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Ro i butikken
Jeg har netop fået at vide, at Teknisk forskrift for passagerskibe til særlige formål (lystfi sker-

skibe, bevaringsværdige skibe m.m.) er blevet sendt til notifi kation i EU, og at Søfarts-
styrelsen forventer, at forskriften kan træde i kraft til juni 2005.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum for usikkerheden om, hvilke regler vore 
medlemsskibe skal følge. Dog... inde i bladet kan man i et læserbrev fra vice-

direktør Hans Christensen læse, at “der også i fremtiden vil være behov for, at sikkerheden 
løbende bliver forbedret, således at man undgår, at der opstår urimelige forskelle mellem “de gamle 
skibe” og tilsvarende passagerskibe”.

Dette synspunkt forstår vi for så vidt godt. Det er i alles interesse – også vores 
– at sikkerheden ombord på vore skibe er optimal. Men samtidig mener vi vel 

nok, at sikkerhedsniveauet nu er så højt, at der ikke er meget at komme efter. Efter 
mange års udvikling af  sikkerhedsniveauet kan man ikke med god samvittighed sige, 
at vore skibe er “usikre” eller “farlige”.

Det kan her være på sin plads at se på forløbet af  udarbejdelsen af  regler for 
vore skibe. Forhandlingerne om den tekniske forskrift startede i 1991, og i 

december 1995 kunne den første udgave af  forskriften træde i kraft.
Der gik to år, hvor forskriften fungerede. Så blev lystfi skerskibet Peder Wessel sejlet 
ned af  en norsk gastanker i november 1997, og fi re menneskeliv gik tabt. Opkla-
ringsenhedens anbefalinger efter ulykken afstedkom, at en revision af  forskriften 
blev påbegyndt. Arbejdet varede til december 2000, hvor anden udgave af  forskrif-
ten trådte i kraft.

Der gik imidlertid ikke mere end 11 måneder – frem til november 2001 – førend 
Søfartsstyrelsen varslede endnu en revision af  forskriften. Det er denne revi-

sion, der afsluttedes med et møde 1. september 2004, og som nu udmøntes i tredje 
udgave af  forskriften, der formentlig træder i kraft til juni.
Det vil sige, at i en 14 års periode – fra 1991 til 2005 – har der sammenlagt været ro 
på regelområdet i 2 år og 11 måneder. Resten af  tiden har der været forhandlinger, 
nye regler undervejs, og en vis usikkerhed om, hvad fremtiden måtte bringe af  nye 
påtvungne investeringer og mulige sejladsbegrænsninger.
Ikke ligefrem de mest optimale forhold at drive forretning under. Så selvom vi også 
fremover vil give prioritet til et højt niveau af  sikkerhed, kunne vi efterhånden godt 
tænke os en længere periode, hvor der var “ro i butikken”.

Vi har nu regler, der sikrer et højt niveau af  sikkerhed, og overordnet må vi 
sige, at vi kan leve med dem, selvom der er punkter, hvor vi har været rygende 

uenige med styrelsen og gerne havde set andre løsninger. Men der er også punkter, 
hvor vi har fået medhold, så jeg synes, at vi skal minde os selv om, at det er gået 
rimeligt godt. Der er lande, hvor der ikke fi ndes forståelse overhovedet for, at gamle 
skibe skal have lov til at sejle, og at vi har opnået acceptable forhandlingsresultater 
skyldes ikke kun, at vi har haft gode argumenter. Der har også fra Søfartsstyrelsens 
side har været vilje til at lytte til argumenterne, og man har forstået betydningen af  at 
bevare gamle skibe i sejlende stand.

Denne vilje og forståelse har især været udtrykt af  styrelsens vicedirektør Hans 
Christensen, der har været ansvarlig for regeludarbejdelsen lige fra begyndelsen 

i 1991. Når jeg nævner ham her, er det fordi han har varslet, at han går på pension til 
maj 2005. Dette er således det sidste nummer af  “Passagerfart” der når at udkomme 
inden da, og fra SME’s side skal der ikke bare lyde et “tak for kampen”, men også et 
“tak for positivt samarbejde”.

Ole Vistrup
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Niels Sindal er 
søfartspolitisk 
ordfører i 
Socialdemokratiet. 
Han er den første 
af en række 
politikere, vi i de 
kommende numre 
af Passagerfart vil 
stille spørgsmål om 
skibsbevaring, regler, 
vilkår mv. for SME-
skibene.

?Finder du, at det er lige så vig-
tigt at bevare og formidle søfartsna-
tionen Danmarks gamle fartøjer, 
som det er at bevare og formidle 
vore gamle bygninger, og mener du, 
at det er vigtigt, at Danmark som 
nation sikrer, at vi fremover kan se 
sejlende eksempler på vores mari-
time kulturarv?

“Jeg vil gerne starte med at 
sige, at jeg er meget positivt 
indstillet over for træskibene 
og for at bevare vores mari-
time kulturarv.

Jeg bor selv i Ærøskøbing 
og er tæt på vandet og på hav-

nemiljøet – og jeg ved, hvad 
de gamle skibe betyder for en 
havn og også for turismen. 
Her er jeg medlem af  Mari-
timt Center Ærø, og jeg er 
desuden aktivt involveret i at 
bevare “Samka”.

Hver gang det har været 
muligt, har jeg benyttet de 
gamle træskibe til mine kam-
pagner; og jeg forsøger at få 
mange forskellige politikere 
ud at sejle træskib, så de kan 
komme til at forstå værdien 
af  det, jeg taler for.

I sommer havde jeg Nor-
disk Råd med ude på en sejl-
tur.”

?Hvad mener du om det ‘gab’ der 
er imellem de mange ansøgninger til 
Skibsbevaringsfonden, og de penge, 
der rent faktisk er til uddeling?

“Ja, der burde bruges flere 
penge, men måske på en an-
den måde, eller tildeling efter 
en anden læst!

Jeg mener, at det er tiden til 
at diskutere, om midlerne bli-
ver fordelt rigtigt. 

Med det mener jeg for det 
første, at der bør sættes flere 
midler af  til stålskibe. Caroli-

neren “Samka” for eksempel.  
Men også den gamle ærøfær-
ge “Ærøsund” burde bevares 
for eftertiden, det er en af  de 
smukkeste færger, der har sej-
let i Danmark.

Med hensyn til fordelingen 
af  støttekroner til træski-
bene, skal vi nok til at se på, 
om det er rigtigt at bruge så 
mange penge på at bygge nye 
skibe, som man har gjort med 
“Meta” og “Jensine”. 

Når man fjerner hele det 
oprindelige skib, og der kun 
er en enkelt bundstok tilbage, 
mener jeg ikke længere, der 
er tale om skibsbevaring. Så 
er der tale om nybygninger. 
Og så var det vel bedre – og i 

øvrigt vel også noget billigere 
- simpelthen at tage tegnin-
gerne, eller evt. tegne skibet 
op, og bygge et nyt. 

Men spørgsmålet er, om 
det skal foregå for midler fra 
Skibsbevaringsfonden. 

Sådan som jeg ser det, må 
Skibsbevaringsfondens ar-
bejde bestå i at finde nogle få 
værdifulde og bevaringsvær-
dige skibe, der er i en sådan 
stand, at de rent faktisk kan 
bevares. Og, at der altså  er en 
så stor del af  det oprindelige 
skib bevaret, at ordet ‘skibs-
bevaring’ har en mening!

Samtidig mener jeg, at man 
skal overveje, om det er rigtigt 

Niels Sindal var opstillet til folketingsvalget d. 8. februar  
i Nyborgkredsen for Socialdemokratiet, hvor han blev 
valgt ind i Folketinget med  4911 personlige.

1986 - 94 Medlem af kommunalbestyrelsen i Ærøskøbing
1994 - 1999 Medlem af Europaparlamentet
1999 Socialdemokratietsartiets kandidat i Nyborgkredsen
Medlem af folketinget for Fyns Amtskreds fra 20. nov. 
2001

Niels Sindal:  
“ Ja, der burde bruges flere penge til 

skibsbevaring.  
Men måske på en anden måde,  

eller  
tildeling efter en anden  

læst!”
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at sprede midlerne ud på så 
mange skibe, som det er til-
fældet nu. Måske burde man 
samle kræfterne om nogle 
færre skibe, som så er helt i 
orden.

Jeg mener, at man burde 
bruge kræfterne på at holde 
“x” antal skibe i søen – og så 
sørge for, at de lever op til en 
høj standard, både vedlige-
holdelsesmæssigt, sikkerheds-
mæssigt og kulturhistorisk. 
Og man bør holde meget igen 
med at tage nye skibe ind.”

?Danmark er en søfartsnation. 
Danmark er en fiskerination. 
Danmark er et land, der geografisk 
og kulturelt orienterer sig mod ha-
vet. Dette giver sig mange forskellige 
udtryk. Den store interesse for – og 
deltagelse i – sejlsport er ét udtryk. 
Lysten til at komme ud på sunde 
og bælter for selv at fange sin torsk 
er et andet udtryk. Glæden ved, at 
gamle skibe og gamle havnemiljøer 
bliver bevaret, er et tredje udtryk.

En stor del af  danskernes fælles 
“kulturelle bagage” kunne favnes 
af  begrebet “Kystkultur”.

Hvad betyder kystkultur for 
dig?

“For mig betyder kystkul-
tur, at der rent faktisk findes 
en lokal kultur omkring hav-
nene og kysterne. At det fx 
er østersøfiskerne, der fisker 
i Østersøen – og altså ikke 
kæmpestore nordsøkuttere, 
der kommer ind og fanger 
fiskene. Og omvendt selvføl-
gelig.

Men kystkultur er også ind-
begrebet af  det at komme kø-
rende til en havneby; og først 
få øje på siloerne og havet, 
køre et smut ned om havnen 
og se, hvilke skibe der ligger 
ved kajen. Det samme gør sig 
gældende når man kommer 
sejlende, man ser havnen, og 
byen dukker op bagved.

Og der må vi jo se i øjnene, 

at en del af  vores smukke 
gamle havne er ved at blive 
lagt ud som boligområder. Nu 
kan man ikke længere få øje 
på havnebassinerne, fordi bo-
ligerne ligger “i vejen” - helt 
ude ved kajkanten.

Det startede i København 
med at man ødelagde Frihav-
nen, og så bredte det sig vi-
dere til Kalkbrænderihavnen, 
Islands Brygge og Kalvebod 
Brygge. Herfra har det bredt 
sig ud i landet, at havnene skal 
lægges om til boligområder.

Faktisk har jeg forsøgt at 
komme til at rådgive politi-
kerne i flere byer om den nye 
brug af  havnene. Det ønskede 
de ikke.  

I Faaborg er den gamle fi-
skerihavn heldigvis gået fri af  
‘nytænkning’.

I Nyborg kan man jo kun 
håbe, at de fortsat vil have 
skibe liggende i havnen.

?De bevaringsværdige skibe sejler 
på deres eget regelsæt – der bliver 
mere og mere omfattende i takt 
med, at passagerskibenes regelsæt 
bliver strammere og strammere – og 
der kommer flere og flere tekniske 
krav.

SME er helt enige i, at de beva-
ringsværdige skibe skal være sikre. 

Men skal skibene bevares på 
rimelig autentisk vis, kan der næ-
sten ikke presses mere udstyr ned i 
dem. Til gengæld ville sikkerheden 
kunne forbedres via bedre uddan-
nelse og management.

Hvad mener du om det?

“Det er selvfølgelig svært at 
svare på. 

Men faktisk har jeg haft 
drøftelser med Søfartsstyrel-
sen om, at de bør forsøge at 
undgå at være så rigide med 
hensyn til slavisk at følge de 
tekniske forskrifter, når det 
gælder de bevaringsværdige 
skibe.

De bevaringsværdige skibe 

bør kunne godkendes hver 
for sig – hvor skibsinspektø-
rerne på stedet bedømmer, 
hvilke tiltag der skal til for at 
gøre lige netop dette skib sik-
kert nok.

Hvordan er maskinkraften, 
hvordan kan man komme i 
flåderne, hvordan ser det ud 
med alt det tekniske.

Men spørgsmålet er vanske-
ligt at drøfte; og selvfølgelig er 
en ulykke som “Martha” med 
til at gøre det endnu vanskeli-
gere – også selv om Martha er 
et foreningsskib og ikke sejler 
under samme regelsæt som 
charterskibene.

For jeg kender også så me-
get til situationen omkring 
træskibene, at jeg ved, at nogle 
af  dem har for meget cement 
og for lidt tømmer i bunden 

– og det er et svært grundlag 
for en diskussion om sikker-
hed!”

?Det norske Fremskrittspartiet 
har indskrevet skibsbevaring i sit 
partiprogram. Kunne du forestille 
dig, at skibsbevaring også kommer 
med i Socialdemokratiets partipro-
gram?

“Jeg har i mange år arbej-
det hårdt for at få skibsbeva-
ring med i Socialdemokratiets 
program – og jeg vil fortsat 
arbejde for det.

Jeg kan tilføje, at jeg har 
haft uformelle drøftelse med 
kulturminister Brian Mikkel-
sen om skibsbevaring, og at 
jeg arbejder på at få et møde 
med ham om spørgsmålet.”

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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Ordentlig forboltning og dygtige håndværkere - 
din sikkerhed. 

Få gode skibstømrerråd af  
Frank Steinbeck - ejer af Havnsø Værft 

3. oktober 1947 udgav Han-
delsministeriet bekendtgø-
relsen angående “Forskrifter 
om bygning og ombygning af  
fiskefartøjer.” 

Denne udgivelse kan være 
SME-skipperen en evig kilde 
til viden, og den er en god re-
ference til  sanseoplevelsen og 
den kvalitative inflation ved 
nutidig træskibsbygning. 

Inflationen rammer hår-
dest i trækvalitet, forboltning, 
bjælke- og dækslagenes op-
bygning og kalfatring. 

Sjældent i tilpasning. 

Om langsgående kra-
veller under ruf  og 

dækshuse hedder det, at de 
fastboltes “ved spændbolte 
til klædningen”. Se lige efter 
at dit skib har surringsbolte 
fra kravellerne. De kendes 
som rundjern under dækket, 
imellem stikbjælkerne. Fra 
kravellen, gennem et spant og 
undersænket i øverste rang  i 
fribordet. De er en forudsæt-
ning for et tæt og stærkt dæk, 
idet de fastholder presset fra 
kalfatring af  dækket. Uden, 
vil kravel og rufkarm hurtigt 
presses indad i en jævn kurve, 
og varig tætning er umulig.

Bjælkelaget binder skrogsi-
der og dæk solidt sam-

men. Det skal, foruden sur-
ringsbolte, være opbygget  
med dækskraveller, egestyk-
ker på 2x2”, stemmet ned i 
bjælkerne, sådan at de dækker 
halvt under henholdsvis va-
terbord og dæksplanker. 

Vaterbordet forboltes til 
dæksbjælken ved mindst een 
stuvbolt. 

Vandrette knæ udføres i 

dag bedst i jern og galvani-
seres. De rækker over et par 
spanter og godt ud på hoved-
bjælkerne og sættes også på 
stikbjælker og i karmhjørner. 
Lodrette knæ findes i stærkt 
byggede skibe. Ved repara-
tioner erstattes bolte i knæ og 
vægere og skæres ikke bare 
over ved spantet.

Almindelige rufkarme eg-
ner sig slet ikke til at kal-

fatre op ad, hverken anbragt 
ovenpå eller lagt  inden for 
bjælker/ kraveller. 

Alle karme skal være af  eg, 
mindst 75 mm tykke, og fast-
boltes med gennemgående 
bolte til bjælker og kraveller. 
Et ruf  eller styrehus skal altså 
sættes på en karm, tømret 
sammen og boltet til bjælke-
laget.

Om dækket siges det: 
Midtskibs planker skal 

være mindst 6 meter. Der skal 
være mindst to bjælker imel-
lem stød i naboplanker, og 3 
planker mellem stød på sam-
me bjælke.

Bekendtgørelsens ord om 
stødfordeling og forboltning 
af  klædning er fyldig, og bør 
læses af  SME-skipperen. 
Forvent som minimum en 
stubbolt for hver meter ved 
plankeskift. Spigere alene er 
uholdbart.

Eftersyn af  spigere i bun-
den foretages professio-

nelt ved, at der årligt foretages 
stikprøver i bundens klædning. 
Uden forhåndskendskab til 
skibet, kontrolleres spigerne 
styrbord og bagbord i agter-
stævnens spunding, de neder-

ste 3-4 planker under moto-
ren og i forstævnen. Desuden 
enkeltvise i lasten og højere 
oppe, særlig i stødene. 

Cementproppen slås og 
krattes helt væk med en kort 
stærk syl og en hammer. Hvis 
sylen ikke ligefrem forsvinder 
i et mudderfyldt hul, slås spid-
sen ind ved siden af  spiger-
hovedet. Hvis dette bare fal-
der ud er sagen klar, hvis det 
kan rokkes med, skal spigeret 
trækkes ud med et par skrue-
trækkere mv. og erstattes. Når 
der bemærkes et dårligt spi-
ger, kontrolleres nabospigre-
ne og så fremdeles, indtil man 
opnår det helhedsindtryk, at 
plankerne sidder fast. 

Se til, at dette arbejde ud-
føres omhyggeligt. Det 

er ikke tilstrækkeligt at slå en 
dorn i cementproppen og 
lytte, om der svares af  jern, 
da et spigerhoved alene sva-
rer ligeså godt som et intakt 
spiger.

Et spigerhul uden spiger 
behøver langt fra at røbe 
sig ved at græde og kan 
sagtens være tæt- indtil 
du tager fire hårde søer i 
træk. 

Og så er det måske ikke alene. 
Eftersyn af  bundens fortøj-
ringer er en erfaringssag og 
byder på så  mange varianter, 
at det kan være nok for nu.

Ved reparation pindes alle 
gamle søm-, spiger- og bolte-
huller. Afskårne bolte drives 
ud og erstattes, og spigere 

trækkes ud. Gamle jernrester 
ødelægger på ret kort sigt 
træet. Sky ingen midler, f.eks. 
støvsuger, for at fjerne spåner 
og snavs ved reparationer. 

Der er før fremkommet 
svampefyldte klumper af  hug-
gespåner fra dæksreparationer 
dybt nede i skibet, og hvis det 
ikke ligger og samler råd, så 
ender skidtet i pumpen. 

Ved skandæksreparatio-
ner skæres nogle stykker 

skumgummi på båndsaven og 
klemmes i spantemellemrum-
mene mens arbejdet står på.

Opsøg og læs bekendtgø-
relsen. 

Hvorfor? 
Selv gamle folk, der egentlig 

synes de har set træskibe nok, 
har en lille djævel, der siger, at 
det alligevel kunne være sjovt, 
hvis der var den slags om 50 
år også. 

Det kræver, at vi husker tu-
sind års opsamlede viden.

Den er mellem linierne 
skrevet ned i 1947, da dansk 
træskibsteknologi var på det 
højeste til da. 

Den anden grund er, at med 
den viden er det nemmere at 
vælge den mest påkrævede  
vedligeholdelse her og nu. 

Den tredje grund er, at 
det bliver nemmere at vælge 
håndværkere.

Bekendtgørelsens §26 hed-
der “kalfatring og beg-

ning”. Den indleder næste og 
sidste afsnit - der kommer i 
Passagerfart nr. 7.

Kloge ord om

  Ordentligt forboltning
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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

Der bliver høvlet rundholter i Svendborg.
I den sidste tid har Ring-Andersen leveret topstang og bom 

til Fylla; ny stormast til Aron og ny bom til Freia. Næste op-
gave for høvlen bliver en ny stormast til Grethe Witting, der 
snart ankommer til Svendborg.

Rundholterne får otte gange Tonkin Lak, der er den be-
handling, man nu sværger til i Svendborg.

Efter første gang lak bliver der slebet, derefter er der ingen 
mellemslibning før næstsidste lag.

“Tonkinlakken trænger så langt ind i træet, at der ikke kom-
mer grå skrammer, hvis træet får et stød”, siger Peter Ring-
Andersen, der forhandler Tonkin-produkterne fra værftet:

“Tonkinlakken har vist sig at være nem at reparere, og den 
er stærkere og hærder flottere op end Benarolien.”

Nok til 14
Men nu kan et skibsværft jo ikke leve af  rundholter alene, og 
der har selvfølgelig været andre projekter i vinter.

Aron har fået skiftet en del planker, Amphitrite har fået en 
overhaling, Fylla er blevet gået efter i bunden og er i gang med 
apteringsarbejde, og den gamle politikutter Bjalfem har også 
været en tur på land og er blevet eftergået, så den er klar til at 
sejle til Spanien.

“Vi har haft nok til de faste 14 mand,” fortæller Peter Ring-
Andersen.

Tre af  de 14 faste er lærlinge, to voksenlærlinge og en ‘al-
mindelig’ lærling. Faktisk er der lige startet to nye lærlinge på 
værftet, én fra Agersø og en fra Århus; de er simpelthen flyttet 
til Svendborg for at få lærepladsen hos Ring-Andersen. Og 
der er rift om lærlingepladserne; værftet får henvendelser hver 
eneste uge fra både unge og lidt ældre, der gerne vil i lære på 
et værft, der holder traditionerne i hævd og som har et godt 
blandet repertoire af  alle former for skibstømrerarbejde.

Og som Peter Ring-Andersen siger: 
“Vi kan lave det meste her. De store opgaver byder vi selv-

følgelig også gerne på, men der er jo ikke så mange af  dem.
Så vi tager det, der kommer.”

Rundholter i 

lange baner

Tonkinlak - Le Tonkinois: 
Énkomponent lak, 
fremstillet af linolie og ki-
nesisk træolie (tungolie). 
Produceret i Frankrig 
siden 1906.  
Tonkinlak er kendt for 
suveræn vedhæftning og 
er elastisk, hvorfor den 
arbejder med underlaget. 
Den lakerede flade er 
slidstærk og meget robust 
over for temperatur- og 
fugtudsving, samt sol og 
salt.  
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Brobyggerier og vindmølle-
drift er kernen i Jørgen Holm 
Christensens forretning: Øre-
sund Bådservice.

Faktisk tog forretningen 
rigtig fat først i 90’erne under 
Storebæltsbyggeriet, hvor det 
var Jørgen H. Christensens 
skibe, der sejlede A/S Sto-
rebæltsforbindelsens tilsyns-
førende ud på kontrolbesøg 
under byggeriet. Desuden 
var det Øresund Bådservice, 
der havde tørnen med at sejle 
som vagtskib under bygge-
riet af  broen og passe gene-
ratorerne til de pumper, der 
holdt tunnelbyggeriet frit for 
grundvand.

Da Øresundsforbindelsen 
kom i gang nogle år senere, 

stod rederiet forrest i køen 
med velegnede fartøjer og 
kvalificerede folk; de fik også 
her entreprisen på sejlads med 
tilsynsførende for Øresunds-
konsortiet – ligesom det var 
tre af  Jørgen H. Christensens 
skibe, der sejlede som vagt-
skibe under byggeriet også i 
Øresund.

Vindmøller
Brobyggerier har selvfølge-
lig den indlagte “fejl”, at de 
bliver færdige. Men Øresund 
Bådservice har fundet sig 
endnu et kerneområde: drift 
af  vindmøller. 

Så i takt med, at skibene 
blev frigivet fra brobygge-
rierne, er de blevet sat ind i 

vagtordninger på de mange 
vindmølleparker, der skyder 
op både i danske og svenske 
farvande.

Og som Jørgen Holm Chri-
stensen siger: “Man regner 
med, at en vindmølle kan 
holde i 20 år, så det er rigtig 
mange års fast arbejde for de 
skibe, der sejler ingeniører el-
ler computereksperter ud, når 
der er noget galt.”

Foreløbig har Bådservicen 
alle seks skibe i fast charter 
for Energi E 2’s 72 vindmøl-
ler ved Gedser, 20 vindmøller 
ved København, syv møller 
ved Bergkvara i Sverige og 
ved Vestas vindmøller ved 
Esbjerg – alle på kontrakter 
på et til halvandet år.

Og med to store vindmøl-
leparker henholdsvis i Nord-
søen og ved Gedser på teg-
nebrættet, forventer Jørgen 
Holm Christensen, at hans 
flåde snart skal udvides yder-
ligere.

“Det går faktisk helt godt,” 
siger Jørgen Holm Christen-
sen – uden i øvrigt at ville ind 
på detaljer om, hvad det bety-
der opgjort i årsregnskabet.

“Vi kan faktisk kun undta-
gelsesvis lave noget ud over 
vores faste vagtplaner. Hvis 
det er en enkelt dag – og i nær-
heden - kan det måske lade sig 
gøre. Men ellers siger vi kun 
ja til større og længerevarende 
opgaver; og så tager jeg ud og 

           Øresund Bådservice:

        Speciale i broer og vindmøller
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køber et skib til opgaven,” si-
ger Jørgen Holm Christensen, 
der for resten også forventer at 
komme med, når Øresundskon-
sortiet forventeligt går i gang 
med Femernbæltforbindelsen.

En mands firma
Øresund Bådservice er ejet og 
drevet af  Jørgen Holm Chri-
stensen. Det er Jørgen, der ta-
ger telefonen; det er Jørgen, der 
udregner tilbuddene; det er Jør-
gen, der udskriver fakturaerne, 
det er Jørgen, der har kontak-
terne – og det er for resten også 
Jørgen Holm Christensen, der 
rykker ud og afløser på skibene, 

hvis nogen er syge eller forhin-
drede og det brænder på.

I alt er der 16 mand ansat 
på rederiets skibe; alle sejlende 
medarbejdere. Dog kommer der 
en ‘dame’ en gang om ugen og 
konterer bilag og holder lidt or-
den på papirerne.

Til spørgsmålet om, hvorfor 
Øresund Bådservice er medlem 
af  SME, svarer Jørgen Holm 
Christensen, at han for det før-
ste fik et rigtig godt tilbud på 
forsikring.

“For det andet ved man aldrig, 
hvad der kan ske, og hvis jeg 
skulle komme ud i fx en retssag, 
vil SME kunne hjælpe mig.”

Øresund Baadservice ApS har eksiste-
ret siden 1990, baseret på en idé om, at 
der er behov for at kunne lease/chartre 
skibe til transportopgaver over vand. 

Visionen viste sig at være rigtig, og sel-
skabets første opgaver bestod i at trans-
portere folk og materiel til og fra Store-
bæltsbroen og siden Øresundsbroen. 

Selskabet er i dag vokset til en størrelse, 
hvor det er muligt at varetage mangear-
tede opgaver som f.eks. vagtskibsopga-
ver, transportopgaver, miljøopgaver og 
andre opgaver, som typisk kræver trans-
port over vand. 

           Øresund Bådservice:

        Speciale i broer og vindmøller
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Det gode 
skibsprojekt 

“Loa” 
har just sagt 
velkommen 
til sponsor 
nummer 85 

og har rundet 
de første 6 

mio. kroner i 
sponsorstøtte

Med flair for fonde
I Aalborg er de godt i gang 
med et projekt, der nok er 
værd at lægge vejen forbi.

Restaureringen af  det gode 
skib “Loa” er interessant på 
flere forskellige måder – må-
ske er det mest opsigtsvæk-
kende i virkeligheden, at det 
rent faktisk lader sig gøre.

At sponsorkronerne efter 
en lidt sløv start nu ruller nok 
så fornøjede ind, at sponsor 
nr. 85 netop har meldt sin an-
komst, at der er penge fra Er-
hvervsministeriet, fra Under-
visningsministeriet, fra store 
og små fonde, at kommunen 
har stillet en værftsgrund 
til rådighed – og at en lang, 
lang række virksomheder har 
sponsoreret alt fra kranhjælp, 
sikkerhedssko, værktøj, an-

noncer i dagspressen, ud-
formning af  logo osv. osv.

Er en situation, man kunne 
onde ethvert ordentligt skibs-
projekt.

Hvad gik godt?
Vi har spurgt formand for 
Loa’s fondsbestyrelse, Steen 
Bjerre, hvad det er, “de har 
gjort rigtigt”:

“For det første har vi over-
skuet projektets størrelse fra 
start af; og vi har hele tiden 
arbejdet ud fra, at det var et 
stort projekt.

Og så greb vi det sådan 
an, at vi fik alle rammerne 
på plads, før vi groft sagt be-
gyndte at slå søm i.

Faktisk startede vi i 2001 
med at danne et præsidium, 

der skulle være spydspidserne 
i vores arbejde. Nogle blev 
valgt som ‘galionsfigurer’, 
mens andre blev valgt, fordi 
vi vidste, at de ville være me-
get aktive. Samtidig sikrede vi 
os, at vi havde opbakning fra 
kommunen, da hele projektet 
ellers nemt ville komme til at 
foregå op ad bakke.

Med borgmesterens opbak-
ning, bl.a. ved at han person-
ligt er medlem af  præsidiet, 
foruden en kontant støtte fra 
Folkeoplysningsudvalget på 
500.000 kr., var kommunens 
positive indstilling på plads 
– og kommunen har da også 
senere i forløbet stillet værfts-
grunden til rådighed for pro-
jektet. Det var desuden et in-
ternt mål, at projektet skulle 

have skaffet tre millioner 
kroner, før selve arbejdet med 
skibet gik i gang; et mål der 
blev nået i løbet af  2003.”

Barkentine
Skibsbevaringsfonden er end-
nu ikke blevet søgt om støtte, 
simpelthen fordi det kræver et 
meget stort dokumentations-
arbejde, som projektet endnu 
ikke har haft mulighed for at 
bruge sine kræfter på.

Desuden har projekt Loa 
en lille planlagt deviation i 
forhold til skibets oprinde-
lige udseende, som nok vil 
kunne få panderynkerne frem 
i skibsbevaringskredse.

Mens skibet er født som 
almindelig tremastet fore-
and-aft skonnert - for resten 

Billedet stammer fra årsskiftet 
2004/05. Konstruktionen over skibet 
er begyndelsen til et tag over værftet. 
Det kommer på plads, når dækket er 
bragt tilbage fra dets midlertidige 
ophold. Herefter bliver spærene  
betrukket med presenning/sejldug, 
der vil kunne fjernes, når vejret atter 
bliver lyst og varmt.
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den eneste tilbageblevne med 
klipperstævn – er det nu pla-
nen at rigge den op som bar-
kentine.

“Fordi det er meget flot og 
spektakulært. Og fordi der 
er meget mere udfordring i 
at sejle den,” forklarer Steen 
Bjerre. Han tilføjer, at der 
har været mange barkentiner 
i Danmark, men at der ikke er 
nogen bevaret; og at Loa der-
med bliver Danmarks eneste 
barkentine.

Så langt så godt
Den 23. oktober 2003 klok-
ken 07.30 bugserer Aalborg 
Havn Loa fra Skudehavnen til 
arbejdsområdet mellem bro-
erne i Nørresundby.

Klokken 19.45 er Loa sat 
på land, og projektet er klar til 
næste fase:

Restaureringen.
Først i 2004 oprettes Tall 

Ship Aalborg Fonden, der er 
den institution, der skal eje 
og drive skibet. Og i marts 

måned bliver den første med-
arbejder ansat, projektleder 
Herluf  Stærk Christensen.

Nu er der endelig gang i det 
‘rigtige arbejde’, der i første 
omgang går ud på at få etab-
leret værftet rundt om Loa, få 
stilladser opstillet og få skibet 
spulet rent efter 30 års oplæg-
ning – tre ture på bunden og 
to forliste restaureringsfor-
søg.

Som Herluf  siger: “Værftet 
bestod kun af  seks tomme 
containere. Vi skulle skaffe 
alt, hvad der hører til et værft. 
Om ikke gratis – så i hvert 
fald meget billigt!”

I den anden ende arbejdes 
der ihærdigt på at få flere pen-
ge ind, og det resulterer i, at 
Friluftsrådet bevilger 500.000 
i marts måned – efterfulgt af  
en million fra Undervisnings-
ministeriet i april.

Dækket af
Der bliver ansat flere skibs-
tømrere, og midt på somme-

ren 2004 passeres en ny mi-
lepæl, da Loa’s nye køl bliver 
lagt. Arbejdet med at skifte 
spanter fortsætter, og der 
bliver installeret en dampma-
skine til svedekisten.

Da dæksbjælkerne egentlig 
var blevet udskiftet i nødven-
digt omfang – dækket er for 
resten rimeligt nyt, og skal 
genbruges – viste det sig, at 
bjælkevægeren var dårlig; og 
her blev der opfundet en helt 
ny arbejdsgang.

Den dårlige bjælkevæger 
blev forsigtigt hugget bort, 
så bjælkeenderne blev frie, og 
så blev hele dækket forsigtigt 
løftet af  i et stykke.

De seneste meldinger fra 
Loa Værft er, at den nye bjæl-
kevæger er ved at være færdig, 
og at de i løbet af  et par uger 
får lagt et nyt kølsvin i stål 
og derefter lægger dækket på 
plads igen.

Herefter skal skibet dæk-
kes over med et tag, så resten 

af  arbejdet kan komme til at 
foregå i tørvejr.

To år mere
De videre planer er, at skroget 
bliver færdigt her i løbet af  
sommeren, hvorefter arbejdet 
med apteringen skal i gang, og 
at Loa er færdig og sejlklar i 
løbet af  et par år.

“Afhængigt af, hvordan det 
går, og hvor mange penge 
vi kan skaffe,” understreger 
Herluf. 

Frem til i dag har projektet 
skrabet 3 millioner sammen 
i gode danske kontante kro-
ner og yderligere 3 millioner 
i naturalier – og der skal for-
mentlig skaffes ca. 3 millioner 
mere i kontanter for at få skib 
og projekt gjort færdigt.

Med hensyn til, hvad skibet 
skal bruges til, er planerne ikke 
helt på plads, men det skal 
godkendes som øvelsesskib og 
sejle med rigtig mange men-
nesker fra Aalborg, fra hele 
regionen og fra Danmark.

Sådan så “Loa” ud, da hun blev trukket op af vandet 
den 23 oktober 2003. Køl og kølsvin skulle skiftes, mens 
mange af spanterne var gode ligesom  vejrdækket kunne 
genbruges. Skibet er ‘tomt’ indvendigt, ingen maskine, 
ingen aptering.


NJ Service

Aut. Isolationsmåling

♦ Nyinstallation
♦ Radio / Navigation
♦ Batteri
♦ Forsyningsanlæg
♦ Tavler
♦ Automation
♦ Projektering m.m.

+45 2040 7670

v/ Nicolai Johansen
Maglehøjvej 7

3300 Frederiksværk

NJ.Service@mail.dk
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Stramning af regler for aerosolanlæg

Af Søren Vestergaard, rektor 
Marstal Navigationsskole

Efter det politiske forlig om 
regeringens søfartspolitiske 
vækststrategi blev det klart, at 
der fremover skal udbydes en 
“konventionsskibsførerud-
dannelse”.  

Det vil i princippet sige, at 
man uddanner en skibsfører, 
som opfylder STCW-konven-
tionens krav og ikke mere.  

Konventionens beskrivelse 
af  de enkelte emner giver dog 
rigeligt rum for fortolkning, 
så vi er sikre på, at vi inden for 
de rammer kan lave alle tiders 
skibsføreruddannelse.

Et krav i den politiske aftale 
er endvidere, at der skal være 
afstigningsmuligheder under-
vejs i uddannelserne, så den 
NYE skibsføreruddannelse, 
som starter allerede den 10. 
januar, får et helt nyt udse-
ende.

Og hvad er det så, der er 
nyt?

Ja i forhold til den seneste 
udgave af  skibsføreruddan-
nelsen, som kaldtes senior-
offi cer (skibsfører), så er der 

sket det, at kravet om gymna-
sialt adgangsniveau er fjernet.

Desuden er uddannelsen 
blevet streamlinet, så man 
uden problemer kan stige af  
og på undervejs med forskel-
lige niveauer af  navigatørud-
dannelse, dvs kystskipper, 
styrmand og sætteskipper.

Den tredje nyhed er, at der 
ikke er krav om sejltid som 
styrmand imellem sætteskip-
pereksamen og skibsførerud-
dannelse.

Og endelig er den fjerde ny-
hed, at uddannelsen er forkor-
tet med et halvt år. Det ligner 
måske en mærkværdighed i en 
verden, hvor man generelt ef-
terspørger mere uddannelse, 
men den del, som er fjernet 
i forhold til den nuværende 
uddannelse, er udelukkende 
et projekt og en række korte 
efteruddannelseskurser, som 
primært sigter på specielle 
skibstyper, og som man selv-
følgelig kan tage ved siden af, 
hvis man får brug for dem.

Det skal understreges, at ju-
nioroffi cerer har en lidt anden 
indgang til denne uddannelse 
end sætteskippere.

Årsagen er, at junioroffi ce-

rerne ikke, som folk med sæt-
teskippereksamen, har mulig-
hed for at blive førere. Derfor 
er der emner, som mangler i 
deres uddannelse i forhold til 
sætteskipperne, så vi tilrette-
lægger et specielt forløb for 
dem, så de kommer op på 
niveau.  

Det kan være lidt hårdt, 
men vi kan godt klare det i 
løbet af  et år.  

Uddannelsen er altså pri-
mært lavet til at gå via sætte-

skipperuddannelsen, og det 
er egentlig ikke meningen, at 
junioroffi cererne skal denne 
vej, men der var i den politiske 
beslutning i juni et klart krav 
om, at det skal være muligt at 
skifte spor fra den duale ud-
dannelse til singleuddannelse.

NY skibsføreruddannelse igen - igen

Opgradering af uddannelsen?
Marstal Navigationsskole 
giver mulighed for at stå på 
og stå af efter behov.

Indtil 24. november 2004 har 
det været lovligt at installere 
aerosolanlæg som erstatning 
for de forbudte halonanlæg 
i alle skibe under 45 meters 
længde; altså også i SME-ski-
bene.

Men med et nyt EU-direk-
tiv, er reglerne blevet ændret, 
fordi det viste sig, at der ikke 
fi ndes RAT-godkendte aero-
solanlæg.

Efter 24. november 2004 
kan skibe godkendt til sejlads 
med mere end 12 passagerer 
ikke længere få godkendt an-
læg med aerosol som brand-
slukningsmedium i anlæg til 
beskyttelse af  maskinrum-

met. Det gælder alle typer for 
skibe, altså også skibe til sær-
lige formål.

Der er endvidere blevet 
strammet væsentligt op på 
reglerne for installationen af  
anlæggene.

Vi har spurgt skibsinspek-
tør Per Rasmussen, Søfarts-
styrelsen, hvad der nu sker 
med de SME skibe, der på 
lovligt grundlag har fået in-
stalleret et aerosolanlæg efter 
de gamle regler, før 24. no-
vember 2004.

Svaret er,  at de fortsat kan 
sejle med aerosolanlægget, 
installationen skal dog leve 

op til de noget strengere krav 
med hensyn til mængden af   
brandslukningsmediet (gram 
aerosol/m3 maskinrum).

For de, der endnu ikke har 
fået skiftet halonen ud, er der 
inden for det sidste halve år 
kommet to nye godkendte 
produkter på markedet: No-
vec 1230 og FS 49 C 2.

Begge produkter er luftar-
ter, der direkte kan erstatte 
halonen. De fylder kun ca. 
30 pct. mere end halon, og 
kræver altså kun en mindre 
forøgelse af  fl askerne; brand-
meldeanlæg, overvågning og 
udløsersystem kan benyttes, 
som de er.

Dog skal man påregne, at  
der skal afholdes en trykprøve 
af  de gamle halonfl asker, hvis 
den sidste trykprøvning ligger 
mere end 5 år tilbage.

Det er er også en mulighed 
at installere et sprinkleranlæg, 
som kan gøre det ud for det 
foreskrevne faste brandsluk-
ningsanlæg til beskyttelse af  
maskinrum.

“Vejledning om fastinstal-
lerede brandslukningsanlæg 
med aerosoler som sluknings-
middel”, kan fi ndes på Sø-
fartsstyrelsens hjemmeside: 
www.soefartsstyrelsen.dk.
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I forbindelse med byggeriet af  
Operahuset blev der indgået et 
politisk forlig, hvor Københavns 
Kommune forpligtede sig til at 
sørge for, at operagæsterne  kan 
ankomme tørskoede og uden 
trafikkaos til Dokøen.

Vi skrev i PASSAGERFART 
nr. 3, at broen allerede var sendt 
ud i arkitektkonkurrence. 

Denne er også gennemført; 
men nu tyder alt på, at vejforbin-
delsen kommer til at løbe under 
havnen. I en tunnel.

Det skal siges, at det dog ikke 
er endeligt besluttet. Men den 
2. februar indstillede Bygge- og 
Teknikudvalget i Københavns 
Kommune, at der arbejdes vide-

re med operaforligets havnefor-
bindelse i form af  en højklasset 
tunnel, og at der gives en anlægs-
bevilling på 6 mio. kr. til forbere-
delse af  projektering og udbud.

Desuden blev det indstillet, at 
der bevilges penge til en opluk-
kelig stibro for cyklister og fod-
gængere mellem Havnestad og 
Havneholmen med et gennem-
sejlingsfag på 35 m.  udført som 
ét svingfag.

Pt. ligger begge sager til be-
slutning i Økonomiudvalget  og 
i Borgerrepræsentationen i Kø-
benhavns Kommune.

Vi følger sagerne.

Operabroen blir’ en tunnel

Foto : w
w

w.schm
idtaps.com
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Skibsnavne

     - historisk set
Graver man lidt tilbage, er der næsten altid en rigtig god 
grund til, at skibet hedder “Havet”, “Ida Maya” eller 
“Promillen” for den sags skyld.

Og faktisk har skibsnavne i de sidste århundreder så 
at sige afspejlet samfundet, religionen og slægtsbån-
dene. 

Erik Kromann, museumsinspektør på Marstal Sø-
fartsmuseum, giver denne gennemgang:

“Går man helt tilbage til 1600tallet, havde mere end 
en tredjedel af  danske skibe religiøse navne; foruden 
navne som blev anset for at kunne bringe skibet lykke 
på rejsen, så som “Haabet”, “Fortuna” og “Enighed”. 

I 1700tallet kommer der to nye navnekategorier ind, 
dels pigenavne, og det er selvfølgelig datidens sammen-
satte pigenavne som “Anna-Katarina” osv., og dels fa-
milierelaterede navne som “De to brødre”, “De sytten 
Søskende”, osv..

Hundrede år efter, i 1800tallet, er pigenavnene helt 
oppe på 40 pct. af  skibene, og har således tilkæmpet 
sig pladserne fra de religiøse navne, der nu er helt nede 
på 3 pct. 

Der er for resten også fem pct. af  skibsnavnene, der 
er drengenavne, så den med at skibe har pigenavne hol-
der altså ikke!

“Hans”, “Peter”, “Andreas”, “Jørgen Olsen”, er nogle 
af  navnene fra denne periode. Endelig er der kommet 
en del skibe med navne som “Energi” og “Dyden” - 
altså navne, der afspejler skibets gode egenskaber, (eller 
ejerens ønsker for skibet).

Sammensatte navne
Næste store spring sker i starten af  1900tallet, hvor 
familienavnene som “To Brødre” osv. stort set er for-
svundet, mens de mere ‘neutrale’ stednavne nu navngi-
ver hvert fjerde skib. 

Pigenavnene holder fortsat stand, mens nordiske 
guder som fx “Freia” nu lægger navn til seks pct. af  
danske skibe.

I 1960 er billedet præget af  de store rederiers flåder, 
der kommer til at tælle tungt. De største kategorier 
er fortsat pigenavne og stednavne, og drengenavnene 
udgør for resten hele 12 pct. af  danske skibsnavne i 
1960.

Efter krigen opstår der i øvrigt en ny form for skibs-
navne, hvor især coasterskippere opkalder skibet efter 
alle børnene, og ‘opfinder’ et sammensat navn med alle 
børnenes forbogstaver.

“Tokido” er for eksempel sammensat af  Tove, Kir-
sten og Dorthe, men der findes mange eksempler.

Skal der peges på de meste anvendte skibsnavne igen-
nem tiden, er det “Haabet” – i forskellige afskygninger 
og “Emanuel”.”
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Læserbrev til Passager-
fart, 28. januar 2005.

I Sammenslutningen af  Min-
dre Erhvervsfartøjers (SME) 
blad fra december måned 
stilles der i overskriften til 
lederen følgende spørgsmål: 
Vil gamle skibe stadig sej-
le i 2014? Anledningen til 
spørgsmålet er de problemer, 
som forventes at opstå i for-
bindelse med gennemførelsen 
af  de ændringer af  regule-
ringen, der i løbet af  dette år 
kommer til at gælde for skibe 
til særlige formål. 

Ingen kan som bekendt 
forudsige hvordan fremtiden 
vil forme sig, men i det om-
fang Søfartsstyrelsen har ind-
flydelse på udviklingen, så vil 
de “gamle skibe” også eksiste-
re i 2014 og i tiden derefter.  

Bevaringsværdige skibe, og 
den erhvervsmæssige niche 
disse skibe udnytter, er en del 
af  det maritime Danmark. Et 
af  de karaktertræk, der er med 
til at gøre dansk søfart til no-
get særligt,  er dansk søfarts 
glorværdige historie. Udbre-
delsen af  et bredt kendskab 
til søfartens historie er med til 
at styrke erhvervets identitet, 
og dermed til at fremhæve 
søfartens betydning for Dan-
mark. Dansk søfarts historie 
kan næppe formidles bedre 
end ved at se og sejle med 
de “gamle skibe”, og opleve 
hvordan disse fortsat funge-
rer i meningsfyldte aktiviteter.  

I lederen fremføres føl-
gende synspunkt: “Tydeligvis 
skal “myndigheds-Danmark” 
til stadighed mindes om, at 
folket vil have “gamle skibe”. 
Da “myndigheds-Danmark” 
formentlig først og fremmest 
er møntet på Søfartsstyrelsens 
vil vi svare her.  

Søfartsstyrelsen deler op-
fattelsen, at “folket vil have 
de gamle skibe”. Styrelsen har 
dog samtidig den opfattelse, 
at “folket” tillige forventer, 
at en offentlig myndighed har 
fastsat et forsvarligt grundlag 
for sikkerheden ombord i ski-
bene, når disse bliver anvendt 
erhvervsmæssigt.

Det er Søfartsstyrelsens op-
gave at sikre, at den offentlige 
regulering af  sikkerheden og 
sundheden om bord i danske 
skibe er på et tilfredsstillende 
niveau. De “gamle skibe” er 
ikke undtaget denne regule-
ring. Som styrelsen ser det, så 
har ejerne af  de “gamle skibe” 
og styrelsen en fælles interes-
se i, at der ikke er er grund 
til at stille spørgsmål til sik-
kerheden om bord i skibene. 
Det bør i denne forbindelse 
understreges, at den vigtigste 
forudsætning for en tilfreds-
stillende sikkerhed og sund-
hed om bord i skibe er, at der 
eksisterer en sikkerhedskultur 
om bord i skibet, hvilket be-
tyder, at skibets ejer, fører og 
besætningsmedlemmer er be-
vidste om de sikkerhedsmæs-
sige forhold, og at vedlige-
hold og drift udøves på basis 
af  “sikker skibsdrift”.  

Under det afsluttende 
møde i arbejdsgruppen den 
1. september 2004 meddelte 
Søfartsstyrelsen, at den lang-
sigtede strategi med hensyn til 
udviklingen af  sikkerheden og 
sundheden om bord i skibe til 
særlige formål, der medtager 
mere end 12 passagerer, er, 
at disse skibe bliver betragtet 
som værende passagerskibe. 
Dette betyder, at i det omfang 
det er praktisk muligt, skal 
de omhandlede skibe have et 
sikkerhedsniveau, svarende 
til andre passagerskibe, der 

sejler i national fart. Dette 
princip bør kun fraviges, hvis 
kulturhistoriske forhold kom-
promitteres væsentligt. Skibe, 
der ikke opfylder betingelser-
ne for at kunne anvende den 
omhandlede forskrift, f.eks. 
bevaringsværdige “nye skibe” 
der medtager maksimalt 12 
passagerer eller “nye skibe”, 
som ikke opnår tilladelse til 
at anvende den tekniske for-
skrift som grundlag for en 
godkendelse, skal opfylde de 
regler, der er relevant for den 
pågældende skibstype.

I § 5 i lov om sikkerhed 
til søs, står bl.a.: “…for be-
varingsværdige skibe kan 
fastsættes lempeligere reg-
ler,…….”. Såvel den eksiste-
rende som den reviderede 
tekniske forskrift for skibe 
til særlige formål er konkre-
tiseringen af  sådanne “lem-
peligere regler”. Baggrunden 
for muligheden for at kunne 
fastsætte lempeligere regler 
for bevaringsværdige skibe, 
skal ses som den pris, man 
har accepteret for bevarelsen 
af  de “gamle skibe”. Styrelsen 
ser det naturligvis som sin op-
gave, at sørge for, at “denne 
pris” bliver så lille, som det er 
muligt, og at de “lempeligere 
regler” udtrykker et sikker-
hedsniveau, som generelt an-
ses for at være forsvarligt.

Sikkerhed om bord i skibe 
lader sig ikke måle i konkrete 
størrelser, og 100% sikkerhed 
vil altid være en illusion. En 
praktisk og simpel måde, der 
kan anvendes til at forholde 
sig til graden af  sikkerhed om 
bord i skibe er, at sammen-
ligne sikkerhedsniveauet mel-
lem forskellige skibstyper. Da 
de “gamle skibe” fremover vil 
blive anset for at være passa-
gerskibe i national fart, vil det 
være rimeligt at se på hvilke 

væsentlige forskelle der er 
mellem de sikkerhedsmæssige 
krav til disse 2 skibstyper. 

De mest markante forskelle 
er på det konstruktive om-
råde, idet et passagerskib er 
kendetegnet ved  at skroget 
er konstrueret af  stål eller lig-
nende, at skroget er inddelt i 
vandtætte rum, at apteringen 
er opdelt i brandzoner, og at 
der i overvejende grad er an-
vendt ubrændbare materialer i 
konstruktion og indretning.   

For langt de fleste af   “de 
gamle skibe” vil det ikke være  
realistisk, at der på det kon-
struktive område bliver stillet 
krav, der fuldt ud svarer til 
de standarder, der gælder for 
passagerskibe. Et tilfredsstil-
lende sikkerhedsniveau opnås 
derfor ved at udnytte andre 
muligheder, såsom begræns-
ninger af  fartsområdet, mu-
ligheden for, at føreren kan 
fravælge sejlads i dårligt vejr 
og en indretning om bord på 
skibet, der gør det muligt at 
gennemføre en hurtig og ef-
fektiv evakuering. Selvom man 
i dag er nået langt, når det gæl-
der sikkerheden om bord i de 
“gamle skibe”, så vil der også 
i fremtiden være et behov for, 
at sikkerheden løbende bliver 
udviklet og forbedret, således 
at man undgår, at der opstår 
urimelige forskelle mellem de 
“gamle skibe” og tilsvarende 
passagerskibe.

 
Uden at ville forudskikke de 

områder, hvor der fortsat kan 
opnås en sikkerhedsmæssig 
gevinst, så er der næppe tvivl 
om, at det største potentiale 
skal findes på det operationel-
le område. På det afsluttende 
møde i arbejdsgruppen i sep-
tember 2004 blev det aftalt, at 
der i løbet af  2005 forsøges 
gennemført nogle evakue-

“Vil gamle skibe stadig sejle i 2014?”

- Søfartsstyrelsens kommentarer
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ringsprøver om bord i “gamle 
skibe”. Formålet med disse 
prøver skal være at klarlægge, 
om evakueringen i en kritisk 
situation er tilstrækkelig ef-
fektiv, og om der eksisterer 
muligheder, der kan gøre en 
evakuering endnu mere effek-
tiv. Hvordan og hvornår disse 
prøver skal udføres i praksis 
er endnu ikke planlagt. 

Det nævnes i lederen i 
SMEs blad, at der ikke har 
været ulykker eller “near mis-
ses”, der gør det nødvendigt 
at revidere forskriften. Sø-
fartsstyrelsen er enig i, at den 
direkte årsag til revision af  
den tekniske forskrift ikke 
skyldes søulykker. Det skal 
dog bemærkes, at der inden 
for de sidste 22 år har været 
3 søulykker, som involverede 
“gamle skibe”. Disse ulykker 
er følgende:  

• Skonnerten Aktiv’s forlis 
i 1983, hvor 8 personer om-
kom, 

• nedsejlingen af  lystfisker-
skibet Peter Vessel i 1997, 
hvor 2 personer omkom, og 

• skonnerten Marthas forlis 
i 2004, hvor 2 personer om-
kom. 

Indtrykket fra årsagerne til 
de nævnte ulykker har været 
med til at understrege beho-
vet for de fortsatte bestræbel-
ser på at udvikle sikkerheden 
om bord i de “gamle skibe”.

Af  lederen fremgår det end-
videre, at revisionen af  den 
tekniske forskrift har medført 
en stramning af  de tekniske 
krav. Det er korrekt, at an-
ledningen blev benyttet til at 
tilpasse nogle af  de tekniske 
krav, idet det havde vist sig, at 
nogle af  kravene var mindre 
hensigtsmæssige. Nogen stør-
re stramning er der imidlertid 
ikke tale om efter Søfartssty-
relsens opfattelse 

Formålet med den gennem-
førte revision af  den tekniske 
forskrift var først og fremmest 
at fastsætte de betingelser, der 

fremover skal gælde for, at 
et bevaringsværdigt skib kan 
blive godkendt til at medtage 
mere end 12 passagerer.

I en artikel i samme udgave 
af  bladet har formanden for 
Træskibs Sammenslutningen, 
Arne Gotved bemærket, at 
der fra styrelsens side blev 
der givet udtryk for følgende 
synspunkt: “Det drejer sig 
om at begrænse antallet af  
fartøjer, der kan sejle under 
“Teknisk forskrift for skibe 
til særlige formål” (bevarings-
værdige skibe, lystfiskerskibe 
mm.) – og det var ikke me-
ningen.” 

Styrelsen er enig i, at en af  
de væsentlige virkninger af  
de nye betingelser bliver, at 
færre “nye skibe” i fremtiden 
kan opnå retten til at anvende 
forskriften, som basis for at 
kunne sejle med passagerer. 
Denne virkning er fra styrel-
sens side absolut tilsigtet - idet 
det oprindelige formål med 
“de lempeligere regler” aldrig 
har været at skabe et grundlag 
for en ny kommerciel niche 
for sejlads med passagerer. 

En anden årsag til revisio-
nen af  forskriften opstod un-
der selve arbejdet, idet Skibs-
bevaringsfonden meddelte, at 
man ikke fremover ønsker at 
være den institution, der i rea-
liteten afgør, om et skib kan 
anvende forskriften. Skibsbe-
varingsfonden vil naturligvis 
fortsat være den institution, 
der tager stilling til, om et skib 
har den fornødne kulturelle 
og historiske værdi til at kun-
ne opnå betegnelsen beva-
ringsværdig. Søfartsstyrelsen 
har ikke faglige kompetencer 
på dette område. 

Ændringerne af  forskriften 
vil medføre, at det fremover 
bliver styrelsen, der på basis 
af  de foreliggende oplysnin-
ger, træffer den endelige af-
gørelse, om et “nyt” skib kan 
få tilladelse til anvende for-

skriften. For at sikre det bedst 
mulige grundlag for styrelsens 
afgørelse og samtidig gøre det 
muligt for  interesseorganisa-
tionerne at fremkomme med 
deres synspunkter, vil styrel-
sen etablere et rådgivende pa-
nel. Det er endnu ikke fastlagt 
hvordan dette panel skal fun-
gere i praksis.

Det er Søfartsstyrelsens op-
gave til stadighed at sørge for, 
at ny viden og nye teknologi-
ske muligheder bliver udnyttet 
til at forbedre sikkerheden og 
sundheden om bord i danske 
skibe. Styrelsens bestemmel-
ser for skibe til særlige formål 
vil derfor, som det gælder for 
alle andre skibe, blive revide-
ret fra tid til anden. Styrelsen 
er helt klar over, at en gunstig 
udvikling af  reguleringen bør 
tage et passende hensyn til de 
økonomiske vilkår, som råder 

for denne del af  erhvervet. 

Det vigtigste grundlag, for 
en hensigtsmæssig udvikling 
af  sikkerheden og sundheden 
om bord i de “gamle skibe” er 
imidlertid de erfaringer, som 
gøres af  ejerne og besætnings-
medlemmerne om bord i ski-
bene. Styrelsen håber derfor, 
at når det igen bliver aktuelt at 
udvikle den sikkerhedsmæs-
sige regulering for de “gamle 
skibe”, så vil erhvervet være 
parat til at dele sin viden, er-
faring og ideer med styrelsen, 
så det bedst mulige resultat 
bliver opnået.

Hans Christensen,
Vicedirektør/
Søfartsstyrelsen
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I norske færgerederier udregner man nøjagtige tal for risikoen for ulykker  
og bruger risikoberegningerne til at sætte ind de rigtige steder -  

for at få mest sikkerhed for pengene

Sandsynligheden for en 
uønsket hændelse  
(Fx antal hændelser per år 
eller pr. mio. kilometer)
 X
Konsekvens af den uøn-
skede hændelse
(Fx antal dræbte, skadede 
eller omkostninger)
 =
Risiko
(Fx antal dræbte eller om-
kostninger pr. år)

Så enkel – og så kontroversiel 
- er den overordnede formel 
for de norske færgerederiers 
risikoberegning.

Mens den nærgående pres-
se og populistiske politikere 
vurderer enhver ulykke ef-
ter antal tilskadekomne – og 
straks kræver forebyggende 
foranstaltninger, ja, så læg-
ger de norske færgerederier 
og søfartsmyndigheder et lille 
distancerende filter imellem 
og tager ‘sandsynligheden for 
gentagelse’ med i vurderingen 
af  en ulykke til søs. Og altså, 
hvilke sikkerhedsmæssige 
konsekvenser, den bør have.

Obligatorisk i Norge
Tanken er, at der i virkelighe-
den er meget meget få alvorli-
ge ulykker med passagerskibe. 
Derfor skal der inddrages et 
meget stort statistisk mate-
riale, for at man kan udregne 
risikoen for gentagelse – og 
altså drage de rigtige sikker-
hedsmæssige konsekvenser af  
ulykken. 

Og få ‘mest sikkerhed for 
pengene’!
“Brug af  risikovurderingen 
– F-Risk – er obligatorisk i 
de norske fartområder 1 og 
2 (tilsvarende ‘E’ i EU), men 
modellen skal foreløbig op-

fattes som et supplement til 
gældende regler,” forklarer 
Espen Søilen, fra den norske 
rederiforening:

“Sjøfartsdirektoratet, Veg-
direktoratet og RLF (rederi-
foreningen) står sammen om 
arbejdet, og udfordringen er 
at få en bred accept for denne 
måde at tænke sikkerhed på, 
og i den sammenhæng arbej-
des der også i EU.

Modellen
Risikomodellen udregner en 
værdi for ulykkesrisikoen for 
de 150 registrerede norske 
færgeruter.

Der fremkommer to for-
skellig tal:

Antal dræbte pr. 100 år; 
altså absolut risiko. 

Og antal dræbte  på færge-
ruten pr. mia. passagerkilo-
meter med færge; altså relativ 
risiko.

Typiske tal for risikoen er 
0,1-2 dræbte pr. 100 år og 0,5 
- 10 dræbte pr. mia. passager-
kilometer.

“Antal dræbte per mia. pas-
sagerkilometer” er det måltal, 
der viser, om færgeruten er 
sikker nok.

Ingen færgerute må have 
dårligere værdi end “bedst 
mulige værdi for dræbte pr. 
passagerkilometer + 1,0”. 
– Et tal, der er fremkommet 
i et samarbejde mellem færge-
rederierne og Sjøfartsdirekto-
ratet; og er et direkte myndig-
hedskrav til færgerederierne.

I den forbindelse er “bedst 
mulige værdi” den værdi, mo-
dellen giver færgeruten, hvis 
den betjenes af  en færge, som 
har de bedst mulige egenska-
ber på alle punkter i model-
len.

Som tommelfingerregel for, 
hvornår der skal gribes ind, 
hedder det desuden:

• Risikoreducerende tiltag 
skal gennemføres, når dette 
koster mindre end 20 mill 
kroner per sparet liv.

• Risikoreducerende tiltag 
skal vurderes gennemført, 
når dette koster mindre end 
500 mill kroner per sparet 
liv.

Risiko-faktorerne
Det er klart, at nogle risiko-
faktorer ligger i selve udform-
ningen af  færgen, bemanding 
osv. – mens nogle ligger i ude-
frakommende omstændighe-
der som vejrforhold, trafik, 
færgelejer mv.

Risikotallene vurderes efter 
følgende forhold:
Sejladsforholdene på ruten: 
farvand, grunde, krydsende 
trafik etc.

Færgelejerne: 
Teknisk udformning, vind- og 
strømforhold etc.

Færgerne: 
Konstruktion, motor- og ma-
nøvreringssystemer etc.

Egenskaber ved operativ be-
manding, kompetence og or-
ganisering i rederiet.

Trafikmængder og fordeling 
af  trafik på forskellige kate-
gorier.

Modellen ganger risikotal-
lene med nogle fastsatte fak-
torer, og ender altså med at 
udregne en værdi for risiko-
vurderingen på færgeruten.

For at finde frem til disse 

faktorer – der altså bestem-
mer, hvordan fx trafikken i 
området / færgens konstruk-
tion osv. skal vægtes i bereg-
ningen af  risikoen, er der 
lavet et meget omfattende 
statistisk arbejde. Al tilgæn-
gelig statistik over færgeulyk-
ker er blevet gransket og lagt 
ind i en model, og det er disse 
statistiske beregninger, som 
så bruges som vægtning af  de 
aktuelle oplysninger om fær-
geruterne.

Computer udregning
Rent praktisk er hele den store 
beregning lagt ind i et compu-
terprogram, F-Risk.

Her kan færgerederierne 
groft sagt fodre programmet 
med alle oplysningerne om 
rederiets færger, og compu-
teren kan herefter udregne 
meget præcist, hvor sikker en 
færgerute er; og hvilke særlige 
faktorer, der gør den ‘sikker’ 
eller ‘usikker’ 

Modellen siger også, hvor 
‘sikker’ man rent faktisk kan 
gøre færgeruten ved at bruge 
det bedste materiel og det 
bedste mandskab – hvis alle 
udefrakommende faktorer 
ikke tæller med (Det førom-
talte bedste-mål). Og den 
sætter dermed et mål for, om 
færgeruten er ‘sikker nok’ ef-
ter de aftalte værdier for sik-
kerhed. (Bedste-mål + 1)

Og endelig, hvis det viser 
dig, at færgeruten ikke er sik-
ker nok, kan computerpro-
grammet komme med et bud 
på en vægtet liste over de til-
tag, der vil veje tungest i den 
rigtige retning i risikobereg-
ningerne.

Mest sikkerhed for pengene
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De nordiske lande 
kæmper sammen 
i EU for at bevare 
trætjære til 
vedligeholdelse 
af træskibe og 
bevaringsværdige 
bygninger

Tom Rasmussen
SKIBSBEVARINGSFONDEN

Det er med tjære som med 
vores forhold til regnvejr: 
man synes det er træls, men 
det har alligevel en funktion. 
De fleste af  Passagerfarts læ-
sere har sikkert anvendt, eller 
haft nærkontakt med trætjære. 
Skibsejerne smører det på 
fribordet og på den stående 
rigning, mens de arme char-
tergæster bringer det med sig 
hjem under skoene eller på 
tøjet.

Trætjæren truet
EUs biocid-direktiv trådte i 
kraft den 14. maj 2000 og gæl-
der blandt andet for det, vi i 
Danmark kalder “træbeskyt-
telses-midler”. Ifølge direk-
tivet skal alle producenter af  
træbeskyttelsesmidler i Euro-
pa melde deres produkter 
ind på en liste. Hvis de “an-
meldte” produkter ikke senest 
september 2003 har indsendt 
et såkaldt “dossier”, der do-
kumenterer produktets kemi, 
brug og virkning m.v., bliver 
produktet forbudt og fjernet 
fra markedet, senest septem-
ber 2006. 

Trætjæren er ulykkeligvis 
kommet på denne liste. 

Grunden til dette er, at 
en producent har anmeldt 
trætjæren som træbeskyttelse, 
men vedkommende har ikke 
sørget for et “dossier”. 

Derfor skal trætjære fjernes 
fra markedet senest til sep-
tember 2006. 

Det kunne naturligvis være 
interessant at finde ud af, 

hvilken producent, der har 
anmeldt trætjæren – og ef-
terfølgende helt undladt at få 
den godkendt – måske med 
det slet skjulte formål at få 
denne konkurrent smidt ud 
af  markedet. 

Men dette ændrer for så 
vidt ikke på noget, idet tiden 
er ved at løbe ud for trætjæ-
ren som et mere end tusinde 
år gammelt middel til beskyt-
telse af  træ.

I 12. time
Et kommende forbud mod 
anvendelse af  tjære har været 
kendt i et par år. Ingen har 
rigtigt troet på, at det kunne 
ske, men nu, i 12. time, er vi 
så vågnet op til dåd. Gennem 
nogle hektiske uger har Skibs-
bevaringsfonden, de maritime 
museer og bygningsbevarings-
interesser forsøgt at overbe-
vise kultur- og miljømyndig-
hederne om, at trætjæren er 
uundværlig i bevaringssam-
menhæng.

Sammen har vi opfordret 
Miljøstyrelsen til, at Danmark 
går sammen med de øvrige 
nordiske lande og arbejder 
for en fortsat anvendelse af  
trætjære.

Miljøstyrelsen kunne godt 
se sagen fra bevaringsinteres-

sernes side. Styrelsen mødte 
sine nordiske kolleger i Hel-
singfors den 10. og 11. febru-
ar med et forslag om at: 

Plan A: 
Trætjære tages ud af  Biocid 
direktivet af  tekniske grunde. 
Det vil være det bedste for 
alle, for så er der ingen pro-
blemer med fortsat at anven-
de det i fremtiden. Finland er 
netop ved at færdiggøre en 
række effektivitets-tests for 
at dokumentere, om trætjære 
har en kemisk effekt jvf. Bio-
cid-direktivet til at bekæmpe 
“skadevoldere” på træ. Hvis 
trætjæren ikke har nogen så-
dan effekt, er den ikke et bio-
cid og ryger automatisk af  
produkt-listen. 

Det skulle vist være ret en-
kelt, men vi kender ikke resul-
tatet endnu.  

Plan B: 
Hvis trætjæren har en bekæm-
pende effekt, er det “plan B” 
at søge dispensation af  kul-
turhistoriske grunde. Den kan 
vi få frem til 2010, men det 
kræver et større udrednings-
arbejde, og der skal sendes 
redegørelser med det aktuelle 
forbrug og mængder, til Bio-
cid-komiteen hvert år. Det vil 
betyde en masse arbejde til 

Kulturarvsstyrelsen og til im-
portørerne. 

Desværre er de nordiske 
lande ikke helt enige i denne 
strategi, idet Sverige og (nu) 
Danmark vil gå efter plan A, 
mens Norge og Finland hel-
lere vil gå direkte til plan B.

Vi ved endnu ikke noget om 
resultatet fra mødet i Helsing-
fors, da den danske repræsen-
tant ikke har været tilgængelig 
for en kommentar (vi skriver 
uge 7 lige nu).

Ministre og styrelsen
Et forbud mod anvendelse af  
trætjære i det antikvariske ar-
bejde bliver af  vore kulturhi-
storiske museer karakteriseret 
som en katastrofe. 

Samlet repræsenterer “tjæ-
reaktionisterne” derfor hele 
bevaringssektoren i vore an-
strengelser for bevaring af  
trætjæren. 

TS og SME har givet egne 
udtalelser, som sammen med 
museernes udtalelser er bragt 
videre til Miljøstyrelsen, men 
også til miljøministeren og 
kulturministeren. Vi kan der-
for allerede nu slå fast, at sa-
gen vil blive taget op politisk, 
hvis Miljøstyrelsens indsats 
ikke bærer frugt.

Trætjære – på vej til at blive forbudt i EU

En historisk hand-
ling, subsidiært den 
sidste olie? 
Skribentens pram får 
det glatte lag med 
milebrændt trætjære 
fra de store, finske 
skove.
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Af Claes Wollentz, intendent 
ved Statens maritime mu-
seer.

Begrebet maritim kulturmil-
jøbeskyttelse omfatter flere 
forskellige emner og områder. 
En vigtig opgave for Statens 
maritime museer er at stimu-
lere og støtte de mange for-
eninger og idealistiske aktører, 
som er engagerede i emnet.

 At bevare historisk interes-
sante fartøjer er en central del 
af  denne virksomhed da Sve-
rige er en søfartsnation, som 
har en søfartsarv at bevare. 

For at kunne bevare et re-
præsentativt udvalg af  for-
skellige typer historiske fartø-
jer er det nødvendigt at lette 
arbejdet for idealistiske for-
eninger, rederier samt private 
“fartøjsbevarere”. 

Der eksisterer en klar folke-
lig interesse i at værne om vor 
maritime kulturarv. Derfor 
har Statens maritime museer 
set det som sin opgave at bistå 
indsatser, der tjener til at be-
vare historisk interessante far-
tøjer. Nedenfor følger nogle 
eksempler på, hvorledes den-
ne virksomhed bedrives.

K-mærkning af fartøjer
Bygninger og hele miljøer 
kan erklæres for kulturmin-
der (fredes). Dette gælder alt 
fra middelalderkirker til “mo-
derne” industrimiljøer. Siden 
2001 har også historisk inte-
ressante fartøjer kunnet mod-
tage kulturhistorisk mærkning 
i Sverige. Frem til i dag er 60 
fartøjer blevet erklæret kultur-
historisk værdifulde. 
Statens maritime museer ud-
færdiger disse erklæringer, 
og rammerne er udarbejdet 
i samråd med idealistiske 

foreninger, Sjöfartverket og 
Rigsantikvarembedet. 

“K-mærkningen” medvir-
ker til at skabe opinion for 
fartøjsbevaringen, og den 
fungerer som pædagogisk 
hjælpemiddel til at forklare 
betydningen af  at bevare hi-
storiske fartøjer som en del af  
kulturarven.

Positiv vurdering
Når en fartøjsejer ansøger om 
at få sit fartøj K-mærket, fore-
tager Statens maritime museer 
en vurdering af  fartøjets hi-
storiske kvaliteter. Bedøm-
melsen foretages positivt, så-
ledes at værdifulde kvaliteter 
tydeliggøres. 

Fartøjerne bedømmes efter 
flere forskellige kriterier. For 
eksempel vurderes tilhørs-
forholdet til det miljø, hvori 
fartøjet bevares; hvor mange 
fartøjer der findes af  samme 
type, eller hvor mange bygget 
på samme værft, eller hvor 
mange andre fartøjer der sta-
dig findes, som repræsenterer 
de samme værdier. 

Af  betydning er også mu-
ligheden for tilgang til ældre 
dokumentationsmateriale, at 
man er materialetro og hånd-
værkstro når man restaure-
rer; farvevalg, tilpasning af  
moderne udrustning, samt at 
man dokumenterer igangvæ-
rende arbejder.

Vælger periode
Bedømmelsen tager således 
udgangspunkt i et bredt per-
spektiv. 

Det er langt fra altid ønsk-
værdigt at forsøge at genska-
be fartøjets originale stand. 
Særligt interessant er det, når 
fartøjet er konsekvent beva-

ret og repræsenterer en be-
stemt periode af  sin historie. 
Ofte kan en fremtræden fra 
1950’erne være at foretrække 
frem for en ældre form, der 
er genskabt med megen usik-
kerhed.

Alle fartøjer, der bedøm-
mes som kulturhistorisk vær-
difulde (K-mærkes), modtager 
en messingplakette til at skrue 
op ombord. 

Disse plaketter er fremstil-
let for på en tydelig måde at 
anskueliggøre for folk om-
bord, at fartøjet er en del af  
den maritime kulturarv.

Svensk kulturhistorisk 
Skibsregister
For at få klarhed over, hvilke 
kulturhistorisk interessante 
fartøjer, der stadig eksisterer 
i landet, har Statens maritime 
museer skabt “Svensk kul-
turhistorisk Skibsregister”. 
Registret giver information 
om forandringer blandt de 

bevarede fartøjer, og det giver 
vejledning med henblik på at 
kunne prioritere mellem for-
skellige former for støttefor-
anstaltninger.

Registret hjælper endvidere 
med til i tide at kunne iden-
tificere truede fartøjstyper, 
og det udgør grundlaget for 
diskussioner om forskellige 
former for støtte til fartøjsbe-
varing. 

Den viden, som registret 
rummer, har bl.a. betydning 
ved bedømmelsen af  et far-
tøjs kulturhistoriske værdi. 

For eksempel kan et fartøj 
gennem registret identificeres 
som det sidste eksisterende af  
sin type, eller som det eneste 
tilbageværende fra et bestemt 
værft eller fra en bestemt 
landsdel.

Støtte til fartøjsejerne
Med K-mærkningen tydelig-
gøres det, hvad der ud fra et 
kulturhistorisk perspektiv er 

Statens maritime museer:

Fartøjsbevaring 
i Sverige

M/S Juno fra 1874 er verdens ældste registrerede passager-
fartøj med kahytter, bygget på Motala Varv som kanalbåd til 
Göta Kanalen. Hun blev oprindelig bygget som kombineret 
last- og passagerfartøj, men blev ombygget til rent passage-
fartøj i 60’erne.
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interessant ved et givet fartøj. 
Tanken er også, at K-mærk-
ningen og de vurderinger, der 
foretages, skal være en hjælp 
for fartøjsejeren i den fort-
satte bevaring. 

Den antikvariske kompe-
tence, der findes hos Statens 
maritime museer, skal således 
komme fartøjsejeren til gode 
både gennem de skriftlige 
udtalelser og gennem direkte 
diskussioner om, hvad, der 
er godt bevaret, og hvad, der 
yderligere kan løfte fartøjets 
historiske værdi.

Ambitionen er altså, at 
K-mærkningen skal være 
en støtte og en hjælp til 
fartøjsejerne i deres for-
valtning af vores histori-
ske arv.

Kulturhistorisk interessante 
fartøjer kan også klassificeres 
som “traditionsfartøjer”. 

Traditionsfartøjsklassifika-
tionen indebærer, at skibet 
defineres som tilhørende en 
særlig gruppe fartøjer, hvor 
Sjöfartsverket ved inspektion 
og certifikatudstedelse tager 
hensyn til dets historiske vær-
di og egenart. 

Traditionsfartøj
T-klassifikation tildeles af  
Sjöfartsverket, efter at Statens 
maritime museer har givet en 

udtalelse om fartøjets kultur-
historiske kvaliteter.

Det er vigtigt at skelne imel-
lem T-klassifikation og K-
mærkning. T-klassifikationen 
har betydning for spørgsmål 
knyttet til driften af  fartøjet, 
mens K-mærkningen giver en 
kvalitetsbedømmelse af  fartø-
jets værdi som kilde til viden 
om søfartens historie. 

K-mærkningen vurderer 
altså bevaringen af  fartøjerne, 
mens T-klassifikationen re-
gulerer brugen af  historiske 
fartøjer.

Økonomisk støtte
Statens maritime museer af  
regeringen fået til opgave at 
varetage “den økonomiske 
støtte til bevaring af  kultur-
historisk værdifulde sejlskibe” 
eller kort og godt “skudestøt-
ten”.

Støttesummen udgør pr. år 
totalt 500.000 SEK, og pen-
gene gives til skrogreparatio-
ner på fartøjer, der har været 
sejlende ... eller sejlende med 
hjælpemotor ... i deres aktive 
tid. Endvidere skal de have 
sejlet erhvervsmæssigt under 
svensk flag, og endelig skal 
de naturligvis selv søge om 
støtte.

Skudestøtten kan udgøre 
op til 50% af  reparationsbud-
gettet. I perioden 1991-2004 
har sammenlagt 70 fartøjer 

søgt støtte, hvoraf  30 fartøjer 
i gennemsnit har modtaget 
200.000 SEK hver. 

De tilgængelige midler er 
imidlertid utilstrækkelige, og 
ambitionen er at skaffe øgede 
ressourcer for økonomisk at 
kunne støtte forskellige pro-
jekter.

Rigsantikvarembedet for-
deler årligt 4 mio. SEK til 
støtte for “arbejdslivsmu-
seer”. Denne støtte er også 
tilgængelig for fartøjer og har 
derfor betydet et reelt tilskud 
til den maritime kulturmiljø-
beskyttelse. 

Årligt fordeles der gennem 
denne støtte cirka 1 mio. SEK 
til maritime projekter.

Fartøjsforum
Flere forskellige myndigheder, 
museer og idealistiske aktører 
er engagerede i spørgsmål om 
bevaring af  historiske fartø-
jer, og sammen fører disse 
parter indbyrdes diskussioner 
til støtte for aktiviteterne. 

Hvert år indbyder Statens 
maritime museer idealister og 
myndigheder til et Fartøjsfo-
rum. 

Disse møder kan betragtes 
som en slags “fartøjsbeva-
rernes rigsdag”. Målet er at 
udvikle støtteformerne for 
bevaring og brug af  kulturhi-
storisk interessante fartøjer, at 
styrke kompetencen indenfor 

den maritime kulturmiljø-
beskyttelse, at få øgede res-
sourcer samt at lokke flere til 
at engagere sig i denne virk-
somhed.

Kulturhusenes dag 2005 
På én dag, Kulturhusenes dag 
d. 11. september 2005, vil et 
stort antal søfartsmiljøer over 
hele Sverige åbne dørene for 
offentligheden. 

Det bliver en stor manife-
station af  den maritime hi-
storie med et bredt perspek-
tiv. Alle, som nysgerrigt har 
kikket gennem nøglehullet til 
en gammel søredningsstation 
eller et fyr, eller de som har 
stået uden for et indhegnet 
værftsområde uden at kunne 
komme for nær, eller de som 
har drømt om at få lov til at 
åbne en sluseport, sejle et 
sejlskib eller fyre op under en 
dampkedel, skal nu få chan-
cen for at lære vores maritime 
historie nærmere at kende. 

Arrangementet hedder 
“Sjöfartens miljöer” og ad-
ministreres af  Rigsantikva-
rembedet og Statens maritime 
museer sammen med en lang 
række af  aktører rundt om-
kring i Sverige.
Mere om fartøjsbevaring i 
Sverige finder man på hjem-
mesiden for Statens maritime 
museer: 
www.maritima.se 

Esab IV var det første helsvejsede fartøj, der blev bygget 
i Sverige, bygget på Elektriska Svetsnings AB i Göteborg i 
1920. Esab IV tjente som slæbebåd på Kockums i Malmö 
fra 1937 til 1986. I dag ligger skibet Göteborgs Maritima 
Centrum.

Hoppet av Saltvik ligger ved Skeppsholmen i Stock-
holm. Skibet er bygget i Spitham, Estland, 1925-27 direkte 
på stranden som fragtfartøj, og hendes første rejse var med 
kartofler til Stockholm.
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Nålen bevæger sig med ra-
ske tag igennem den tykke 
sejldug.

Først trykker Bent den 
kraftige trekantnål igen-
nem dugen med handsken. 
Så snupper han den med 
tangen – gir’ den et ekstra 
ryk, lægger tangen, trækker  
tråden til og starter på næ-
ste sting. 

Trådene ligger med præ-
cis samme afstand, fine og 
parallelle hen ad liget, der 
bliver syet fast, sting for 
sting, meter for meter.

550 kvadratmeter sejl skal 
Bent Hansen sy til den en-
gelske brigantine, “Eye of  
The Wind”. Her i foråret 
skal han sy under- og over-
mærs samt bramsejl til to 
master – i alt seks sejl. Se-
nere skal resten af  gardero-
ben fornyes.
Bent tog selv til Gilleleje 

og målte op til sejlene. Så 
ansvaret for, om de passer, 
ligger fast!

Hjemme på værkstedet i 
Marstal tegner Bent sejlene 
op på målfaste tegninger, 
hvor alle sejldugsbanerne er 
tegnet ind. 

Herefter skærer han ba-
nerne ud og syr dem sam-
men på maskine. To eller 
tre zigzag-sømme ved siden 
af  hinanden, bane op og 
bane ned.

Når et sejl er ‘samlet’ kan 
det ikke være på gulvet på 
sejlmagerloftet, så han låner 
Marstal Skoles gymnastiksal 
til at strække sejlet og måle 
det efter.

Mange timers syning
Herefter er resten håndar-
bejde.

Sejlene bliver syet i Clip-
per Canvas, der har samme 

struktur som Duradon; men 
er meget mere strækfast. 

Dugen findes i hvid og 
rød i fire forskellige tyk-
kelser, den er dog ca. 100 
kr. dyrere pr. m2 end dura-
don. Tovværksligene er af  
18 og 20 mm Splejtex; en 
tovværkstype, der arbejder 
fint sammen med Clipper 
Canvas.

Men arbejdstiden er trods 
alt det, der tæller mest i pri-
sen på de færdige sejl. Fak-
tisk bruger Bent Hansen en 
time og et kvarter på hver 
kvadratmeter sejl, når be-
stillingen lyder på ‘håndsy-
ede detaljer’.

Til sammenligning bru-
ger han gennemsnitlig tre 
kvarter pr. kvadratmeter, 
når han syr et ‘standardsejl’ 
uden håndsyede detaljer, 
og hvor ringene er presset i 
med en hydraulisk presse.

Gode gammeldags sting i snorlige rækker

Bent er sejlmager af den gode 
gamle type. Han er uddannet 

ved Møllers Sejlmagerværksted 
i Marstal og har syet sejl i 22 år 

på Ebbes Bådebyggeri i Marstal, 
bl.a. til Aron, Activ, Lilla Dan og 

Madonna.

Tag over skib og arbejde
“Palnatoke” ser sådan 
set ikke ret stor ud, 
når den er sat ind i 
hallen hos Ebbe. Ham 
med bådebyggeriet i 
Marstal - altså.
Før lå Ebbes Bådebyggeri 
‘henne ad havnen’, og de store 
arbejder foregik i telte. Men i 
år 2000 blev den kæmpemæs-
sige produktionshal fra det 
hedengangne Marstal Skibs-
værft ledig, og Ebbes Både-
byggeri rykkede simpelthen 
ind i de 2500 m2 store haller.

Og det giver helt nye mu-
ligheder. For det første kan 
de ‘små skibe’ – og her taler 
vi om skibe på op til 40 tons 

egenvægt og op til 10,5 me-
ters højde - blot sejle hen til 
porten, så kan kranen hente 
dem og sætte dem af  i en af  
hallerne. Som Ebbe Andersen 
siger: “At få “Palnatoke” ind 
var et formiddagsjob.”

For det andet kan stort set 
alt arbejde foregå på plant 
gulv og med tag over hove-
det.

Og for det tredje kan store 
konstruktioner – som fx hele 
karmen til “Palnatokes” nye 
ruf  – laves helt færdig og 
samles lige ved siden tømrer-
værkstedet, hvorefter kranen 
kan løfte den hen på plads.

“Vi sparer utrolig mange “Palnatoke”, februar, 2005.
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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

skridt og ture op og ned. Og 
alle ved jo godt, at hvert skridt 
koster penge,” siger Ebbe. 
Han kan for resten også til-
byde både rundholter, sejl og 
hele rigninger. Og skulle man 
mangle en ny skibsjolle – el-
ler en anden fin lille båd; kan 
Ebbe både designe, tegne og 
bygge den.

Faktisk er 52 traditionelt 
byggede fartøjer  “løbet af  
stablen” i bådebyggeriets før-
ste 25 år – foruden en større 
produktion af  Megin-joller 
og en mindre flåde af  smak-
kejoller.

Billig bedding
For de skibe, der er for store 
til at blive sat ind i Ebbes hal, 

er der faktisk også morgen-
luft i Marstal. Også havnens 
beddinger har skiftet ejere for 
nylig, og de nye ejere, der for 
resten er motorværkstedet Pe-
tersen & Sørensen fra Svend-
borg, har sænket priserne på 
beddingerne til et leje, så det 
kan lade sig gøre for Ebbes 
Bådebyggeri at leje en bed-
ding og lave større reparatio-
ner også på de store skibe.

“Selv kan vi kun tilbyde 
tømrerarbejde. Men her er 
alle former for håndværk på 
havnen – og nu er P&S altså 
også kommet hertil, så man 
kan i princippet få lavet alt på 
en beddingstur i Marstal,” lo-
ver Ebbe Andersen. Ebbe Andersen ved den nye karm til ruffet på “Pal-

natoke”. Der er fem bådebyggere – foruden Ebbe 
og Gerda – ansat på Ebbes Bådebyggeri. 
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SKIBSBEVARINGSFONDEN 
orienterer

Nyt år, 
nye muligheder

Fra fi nansåret maj 2005 – maj 2006 har 
Skibsbevaringsfonden indført nye sags-
behandlingsrutiner for ansøgninger om 
rente- og afdragsfrie lån. Hvor fristen 
indtil nu har været 31. december, har 

den i år været sat til 1. marts. For ansø-
gerne vil dette betyde, at de kan påregne 
en væsentlig kortere ventetid, før et en-
deligt svar på ansøgningen foreligger. 
Vi forventer besked fra Kunststyrelsen 
om Fondens bevilling for 2005-2006 
først i maj måned. Ansøgningerne be-
handles på et møde i fondens bestyrelse 
umiddelbart efter, hvorefter svar kan 
afgå til ansøgerne.  De økonomiske 

rammer for Fondens virksomhed har i 
de seneste år været særdeles beskedne, 
kun 3,5 mio. kr. pr. år, og netop øko-
nomien bliver et vigtigt fokusområde i 
fondens nye planperiode (2005 – 2009). 
Den nye strategiplan og tilhørende 
handleplan forventes vedtaget på møde 
i bestyrelsen midt i juni. Den vil deref-
ter blive lagt på fondens hjemmeside :
www.skibsbevaringsfonden.dk

I sidste efterår blev det klart, at ejerne af  
ålekvasen Gitte Priess, ex. Kathrine Petersen, 
ikke længere så nogen mulighed til at 
bringe projektet til fuldførelse. Sammen 
med Friluftsrådet, og i forståelse med 
ejerne i Sæby, har Skibsbevaringsfonden 
nu taget hånd om skibet og arbejder på 
at fi nde nye ejere til dette meget interes-
sante fartøj. 

Kvasen er nu lagt op ved Hobro 
værft, og der er igangsat de mest nød-
vendige arbejder for at sikre skibet mod 
yderligere forfald. På grund af  lækage 
ved styrehuset er dette blevet taget i 

land, og der er bygget en overdækning 
over agterskibet.

Kathrine Petersen er bygget hos J. Ring 
Andersen i 1945, har en største længde 
på 21 meter og måler 59 brt. Meget ar-
bejde er udført: ombygning fra kvase til 
tørlastskib skete i 2001, der er ilagt 10 
tons blyballast, isat ny stormast, to nye 
hovedskotter og ny dørk, desuden er den 
8-cylindrede Gardner blevet hovedreno-
veret, dog ikke geninstalleret. 

Der følger meget udstyr med til skibet, 
bl.a. nye brændstoftanke, hjælpemotor, 
sejl etc.

Skibsbevaringsfonden har udarbejdet 
restaureringsplan for skibet med tanke 
på, at skibet skal fremstå som i kvasefar-
tens sidste periode. Vi taler følgelig om 
et motorskib med styrehus og en mindre 
rigning (klyver, fok og storsejl).

Skibsbevaringsfonden og Friluftsrådet 
har pant i skibet, som kan overføres til 
de nye ejere, hvilket betyder, at salgssum-
men er relativt beskeden. Kathrine Petersen 
vil egne sig godt til lejrskoleskib, for-
eningsskib, musealt arbejde o.l. 
Interesserede kan kontakte Skibsbeva-
ringsfonden, telefon 55 99 95 18.

Ålekvase 
udbydes 
som 
skibsprojekt

Skibsbevaringsfonden indleder i disse 
dage arbejdet med den nok største regi-
strering af  eksisterende danske fartøjsty-
per til dato.

Når arbejdet om nogle år afsluttes, vil 
almenheden kunne få glæde af  et Dansk 
Kulturhistorisk Skibsregister, en database på 
Internettet. Det er meningen at beskrive 
de forskellige fartøjstyper og indsamle 
oplysninger om eksisterende skibe i de 
forskellige kategorier. Det er ikke menin-
gen at lave registreringer på revl og krat, 

men fokusere på skibe, der er interessan-
te i en kulturhistorisk sammenhæng.

Databasen vil således være til gavn og 
fornøjelse for alle interesserede, ligesom 
basen vil være et væsentligt hjælpemiddel 
i Skibsbevaringsfondens daglige forvalt-
ningsarbejde, hvor alle kendte oplysninger, 
samt korrespondance i sagsbehandlingen 
vedrørende skibene, vil være at fi nde. 
Publikums adgang til registeret over In-
ternettet vil naturligt blive begrænset til 

at omfatte historiske og tekniske data 
(tekst og fotos).

Registreringen er en kontinuerlig pro-
ces, idet skibsregisterets oplysninger jo 
kun er korrekte i øjeblikket. Skibe hand-
les året rundt, og Fonden vil derfor være 
afhængig af  publikums og organisatio-
nernes velvillighed både i indsamlingsfa-
sen og i den fremtidige vedligeholdelse 
for at opnå den højest mulige kvalitet på 
registeret.

Dansk kulturhistorisk skibsregister



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!
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Spar Shipping Aps  
Nyhavn 61 •1051 København K • Tlf.: 33 33 93 55  

Fax: 33 93 40 97 • E-mail: nyhavn@sparshipping.dk 
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Lænsevandet er altid fyldt med 
små løsdele, der tilstopper tradi-
tionelle pumper og gør lænsning 
umulig. Den sikre løsning er en 
ejektorpumpe fra Ellehammer, 
som kan lænse under stort set alle 
forhold. Spåner, trevler og mindre 
træstykker lænses bare med ud.    

Udover at være sikre er ejektor-
pumperne også stabile og robuste. 

De er selvansugende og kræver 
næsten ingen vedligeholdelse, da 
de ikke har nogen bevægelige dele. 

Ellehammers ejektorpumper 
leveres som transportable såvel 
som til fast montering – til skibe i 
alle størrelser. 

Mød sikkerheden selv

Ellehammers ejektorpumper 
kan lænse under alle forhold, 
så sikkerheden er altid i top.

Ellehammer A/S Ejby Industrivej 70 DK-2600 Glostrup Tel. +45 43 45 50 55 Fax +45 43 45 57 06 www.ellehammer.dk


