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FREGATTEN JYLLANDS 
TRÆSKIBSVÆRFT
Nybygning, reparation, restaurering af træskibe og –både.

Udføres på moderne værft med bådebyggerhal, skibssmedje, 
savværk, reberbane, bedding og egen havn.

Arbejdet udføres af faglærte skibstømrere og –smede
med stor erfaring og respekt for traditioner og håndværk.

Restaurerings- og vedligeholdelsesprojekter udarbejdes af egen projekt-
afdeling med speciale i restaurering og vedligehold af gamle træskibe.

Under værftsophold tilbydes indlogering på Fyrskib XXI i Fregathavnen. 

 Kontakt:
 Tømrermester Niels Henriksen, arkitekt Bernt Kure 
 eller museumsinspektør John Walsted 

 
 

 

Fregatten Jyllands Værft, Fregatøen, 8400 Ebeltoft. Tlf. 8634 1099  
Mail: info@fregatten-jylland.dk Se også www.fregatten-jylland.dk

Er du eier av et 
verneverdig stålskip?

I Norge er Bredalsholmen det nasjonale 
fartøyvernsentet for jern- og stålskip. Vi utfører 
arbeid på antikvarisk grunnlag innen flere tradi-

sjonelle håndverksfag, platearbeid, klinking, 
maskinoverhaling m.m. Egen dokumentasjons-

avdeling. Kontakt oss for tilstands- 
vurdering og rådgivning. 

Under restaurering i 2004/05: 
D/S HESTMANDEN fra 1911 

D/S KYSTEN 1 fra 1909 

Stiftelsen Bredalsholmen 
Dokk og Fartøyvernsenter 
N-4623 Kristiansand 
Tlf +47 3808 76 77 Faks +47 3808 7728 
bredalsholmen.dokk@bredalsholmen.no

www.bredalsholmen.no 
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Vil gamle skibe stadig sejle i 2014?
Om få måneder er den reviderede teknisk forskrift for skibe til særlige formål 

formentlig trådt i kraft efter at have været undervejs i lidt over 3 år. 
Resultatet kan vi vel leve med, men Søfartsstyrelsen indkalder os jo aldrig til møder 
for at fortælle, at der er en masse lettelser på vej, så selvom vi har diskuteret os frem 
til et tåleligt resultat, er der under alle omstændigheder tale om, at “endnu en skive er 
skåret af  pølsen”.

Denne gang er det ikke sket, fordi praktiske erfaringer har vist, at forskriften 
havde visse mangler; der er ingen ulykker eller “near-misses”, der har nødven-

diggjort revisionen. Årsagen skal fi ndes i det forhold, at over de seneste 10 år, siden 
den tekniske forskrift forelå i sin første udgave, er sikkerhedsniveauet til stadighed 
blevet højnet på moderne passagerskibe. Dermed er forskellen fra de forskrifter, som 
vore medlemsskibe opfylder, til de forskrifter, som moderne passagerskibe opfyl-
der, blevet større, og det har inspireret Søfartsstyrelsen til en opstramning af  vores 
forskrift.
Det synspunkt, at vore skibe ikke er blevet mindre sikre, bare fordi andre skibe er 
blevet mere sikre, har ikke vundet stor forståelse.
Det synes heller ikke at have haft nogen videre betydning, at vore skibe aldrig sejler 
for at bringe passagerer fra A til B inden for rammerne af  en fast fartplan, men 
derimod for at give passagererne nogle gode oplevelser … og at man derfor ikke 
udsætter passagererne for de samme strabadser med f.eks. dårligt vejr, som de ville 
kunne komme ud for på en regulær færge.

Det er egentlig mærkeligt, at der er sådan en iver for at få vores skibe tilnærmet 
nutidens passagerskibes sikkerhedsniveau. Grundlaget for forskriften for skibe 

til særlige formål er jo, at der bredt i befolkningen er et ønske om og konstatering af, 
at gamle skibe som maritim kulturhistorie skal bevares, at de skal have mulighed for 
at tjene penge til deres egen bevaring, og at de aldrig vil kunne opfylde f.eks. SOLAS 
eller direktiv 98/18/EF. Og denne brede folkelige opfattelse blev klart udtrykt af  
politikerne (bl.a. af  daværende industriminister Anne Birgitte Lundholt i begyndelsen 
af  1990erne) forud for den første udarbejdelse af  forskriften.

Betingelserne for bevaring har ikke ændret sig. Det koster stadig en arm og et ben 
og den førstefødte søn at holde gamle skibe sejlende, og Skibsbevaringsfondens 

3 mio. kr. årligt rækker hverken helt eller halvt. Andetsteds i bladet er der en artikel 
om norsk skibsbevaring, og om ikke andet kan man af  dén lære, at selvom man i 
Norge giver 29 mio. kr. om året til skibsbevaring, er det ikke tilstrækkeligt. En for-
højelse af  Skibsbevaringsfondens midler er stærkt påkrævet, men skibene må – som 
altid – selv tjene penge også. Derfor er rimelige regler, der giver mulighed for dette, 
en absolut nødvendighed.
Hvad har da ændret sig siden begyndelsen af  1990erne (bortset fra stramningerne i 
den tekniske forskrift)? Det brede ønske i befolkningen om at bevare skibe – for at 
kunne komme ud at sejle eller fi ske – har ikke ændret sig. Men både politikerne og vi 
mente vel, at da den første forskrift lå klar i 1995, var arbejdet gjort; nu var rammer-
ne tilvejebragt. Og dér har politikerne (og vi) måske nok forsømt at følge sagen op.

Tydeligvis skal “myndigheds-Danmark” til stadighed mindes om, at folket vil 
have de gamle skibe. Hvis udviklingen fortsætter, kan jeg være meget i tvivl om, 

hvorvidt vi stadig har gamle skibe sejlende i 2014 – om 10 år.
Er vi bare nogle “piv-hoveder”? 
Jeg tror det ikke. Reaktionen i vore nabolande på, hvad der sker i Danmark, er: “Ja-
men I plejede da at være foregangslandet; nu trækker I det hele den modsatte vej!”.
Så vi må frem i skoene og gøre opmærksom på, at fartøjernes eksistens er truet, og 
politikerne må i gang igen. I Norge er der et enkelt politisk parti, der har fartøjsbeva-
ring skrevet ind i sit partiprogram.
Jeg glæder mig til, at dette også sker i de danske partiprogrammer.

Ole Vistrup
Formand for SME
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SME- generalforsamling

Mandag d. 15. november 2004 afholdt SME 
sin niende ordinære generalforsamling i 
Odense, hvor 16 redere repræsenterende 26 
medlemsskibe var mødt frem.
Fagbladet Passagerfart var et af  de emner, der især blev disku-
teret. Forsamlingen udtrykte stor tilfredshed med bladet, der 
nu er udkommet 4 gange. Desværre finansierer det endnu ikke 
sig selv. Annoncesalget er en krævende opgave, som langt fra 
falder naturlig, hverken for SME’s sekretariat eller for journalist 
Lise Mortensen Høy, der skriver bladet. Generalforsamlingens 
deltagere var enige om, at annoncesalget er en opgave, som alle 
medlemmer bør deltage i, f.eks. ved at bearbejde egne leveran-
dører og forretningskontakter.

Med hensyn til indholdet fandt medlemmerne, at bladet har 
en sådan kvalitet, at det burde udsendes til en endnu bredere 
kreds, end det på nuværende er tilfældet. Det blev nævnt, at 
Passagerfart burde kunne findes på folkebibliotekernes tids-
skrifthylder.

CO2-afgiften svær at få tilbagebetalt
Et andet emne, der blev bragt under debat på generalforsam-
lingen, tog netop sit afsæt i en artikel fra Passagerfart nr. 4. 
Nemlig spørgsmålet om tilbagebetaling af  CO2-afgiften fra 
dieseloliekøb.

Det viser sig, har flere medlemmer har erfaret, at ToldSkat 
i praksis lægger mange hindringer i vejen for denne tilbage-
betaling. For at få penge tilbage skal man udfylde et temmelig 
omfattende spørgeskema med flere muligheder for at begå 
fejl. Flere medlemmer, der ellers syntes at være oplagte til at 
få penge tilbage, har fået afslag fra ToldSkat.

Konklusionen på diskussionen var, at det vil være formåls-
tjenligt, at de rederier, der har søgt – eller vil søge – om at 
få penge tilbage, slår sig sammen om at hyre en fælles ad-
vokat og/eller revisor til at behandle deres sager. SME vil 
gerne stå for koordinering af  dette, og berørte medlemmer 
bør derfor kontakte sekretariatet hurtigst muligt. Fristen for 
at henvende sig til ToldSkat om tilbagebetaling er fortsat 16. 
december 2004.

Forslag om online booking
Et fremtidsrettet forslag fra Jegvan Åkerstrøm, skonnerten 
Saga, om at SME skal undersøge mulighederne for at oprette 
et internetbaseret bookingsystem, som medlemmerne kan 
tilmelde sig mod betaling, blev diskuteret under eventuelt.

Et sådant system vil kunne anvendes af  de skibe, der sæl-
ger billetter til ture; hvad enten det er turistsejladser, dagfi-
sketure eller længerevarende ferietogter.

Forventningerne blandt de fremmødte til, om et sådant sy-

stem ville være nyttigt, var blandede. 
Nogle mente, at f.eks. lystfiskere foretrækker at tale med en 

person i telefonen, fordi det ikke bare handler om en billet-
bestilling, men også om en sludder om fiskeriet i almindelig-
hed, mens andre, der allerede anvender internetbooking, kunne 
melde om gode erfaringer; mange booker pr. telefon, men in-
ternettet fanger lige de ekstra kunder, som giver en god belæg-
ning, fortalte de. Der var dog bred enighed om, at internettet 
formentlig er kommet for at blive, og at e-handel bliver en mere 
og mere almindelig måde for folk at handle på. Der var også al-
mindelig enighed om, at et sådant system i givet fald må kædes 
sammen med online-betaling, da man ellers vil komme ud for 
mange “no-show”-bestillinger.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af  Jegvan Åker-
strøm (skonnerten Saga), Kirsten Rønn Madsen (Spar Shipping 
ApS) samt Ole Vistrup (SME). Gruppen skal undersøge mulig-
hederne og om muligt opstille et konkret forslag.
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Nu kan skipper/reder selv syne skibet
Det vil fremover være muligt at springe hvert andet af Søfartsstyrelsens  

periodiske syn over og selv syne sit skib.
Men meldingen fra Søfartsstyrelsen er klar: tolerancegrænsen for fejl og mangler er 0!

Som opfølgning på regeringens “noget 
for noget politik” samt erhvervets ud-
trykte ønske om begrænsning af  om-
kostningerne til syn, har Søfartsstyrelsen 
udstedt “teknisk forskrift nr. 8 af  15. juli 
2004 om afholdelse af  syn og egenkon-
trol”.

Reglerne gælder for hvert andet pe-
riodiske fornyelsessyn på skibe til særligt 
formål (bevaringsværdige skibe, lystfi-
skerskibe mv.) og betyder, at rederen un-
der visse forudsætninger selv kan udføre 
hvert andet periodiske fornyelsessyn på 
sit skib.

Eksamen
Det starter ved, at man ved næste perio-
diske fornyelsessyn så at sige holder ‘ek-
samen’ i selv at tjekke skibet.

Derfor skal skibets reder/fører, før det 
førstkommende periodiske syn, rekvirere 
et synsskema, der passer til det pågæl-
dende skib og ud fra det nøje sikre sig, at 
skibet er i orden efter gældende regler.

Dette skema kan rekvireres ved Sø-
fartsstyrelsens synskontorer og på sigt 
hentes fra Styrelsens hjemmeside.

Nul fejl!
Ved synets påbegyndelse skal det un-
derskrevne synsskema så forelægges for 
den skibsinspektør, der udfører synet, og 
med udgangspunkt i skemaet vil skibsin-
spektøren herefter gennemgå skibet. 

Såfremt denne gennemgang kan ske, 
uden at der konstateres fejl eller mangler 
ved skibet og dets besætning, har skip-
peren så at sige bevist, at han formår at 
syne skibet selv; og kan dermed opnået 
retten til at egensyne skibet ved næste 
mellemliggende syn.

Men læg mærke til, at baga-
telgrænsen i denne forbindelse 
er meget meget lav; der må i 
princippet ikke findes nogen 
fejl, der skal skrives i tilsynsbo-
gen. 

Kun virkelig små fejl, der kan rettes på 
stedet, vil være acceptable – ellers er der 
dømt Søfartsstyrelse ved næste syn!

Sidste betingelse for, at det næste peri-
odiske syn kan ske i form af  egenkontrol, 
er, at der i perioden frem til det næste 
periodiske fornyelsessyn ikke foretages 
ændringer ved skibet eller sker arbejds-
ulykker.

Sådan gør du:
Såfremt du herefter ved næste synster-
min ønsker at benytte muligheden for 
egenkontrol, skal skibets fører een må-
ned inden udløbet af  skibets fartstilladel-
se  gennemgå sit skib efter det gældende 
synsskema og sikre sig, at det opfylder 
gældende regler. 

Når dette er sket, skal skibsføreren 
fremsende en erklæring om, at skibet er 
gennemgået efter synsskemaet, at skibet 
og besætningen opfylder gældende regler, 
og endelig at der ikke er sket ændringer 

ved skibet eller arbejdsulykker på skibet 
siden sidste synstermin. 

En standardtekst herfor kan rekvireres 
hos Søfartsstyrelsen, og på sigt hentes på 
Søfartsstyrelsens hjemmeside. 

Når ovenstående forudsætninger er 
opfyldt udsteder Søfartsstyrelsen en ny 
farttilladelse gældende frem til næste for-
nyelsessyn, som fortsat skal udføres af  
Søfartsstyrelsens inspektører. 

www.soefartsstyrelsen.dk

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø . 5700 Svendborg  

Tel. +45 6221 0268 . Fax +45 6222 4666
E.mail: info@ring-andersen.dk

●  Restaurering af gamle skibe, træ / stål
●  Reparation
●  Nybygning
●  2 beddinger på 150 tons og 350 tons
●  Flydedok 1000 tons
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Du skal sejle på den i mange år!
Over de næste tre numre af PASSAGERFART giver 
skibstømrer Frank Steinbeck, ejer af Havnsø Værft, 

gode skibstømrer-råd til skibsejere.

Jeg skal prøve, over et par numre af  Passagerfart, at følge 
mottoet: Forled ikke nogen til at have et træskib, men vejled 

enhver der absolut vil.
Min mission er ikke at lære alle træskibsejere at udføre skibs-

tømrerarbejde. 
Men med et godt, grundlæggende kendskab til træ, konstruk-

tion, kalfatring og håndværk er det nemmere at ‘kigge skibstøm-
reren over skulderen’ og sikre, at arbejdet bliver rigtigt udført.

Skibets vedligeholdelse prioriteres i forhold til myndigheds-
krav, faste udgifter til kajplads, brændstof, forventning om 

komfort og udbetaling til skipper og besætning. 
Økonomien derefter, kan medføre en del kompromisser på 

vedligeholdelsen, og ukendskab trækker flere med sig. 
Det er fuldt forståeligt, og følgelig må resten af  teksten tjene 

til oplysning og vejledning, som den enkelte kan tage med i 
planen for skrogarbejder.

Egetræ til skibsbrug skal altid være lagret. En gammel regel 
siger 1 år pr. tomme for barkkantet træ. Modifikationen 

er, at under tag og med konstant ventilation, kan tørretiden næ-
sten halveres på gode somre. Brug barken som retningsviser. 
Hvis den er faldet af, er træet rigtig tørt. Kan den brækkes af  
med med hænderne, er træet godt tørt. Hvis den skal hugges 
af  med økse, skal jobbet udsættes eller udføres et andet sted.  
I nyfældet træ findes vandet dels frit i de rørlignende kar, dels 
indkapslet i cellekerner og “afsnørede” rør i kernevedddet af  
eg, lærk og gran. 

Bøg og fyr “afsnører” ikke karrene, hverken under vækst el-
ler tørring, men fyr fylder karrene i forskellig grad med harpiks. 
Bøg og fyr tørrer hurtigt, men bliver let vanddrukne igen. Skan-
seklædning i fyr bliver våd og holder dårligt på maling. Bund-
planker i bøg bliver bløde, hvis ikke nådderne krattes godt ud 
og tørrer længe inden kalfatring. De skal efter god begskrab-
ning smøres med primer inden bundmaling.

Under træets tørreproces diffunderer og fordamper først 
det frie vand i karrene, og her sker 2/3 af  svindet. Her-

efter tørrer det indkapslede cellevand, og det tar tid. Det er 
en letkøbt skrøne, at man kan bruge vådt træ til bundplanker. 
Selvom de forbliver våde udvendig, svinder de indvendig, især i 
motorrummet. Resultatet er brede falske nådder efter få år.

Det er til gengæld sandt, at svamp optræder, hvor betingel-
serne er tilstede, uanset trækvaliteten. Derfor skal der altid være 
rigelig luftcirkulation og frit løb for indtrængende vand hen til 
pumperne.

Egetræ svinder fra grøn til lufttørt, 8-10 %. Eg arbejder 
meget med årstidernes relative luftfugtighed, og for hver 

indtørring, kommer det mindre igen ved ny opfugtning. Især 
i dækket er det derfor nødvendigt at kontrollere kalfatringen 
med få (3-5) års mellemrum. Under påvirkning af  luftens am-
moniakindhold omdannes egetræets garvesyre til et uvirksomt 
mørkt farvestof. Alene derfor bør skibe med 2” klædning og 4” 
spanter hugges ned efter 100 år og erstattes af  nybygninger.

De mange kreative alternativer til kalfatrede plankedæk er 
dyre og kortsigtede. I et traditionelt dæk skiftes enkelt-

planker eller dækspartier nemt. Lækager erkendes hurtigt og 
opspores og udbedres let. Veludført, kan dækkets afstivende 
effekt ikke undervurderes. Det stiller dog krav til træsort, kon-
struktion, forboltning og kalfatring.

Træmæssigt er ønsket, at plankerne er vejrstabile, bestan-
dige, slidstærke, æstetisk passende og til at betale. Teak, hvid 
seraya og iroko er gode. Lagret spejl- og kvartskåret Honduras 
pitch-pine er på højde med teak. Finåret og meget tør sibirisk 
og danskvokset europæisk lærk, ikke hybridlærk, er bedre end 
Oregon-pine, som  ikke lever op til prisen. Finåret (2-3 mm 
åreringe) svensk fyr  kan bruges.

Brede planker kræver bedre træsort. Spejlskåret og kvartskå-
ret træ er altid bedst.

Planskåret træ arbejder dobbelt så meget som spejlskåret og 
er mindre slidstærkt.

Planskårne planker lægges med marvsiden nedad, således su-
ger de mindre vand.

Træ opbevaret i skur eller hal, kan ikke ligge for læn-
ge, men hold øje med skimmel og mug hvis strøerne er 
tynde. Spørg altid efter FSC- certifikat ved køb af  træ. 

Fortsættes i næste nummer med kontrol af skibets forboltning og 
konstruktion.

Vælg din planke med   
    omhu
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Vi har hørt historien mange gange; og vi kommer også til at 
høre den igen, desværre.

Skibet er bygget om for nylig, og i første dårlige vejr sling-
rer bundvandet op af  inderklædningen, og tager alle høvlspå-
ner, propper, træklodser, værktrævler, glemte klude og forladte 
madpakker med ned i sumpen.

Her suger pumpen lystigt; lige til den første store klump sæt-
ter sig i sugefi lteret, eller endnu værre, trevler eller en træklods 
sætter sig og blokerer selve pumpen.

Så er det den transportable pumpes tur til at vise hvad den 
kan. Men desværre er den svær at starte; og da den endelig 
kommer i gang, er der problemer med at få den spædet og få 
den til at suge an.

Selvfølgelig handler det først og fremmest om at støvsuge og 
feje spåner op, dække af  mellem spanterne, så der ikke falder 
skidt ned og skylle skibet igennem, hvis der alligevel måtte være 
noget.

Men faktisk har fi rmaet Ellehammers henvendt sig for at 
gøre opmærksom på to af  deres produkter, der kan være med 
til at sikre, at man kan lænse under stort set alle forhold – og 
også hvis der er ‘klumper’ i lænsevandet.

Pumpe uden mekanik
- For det første vil vi gerne gøre opmærksom på vores ejector-
pumper, siger Carl Petersen, der er ingeniør ved Ellehammers:

- De er utrolig robuste og er altid selvansugende. Deres driv-
middel er spulevand fra en anden pumpe; så hvis blot der er 
én pumpe om bord, der kan suge søvand, kan ejectorpumpen 
lænse.

Ejectoren kan enten være fast monteret eller være transpor-
tabel, så den monteres på en brandslange.

Da ejectorpumpen i princippet blot er et rør – uden noget 
der bevæger sig eller kører rundt, er den stort set vedligeholdel-
sesfri, da der ikke er noget, der kan gro fast.

Desuden er den meget robust i forhold til at stoppe til; spå-
ner, trevler og mindre træstykker lænses blot med ud, og skulle 
slangen tilstoppe, er det muligt at spule baglæns i sugeslangen 
og rense den igen.

Selvansugende
Endelig peger Carl Petersen på Ellehammer’ transportable 
nødbrandpumpe.

Med en god stabil Listermotor må selve motorsiden siges at 
være så stabil som muligt.

Desuden er pumpen selvansugnende, så man slipper 
for at skulle spæde. Selvansugningen foregår ved et sind-
rigt arrangement, hvor udstødsgassen benyttes som driv-
middel i en ejektorpumpe, der kan løfte vandet op til 

6 meter. Desuden er pumpen selvtømmende så evt. frost-
sprængning undgås.

Pumpen vejer 100 kg., og kan fl yttes af  to fuldgode matroser. 
Pumpespecifi kationerne siger 25 m3/h ved et tryk på 4 Bar 
svarende til 40 meter vandsøjle. 

Pumpen lyder for resten navnet “Tra-Pu”. 

Sikker lænsning = Ekstra sikkerhed
Ekstra lænsemuligheder giver ekstra sikkerhed. Vi ved det godt, men 

bliver alligevel alt for ofte mindet om det.
Her kommer et par gode ideer til sikker lænsning

Pumpen Tra-pu er selvansugende.

Enkel ser den ud - men faktisk er ejectorpumpen rigtig effektiv.

Har du en mobiltelefon eller en pda, der 
kan gå på nettet? 

Så kan du fra den 10. november fi n-
de vejret på en let og overskuelig måde. 
DMI lancerer nemlig et helt nyt site - 
specielt fremstillet til skærme på pda’er, 
mobiltelefoner og andre mobile enheder 

- på mobil.dmi.dk.
På DMI’s mobil-site kan du døgnet rundt, 

landet rundt og på farten få den samme 
regionale vejrudsigt, som du kender fra 
www.dmi.dk  lavet af  DMI’s meteorologer.
Er du til søs, får du også DMI’s farvands-
udsigter på mobil.dmi.dk.

I den mere grafi ske afdeling byder 
mobil.dmi.dk også på små udgaver af  de 
seneste:

radarbilleder, 
lynnedslagskort og 
satellitbilleder af  Danmark.

Vejrudsigten bliver mobil
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Sejlskibs-sømænd får (måske)  
deres egen uddannelse

Sådan lyder oplægget til en ny uddan-
nelse, der – måske – bliver en ny mulig-
hed for folk, der gerne vil uddannes til 
sejlskibssøfolk.

Uddannelsen skal færdigudvikles og 
godkendes af  Søfartsstyrelsen; og der 
er for resten ikke økonomisk støtte til 
den; så finansiering af  skoleophold skal 
foregå ‘alternativt’, med selvfinansiering, 
penge fra arbejdsformidlingen etc.

Samtidig kræver ugerne som overtal-
lig et godkendt uddannelsesskib; med en 
skipper/styrmand, der har tid og over-
skud til at gennemgå og sikre, at målene i 
uddannelsesbogen nås.

Ikke på søfartsskole
Som tidligere omtalt i Passagerfart, har 
en arbejdsgruppe igennem nogle år for-
søgt at få hold på en egentlig uddannelse 
til sejlskibssømand.

Ikke for de helt unge, vel at mærke; for 
dem er der masser af  gode muligheder på 
Georg Stage og Skoleskibet Danmark.

- Men for dem, der er kommet lidt op 
i årene, har prøvet lidt forskelligt, har 
stiftet både gæld og familie, og derefter 
har forelsket sig i en fremtid på de små 
erhvervsfartøjer, vil vi gerne få skabt en 
vej, der ikke går igennem 20 uger på sø-
fartsskole. 

- For det første er de for gamle til at 
blive optaget på skoleskibene. For det 
andet er søfartsskolernes program og di-
sciplin lagt an på yngre elever, og endelig 
er der ikke ret mange af  dem, der rent 
faktisk har råd til et søfartsskoleophold, 
siger Charsten Karger, næstformand i 
TS og tovholder i arbejdsgruppen, der 
i øvrigt består af  repræsentanter for TS, 
SME og fra skoleskibet Georg Stage.

Den 6. oktober var projektet så langt, 
at gruppen kunne fremlægge et oplæg til 
en sejlskibsuddannelse for Søfartsstyrel-
sen.

Arbejdsgruppens forslag var en sejl-
skibsuddannelse, der med Charsten Kar-

gers ord bygger på de moduler, der ligger 
i den ‘officielle’ uddannelse til skibsassi-
stent; men hvor en del af  søfartsskoleop-
holdet er byttet ud med en periode som 
overtallig i et SME/TS-skib, hvor eleven 
får udfyldt en detaljeret uddannelsesbog.

Oplægget fra arbejdsgruppen lyder 
på en 20 ugers grunduddannelse med 5 
ugers grundlæggende sikkerhedskursus 
på en skole, og derefter 15 uger som 
overtallig. 

Dette skal så give kompetence til at 
udmønstre som ubefaren skibsassistent, 
samle de 18 måneders sejltid og tage ud-
dannelse som kystskipper og eventuelt 
sætteskipper.

Oplægget var desuden, at sejlskibs-
søfolkene skulle kunne påbegynde skip-
peruddannelsen i moduler om vinteren 
i den periode, hvor de samler sejltid om 
sommeren. Altså FØR de har hele deres 
sejltid.

Værkstedsskolen var i første omgang 
taget ud af  programmet; da arbejdsgrup-
pen bedømte, at mange af  eleverne al-
lerede har god håndværksmæssig bag-
grund.

Svære detaljer
Men mødet i oktober viste klart, at Sø-
fartsstyrelsen bliver nødt til at sikre sig en 
hel del detaljer, før man herfra synes om 
ideen med  ‘lige at lave en ny kompeten-
cegivende søfartsuddannelse’.

Med forårets forlig om de maritime 
uddannelser, “Vækststrategien” er der 
for det første sat navn på de maritime 
uddannelsessteder, der skal bestå i det 
fremtidige maritime Danmark (Læs: 
hvilke skoler, der får taxameterbetaling), 
ligesom der er sat tal på, hvor mange 
ubefarne skibsassistenter, der skal ud-
dannes årlig.

Og man kan dermed sige, at arbejds-
gruppen er blevet overhalet indenom af  
en helt ny uddannelsespolitisk virkelig-
hed.

Georg Stage, Danmark og Svendborg 
Søfartsskole er de udvalgte uddannelses-
steder, der skal uddanne ubefarne skibs-
assistenter.

- I kan muligvis godt få lov til at lave en 
særlig uddannelse. Men eleverne må selv 
betale. Der er ikke taxameterbetaling til 
uddannelse ud over forligets rammer, var 
beskeden fra Søfartsstyrelsen på mødet. 
Der blev samtidig understreget, at alle in-
ternationale regler samt STCW-konventi-
onen skal overholdes, og at uddannelsen 
skal være opbygget af  de samme modu-
ler, som den konventionelle uddannelse.

Så langt så godt...
Da røgen i mødelokalet har lagt sig, vil 
Hemming Hindborg, der er chef  for 
uddannelseskontoret i Søfartsstyrelsen, 
alligevel gerne være med til at se på et 
forløb, der både er økonomisk realistisk 
og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Bare 
det ikke skaber en ny vej ind i den almin-
delige skibsfart; uden værkstedskursus 
og uden tank-kursus.

- Vi har to væsentlige indsigelser imod 
oplægget.

Den første er, at man ikke  kan starte 
på kystskipperuddannelsen, før man har 
opnået den krævede 18 måneders sejltid.

Det er imod konventionen.
Den anden er, at oplægget ikke in-

deholder værkstedskurset for skibsas-
sistenter samt tankskibskurset der er et 
krav for at kunne udmønstre som styr-
mand i handelsflåden efter fartstiden og 
bestået kystskippereksamen. Endvidere 
skal man også have et afslutningskursus 
for skibsassistenter, som ud over fartsti-
den er et krav, før man kan udmønstre 
som befaren skibsassistent, understreger 
Hemming Hindborg.

Han peger dog på en mellemløsning, 
hvor der udvikles en helt særlig uddan-
nelse til sejlskibssøfolk, som, da den ikke 
lever op til STCW-kravene, kun kan be-

Skolekursus med sikkerhed, krisestyring og teori, efterfulgt af et antal uger som overtallig 
med uddannelsesbog, på et SME/TS - skib, der er godkendt som uddannelsesskib. 
I alt 20 ugers grundkursus.
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I danske farvande består udbuddet af  hav-
pattedyr normalt af  marsvin og sæler,  bort-
set altså fra, når en fi nhval forvilder sig ind 
i Lillebælt, eller en delfi nfl ok har taget turen 
herop.

Alligevel har alle havpattedyr stor biolo-
gisk interesse, og faktisk opfordrer et nyt 
projekt: “Sæler og hvaler i Danmark” til, at 
søfarende melder ind, når de ser de store 
havdyr.

Projektet er  koordineret i et samarbejde 
mellem Zoologisk Museum i København og 
Fiskerimuseet i Esbjerg. Vi har spurgt en af  
eksperterne på Søfarts- og Fiskerimuseet i 
Esbjerg, Thyge Jensen, om hvilke dyr man 
egentlig kan komme til at se hvor - og hvilke 
observationer biologerne gerne vil have, at 
søfolkene indberetter:

Marsvin, der er langt den hyppigste 
hvalart i Danmark, kan man se i alle dan-
ske farvande, men de er dog meget sjældne 
i Limfjorden vest for Ålborg, i Øresund syd 
for København samt i den del af  Østersøen, 
der ligger øst for Gedser.

Sæler er meget almindelige i alle far-
vande med undtagelse af  Bælterne, farvan-
det syd for Fyn samt i farvandet rundt om 
Bornholm.

Hvor marsvin selvfølgelig kun træffes til 
havs, oplever man oftest sælerne, når man 
passerer forbi deres yngle- og hvilebanker.

I øvrigt bør man være opmærksom på, at 
også andre hvalarter end marsvin træffes i 
vore farvande, og især har tilstedeværelsen 
af  almindelig delfi n skabt stor opmærksom-
hed blandt sejlere i 2004.

Har du set en hval?
“Sæler og hvaler i Danmark”, der koordineres af  Zoologisk Museum i København og 
Fiskerimuseet i Esbjerg,  er meget interesserede i at modtage oplysninger fra søfolk, der 
observerer noget specielt eller uforklarligt:

• et marvsvin eller en marsvinefl ok, der udviser en speciel eller underlig adfærd.
• et “marsvin”, der alligevel på farve og størrelse ikke helt ligner et marsvin. 
• eller en sæl, set i et farvand, hvor man slet ikke forventer at se sæler.
Og endelig, hvis du tæt på skibet hører noget, der lyder som affyring af  en nytårsraket 

til 2.000,- kr., ser en 5 meter høj dampsky hænge i luften og til sidst overværer en stor 
sort ryg rulle op over vandfl aden og langsomt forsvinde igen – så bedes du selvfølgelig 
også kontakte “Sæler og Hvaler i Danmark”.
Hotline: 21 21 87 63. 
Mail:
fokus@hvaler.dk
www.hvaler.dk

Hvaler i danske farvande

Ca. 18 meter lang fi nhval fotograferet i Lillebælt juli 2003
Foto: Thyge Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet ©

I sidste udgave af  PASSAGERFART brugte 
Ole Høiberg fra M/S “Baltic Star” stærke 
ord om den forsikringsordning, som Dansk 
System Assurance har tegnet for SME i Co-
dan forsikring.

“Sidegadevekseler-holdning” kaldte han 
den klausul, der betyder, at man kun får ud-
betalt sin optjente bonus, hvis man genteg-
ner forsikringen. Med andre ord, man mister 
mange tusinde kroner ved at vælge et andet 
forsikringsselskab – og mange føler sig der-
med stavnsbundet til Codan.

I et svar til Ole Høiberg fortalte Michael 
Olsson, SME’s forhandler i Dansk System 
Assurance, at han skulle genforhandle SME’s 
forsikring i efteråret; og at bonus-spørgsmå-
let ville blive taget op på dette tidspunkt.

Og jo – så sandelig, nu er det lykkedes.
“Det årlige møde omkring genforhand-

ling af  SME-Forsikringsaftalen har nu fun-
det sted,” skriver Michael Olsson i et brev 
til SME:

Resultatet af  mødet blev:
At det nuværende præmieniveau fasthol-

des i 2005.
At klausulen om “gentegning af  forsikring 

for at opnå bonus” bortfalder pr. 1 januar 
2005.

Endelig gør forsikringsmægleren opmærk-
som på, at kontakter til konkurrerende for-
sikringsselskaber, bl.a. i udlandet, ikke har 
bragt alternativer, der er attraktive i forhold 
til den bestående aftale i Codan.

Forsikrings-nyt:

Bonusklausulen bortfalder

nyttes internt i SME/TS-skibe.
- Men alle dele af  uddannelsen 

skal godkendes. 

Skibe skal godkendes
Desuden skal de skibe, hvor ud-
dannelsen skal forgå, godkendes 
enkeltvis; og vi vil i den forbin-
delse se på, hvilken uddannelse 
og erfaring, navigatørerne om 
bord har.

På alle andre søfartsskoleud-
dannelser er der normalt krav til, 
at relevante lærere har en skibs-
føreruddannelse, måske vil vi gå 
med til sætteskipperuddannelse i 
denne forbindelse.

Desuden skal der være udfør-
lige uddannelsesbøger samt et 
kvalitetsstyringssystem, der sik-
rer, at eleverne gennemgår den 
uddannelse, som de skal (Læs: 
ikke står og vasker op hele som-
meren).

Efter de 20 ugers grundkursus 
skal sejlskibssøfolkene, ligesom 
alle andre, samle 18 måneders 
sejltid, før de kan starte på en 
kystskipperuddannelse. 

- Og endelig ligger der så 
spørgsmålet om, hvilke skibe, de 
sejlskibs-uddannede har ret til at 
mønstre i. Det skal vi selvfølgelig 
også have defi neret, understreger 
Hemming Hindborg.

Genvej til handelsfl åden
Hemming Hindborg tilføjer, at 
uddannelsen dog kan have en dør 
på klem til handelsfl åden; på den 
måde at forstå, at hvis folk ønsker 
at komme videre ud i handelsfl å-
den, må de tage de obligatoriske 
kurser og den tonnagesejltid, der 
kræves af  alle andre, for at blive 
styrmand eller skibsassistent .

..uddannelse
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Med M/S “Anton” kan alle interesserede 
få en tur på havet, prøve at lave et bund-
skrab, se byen og kysten fra havsiden, på 
hvalsafari, i et samarbejde om større eller 
mindre projekter eller som besætning.

“Anton” kan rykke ud til havne eller 
positioner, hvor aktuelle havmiljømæs-
sige problemstillinger udspiller sig – når 
iltsvindet rykker ind i en fjord, eller når 
lokalbefolkninger eller medier skal mø-
des for at diskutere forurening.

“Anton” medbringer et telt, så der sim-
pelthen kan oprettes et forsamlingshus 
‘på stedet’.

Desuden findes der et mobilt fiske-
køkken om bord, og når Anton deltager 
i diverse begivenheder rundt i landet, kan 
der således krydres med lækre – og utra-
ditionelle – fiskeretter langs kajen.

Havet skal ikke fredes
Alle aktiviteterne skal tjene til at skabe 
større opmærksomhed omkring havet og 
vores forhold til det.

Vi er alle brugere af  havet og betragter 
det som en del af  vores liv.

Derfor skal havet ikke fredes – det skal 
behandles ordentligt!

Sådan lyder baggrunden for, at lands-
foreningen Levende Hav anskaffede sig 
fiskekutteren Anton i 2001 som omsej-
lende kontor og forsamlingshus.

Siden har kutteren sejlet Danmark 
tyndt hver eneste sommer, fra havn til 
havn medbringende spændende aktivite-
ter, dejlige sejlture, gode diskussioner og 
masser af  børneaktiviteter. 

Alt sammen for at henlede folks op-
mærksomhed på, at vi skal passe på ha-
vet.

Mange medsejlere
Besætningen om bord er medlemmer 
af  foreningen Levende Hav, foruden en 
skipper, der i sagens natur skal være ud-
dannet.

Som skippere har foreningen fundet 
frem til ældre fiskeskippere, der kan bi-
drage til diskussionerne med et helt livs 
erfaring på havet.

En af  de faste skippere er Hening Thø-
gersen, der i de første par år af  projektet 
var ansat i et antal måneder om året, både 

til at forestå ombygningen af  skibet og 
som sejlende skipper. 

Nu sejler han på frivillig basis – på fe-
rie fra hans egen kutter i Thyborøn.

“Både i 2003 og 2004 har vi gennem-
ført at sejle fra først i juni til hen i sep-
tember,” fortæller Hening Thøgersen:

“Vi kan bruge Anton til at være på ste-
det – og give syn for sagn.

Hvis der er debat om havbrug, kan vi 
simpelthen sejle folk ud, så de kan se det 
lokale havbrug.

Er der iltsvind i fjorden, kan de lokale 
komme med ud og tage bundskrab; så de 
kan se, hvad det betyder for livet i deres 
fjord.”

Vigtig oplysning
Desuden har vi arrangeret Whale-watch-
ing i Lillebælt. 12 passagerer af  gangen 
tager en halv dag på havet for at observe-
re marsvin, sæler – og enkelte finhvaler.

Passagererne får i øvrigt en oplevelse 
af  det marine liv.
Som Hening Thøgersen siger:

“Der er mange indenfor fiskeriorgani-
sationerne, der mener, at fiskepolitik og 

M/S “ANTON” 
et omsejlende forsamlingshus

Besætningen på M/S 
Anton har ved en række 
lejligheder indgået aftale 
med en lokal forening el-
ler organisation, der har 
ønsket at sætte et tema til 
debat, som har interesse 
for den lokale befolkning, 
samtidig med at det har 
generelle perspektiver 
for vores syn på havet og 
forvaltningen af det.
Ved sådanne arrange-
menter kan Anton sætte 
det medbragte udstil-
lings- og debattelt op og 
danne rammen for møder 
og diskussioner.
På denne måde har An-
ton bl.a. været medarran-
gør af møder om sældød, 
skarv, havneudvidelser 
og havbrug.
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M/S Anton kan tilbyde skoleklasser en tur på havet, hvor børnene får lejlighed til 
at se, hvad der kan hentes op fra havbunden af krible-krabledyr.
Skibet er udrustet med elementært marinbiologisk udstyr som fx bundhenter og 
iltmåler, og med hjælp fra en naturvejleder kan børnene få både viden, og nye 
oplevelser med hjem fra turen.

Det er med ‘et helt liv 
på havet’ som ballast, 

at skipper Hening Thø-
gersen udtaler sig for 
et varieret fiskeri med 
plads til mange slags 

både og genetablering 
af livet i de mange 

havne.

spørgsmålet om havets ressourcer er no-
get, der skal foregå på ‘højt plan’ – og at 
almindelige mennesker ikke skal komme 
rendende og blande sig.

I Levende Hav mener vi sådan set det 
modsatte. 

Jo mere det brede publikum bliver op-
lyst og får kendskab til – jo større mulig-
hed har de for at stille krav om, at havet 
og dets ressourcer bliver behandlet or-
dentligt.

Derfor er det også vigtigt at få så man-
ge som muligt ud på havet på en sejltur; 
det betyder, at de meget bedre kan for-
holde sig til det,” understreger Hening 
Thøgersen og tilføjer:

“Eller de kan prøve at spise noget an-
det fisk end fiskefileter med remoulade, 
når vi stiller vores mobile fiskekøkken 
op. Det er også en del af  det.

De skal lære at stille nogle krav til rå-

varene – og til at de bliver behandlet or-
dentligt.

Og så er det en rigtig god lejlighed til at 
få snakket om naturskånsomt fiskeri og 
om havets ressourcer.

Antons fremtid 
Da Landsforeningen Levende Hav købte 
Anton 2001, havde Den Grønne Fond 
bevilget fire års støtte til drift af  skibet 
samt en større ombygning og istandsæt-
ning.

Men da den nye regering kom til i 
2002, blev de sidste to år af  bevillingen 
“strøget”, hvad der selvfølgelig ændrede 
økonomien omkring skibet. Man måtte 
skrue lidt ned for de lange sejlture og se 
sig om efter indtægtsgivende virksomhed 
– men aktivitetsniveauet forblev højt.

“Anton er i rigtig god stand fra istand-
gørelsen i 2001. Der er helt nyt dæk, og 
vores Gardner Diesel kører også stabilt. 

Så der burde ikke komme de store ved-
ligeholdelsesudgifter,” fortæller Hening 
Thøgersen:

“Med mindre der altså kommer ekstra 
udstyrskrav eller forsikringen stiger….”

Hvad det næste år skal bringe, er end-
nu ikke fastlagt; men Levende Hav har 
under alle omstændigheder planer om at 
beholde Anton.

- Vi vil for det første gerne finde frem 
til nogle aktiviteter, der er indtægtsgi-
vende.

For det andet vil vi gerne bruge skibet 
i nogle flere måneder end lige de to som-
mermåneder.

Men selvfølgelig skal vores aktiviteter 
ligge inden for Levende Havs formål – 
og selv om lystfisketure kunne give nogle 
indtægter, holder vi os fra det – for det 
ligger uden for formålet, siger Hening 
Thøgersen.

Og de voksne må 
også gerne kigge 

med.

Landsforeningen Levende Hav arbejder for: 

  at bevare floraen og faunaen i havet

  at sikre artsmangfoldigheden

  at skabe en ressourcebevarende fiskepolitik
 
  at udvikle det naturskånsomme fiskeri
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Bredalsholmen Dokk 
og Fartøyvernsenter i 
Kristiansand gjenvinner 
kunnskap om de gamle
stålhåndverksteknikker

Av Bjarne Tresnes Sørensen, kulturvernleder 
ved Bredalsholmen

Nær en mannsalder er gått siden lyden 
av klinkhamrene stilnet ved norske stål-
skipsverft. 

Det skjedde relativt hurtig like etter 
andre verdenskrig da sveiseteknikken tok 
over i skipsbygningsindustrien. Heders-
kronede yrkesbetegnelser som “klinker”, 
“motholder” , “brotsjer” og “dikker” 
gikk ut av vokabularet, og gradvis svant 
den også hen den kunnskap disse hånd-
verkerne innehadde.

Ny verdighet til gamle  
håndverksfag
Ved det gamle dokkanlegget på Bredals-
holmen ved Kristiansand høres igjen den 
smatrende lyden av klinkhamrene. 

Mens lyden kan gi yngre mennesker en 
uhyggefølelse og snarere en assosiasjon 
til maskingevær enn til håndverk, er ly-
den av klinkhamrene musikk i ørene til 
pensjonerte verftsarbeidere. 

Klinketeknikken er til bake, men nå 
som en teknikk i arbeidet med å restau-
rere verneverdige klinkede stålskip.

 I Norge retter man seg i fartøybe-
varingsarbeidet nemlig etter den enkle 
filosofi at om skipet skal opprettholde 
sin autensitet som historisk, så må det 
restaureres med de samme teknikker, og 
med de samme materialer som da skipet 
ble bygget. 

Ved Bredalsholmen har man over 
år arbeidet med å gjenvinne den tapte 
kunnskapen om de mange teknikker 
henhørende til faget. Den kunnskap de 
gamle klinkere hadde, deres materialfor-
ståelse og faglige viten, var i ferd med å 
dø ut med dem. 

Dette var kritisk da deres kunnskap i 
all hovedsak var handlingsbåren, det vil si 
at kunnskapen gikk fra mann til mann og 
mellom generasjonene ved at de yngre 

lærte av de eldre gjennom praktisk ar-
beid. Håndverket kan nemlig bare i min-
dre grad læres gjennom studier av gamle 
håndverksbøker. 

Et større prosjekt med registrering 
av kunnskapen til de gjenlevende gamle 
klinkere er nå etablert. Prosjektet som 
har økonomisk støtte fra Kulturdepar-
tementet står under faglig veiledning av 
Norsk håndverksutvikling (tidl. Hånd-
verksregisteret) 

Fartøybevaring på norsk
Mens fartøybevaring i Norge inn til for 
få år siden var en geskjeft for fantaster 
og idealister, er arbeidet nå regulert av 
Riksantikvaren - og det er dette embete 
som avgjør hvilke skip og fartøyer som 
skal få status som verneverdige. 

Med smått og stort i tre og stål, står 
nå 184 fartøyer på denne eksklusive li-
sten. En plass på listen gir imidlertid in-
gen midler, men den gir eierne anledning 
til å søke på den pot som år om annet 
bevilges over Miljøverndepartementets 
budsjett til fartøybevaring. For innevæ-

Vi er taget en tur nord på for at høre om arbejdet med skibsbevaring i Norge. 
Læs om forhold, der - som kulturvernleder Bjarne Trenes Sørensen skriver - kan gøre 

‘danskerne grønne af misundelse’!

29 mio til norsk skibsbevaring 2005

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ligger på en øy med broforbindelse til fastlandet ca 8 km vest av Kristiansand 
sentrum.   (Foto: Klaus Olesen)
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rende år utgjør denne 19 mill. kroner. 
Beløpene varierer imidlertid en del fra 

år til år. I Regjeringens budsjettforslag 
for 2005 ble det i utgangspunktet avsatt 
kun 14 mill. kroner. Den sittende regje-
ring er i mindretall, og måtte i forhold til 
budsjettet, i år som i fjor, støtte seg til 
Fremskrittspartiet, det eneste norske par-
tiet med fartøybevaring på sitt program. 
Forlik ble oppnådd den 12. november. 

I dette inngikk en påplusning 
av bevilgningene til fartøybe-
varing på hele 15 mill. kro-
ner, altså til sammen 29 mill. 
kroner for 2005. I Norge kan 
vi godt forstå at slike summer 
gjør danskene grønne av mis-
unnelse, men vi kan forsikre 
om at det ikke er vanskelig å 
finne anvendelse for pengene, 
ja at de rett ut i mange hense-
ende ikke strekker til.

Det er Riksantikvaren som hvert år forde-
ler de midler som Miljøverndepartemen-
tet bevilger etter de søknader som måtte 
være innkommet fra eiere av fartøyer og 
skip med status som verneverdige. 

Kun de færreste kan regne med fullfi-
nansiering. Eierne har derfor ofte en stor 
jobb med å skaffe frem de nødvendige 
midler gjennom søknader til andre in-
stanser og sponsorer. 

Riksantikvaren på sin side setter som 
betingelse at om bevilgning gis, så skal 
restaureringen foregå etter antikvariske 
retningslinjer. Det vil si at mest mulig av 
det originale materialet skal bevares, at 

likt skal byttes med likt og etter samme 
arbeidsmetode som da fartøyet ble byg-
get. 

Fartøyvernsentre 
I tillegg skal tilstanden før, under og et-
ter restaureringen dokumenteres. Eierne 
står i prinsippet fritt til selv å velge verft 
for restaurering, men vil i forhold til de 
strenge antikvariske krav som stilles, ofte 
være henvist til å benytte et av de nasjo-
nale fartøyvernsentrene. 

Kun tre fartøyvernsentre har 
slik status i dag. De fikk alle 
sin autorisasjon av Riksanti-
kvaren i 1996. Med denne sta-
tus følger en årlig bevilgning 
(ca 1 mill. kroner til hver) til 
såkalte fellestjenester, som blant 
annet innebærer at sentrene 
plikter å utføre de nevnte do-
kumentasjonsoppgaver uten vi-
dere vederlag fra fartøyeierne.

De tre fartøyvernsentrene er Hardanger 
Fartøyvernsenter som har hovedkompetan-
se på treskip, Nord-norsk Fartøyvernsenter 
som har hovedansvar for verneverdige 
fiskefartøy i tre, og Bredalsholmen Dokk og 
Fartøyvernsenter som har sin ekspertise på 
restaurering av stålskip.

Bredalsholmen 
Fartøyvernsenteret på Bredalsholmen 
ved Kristiansand drives i dag i et histo-
risk dokkanlegg som strengt ivaretas et-
ter antikvariske retningslinjer. 

Man er av den oppfatning at det gir 

en egen dimensjon til opplevelsen av an-
legget for de besøkende å se de gamle 
håndverksteknikker utført i et autentisk 
industrimiljø. Arbeidene med dokken på 
Bredalsholmen ble påbegynt i 1873 av 
Christiansand Dokcompagnie. Tre år se-
nere ble det første skipet dokket inn her. 
Selskapet leiet ut dokk og verksted til alle 
typer skipsreparasjoner. 

Bredalsholmen ble i 1908 overtatt 
av Kristiansands Mekaniske Verksted 
(KMV) som kun brukte anlegget som 
reparasjonsdokk. KMV’s hovedvirksom-
het var i byen, og moderniseringen gikk 
langsomt ute på Bredalsholmen. 

Derfor var dokkanlegget komplett, 
og velegnet til bevaring som industrielt 
kulturminne da den kommersielle virk-
somheten ved KMV ble avviklet i 1988. 
Vernestatus for anlegget ble gitt i 1990, 
samme år som stiftelsen Bredalsholmen 
Veteranskipsverft etablerte seg her. Med 
status som nasjonalt fartøyvernsenter fra 
1996 ble navnet endret til Bredalsholmen 
Dokk og Fartøyvernsenter.

Fartøyvernsenteret har en ikke ubety-
delig oppdragsmengde og sysselsetter i 
dag 32 personer, hvor av 22 håndverkere. 
Av de ca 20 mill kroner som forventes 
omsatt ved Bredalsholmen i år, skriver 
omtrent halvparten seg fra oppdrag med 
bevilgninger fra Riksantikvaren.

Bredalsholmen er imidlertid stadig i ut-
kikk etter oppdrag, og eire av vernever-
dige stålskip i Danmark er velkomne for 
tilstandsvurdering og rådgivning. 

Det står mer å lese om Bredals-
holmen på senterets Web-sider:  
www.bredalsholmen.no

Klinker på 
utsiden, mothol-
der på innsiden. 
Det gamle 
klinkehåndver-
ket praktiseres 
daglig ved 
Bredalsholmen 
Dokk og Far-
tøyvernsenter 
i Kristiansand. 
(Foto: Svein Vik 
Såghus)Bygget i 1944, er 

kran 24, grunnet 
godt vedlikehold, 
fremdeles i aktiv 

bruk ved fartøyver-
nsenteret. (Foto: 

Svein Vik Såghus) 
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De bygger, oppe på Fregatten. 
Igen.
De fine publikumsfaciliteter er atter 

blevet omdannet til en småsmattet byg-
geplads med håndværkere, vandpytter og 
opstablede termoruder.

Men nu skulle det også være sidste 
store omgang, så er både Fregatten Jyl-
land og dens omgivelser klar til at gå ind i 
fremtiden som et levende, aktivt oplevel-
sescenter, hvor skibe sejler ind og ud af  
Fregathavnen, hvor det lokale værft ha-
ler skibe op til reparation, hvor en større 

skonnert er sat i ind i den kæmpestore 
nye hal for kølopretning og generel over-
haling – og hvor Fregatten står som cen-
trum og publikumsmagnet.

“Tanken er, at Fregatten Jylland ikke 
skal udstilles som et monument – men 
som et ‘levende skib i sine vante omgivel-
ser’. At dokken i Ebeltoft, ligesom skibets 
oprindelige dok på Holmen i Køben-
havn, skal være omgivet af  værksteder, 
bedding og bygninger – og illusionen er, 
at den blot er i dok for en mindre overha-
ling og snart sejler igen,” fortæller Bernt 
Kure, der som restaureringsarkitekt er en 
af  ‘bagmændene’ på Fregatten.

Aktivt værft
Og specielt omkring værftet og aktivite-
terne begynder historien at blive interes-
sant, også for SME-skibene.

Faktisk har værftet ved Fregatten fun-
geret i de sidste fem år og har haft adskil-
lige skibe på bedding; ligesom man har 
udført flere opgaver for Skibsbevarings-
fonden.

Men når den sidste store ombygning 
står færdig, for resten med planlagt indvi-
else i maj måned, vil skibsværftet have sin 
endelige form; og der vil på det tidspunkt 
være rigtig gode faciliteter.

“For det første kan vi tilbyde en meget 
stor viden og erfaring inden for skibs-
tømrer- og restaureringsarbejde,” oprem-
ser Bernt Kure:

“Der vil være ca. 10 fastansatte på 
værftet. Det vil være skibstømrere, der 
selvfølgelig har meget stor praktisk erfa-
ring med restaureringsarbejde fra arbej-
det på Fregatten.

Desuden har vi et smedeværksted, 
der i princippet kan udføre ‘alt’ – også 
håndsmedede beslag.

Derudover kan vi tilbyde riggerarbejde 
og malerarbejde, ligesom vi  har eget sav-
værk.

Vores største force er nok, at vi har 
en velfungerende projekteringsafdeling, 
hvorfra vi kan levere “restaurering ud fra 
nogle bevidste restaureringsprincipper”. 
Altså færdige gennemtænkte forslag også 

Fregat-værftet får nye faciliteter

Til maj åbner Fregatten 
Jyllands Træskibsværft i 

sin endelige form  
med den  

eksisterende bedding, 
værksteder  

og en hal til de helt store 
reparationer

Anna Møller på sin årlige overhalingstur i Ebeltoft.
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til større restaureringsopgaver. 
Vi har stor erfaring i dokumentation og 

vil fx kunne bistå til at føre et skib tilbage 
til en bestemt tidsperiode – med respekt 
for, hvad der senere er tilføjet skibet.

Endelig kan vi selvfølgelig levere teg-
ninger til arbejdet.”

Der er for resten mulighed for, at re-
parationsarbejde kan udføres med ejerne 
som “medbyggere”, hvor værftets hånd-
værkere udfører dele af  arbejdet, og ejer-
ne udfører andet, og værftet kan  tilbyde 
skibsejere logi på værftets hotelskib, Fyr-
skib XXI, under ophold på bedding.

Ved de sidste store byggearbejder på 
området er der bygget en meget stor hal 
i forbindelse med værftet; og her vil man 
kunne tage selv de største danske skon-
nerter ind til kølopretning eller andre 
større opgaver.

Vigtig håndværkstradition
På spørgsmålet om, hvorfor Fregatøen 
skal have sådan et værft, har Bernt Kure 
to svar.

For det første handler det om publi-
kumssiden. Altså det ‘museale’, som det 
hedder på de kanter:

“Vi vil gerne have, at der er liv på om-
rådet, så Fregatten ikke bare står helt 
alene som et monument.

Der skal være liv, skibe der kommer og 
sejler, værksteder, tømrere og spændende 
omgivelser.

Men jeg vil gerne understrege, at værf-
tet og arbejdet ikke som sådan er en del 
af  udstillingen, men en del af  baggrunds-
miljøet. Og skibsejere skal i den forbin-
delse ikke være bange for at skulle betale 
timeløn til tømrere, der står og snakker 
med publikum.

Selvfølgelig vil der være gæster, der 
finder det spændende at kigge på det ar-
bejde, der foregår – men sådan er det vel 
på alle værfter.

Det andet svar handler om ‘bevarelse  

af  håndværk’: “For det andet er det jo 
rent praktisk sådan, at der skal være et 
antal håndværkere ansat til vedligehol-
delse af  Fregatten, og det hænger derfor 
godt sammen, at vi samtidig har et fun-
gerende værft.

Desuden vil vi gerne være med til at 
bevare de gamle håndværk og udvikle re-
staureringsarbejdet, og det er stedet her 
jo godt til, fordi her er en stor kapacitet, 
både hvad angår arbejde og hvad angår 
projektering.”

Det hører med til historien, at Fregat-
ten Jyllands Træskibsværft har uddannet 
ca.10 skibstømrere, at der fortsat vil være 
lærlinge på værftet, og at alle lærlinge skal 
bygge en ‘nybygning’ i deres lærlingetid. 
Det være sig en ro-barkasse, en travalje 
eller en jolle.

Bernt Kure understreger, at værftets 
økonomi er totalt afskåret fra museums-
delen på stedet, og at der bliver budt på 
opgaver på almindelige markedsvilkår i 
branchen.

Damp i kælderen
På falderebet er det måske på sin plads 
at fortælle, hvad den sidste og endelige 
ombygning oppe i Ebeltoft indebærer.

For det første bliver der gravet ud, så 
Fregatøen rent faktisk bliver en ø med 
vand hele vejen rundt.

For det andet bliver der opført en 
meget stor bygning, hvor der foruden 
cafeteria og administration skal være mu-
seum, biograf  – og på sigt noget så mo-
derne som info-standere med skærme, 
hvor man kan søge alle oplysninger om 
Fregatten.

Og endelig er der gravet en kæmpe 
kælder, hvor der skal være maskinrum.

Fregattens dampmaskine skal sim-
pelthen rekonstrueres og sættes i et un-
derjordisk maskinrum, hvor besøgende 
kan komme ned og se den. Alle dele skal 
tegnes og konstrueres; fx skal alle støbte 
dele snittes i træ og støbes i det originale 

materiale, bronze eller støbejern.
Alt bliver ‘rigtigt’, og maskinen skal 

således kunne opleves kørende. Blot er 
drivmidlet ikke damp – men en elektro-
motor. 

Kedelig! Tjah, men nok meget reali-
stisk, hvis de besøgende skal kunne kom-
me i nærheden af  den.

Det skal siges, at økonomien til at 
bygge dampmaskinen endnu ikke er på 
plads.

Flere fregatter
Ja og så er det måske forkert at sige, at 
byggeriet er den sidste store sag på Fre-
gatøen.

De har faktisk lige en enkelt vild plan 
mere på bedding; drømmen om at bygge 
en fregat til! 

Ikke Fregatten Jylland, men “Blaahey-
ren” fra 1734, – der ‘kun’ er 27 meter i 
skroget. 

Simpelthen for at holde gang i byggeri-
et, for at besøgende kan følge med i pro-
cessen – og for at få et ‘levende skib’, der 
fx kan slæbes eller sejles rundt til andre 
havne, og hvor besøgende kan mærke 
fornemmelsen af  at være på et skib, der 
bevæger sig.

Den skal ikke sejle med gæster – men 
blot ligge langs kaj.

Vagtskifte
Rent personalemæssigt er ‘den sidste sto-
re byggeopgave’ absolut også den sidste 
for de to bagmænd på Fregatten.

Fregat-Jørgen Petersen, direktør og 
dynamisk hovedperson bag projektet 
takker af, når nybyggeriet er indviet i maj. 
Så er han blevet 70, og vi kan kun ønske 
ham ‘god vind’ med otiummet.

Jørgen bliver afløst af  Benno Blæsild 
fra den gamle by i Århus.

Desuden afmønstrer Bernt Kure; der 
bliver stærkt efterfulgt af  John Walsted, 
kendt fra Walsted Bådebyggeri og Dan-
marks Museum for Lystsejlads.

Alle lærlinge 
ved Fregat-
værftet skal 
bygge en 
nybygning.

I smed-
jen kan 
de rent 
faktisk 
‘smede’.
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“Det er sidst i juli måned, og jeg 
skal hente Sleipner i Sverige og 

sejle den hjem til Helsingør.
Der er ikke elever med om bord, be-

sætningen består af  mig, der er skipper, 
sammen med tre andre voksne besæt-
ningsmedlemmer.

Vi sejler over Christiansø og Born-
holm, og har egentlig god tid; det er først 
på ugen, og vi skal blot være hjemme til 
fredag.

Det er roligt og stabilt sommervejr, så 
jeg tager ikke vejrmelding fra DMI; men 
da jeg om tirsdagen hører i radioavisen, 
at der bliver lovet let til jævn østlig vind, 
siger jeg til de andre, at det er nu – og vi 
sejler af  sted mod Sjælland.

Besætningen er ikke særlig trænet, så vi 
nøjes med at sætte fok og storsejl, og vi 
skiftes til at gå vagt.

Klokken 00.30 bliver jeg purret ud, 
fordi det er blæst op, og jeg kommer op 
til et mærkeligt vejr. Der er uro i luften, 
og sejlene blafrer.

Jeg beslutter dog, at vi ikke skal bjærge 
sejl, og vi sejler videre for sejl og maski-
ne, skibet bliver styret med autopilot.

Klokken 02.00 sker der noget mær-
keligt.

Vejret har været ‘uroligt’, det har været 

helt vindstille – og det er så begyndt at 
blæse op.

Pludselig bliver skibet sim-
pelthen drejet tre gange rundt 
om sig selv. Det tager ca. fem 
minutter, hvor hele riggen slår, 
og hvor sejlene bommer.

Det er nærmest uvirkeligt, jeg bliver 
meget konfus. Nogle af  de andre tror, at 
deres sidste time er kommet, og det tager 
os noget tid at finde orienteringen og få 
skibet ind på kurs igen.

Det er rigtig dårligt vejr nu, pludselig 

hører vi nogle brag og mærker nogle ry-
stelser i skibet.

Det viser sig siden, at det er 
vores mesanmast, topstangen 
på stormasten samt bovspry-
det, der er knækket.

I første omgang kan jeg kun se mesa-
nen liggende op ad skibet i bagbord side. 
Det betyder, at VHF-antenne og radar 
også er faldet overbord.

Vi får samtidig smadret to vinduer i 
styrehuset af  wirer der suser rundt i luf-
ten.

Blev Sleipner ramt 
De fleste af os har vel 

set en skypumpes lange 
støvsugerør piske vandet 

op i det fjerne
Men tanken om, at 

skypumpen rent faktisk 
skulle ramme vores skib,  

virker temmelig 
urealistisk.

I sommer var der faktisk 
et SME-skib, der kom 
til at stifte nærmere 
bekendtskab med en 

skypumpe. 

Læs her skipper Ole 
Graff’s beretning fra 
Sleipner

Sleipner langs kaj i Falsterbo dagen efter uvejret.
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Skypumpe-facts 
I en ustabil atmosfære dannes der let 
bygeskyer med regn og torden, og de 
er ofte organiseret i en bygelinie eller 
en front. Over en bygelinie drejer vin-
den ofte skarpt, og hvis denne rotation 
i vinden bliver indfanget i de opvinds-
områder, der danner bygeskyerne, vil 
rotationen kunne forstærkes og blive 
strakt ud. 

Først opstår en lille tragtsky på 
undersiden af  skyen, og denne rota-
tion kan derefter vokse nedad og nå 
en jord- eller en vandoverflade. Den 
stadig større lodrette udstrækning 
af  hvirvlen øger vindhastigheden i 
rotationen, ligesom skøjteløberen, der 
roterer hurtigere og hurtigere, når han 
trækker sin arme tæt ind til kroppen i 
en piruette.

Hvor kraftigt er suget?
Hvis hvirvelrøret når ned til en vand-
overflade, vil vanddamp transporteres 

op i røret og kan her danne “skyer” 
der hvirvles med rundt, samtidig med 
at vandet piskes op omkring skypum-
pen. Det er en misforståelse, at vandet 
suges langt op i røret, da dette kræver 
et enormt trykfald i skypumpen. For 
blot at suge 5 meter vand op, kræves 
et trykfald på nær 500 hPa (millibar), 
et undertryk, der ikke forekommer 
i danske skypumper. Det er altså en 
kombination af  skyer og vandsprøjt 
man ser. Over landjord vil hvirvelrø-
ret piske og suge støv og jord op og 
derved “farve” røret.

Skypumper forekommer normalt i 
relativt roligt vejr, men i forbindelse 
med bygeskyerne og selve skypum-
perne kan vinden være endog særdeles 
kraftig, selv om vinden sjældent bliver 
kraftigere end i en kraftig dansk efter-
årsstorm. 

Ofte hører man om lyn og torden i 
forbindelse med skypumper, og disse 
fænomener er også en naturlig del af  
en fuldt udviklet bygesky

Er der forvarsel?
En skypumpe kommer i forbindelse 
med en cumulus nimbus sky, der har 
udviklet sig til en amboltsky. Disse 
skyer varsler om utrolig ustabil luft 
– ofte fordi kold efterårsluft er blæst 
ud over det varme hav.

Så kommer man i nærheden  – eller 
ind under – denne type skyer, er det 
en god ide at tage ‘de små sejl ind – og 
surre løst grej’. 

Vinden kan være utrolig kraftig, og 
kan komme meget pludseligt. Ligesom 
der – altså – kan komme skypumper!

Ingen statistik
Der er ingen statistik over,  hvor 
mange skypumper, der årligt optræ-
der i Danmark, men DMI ved, at der 
hvert år er skypumper – og flest over 
havområder.

Der bliver ikke varslet om ‘skypum-
pe-fare’ i vejrmeldingen fra DMI.

Kilde: John Cappelen, Dmi’s sektion for vejr og 

klimainformation

  af skypumpe i Østersøen?
Jeg har nu mesanmasten slæbende i 

vandet på bagbord side, og jeg kon-
centrerer mig om at holde den til læ, så 
jeg ikke får tovværk eller wire i skruen; 
og på denne måde sejler vi af  sted mod 
Falsterbo for motor.

Jeg er målløs og paf  over, at det meste 
af  riggen er knækket, og kan ikke rig-

tig forstå det, i betragtning af  at vi ikke 
havde nogen sejl på de rundholter, der 
er knækket.

Da vi kommer til Falsterbo og begyn-
der oprydningen, får vi forklaringen. 

Bakstaget på topmasten er sprunget, 
da vi drejer rundt og dermed bommer.

Det viser sig også, at jageren ligger i 
vandet sammen med bovsprydet og er 
helt revet i stykker.

Den må være gået op i sejsingerne, og 
har så sammen finkenettet haft så mange 
kræfter, at det har kunnet knække det 
meste af  riggen, da en sø har fyldt jage-
ren med vand.

En stor tung slæbetrosse viser 

sig at være væk; men om den 
er skyllet over bord eller suget 
op af skypumpen får vi aldrig at 
vide.

I Falsterbo fortæller kystbevogtnin-
gen, at der har været varslet uvejr 

over VHF’en både fra Lyngby Radio og 
fra Falsterbo; hvad vi ikke har hørt om 
bord.

Men med autopiloten sat til, kan man 
jo sagtens forlade styrehuset for at gå ud 
og rette på et sejl el. lign.

Kystvagten spørger, hvorfor jeg ikke 
har kaldt kystbevogtningen, og jeg for-
klarer ham, at VHF-antennen ligger i 
vandet, og at det jo for resten var fore-
gået stille og roligt, så vi havde sådan set 
ikke brug for hjælp.

Desuden er Sleipner et stærkt skib, vi 
tog ikke vand ind, og selv om det selv-
følgelig var ubehageligt, var der hverken 
fare for skib eller besætning.

Efter en hård arbejdsdag, får besæt-
ningen ‘stumperne’ bjærget op på 

dækket, og sejler skibet til værftet i Gil-
leleje, hvor riggen bliver sat nødtørftigt i 
stand, og for resten kan Sleipner sejle på 
den planlagte tur kun forsinket en enkelt 
dag til om lørdagen.

Det hører med til historien, at for-
sikringen (Codan) ikke vil dække 

skaderne, da ‘skibet jo kun har været ude 
i dårligt vejr’. Det dækkes ikke.

Var Sleipner enten kæntret, grundstødt, 
kollideret eller ramt af  et lyn, havde for-
sikringen dækket!”

Efterfølgende har Ole Graff 
gjort sig disse tanker:

For det første vil jeg ændre proceduren 
for forsejlene. De må ikke ligge i finke-
nettet, men skal enten hænges op i faldet 
eller surres oven på sprydet, så de ikke 
kan blive fyldt med vand.

For det andet vil jeg ikke sejle ud uden at 
have hørt en rigtig vejrmelding fra DMI.

Af  skade bliver man klog – sjældent rig!
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MARTHA’s besætning, instruk-
tion, organisation m.m.
Den pågældende sejlads var en “ung-
domstur”, hvor unge foreningsmedlem-
mer vederlagsfrit, skulle sejle med skon-
nerten i en uge.

Der kom 15 nye besætningsmedlem-
mer om bord i Frederikshavn i løbet af  
den 10. juli.

Skipperen og styrmanden havde væ-
ret med på den forrige tur. Af  de 15 nye 
besætningsmedlemmer havde de 8 været 
med på ture i de foregående år, nogle på 
mange ture og andre på enkelte ture. For 
de øvrige 7 besætningsmedlemmer var 
det deres første tur med MARTHA.

På et fællesmøde om eftermiddagen den 
10. juli, inden afsejling, blev besætningen 
opdelt i vagthold, og skipperen gav en 
generel instruktion om skibet og vagt-
hold. Han meddelte, at der senere ville 
blive givet instruktion i redningsveste og 
pumpegrej.

Der blev ikke senere givet en samlet 
instruktion om redningsveste og pumpe-
grej, men i forbindelse med afsejlingen 
viste en af  de mere erfarne besætnings-
medlemmer “de nye”, hvorledes man 
ifører sig en redningsvest.

Der fandtes ikke om bord nogen plan el-
ler organisation for, hvorledes besætnin-
gen skulle håndtere en krisesituation, og 
der blev ikke øvet nogen form for hånd-
tering af  en sådan situation – bjærgning 
af  sejl, brug af  pumpemateriel, rednings-
flåder m.m., inden afsejlingen fra Frede-
rikshavn.

Det fremgår af  flere af  besætnings-
medlemmernes forklaringer under søfor-
klaringen, at de i løbet af  aftenen, hvor 
der kom mere og mere vand i skibet, føl-
te sig særdeles usikre, og at de ikke vid-
ste, hvad de skulle gøre for at bidrage til 
håndtering af  situationen. Det fremgår 
også af  forklaringerne om hændelses-
forløbet, at der ikke fra skipperens side 

foregik en egentlig styring og organisa-
tion i forbindelse med  pumpearbejdet 
og redningsforanstaltningerne.
Bl.a. blev der ikke givet ordre om at iføre 
sig redningsveste, før redningsfolkene 
kom om bord og fik dette iværksat. Der 
blev heller ikke iværksat en organiseret 
undersøgelse af, hvor vandet trængte ind 
i skibet.

Opklaringsenheden mener, at 
forberedelserne for den omhandlede tur har været 
utilstrækkelige. Med en besætning på 15 unge 
mennesker, hvoraf  de 7 aldrig før havde sejlet 
med MARTHA, og i øvrigt ikke havde sej-
ladsmæssig erfaring, og hvor det for de øvriges 
vedkommende var tale om ugesejladser for et eller 
flere år siden, burde der have været gennemført 
en grundig introduktion af  skibet og dets udstyr, 
inden skibet forlod havn.

Dette var især relevant i dette tilfælde, fordi 
man startede med en aften/nat sejlads, hvor der 
var varslet dårlig vejr.

Opklaringsenheden mener endvidere, at skip-
perens håndtering af  den kritiske situation var 
mangelfuld. Der blev ikke organiseret effektivt 
pumpearbejde og ikke gjort noget effektivt for at 
lokalisere og eventuelt stoppe lækagen. 

Der blev heller ikke iværksat forberedelser til 
brug af  redningsmidlerne.

MARTHA’s sejlads den 10. juli
Kl. ca. 18.00 var alle sejl undtagen topsej-
lene sat, og kursen blev sat sydover, ca. 
170°. Der var god vind, vinden var ag-
ten for tværs om styrbord, og farten blev 
logget til 8 – 9 knob.

MARTHA krængede til bagbord, men 
ikke unormalt meget.

Kl. ca. 20.30 blev det klart, at der var 
en del vand i skibet. Det blev ikke taget 
alvorligt – blev betragtet som normalt.

Kl. ca. 21.00 blev det klart, at der var så 
meget vand i skibet, at det ikke længere 
kunne betragtes som normalt. Flere be-
sætningsmedlemmer opfordrede skippe-
ren til at starte pumperne, hvilket skete.

Kl. ca. 21.30 begyndte der at vise sig 

alvorlige problemer på grund af  vand i 
skibet og skibets bevægelser i søen. Vind-
styrken og bølgehøjden var øget. Der var 
problemer med pumperne, fordi snavs 
og løse genstande hele tiden tilstoppede 
filtrene på sugesiden.

Herudover blev dieselpumpens anven-
delse hæmmet af, at spædetragten var 
brækket af.

MARTHA fortsatte med uændret sejl-
føring og på uændret kurs.

Kl. ca. 22.00, hvor vandet i skibet fort-
satte med at stige, blev iværksat en span-
dekæde for at lænse vand fra storrum-
met. Skipperen besluttede at ændre kurs 
mod Grenå, hvilket bevirkede, at vinden 
kom mere tværs ind, og at krængningen 
til bagbord øgedes.

Sejlføringen blev holdt uændret.
Kl. 22.22 kontaktede skipperen Lyngby 

Radio og anmodede om pumpeassistan-
ce. Han oplyste, at der var vestlig vind, 
13 m/sek., at der ikke var fare, samt at de 
prøvede at nå til Grenå.

Kl. 22.50 oplyste skipperen til red-
ningsbåden fra Grenå, at de sejlede med 
vejret på kurs 144° for ikke at slingre for 
meget, samt at farten var 8,2 knob.

Kl. ca. 23.30 beordrede skipperen de 3 
forsejl bjærget.

Kl. ca. 23.45 var de første redningsfar-
tøjer fremme ved MARTHA. Det blæste 
nu 15 m/sek. og der var ca. 2 m høje 
bølger. 

MARTHA styrede ca. 150° med vin-
den. På opfordring fra redningsfolkene 
beordrede skipperen skonnertsejlet bjær-
get.

Baseret på afgang ud for Frederiks-
havn kl. ca. 18.00 og den til Lyngby Ra-
dio oplyste GPS position kl. 22.22 har 
MARTHA i dette tidsrum holdt en gen-
nemsnitsfart på 9,9 knob.

Når et ældre træskib har stor sejlføring i 
hårdt vejr, opstår der et søjletryk fra masterne 
og et modsat rettet træk fra vanter og stag. Dette 
giver vrid og træk i skroget, som kan føre til 

Skonnerten

MARTHA
forlis 

den 11 juli 2004

Udpluk af Opklaringsenhedens rapport om ”Marthas forlis”, udkommet den 8. november.
Opklaringsenhedens kommentarer er markeret med kursiv.
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utætheder mellem nådderne, især hvis kalfatrin-
gen ikke er fuldt ud vedligeholdt. Vandets tryk 
udvendigt på skroget vil yderligere presse værket 
mellem nådderne ind i skibet, især i de områder 
hvor nådderne er brede.

Opklaringsenheden mener, at skipperen for 
sent har reageret på den alvorlige situation.

Da det kl. ca. 21.00 blev klart, at der var 
kommet så meget vand ind i skibet, at situa-
tionen ikke længere kunne anses for at være 
normal, har MARTHA været på højde med 
indsejlingen til Limfjorden. Allerede på dette 
tidspunkt burde der, efter Opklaringsenhedens 
opfattelse, været taget beslutning om at søge mod 
havn med reduceret sejlføring eller for motor.

Opklaringsenheden mener endvidere, at 
MARTHA blev sejlet for hårdt, med for stor 
sejlføring i forhold til vindstyrken.

MARTHA’s vedligeholdelse
MARTHA’s vedligeholdelse er foretaget 
dels ved frivilligt arbejde af  Foreningens-
medlemmer og dels professionelt på for-
skellige værfter. 

I de senere år er det Hobro Værft, der 
har udført reparationer på skonnerten, 
altid efter nøje specifikation fra Forenin-

gen.
MARTHA var sidst på værft i Hobro 

ultimo 2003, hvor der bl.a. blev udskiftet 
planker i bagbords side, og hvor værftet 
kalfatrede de områder, hvor der var ud-
skiftet planker.

Indtil 2003 var MARTHA under Sø-
fartsstyrelsen tilsyn, og der blev afholdt 
periodisk hovedsyn hvert andet år. Sidste 
periodiske hovedsyn blev afsluttet i maj 
måned 2001, hvor Søfartsstyrelsen er-
klærede skonnerten for at være i tilfreds-
stillende stand. Herefter har Foreningen 
selv stået for tilsynet med vedligeholdel-
sen efter vejledning fra Skibsbevarings-
fonden.

Det er uomtvisteligt, at MARTHA un-
der sejladsen den 10. juli fik omfattende 
vandindtrængen gennem lækager i skro-
get, samt at der var alvorlige problemer 
med hensyn til at få pumperne til at fun-
gere, fordi sugefiltrene blev tilstoppet.

Filmen, som blev optaget under dyk-
kerundersøgelsen den 15. juli, er meget 
tydelig og viser flere steder med mangel-
fuld eller beskadiget kalfatring i nådder 
og stød.

Ved beddingsætningen den 18. juli 
konstateredes flere utætte nådder og stød 
på grund af  løsnet værk. Det var værst i 
styrbords side og slemt i fribordet agter.

Opklaringsenheden mener, at kalfatring 
er et håndværk, der kræver professionel eksper-
tise.

Hvis det udføres af  ikke-professionelle, i det-
te tilfælde Foreningens medlemmer, bør arbejdet 
nøje kontrolleres af  en professionel skibstømrer.

.....det (er) Opklaringsenhedens opfattelse, at 
skonnertens kalfatring har været dårligt vedli-
geholdt.

Det skal hertil bemærkes, at en del af  læka-
gerne kan være opstået under skibet ophold på 
bunden samt i forbindelse med bjærgningsopera-
tionen, men at dette ikke kan bortforklare, at 
der har været betydelige lækager, inden skibet 
sank.

Opklaringsenheden mener endvidere, at den 
indvendige rengøring af  skonnertens bund har 
været mangelfuld, og at der i forbindelse med 
vedligeholdelsen ikke har været tilstrækkelig 
opmærksomhed omkring den omstændighed, at 
en ren, indvendig bund er en betingelse for, at 
pumperne kan suge optimalt.

Opklaringsenhedens

Konklusion
MARTHA’s forlis skyldes primært lækager i skonnerten på 
grund af  mangelfuld og dårligt vedligeholdt kalfatring.

Lækagernes omfang blev forstærket, fordi skonnerten blev sejlet 
for hårdt.

Vandmængden i skonnerten blev til sidst så stor, at skonnerten 
kæntrede på grund af  manglende stabilitet.

Følgende omstændigheder har været medvirkende til forliset:
Skipperens beslutning om at afgå fra havn uanset det varslede 
dårlige vejr.

Dårligt fungerende pumpemateriel, hovedsagelig fordi filtrene 
blev tilstoppet på grund af  mangelfuld oprensning af  snavs og 
løse genstande i bunden af  skonnerten.

Skipperens sene reaktion på den alvorlige situation.

Find hele rapporten her: www.soefartsstyrelsen.dk

Opklaringsenhedens

Anbefalinger
Det anbefales Foreningen til Skonnerten 
Marthas Restaurering,
at der indgås aftale med et træskibsværft om en årlig 
kontrol af  MARTHA’s vedligeholdelse,
at Foreningen sammen med MARTHA’s faste skip-
pere udarbejder instruktioner vedrørende begræns-
ninger af  MARTHA’s sejlads i forhold til vejrforhol-
dene, herunder anbefalinger om
sejlføring, samt
at Foreningen sammen med MARTHA’s faste skip-
pere udarbejder en procedure for introduktion og 
øvning af  “nye hold” med hensyn til skonnerten og 
dens udstyr.

Det anbefales Søfartsstyrelsen,
at det vurderes, hvorvidt denne ulykke giver anled-
ning til at genindføre tvunget tilsyn med visse ældre 
fritidsfartøjer under 24 m.
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Forsikring med fordele
Dansk System Assurance formidler fordelagtig søkasko, ansvars- samt passageransvarsforsikring for med-
lemmer af Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME).

Forsikringen etableres med en konkurrencedygtig præmie samt en meget attraktiv bonusordning med op 
til 50% tilbagebetaling af kaskopræmien.

Ansvarsforsikring samt passageransvarsforsikring indgår ligeledes som en del af den samlede forsikring.

Forsikring for besætning skal tegnes særskilt og er ikke en del af forsikringsordningen.

Dansk System Assurance er uafhængig af forsikringsselskaberne og fremstår derfor alene som
vore klienters personlige forsikringsrådgiver. Vi varetager vore klienters interesser over for
forsikringsselskaberne, herunder forsikringsaftaler, præmieaftaler samt bistand ved opståede skader.
Ved at benytte Dansk System Assurance som forsikringsmægler, opnår vore klienter tidsbesparelser, således
at egne ressourcer kan udnyttes bedst muligt.

Dansk System Assurance
Forsikringsmæglere A/S

Allégade 14, 2000 Frederiksberg.  Tel:  33 79 60 60 Fax:  33 79 60 70
E-mail: dsa@systemassurance.dk

“Arbejdet på JENSINE skrider jævnt og 
støt fremad mod afslutning og afl evering 
til påske 2005”, er meldingen fra det 
Hartvigske værft på Langeland.

Skrogreparationen er færdig, alle 4000 
nagler er på plads og Jensine har fået 
sine markante vergangsstriber malet på 
de fi ne nye planker.

Arbejdet med apteringen kan også 
snart meldes færdigt  - der mangler i 
øjeblikket kabyssen og salonbordet.

Også i motorrummet skrider arbejdet 
godt fremad, som før beskrevet skal 
Jensine sejle videre med sin ‘gamle’ 
motor, og der arbejdes nu på at få den 
installeret, ligesom el-installationen er 
påbegyndt.

Alt tegner hermed til, at søsætning 
kan foregå som ønsket i februar måned.

Naglebeskuelse. Her står hun så, Jensine. Sat sammen af 4000 trænagler. 
Flot malet, og med vergangsstriber, der forresten er i hvid, lysegrøn og lak.

 
Nyt om 
nagler
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Træskibs Sammenslutningen (TS) har med vekslende hyp-
pighed været indkaldt til møder i Søfartsstyrelsen om sik-
kerhed og særlige vilkår for bevaringsværdige skibe.

I starten var vi vel fire fra TS der deltog, men efter at 
Sammenslutningen af  Mindre Erhvervsfartøjer (SME) 
blev stiftet, har de deltaget med yderligere to (i øvrigt gar-
vede TS-medlemmer). Endvidere er Skibsbevaringsfon-
den (SKBF) repræsenteret.

I lange perioder efter større ulykker eller andre særlige 
søværts problemer, har møderne været suspenderet – sidst 
på grund af  problemet ‘enkeltskrogede tankskibe’.

Nu har der så været møder igen, og det fremgår klart, 
at det er sidste udkald inden et revideret regelsæt løber af  
stabelen. 

Vicechef  Hans Christensen – der har siddet for bord-
enden i hele forløbet – går snart på pension, og sagen skal 
afsluttes. Det sidste møde er holdt.

Handlekraft er en god ting, men ikke nødvendigvis øn-
skelig hvis resultatet ikke er tilfredsstillende.

Vi så gerne et møde mere, med større lydhørhed for 
skibenes problemer. 

Det virker, som om Styrelsen har glemt, at baggrunden 
for møderækken var et politisk ønske - et påbud - om at 
sikre de historiske fartøjer et fortsat fremtid. Nu siges det 
uden omsvøb fra bordenden: 

Det drejer sig om at begrænse antallet af  fartøjer, der 
kan sejle under ‘Teknisk forskrift for skibe til særlige for-
mål’ (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe m.m.) - og 
det var ikke lige meningen.

Forløbet startede i begyndelsen af  90erne, hvor Styrel-
sen var på vej med nogle absurde tiltag, der ville forhindre 
en fortsat erhvervsmæssig brug af  de gamle træskibe. 

Det gav en del debat blandt andet i POLITIKEN, hvor 
TS lagde ud med et indlæg med overskriften: Vi skal be-
vare træskibsflåden (11. juli 91). Det mente sømanden 
Henry Maindal bestemt ikke i sin kommentar: Det gode 
ord hvorfor – Træskibene er utætte og våde og ikke 
noget at prale af (16. juli). 

Søfartsstyrelsen fulgte også op med debatindlægget Sik-
kerhed og træskibsflåden (18. juli), hvor det blev afvist 
at “Søfartsstyrelsens regelmageri for tiden systematisk 
ødelægger økonomi og konkurrenceevne for træskibene” 
som var udsagnet fra TS. Sluttelig fulgte Ole Crumlin Pe-
dersen fra Nationalmuseet op med indlægget Pas godt på 
de gamle træskibe – Giv positiv særbehandling (31.
juli 91), der fyldigt – og vægtigt – besvarede spørgsmålet 
“hvorfor”.

Den samlede debat gav en politisk bevågenhed så højt 
oppe i systemet, at der blev gjort noget ved problemerne. 
De ovenfor omtalte møder startede i Søfartsstyrelsen, 
og det særlige regelsæt blev udformet til de fartøjer, der 
kunne opnå at blive erklæret bevaringsværdige af  Skibs-
bevaringsfonden.

Det er efterhånden længe siden, og der er al mulig grund 
til igen at efterlyse en ny politisk opbakning, der vil gøre 
noget for at bevare vores sejlende kulturarv. En kulturpo-
litisk vilje til at passe godt på de bevaringsværdige fartøjer 
og give en positiv særbehandling. 

Man kunne for eksempel starte med at fritage de be-
varingsværdige fartøjer for de netop pålagte udgifter til 
pligtige syn og genindføre synspligten for fartøjer over 15 
meter.

Pas på de gamle skibe – politisk opbakning ønskes 
– tal med din lokale politiker om problemet. Gør noget 
ved det. Der er ingen tvivl om, at befolkningen ønsker, at 
fartøjerne bliver bevaret, og det kan de kun ved at blive 
brugt på rentabel vis.

Arne Gotved
Formand for Træskibs Sammenslutningen 

Ny TS adresse:
TS sekretariatet v/Lisbeth Møller Andersen
Skattergade 30   
DK 5700 Svendborg

Tlf.  7023 4049  
e-mail: sek@ts-skib.dk

Politisk opbakning ønskes
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SKIBSBEVARINGSFONDEN 
orienterer

I løbet af  foråret 2005 udløber Skibs-
bevaringsfondens perspektivplan 2001-
2005, og Fonden sætter i den anledning 
et nyt udkast til perspektivplan til intern 
drøftelse. I den forbindelse vil Fondens 
virke og mål og midler blive drøftet. Selv 
om man naturligvis altid kan ønske sig 
fl ere penge, vil man aldrig kunne bevare 
alle fartøjer, så derfor er et af  kodeorde-
ne for debatten: prioritering. 

Det er også grunden til, at Skibsbeva-
ringsfonden har iværksat et projekt, hvor 
samtlige danske fartøjstyper beskrives 
historisk. 

Der er allerede nu udarbejdet en del 
beskrivelser af  fartøjstyper, bl.a. 3-mast-
skonnerter, jagter, kvaser, fyrskibe m.fl . 

Den historiske udredning skal sam-
menholdes med de i Danmark tilbage-
værende fartøjer af  alle typer, således 
at man kan fi nde frem til en egentlig 
grundstamme af  de fartøjer, man mener 
er realistisk at bevare. Skibsbevaringsfon-
den har ved en tidligere lejlighed skrevet 
til fl ere fartøjsejere og bedt dem lave en 
historisk beskrivelse af  deres fartøj, og 
desuden har vi i vort register historiske 
beskrivelser af  fl ere andre fartøjer. 

Med de historiske overblik som indled-

ninger, vil beskrivelserne indgå i en sam-
let dokumentation af  danske bevarings-
værdige fartøjer, således at alle bevarede 
fartøjer af  historisk værdi optræder i et 
samlet register med karakteristik og hi-
storie. 

Hvis det senere bliver økonomisk mu-
ligt, vil samlingen kunne udgives som et 
egentligt katalog på linje med Kulturarvs-
styrelsens temagennemgange af  fredede 
bygninger. Evt. vil det kunne lægges ud 
på Fondens hjemmeside som et netbase-
ret dokument. 

Skibsbevaringsfonden Perspektivplan 2005-2010

Skonnert MARTHA
Efter Skonnerten Marthas forlis har Søfartsstyrelsens Opkla-
ringsenhed udarbejdet en søulykkesrapport dateret den 2. no-
vember 2004. Den gennemgår hændelsesforløbet efterfulgt af  
en række undersøgelser af, hvorledes skibet har været hånd-
teret i perioden op til ulykken, herunder en gennemgang af  
korrespondancen mellem Foreningen til skonnerten Marthas 
Restaurering og Søfartsstyrelsen. Heraf  fremgår det, at ejeren i 
brev af  23. februar 2003 har anmodet om dispensation for syn 
af  skibet. I samme brev har foreningen anført, at “foreningen 
har indgået en aftale med Skibsbevaringsfondens konsulent i 
Jylland, ….., at han fremover vil føre tilsyn med skibet, samt 
vejlede foreningen i den fortsatte vedligeholdelse.”

Skibsbevaringsfonden har i den anledning følt, at det var 
nødvendigt at skrive til Søfartsstyrelsen for at præcisere Fon-
dens opgave i forhold ikke bare til Martha, men til alle skibe 
med status som bevaringsværdigt fartøj.

I brevet fremhæver Fonden, at det tilsyn, Fondens konsu-

lenter foretager, udelukkende har til hensigt at fastslå, hvorvidt 
vedligeholds- og istandsættelsesarbejdet opfylder de antikvari-
ske retningslinjer, som Skibsbevaringsfonden sætter for skibe 
med status som bevaringsværdigt skib. 

Det er vigtigt at understrege, at Skibsbevaringsfonden ikke 
har nogen tilsynsopgaver, der har med skibes sødygtighed, 
tekniske eller sikkerhedsmæssige sider at gøre. Men Fondens 
konsulenter vil naturligvis, som en del af  det generelle vejled-
ningsarbejde overfor skibsejerne, pege på mulige uheldige kon-
sekvenser af  f.eks. manglende vedligeholdelse, idet dette i yder-
ste konsekvens kan have betydning for Skibsbevaringsfondens 
fortsatte engagement i et fartøj.

Den fulde ordlyd af  Skibsbevaringsfondens henvendelse til Sø-
fartsstyrelsen kan ses på Fondens hjemmeside 
www.Skibsbevaringsfonden.dk 
under rubrikken Skibsbevaringsfonden orienterer.



Marstal 
Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer

 Alle navigatøruddannelser
og

HF-Søfart

www. marnav.dk 
62531075

Rudkøbing Bådebyggeri  
& Riggerværksted

- et traditionelt træskibsværft

●  Bådebyggeri 
 Reparationer, nybygninger, ombyg-  
 ninger i træ og stål

●  Riggerværksted 
 Rigtegninger, stående og løbende rig-  
 gerarbejde

●  Havnesmed
 Beslagsmedning - maskininstallatio-  
 ner og totalløsninger

●  Savværk

www.baadebyggeri.dk

Havnepladsen 35,  5900 Rudkøbing
Tlf: 6251 1488   Fax: 6251 1487
rudkoebing@baadebyggeri.dk

Skagen Skipperskole
             - har du viljen, kender vi vejen !

● Skipperuddannelser

● Radiokurser

● Radarkurser

● ARPA-kurser

● ECDIS-kurser

● §-16 kurser

BANKVEJ 1 . 9990 SKAGEN
TELEFON: 98 44 33 44 . FAX  96 79 15 15

WWW.MARITIMVIDEN.DK
E-MAIL: SKAWSKIP@SKAWSKIP.DK

Vi tilbyder rådgivning - installation - service og salg
af maritim kommunikation og navigation.

VHF - MF
GPS Navigation
Navtex
Satcom
Vandtætte bærbare VHF radioer
AIS Automatic Identification System

Lopolight - Nye lanterner og navigationslys, 
Godkendt af Søfartsstyrelsen. Lavt strømforbrug. 
Levetid mere end 50.000 timer.

Nyt i Danmark. NOBELTEC
Integreret digital radar og GPS baseret på PC 
om bord. AIS, MARPA og ARPA . 
Trådløs LCD skærm. Passport worldcharts. 
 

 
 
Ring og hør nærmere

Asminderødgade 42A, 3480 Fredensborg
Tlf 4848 5133 fax: 4848 8309

info@prokyon.dk, www.prokyon.dk



En sikker samarbejdspartner !

Zodiac – en stabil
samarbejdspartner for rederier, 

fiskeskibe, militær,  offshore 
industrien og redningsstationer 

verden over. I mere end 50 år har 
Zodiac markeret sig ved at have et 

stort udvalg af materiel til eftersøgnings- og 
redningsopgaver.

Zodiac har et komplet program 
i Solas godkendte både fra 3,40 – 6,70 m.

Zodiac Solas godkendte redningsflåder 
fra 4 - 150 personer, tilbydes til 

alle nationaliteter.Kast over bord-, 
nedfirbare- og selvvendende 

redningsflåder – Zodiac har flåden der 
passer dit behov. 4 - 16 personers

flåder kan leveres i kompakte  firkantede 
og standard runde containere.

Hovedkontor:
Amager Strandvej 124
2300 København S
Telefon 3258 1615 - Fax 3258 1330
www.unisafe.dk - info@unisafe.dk

Servicecenter:
Perspektivvej 11
9900 Frederikshavn
Telefon 9843 1353 - Fax 9843 1453
www.unisafe.dk - raftservice@unisafe.dk

En sikker samarbejdspartner!








 Skibstømrerarbejde

Malerarbejde

Aptering

Glasfi berarbejde

Beddingskapacitet: 115 ton.

Erfaring i arbejde for 
Skibsbevaringsfonden

Lemvig Bedding ApS


