stangen.

Michael Lantz har tilkaldevagt i 
denne uge og har derfor nøglerne til 
den medfølgende firhjulstrækker.

Pigdækkene kradser højlydt i den 
sammenkørte is på vejen, da vi svin-
ger op fra havnen og kører igennem 
Nuuks bymidte ned til den gamle 
kolonihavn. Metertyk sne har begra-
vet de farvestrålende træhuse i den 
historiske bydel. Kun dele af dem 
titter frem af den hvide dyne, der får 
Disney til at virke nærig med ned-
børen i selv deres mest gavmilde 
julefilm.

Michael Lantz bor alene i et lyse-
blåt, lejet rækkehus i bydelen Nuus-
suaq, og fra altanen er der havudsigt 
over Godthåbsfjorden og de sne-
klædte fjelde på den anden side af 
vandet.

- Jeg kan helt klart anbefale at bo 
og arbejde i Nuuk, siger han. 

- Og hvis det er som sømand på et 
rederikontor, kan man oven i købet 
være med til at nedbryde den bar-
riere, der kan være mellem kontoret 
og skibene nogle steder. Men det er 
vigtigt, at man ikke bare sidder der-
hjemme i lejligheden, når man har 
fri.

Det er nu to år siden, Michael 
Lantz gik i land, og han er ved at 
være etableret i sine nye omgivelser.

- Jeg spiller volleyball tre gange 
om ugen og dyrker andre former for 
sport, og det betyder, at jeg fået en 
helt ny vennekreds heroppe. Lige fra 
starten sørgede jeg for at komme 

ud og møde nye mennesker, siger 
bemandingsassistenten, der også er i 
fuld gang med at lære grønlandsk.

Smart kaffe og grillet rødfisk
Tilbage på havnen har en rejetrawler 
netop losset sin fangst. Den ligger ved 
kajen og giver selskab til et af Royal 
Arctic Lines mindre bygdeskibe.

- Selvom Nuuk er på størrelse 
med Grenå, har vi faktisk lidt storby-
stemning med smarte kaffebarer og 
et intenst byliv, siger Michael Lantz, 
der ikke har planer om at forlade 
Grønland igen. 

- Og samtidig er den skønneste 
natur kun en enkelt kilometer væk. 
På mindre end fem minutter kan jeg 
være ude på den fedeste skibakke 
med lift og det hele eller sejle en tur i 
fjordsystemet.

Sammen med venner sejler han 
sommetider ud og fanger rødfisk.

- De smager afsindigt godt efter 
en tur på grillen, siger han og smiler 
over hele ansigtet og fortsætter: - 
Tænk engang at have alt det lige 
uden for sin dør.   n

38årige Michael Lantz stortrives i Nuuk, hvor afsav
net af hans mor, stedmor og søster – og vennerne i 
Danmark – er den eneste malurt i bægeret. ”Jeg har 
kun været hjemme tre gange i de to år, jeg har boet 
heroppe, så det er godt, at jeg sejlede i forvejen,” siger 
han. ”Det gør det nemmere for alle parter.”

Royal Arctic Lines hovedkvarter i det 
tidlige morgenlys. Kontoret på havne
fronten i Nuuk er udgangspunktet for 
Michael Lantzs nye karriere i land og 
centrum for rederiets aktiviteter i Grøn
land.
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Medlemsnyt

døde
03. maj Overstyrmand Bent Jensen 57 år
10. maj Skibsfører Hans Gunner Jensen 82 år
23. maj Skibsfører Allan SteenAndersen 68 år
Æret være deres minde

fødSeLSdAge
50 år
1207 Overstyrmand Søren Hansen
1507 Skibsfører Ole Jul Rasmussen
2007 Styrmand Jakob Stig Møller
2007 Styrmand Jes Fahl Kristensen
2607 Styrmand Erik Toft Handskemager
2607 Styrmand Jan Stilling
2707 1. styrmand Klavs Lockwood
2807 Operatør Robert Rye Kaas
0808 Skibsfører Kurt BruunVilladsen
0908 Styrmand Kjeld Bønnelykke
1108 Styrmand Bent Jensen
1408 Skibsfører Flemming Munk Jensen
1508 Skibsfører Michael Knud Henriksen
1608  Fuldmægtig Flemming Jørgensen
1608 Skibsfører Carsten Strandby Hansen
1908 Styrmand Jesper Henriksen
2108 Havneassistent Jesper Kokholm
2108 Havnefoged Michael Baltzer
2108 Lods Otto Hestlund Rasmussen
0409 Skibsfører Kim Ertløv Mikkelsen
0809 Skibsfører Carl Thue Rabjerg 

60 år
0407 Skibsfører Peter Vigerø Larsen
0507  Havneass. Niels Erik Juul Henriksen
0607  Skibsfører Jakob B. Søndergaard
0807 Skibsfører Robert Jacobsen

0807 Styrmand Erik Jelsbak Christensen
1107  Overstm. Jan Gramstrup Christensen
2007 Styrmand Anders Kjeld Schlütter
2007 Skibsfører Jørgen Christiansen
2107  Skibsfører Winnfried H. Dabrunst
2307 Skibsfører Hans Christian Hansen
2607 Skibsfører Ebbe Larsen
3007 Skibsfører Carsten Nørfjand Nygaard
0208 Havneassistent Finn Hansen
0408 Skibsfører Knut J. P. Ellingsgaard
1308  Bedstemand Bent W. Jørgensen
2008 Skibsfører Carsten Madsen Storgaard
2608 Skibsfører Jesper Skovgaard Larsen
2908 Bedstemand Carl Mogens Johansson
0109 Overstyrmand PaulErik Jensen
0509 Skibsfører Leif Nielsen
0609 Styrmand Hans Christian Nygaard

65 år
0707 Skibsfører Ole Lydeking Olesen
1207 Styrmand Keld Mollerup Jensen
0608  Skibsfører Henning S. Jensen
0808 Skibsfører Hans Nielsen
1408 Skibsfører Flemming Jensen
1508 Skibsfører Ole Barlow
1808 Skibsfører Elmar Holm
3108 Skibsfører Freddy Jørgensen

70 år
0507 Skibsfører Hans E. Tiedemann
1507 Skibsfører Anders Regnar Pedersen
0108 Skibsfører Hans Vestergaard Madsen
0508 Overstyrmand Flemming Jepsen
0608 Sætteskipper Bent Andersen
1908 Skibsfører John Langsted Olsen

1908 Lods Karl Nøhr Sørensen
2008 Skibsfører Knud Sehested
2208 Skibsfører Villy Frede Olsen
2708 Skibsfører Hans Volker Paulsen
0209 Skibsfører Jørgen Myhle Ambus
0609 Skibsfører Niels Christian Andersen
0809 Skibsfører Magnus Lydersen

75 år
1107 Skibsfører Jens Erik Sørensen
0308 Skibsfører Hans Julius Zachariasen
1008 Skibsfører Jens Peter Arge
1108 Skibsfører Johan Elias Egholm
1308 Skibsfører Knud Roden Nielsen
2008 Skibsfører Kurt Ejby Andersen
0109 Skibsfører Svend Vølund Hansen
0409 Skibsfører Bent Fleron
0909 Overstyrmand Andras Martin Poulsen

80 år
0607 Skibsfører Ole Kristensen
1707 Skibsfører Arne Bendixen
3007 Skibsfører Helge Dam Larsen
0508 Skibsfører Arne Øder Larsen

85 år
0407 Skibsfører Hans Albert Boye
0209 Overstyrmand Eli Osmund Pedersen
0509 Skibsfører Karl William Rode

90 år
1807 Skibsfører Helge Weber Henriksen
1907 Styrmand Alfred Richard von Holdt
1009 Skibsfører Poul Linnet

fOr MedLeMMer 

26. – 27.  september
Tillids og talsmandskursus
på Konferencecenter Kolle 
Kolle i Værløse

1. november
Efterårsmøde på Hotel 
Nyborg Strand.

Vil du tjene penge 
på at have penge 
i banken? 

Så skal du vælge 
en lønkonto med 
5% i rente

Mange mener, at man ikke får ret meget ud af at have penge 
i banken. Men sådan behøver det ikke at være. Hos Lån & Spar 
kan du som medlem af Søfartens Ledere få Danmarks 
suverænt højeste rente på din lønkonto. Med LSBprivat®Løn 
får du hele 5% på de første 50.000 kr. på kontoen og 0,25% 
på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver 
eneste dag. Også, når du ikke bruger dem. 

Det er nemt at få mere at vide
Du får ikke bare mere på kontoen hos Lån & Spar. Du får en 
bundsolid bank, som holder hvad den lover og som har fokus 
på dig og de ting, som du synes er vigtige. Hvis du vil vide 
mere om, hvad 5% kan betyde for din økonomi, så tag en 
snak med en af vores rådgivere, som hurtigt kan fortælle  
dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. 

Ring:  Ring til en rådgiver på 3378 1969

Online:   Gå på soefartensbank.dk og vælg ’book møde’.  
Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, 
hvad det betyder at få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto. 

SåDan fåR Du 5% på Din lønkOntO
For at få den høje rente skal du være medlem af Søfartens 
Ledere og du skal samle hele din privat  -øko nomi hos  
Lån & Spar. LSBprivat®Løn får du på baggrund af en 
almindelig kredit vurdering. Rentesatserne er variable  
og gældende pr. 13. maj 2011. Hvis du allerede er kunde hos  
Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 
5% i rente på din lønkonto. 

Ann_Tjene penge_SL_87x270.indd   1 17/05/11   16.49

 Færgekunst
Ærøfærge skal omdannes  
til flydende kunstværk

- Det skal nok få folk til at spærre øjnene op, når der kommer 
et flydende kunstværk forbi ude på vandet, lyder det fra en 
begejstret Erik Kromann – inkarneret Ærøbo og museumsin-
spektør på Marstal Søfartsmuseum.

- Det er en god lejlighed til at formidle, at vi er et land med 
øer, og at en del af øerne fortsat er uden bro, så vi stadig har 
vores færger, understreger øboen og fortsætter:

- Det er en form for vandrerudstilling, som både kan ses af 
lystsejlere ude på vandet og folk på land.

Og man kan jo sige, at det er en kunst i sig selv at sejle.

I ansøgningen fra øen lød det:
Færgerne til Ærø forbinder Ærø med verden eller verden med 
Ærø, som vi helst ser det herfra. Færgerne er en livslinje på alle 
måder, sikrer forbindelse mellem vores øsamfund og fastlan-
det, men er også en livslinje i mere overført betydning. Mødre 
bringer de nyfødte børn hjem fra sygehus på fastlandet, 
afdøde bringes med færgen til krematorium i Svendborg, så 
færgerne er en integreret del af en øbos liv.

uvidenhed på fastlandet
Det handler naturligvis om, at Ærø er én af tre vindere i DR’s 
kunstkonkurrence, og at øen dermed er blevet udvalgt til at 
modtage 1.5 mio. kr. til at omdanne en af øfærgerne til et 
kunstværk.

Vi har forsøgt at fritte Erik Kromann for, hvad der skal males 
på færgen, men det er svært at få noget endegyldigt svar:

- Vi starter naturligvis med en gang mønje. Hvad der 
kommer derefter, bliver det kunstnerens opgave at hitte på. 
Men vi håber da på, at det ikke er en eller anden kunsttosse, 
der skal stå for det. Statens Kunstfond skal vist ind over, og jeg 
håber, de ved, hvor stædige vi er på Ærø – så de afstemmer for-
slaget med Ærøboerne … /LMH  n

SkOvTur 
MANdAg deN 29. AuguST 2011
I år går turen til fyns Land - nærmere bestemt til Odense  
program for dagen:
kl. 10.00  vi mødes ved Odense banegård,  

bagudgangen ved p-huset.
kl. 10.15 ud & Se ... ?
kl. 13.45  frokost på restaurant  

Carlslund, fruens bøge
kl. 17.00 Afgang til Odense banegård

Tilmelding på telefon: 33 45 55 65  
eller mail: mail@soefartens.org

pris pro persona: kr. 100,00
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Mange tror ikke rigtigt på historien om, at Linie 
Aquavitten har sejlet jorden rundt og krydset 
Ækvator to gange. Det skal det nye reklamespot 
lave om på:

- Det vigtigste for os er at fortælle, at Linie 
Aqvavit rent faktisk modnes på sherryfade til 
søs. Og et er også vigtigt, at man forstår, hvorfor 
vi sender vores akvavit ud på den fire måneder 
lange sørejse, nemlig fordi de varierende vejrfor-
hold giver Linie dens gyldne farve og afrundede 
smag, fortæller Karianne Skallebø, reklamechef 
fra Linie Aquavit.

Som så meget andet var det noget af en til-
fældighed, der satte gang i produktionen af Linie 
Aquavit. I 1805 foretog familien Lysholm en han-
delsrejse jorden rundt. Mange varer blev afsat, 
dog ikke snapsen, der til gengæld viste sig at have 
fået en helt speciel smag efter at have skvulpet 
rundt i lasten i mange måneder. 

Caroline et perfekt filmskib
Det er det danske produktionsselskab, Minerva 
Film, der har stået for optagelserne i Svendborg, 
og for producer Allan Stenild var det en fantastisk 
spændende opgave at kaste sig over.

- Vi ledte i hele Europa efter det rette skib og 
fandt det – af alle steder – i Svendborg. Kaptajnen 
fandt vi i Rom, og tønderne fik vi fragtet ned fra 
Norge, så det var noget af et puslespil at få logi-
stikken til at gå op, men det lykkedes fint, fortæl-
ler Allan Stenild og fortsætter:

- Caroline S. var som skabt til formålet, og det 
var en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen 
med skibets faste besætning. Alt var muligt – lige 
meget om de skulle laste 40 gamle sherrytøn-
der ved håndkraft, eller om vi bad dem bygge en 
patineret landgangsbro eller ligefrem bad dem 
afmontere dele af skibet, så foregik alt med stor 
iver og entusiasme, fortæller produceren.

Søfolk som statister
Optagelserne skete on location i Svendborg Havn, 
hvor filmholdet skød filmen over to intense dage. 
For støtteforeningen bag Caroline S. var det en 
kærkommen opgave, der også gav kr. 6.000 til 
skibskassen.

- Det var en sjov opgave, selvom det var noget 
af et mas at få trillet de 100 kilo tunge tønder om 
bord, fortæller formand Jørgen Frederiksen, der 
var statist ombord sammen med tre andre fra 
den faste besætning. 

- Filmholdet havde en rekvisitør med, og han 
iklædte os noget forfærdeligt gammeldags tøj, så 
vi kom til at ligne rigtige søfolk! Og så skulle vi 
ellers bare gå rundt og se naturlige ud, efterse sur-
ringer – og ikke sige et ord.

Til hverdag er opgaven med at fragte Linie Aqu-
avitten jorden rundt overladt til det norske rederi 
Wilhelm Wilhelmsen, der tager brændevinen med 
som dækslast på ni af deres skibe. Sidenhen kan 
man bag på hver flaske læse, hvilket skib der har 
fået de gyldne dråber til at smage så godt.   n 

Caroline S. af Svendborg har fået rollen som 'skibet lastet med sprit'  
i ny TV-reklame for Linie Aquavit.

Caro-Linie-Aquavit i Svendborg

Af Pia Elers, foto: Minerva Film
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Sejlads blev der ikke 
meget af, men ved hjælp 
af diverse tekniske trylle-
kunster lykkedes det 
alligevel filmholdet, at 
få skibet til at sejle igen-
nem både tropisk farvand 
og isfyldt hav – på blot 30 
sekunder. 


