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TRÆSKIBSVÆRFT
Nybygning, reparation, restaurering af træskibe og –både.
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Boliger og skibe
Sommeren er ubønhørligt på vej. For nogle – vel især lystfi skerski-

bene – er det den stille periode, der kommer, og der bliver tid til at 
vedligeholde og gå på bedding; for andre – især sejlskibene og turbå-
dene – er det den travleste del af  året.

Men uanset om man har lidt eller meget at gøre, må man tage sig tid 
til at sikre, at aftaler om havnepladser, oplagspladser, havnepenge osv., 
der i mange tilfælde bygger på kutymer og ikke er nedskrevne, kan 
opretholdes efter kommunesammenlægningen. 

Alle disse aftaler er i fare, nu hvor sammenlægningen nærmer sig, og 
de offentlige administrationer mange steder “hældes ned i en sæk” og 
rystes sammen på tværs af  kommunegrænserne.

Men for nogle er det måske ikke nok bare at få papir på, at man 
må ligge på den plads, hvor man altid har ligget.

Det er jo et kendt fænomen fra mange havne, at pakhuse afl øses af  
dyre ejerlejligheder, og ofte viser det sig, at selvom de nye naboer sæt-
ter stor pris på at bo ved en havn, er de overhovedet ikke interesserede 
i at se på skibe og et aktivt havneliv.

Jeg har hørt om situationer i København, Helsingør og Frederiks-
sund, hvor nyindfl yttede naboer klager over skibe i havnen, fordi 

de synes, at skibene støjer, lugter og/eller sviner. Og forleden læste 
jeg i ugeavisen Søfart, at Tvind har måttet fl ytte et af  deres skibe fra 
Nyborg til Marstal; ikke fordi det støjede, lugtede eller svinede, men 
simpelthen fordi det optog for meget plads i udsigten fra altanerne.

Hvis man ligger et sted, hvor en lokalplan allerede har fastsat, at 
havnen ikke længere må bruges til erhvervstrafi k (hvormed der 

først og fremmest menes fragttrafi k), og hvor der skal bygges boliger, 
så har man en dårlig sag, hvis Miljøkontrollen en dag måler sig frem til, 
at ens motor støjer eller lugter for meget.

Så hvis man allerede nu ved, at pakhuset på kajen i en nær fremtid 
bliver revet ned til fordel for boliger, så skulle man måske allerede nu 
begynde at tale med havnechefen om, hvorvidt det er muligt at fi nde et 
andet sted i havnen at ligge, frem for bare at sikre sig en skriftlig aftale 
om sin nuværende havneplads.

Så hvad enten sommeren byder på afslapning, arbejde, ferie el-
ler beddingsophold, skal I fi nde tid til at beskæftige jer med jeres 

havns fremtid ... men god sommer alligevel!

Ole Vistrup
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I rækken af 
politikere, som SME 
stiller spørgsmål om 
skibsbevaring og 
maritim kulturarv, er 
vi i dette nummer af 
Passagerfart nået til 
kulturminister Brian 
Mikkelsen.

SME
Finder du, at det er lige så 
vigtigt at bevare og formidle 
søfartsnationen Danmarks 
gamle fartøjer, som det er at 
bevare og formidle vore gam-
le bygninger, og mener du, at 
det er vigtigt, at Danmark som 

nation sikrer, at vi fremover 
kan se sejlende eksempler på 
vores maritime kulturarv?

Hvad mener du om det 
‘gab’, der er imellem de man-
ge ansøgninger til Skibsbeva-
ringsfonden, og de penge, der 
rent faktisk er til uddeling?”

Brian Mikkelsen
Jeg er helt enig i, at det for 
en søfartsnation som Dan-
mark er vigtigt at bevare og 
formidle vores maritime kul-
turarv. Jeg mener også, at det 
er vigtigt, at staten er med til 
at sikre bevaringen – på dette 
som på andre kulturarvsom-
råder.

Det er derfor, vi har en sær-

lig Skibsbevaringsfond, som 
på forskellig vis understøtter 
den private bevaringsindsats. 
Det gør Skibsbevaringsfon-
den gennem bevaringsvær-
dighedserklæringer, som har 
betydning for skibets mulig-
hed for at blive omfattet af  
Søfartsstyrelsens særlige re-
gelsæt for bevaringsværdige 
skibe, og som utvivlsomt for-
bedrer muligheden for at opnå 
støtte fra private fonde. Og 
det gør Skibsbevaringsfonden 
ved rente- og afdragsfrie lån, 
der ydes efter ansøgning. Lå-
nene gives både til konkrete 
restaureringsprojekter og til 
at lette generationsskifte. En-
delig rådgiver Skibsbevarings-

fonden om fartøjsbevaring til 
ejere, brugere, myndigheder 
og andre fonde.

Skibsbevaringsfonden har 
nu udstedt i alt 179 bevaring-
serklæringer, og fonden har 
ydet lån til 70 skibe for tilsam-
men ca. 36 mio. kr. Heri ind-
går bidrag fra private fonde på  
knap 6 mio. kr., som Skibs-
bevaringsfonden har været i 
stand til at tiltrække.

Jeg synes, det er et godt 
resultat af  fondens indsats. 
Jeg har forståelse for, at Sam-
menslutningen af  Mindre Er-
hvervsfartøjer gerne ser, at de 
statslige tilskudsmuligheder 

Kulturminister Brian Mikkelsen:  
Skibsbevaring er et vigtigt område
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forbedres. Det er naturligvis 
en afvejning af  indsatsen mel-
lem kulturarvsbevaringens 
forskellige områder. Det er en 
prioritering, der sker løbende, 
og jeg er naturligvis fuldt op-
mærksom på behovet også 
inden for skibsbevaringsom-
rådet.

Jeg vil også pege på, at dan-
ske museer beskæftiger sig 
med området. Som eksempel 
kan jeg nævne skonnerten 
Bonavista, som Kulturværdi-
udvalget i 2000 nedlagde ud-
førselsforbud imod, og som i 
dag ejes af  Nationalmuseet og 
indgår i museets samlinger.

SME: 
Danmark er en søfartsnation. 
Danmark er en fiskerination. 
Danmark er et land, der geo-
grafisk og kulturelt orienterer 
sig mod havet. Dette giver sig 
ganske mange forskellige ud-
tryk. 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  dan-
skernes fælles “kulturelle ba-
gage” kunne favnes i begrebet 
“Kystkultur”.

Hvad betyder kystkulturen 
for dig?

Har du og Regeringen ide-
er til og planer om at hjælpe 
bevaringsværdige skibe – og 
sikre vores fælles maritime 
kulturarv i øvrigt? ”

Brian Mikkelsen
Jeg tror, at kystkulturen er en 
rodfæstet del af  langt de fleste 
danskeres identitet. 

Der er meget få steder i 
landet, hvor man ikke har en 
nærhed til kysten og oplever 
kysten, kystlandskabet, be-
byggelsen og aktiviteterne 
som en meget central del af  
den danske kultur og selvop-
fattelse. Så kystkulturen har 
en meget stor betydning for 

mig som for de fleste andre 
danskere. 

Det betyder også, at det er 
vigtigt at bevare de værdifulde 
dele af  kystkulturen, ganske 
ligesom andre dele af  vores 
bevaringsværdige kulturarv.

Det vigtigste for al bevaring 

er ejernes, brugernes og be-
folkningens forståelse og in-
teresse. Jeg har derfor glædet 
mig over den betydeligt øge-
de oplysningsindsats og det 
større fokus, der i de senere 
år er kommet på kulturarven, 
blandt andet i kraft af  regerin-
gens indsats. Et af  de seneste 
initiativer er Historiens dag, 
der netop skal sætte fokus på 
den lokale kulturarv. 

Begrebet kulturmiljø har 
siden 1980’erne fået en sti-
gende opmærksomhed i mu-
seernes arbejde, og med den 
seneste museumslov fra 2001 
er det direkte blevet en del af  
museernes formelle opgaver 
i samarbejde med plan- og 
fredningsmyndighederne at 
virke for, at væsentlige beva-
ringsværdier sikres for efter-
tiden. 

Dette gælder naturligvis 
også kystkulturen. Eksem-
pelvis har de kulturhistoriske 
museers samarbejdskreds, Sø-
fartspuljen, sidste år udgivet 
et hæfte om danske havne, en 
kulturhistorisk oversigt. Og 
Ole Mortensøn, museumsin-
spektør ved Langelands Mu-
seum, har udarbejdet en rap-
port over Fynske kystmiljøer, 
som er udgivet af  Fyns Amt 
i 2002. 

SME: 
Det norske Fremskrittspartiet 

har indskrevet “Skibsbeva-
ring” i sit partiprogram. Kun-
ne du forestille dig, at skibs-
bevaring også kommer med i 
Det Konservative Folkepartis 
partiprogram?”

Brian Mikkelsen:
Det vil være alt for detaljeret 

at indskrive skibsbevaring i 
Det Konservative Folkepartis 
partiprogram. 

Bygningsbevaring, som du 
flere steder sammenligner 
skibsbevaringen med, er såle-
des heller ikke nævnt i parti-

programmet. 
Men jeg har meget forstå-

else for dit spørgsmål. Det 
er jo et nærliggende ønske at 
fremsætte, når et norsk parti 
har indskrevet “et bredt og 
representativt utvalg av våre 
verneverdige fartøyer fra uli-
ke tidsperioder og med ulike 
bruksfunksjoner” i sit parti-
program. 

Men jeg noterer mig, at 
programmet ikke handler 
om generel bevaring af  æl-
dre fartøjer, men alene om et 
repræsentativt udvalg. 

Den danske Skibsbeva-
ringsfond støtter ikke kun et 
repræsentativt udvalg, men 

giver hjælp til selvhjælp til 
principielt alle bevaringsvær-
dige skibe, og det synes jeg er 
et meget sundt og vigtigt prin-
cip at holde fast i.

Jeg er helt enig i, at det for en søfartsnation 
som Danmark er vigtigt at bevare og formid-

le vores maritime kulturarv.  
Jeg mener også, at det er vigtigt, at staten er 
med til at sikre bevaringen – på dette som på 

andre kulturarvsområder.
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Beg og Tjære - Bådsmands Ære, står der i Jens 
Kusk. 

Her får du gode skibstømrerråd om værk,  
beg og kalfatring af  

 “§ 26 Kalfatring og Begning.
Kalfatringen skal udføres 

med Værk af  god Beskaf-
fenhed, og Værket skal fylde 
Nådderne godt uden dog at 
gå helt igennem.

I Almindelighed inddri-
ves et Værk for hver 2 cm af  
Plankens Tykkelse. Begning 
af  Nådder og Støde skal ud-
føres omhyggeligt.”

Så lidt om så meget. Det 
betyder, at arbejdet er lagt helt 
i hænderne på den enkelte 
skibstømrers kunnen og sam-
vittighed. Det gjaldt I 1947. 
Det gjorde det i 1620, og det 
gør det såmænd også idag.

Kalfatring betyder, at en 
tyk tråd af  værk slås ind 

mellem modstående kanter af  
træ. Under kalfatring drives en 
sløjfe af  værk, skråt ind under 
den foregående sløjfe, og vir-
ker således som en kile. I et 
forløb over en afstand vil et 
stort antal af  disse kiler virke 
som et spænd i skroget.

Skroget består af  hundre-
devis af  enkeltstykker træ, 
holdt sammen med bolte etc., 
men det er det samlede spænd 
af  kalfatringen, der gør skibet 
til en enhed. 

Værk gør desuden tæt og 
slås i nåderne, så der efter-
lades lidt plads til beg. Beg 
er tilpas klæbrigt til at holde 
værket på plads under skibets 
gang i søen. Desuden er beg 
tilpas skørt til at splintre og 
knuses, når værket skal kon-
trolleres for fasthed og konsi-
stens. Værk til kalfatring fås i 
nøgler a’ ca. 4,7 kg. En balle 
værk er 11 nøgler.Værk fås 
tyk og tynd, og i en meget fin 

kvalitet, der ligner skibmands-
garn. Den fine fås i nøgler a’ 
1 kg, og egner sig til begkoste 
og til nødtørftig kalfatring af  
våde nådder.

Bomuld fås i poser og bru-
ges sjældent til noget fornuf-
tigt. Bomuld har en stor tæt-
ningsevne, men holder kun 
kort tid hvis det ikke er dæk-
ket med en tråd værk. 

Brug kun kronebeg. 
Beg kan gøres blødere 

ved at tilsætte oksetalg. Blø-
dere beg sprækker ikke så let, 
men kan smitte af. Tilsætning 
af  hvid beg gør kronebegen 
hårdere, dvs. mindre tilbøje-
lig til at smitte af  i varmen. 
Hold alligevel tilsætningen på 
5-8%. Hårdere blandinger bli-
ver meget skøre og sprækker 
op. Kronebeg bliver hårdere 
med tiden, og der sætter lidt 
snavs i det, så allerede 2. år 
er der ingen afsmitning mere. 
Beg påføres absolut varmest 
muligt i første lag. Nåderne 
fyldes efter med køligere beg.

De fleste kalfatrekøller er 
for lette til kalfatring af  

2” planker, dvs. hovedet uden 
skaft vejer under 1,2 kg. Det 
medfører, at der enten stuves 
for lidt værk i nåderne, eller 
arbejdet går for langsomt. 
Begge dele forekommer også.

Værkkratteren skal rense 
op i bunden af  en nåd uden 
at ødelægge kanterne, og 
man skal kunne lægge noget 
kropsvægt i oprensningen. 
Uden grundig udkratning er 
al anden umage spildt.

En lille skraber, en dyppe
biks, en lommekniv og en tot 

værk hører til udstyret. Når 
kalfatrejernene klæber til med 
gammel beg fra nåderne, skra-
bes det værste af  med kniven. 
Jernet trykkes ned i biksen og 
tørres af  i værktotten. 

Kalfatrejernene er fri for 
hakker og buler. Siderne på 
alle jern skal være pudsede 
og uden tærehuller. Det mod-
virker, at gammel beg klistrer 
til jernet undervejs. Skafterne 
skal være uden generende 
kanter.

I al sin lavteknolo-
giske enkelthed er 
kalfatring det mest 
sofistikerede, et men-
neske kan foretage 
sig.  Det giver ind-
levelsesevne, ved-
holdenhed, sindsro, 
tilfredshed, stolthed 
og tryghed.  
Hvis man gider. 

Til gengæld er det rædsomt 
at skrabe beg grundigt, 

men det er en del af  jobbet.
Nådderne beges efter for 

eventuelle huller eller ringe 
opfyldning.

Teksten her er korte uddrag 
af  en vejledning til dem, der 
absolut selv vil, og tjener mest 
til, at SME-skipperen kan vur 
dere, om det bestilte arbejde 
udføres godt. 

Skørnagler, stød, hjørner, 
nyt/gammelt, fugt, dam 

osv. giver så mange kalfatre-
situationer, at kun trænede 
skibstømrere mestrer dem 
alle.

Hold jer selv fra andet end 
nødtørftig tætning. Lav evt. 
træarbejdet selv og lad rutine-
rede folk kalfatre det. 

SME- skippere må tage fle-
re hensyn end det skrog-

mæssige. 
Ud af  mange, har jeg frem-

hævet nogle træk, som kan 
sikre den bedste anvendelse 
af  de afsatte midler til vede-
ligeholdelse. 

Det vigtigste i vedligehol-
delse af  træskibe er, at 

holde en tidshorisont på ca. 
50 år. Det er svært i hverda-
gen, men hvis det lykkes, læg-
ger materialerne gerne 50 år 
til. 

Altså, hvis Handelsministe-
riets bekendtgørelse overhol-
des!

Efterlysning:
Er du skibstømrer, maskinme-
ster, bådebygger - eller noget 
helt andet, og har du special-
viden, du vil dele med resten 
af  Passagerfarts læsere? Så 
send en artikel til

lise@mortensen.mail.dk

Kloge ord om

  Værk og Beg
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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

Vejret som SMS

Og nu vi er ved mobiltelefonen.
Faktisk har Danmarks Meteorologiske Institut en 

service, hvor du kan få lige præcis din farvandsud-
sigt sendt som SMS til din mobiltelefon.

Du kan vælge mellem de almindelige farvands-
områder, hvilke ugedage og på hvilke tidspunkter i 
løbet af  dagen, vejrmeldingen skal bibbe ind.

Det er selvfølgelig ikke gratis - hver SMS-vejrmel-
ding koster 3,5 kroner - og tjenesten kan afmeldes 
med øjeblikkeligt varsel ved at sende en SMS.

Oplysninger / tilmelding findes her:

www.dmi.dk/dmi/index/danmark/sms_abonne-
ment.htm

Lyngby over mobilen
Kommunikation til søs foregår selvfølgelig fortsat bedst 
og sikrest over en VHF-radio.
Når det er sagt, tjah, så har Lyngby Radio og Søsportens 
Sikkerhedsråd nu kapituleret og har udgivet en pjece om 
mobilen til søs - med oplysninger om, hvordan man sen-
der nødmeldinger fra et skib over mobiltelefonen.
Vi vil ikke trætte vores VHF-kyndige læsere med, at man 
ringer 112 og understreger at man er til søs - og skal 
igennem til Lyngby Radio.
Derimod vil vi oplyse, at Lyngby Radio faktisk har et 
direkte nummer, hvor man kan indrapportere observa-
tioner, der kan være til fare eller gene for skibstrafikken 
- eller kan rekvirere assistance, når det ikke lige drejer sig 
om en nødsituation.
Nummeret er 45 28 09 60.
Så ved vi det.

Nyt center tjekker vejr 
Center for Marin Forecasting er en ny enhed under 
DMI, som med virkning fra 1. januar 2005 varetager in-
stituttets forpligtigelser inden for rådgivning og varsling 
af  Rigsfællesskabets havområder. Det drejer sig blandt 
andet om: 
• Stormflodsvarsling  
• Bølgemodellering  
• Havets rolle i klimaændringer  
• Rådgivning til offshore-aktiviteter f.eks.  
 olie & gas, vindmøller. 
Centeret er oprettet for at styrke DMI’s marine aktivi-
teter og ansvarsområder i forbindelse med forudsigelse 
af  fænomener på og i havet. Det har ekspertise inden 
for såvel observationer (skibsbaseret, satellit) som mo-
dellering af  havet og har et bredt globalt samarbejds-
netværk via internationalt koordinerede varslingsaktivi-
teter og forskningsprojekter.

SME med i “byrdekomité”

Økonomi- & Erhvervsminister Bendt Bendtsen har beslut-
tet, at der skal nedsættes en række forenklingsgrupper, hvor 
bl.a. myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder 
sammen skal komme med konkrete forslag til at lette de 
administrative byrder, f.eks. gennem ændringer af  love/be-
kendtgørelser, digitale løsninger og bedre information.

SME er i den forbindelse blevet inviteret til at deltage i en 
byrdekomité på søfartsområdet. Byrdekomitéen ledes af  Sø-
fartsstyrelsens direktør Jørgen Hammer Hansen, og foruden 
SME er følgende organisationer inviteret til at deltage:

Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening, 
Rederiforeningen for mindre Skibe, Rederiforeningen af  
1895, Danske Maritime, Danmarks Fiskeriforening, Dansk 
Navigatørforening, Dansk Skibsmæglerforening, Maskinme-
strenes forening, Sømændenes Forbund 3F, Centralorgani-
sationen Søfart, Økonomi- og Erhvervsministeriets depar-
tement, Erhvervs- & Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i 
Erhvervsregulering. 

Byrdekomitéen nedsættes og påbegynder sit arbejde sna-
rest, og den skal inden afslutningen af  arbejdet have udar-
bejdet en samlet plan for reduktion af  byrder frem til 2010.  
Planen skal foreligge ultimo 2005.
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40 år med lystfiskere
Der er meget historie og man-
ge historier, når man besøger 
det gode lystfiskerskib, “Ak-
sel-Emil” i Korsør.

Tag nu skibet.
Det er bygget på Eriksens 

Skibsværft i Marstal i år 1948 
og blev afleveret i januar ‘49 
til paketfarten mellem Svend-
borg og Nakskov. Dog med 
afstikkere som postskib fra 
Svendborg til Ærøskøbing 
om vinteren, for så sparede 
færgeselskabet en færge på 
ruten.

Det var Frans Christiansen, 
der fik “Aksel-Emil” bygget, 
og han sejlede og levede af  
det lille skib igennem både 
gode og dårlige tider.

Midt i tresserne havde ski-
bet en opgave på Øresund, 
hvor havbunden blev under-
søgt mellem Helsingør og 
Helsingborg; hvor datidens 
Øresundsbro var projekteret.

Fra styrehuset i sit lille skib 
så Frans Christiansen lyst-
fiskerskibene sejle af  sted 
“endda med ansat skipper om 
bord”, som han senere fortalte 
familien. Frans var overbevist 
om, at der var både penge og 
fremtid i at lægge farten om – 
og ombygge skibet fra fragt til 
lystfiskere, og den 24. januar 
1965 sejlede “Aksel-Emil” af  
sted med sit første hold gæ-
ster udrustet med fiskeudstyr 
og store forventninger.

Første jubilæum
Og det giver denne histories 
første jubilæum: 

Det gode lystfiskerskib 
“Aksel-Emil” fejrede den 24. 
januar i år sine 40 år på kø-
len med fiskestænger ud over 
siden og røde pølser i kabys-
sen.

Andet jubilæum
Og her kommer nuværende 
ejer og skipper – med samt 
hans familie ind i billedet. 

For den gang i 1965 ringede 
Frans Christiansen til sønnen 
Hans Peter, der sejlede som 
maskinmester i Dansk Shell; 
og fik ham overbevist om, 
at han skulle komme hjem 

og være med i “Aksel-Emil”, 
hvad han gjorde lige omkring 
Sankt Hans 1965. 

Det giver for det første et 
langt liv med lystfiskere – og 
for det andet giver det histo-
riens andet jubilæum: nemlig 
skipper Hans Peter Demuth’s 
40 års jubilæum på “Aksel-
Emil” til Sankt Hans i år.

Hans Peter købte halvpart i 
1967 og sejlede sammen med 
sin far indtil 1984. Da var 
Frans Christiansen 78 år og 
gik i land, fordi det kneb med 
synet.

Familieforetagende
Men der er meget mere af  

Skipper Hans Peter Demuth, konen Janie og sønnen Henning er de ‘faste’ på Aksel-Emil, foruden en bedstemand der mø-
der op, når der er bud efter ham.
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familien involveret i “Aksel-
Emil”.

Janie, Hans Peters kone, 
vil gerne have sig frabedt at 
sejle med. Til gengæld er det 
hende, der tager telefonen, 
sender kontrakterne, snakker 
med kunderne og holder or-
den i regnskabet.

Og familiens ældste søn, 
Henning, købte halvpart i ski-
bet i januar 2004 – men har 
for resten sejlet med om bord 
de sidste 15 år. På deltid, mens 
han passer et ‘borgerligt’ ar-
bejde i land i hverdagene.

Der er egentlig ikke grund 
til at stille det klassiske spørgs-
mål, om familien kan enes; for 
det stråler ud af  dem, at de 
har det rart - mens de fortæl-
ler den ene historie efter den 
anden og skyller efter med 
kaffe og rundstykker.

40 år med fiskestang
“Vi har rigtig mange gamle 
kunder, der kommer år efter 
år,” fortæller Hans Peter – og 
efter en mindre granskning af  
klientellet, finder han frem til 
Peter “Trabant” Larsen, der 
faktisk også har 40 års jubi-
læum som lystfisker om bord 
i år.

Men ellers sejler det lille 
skib med alt fra fødselsdage, 
firmaskovture, konfirmatio-
ner og polterabend – foruden 
fire faste ugentlige fisketure 
onsdag, torsdag, lørdag og 
søndag.

I løbet af  de 40 år på Sto-
rebælt, har “Aksel-Emil” fulgt 
historien – og været en del af  
den.

Da skolen for ‘uartige piger’ 
blev lukket på Sprogø, blev 
stedet benyttet til lejrskoler 
for Københavns Kommunes 
skoler; og Hans Peter sejlede 
børn, lærere, bagage og for-
syninger ud på øen. Efter den 
store hotelbrand i København 
lukkede lejrskolen på grund af  
brandkrav; men “Aksel-Emil” 
fortsatte med at sejle diesel til 
øens generator og forsyninger 
til sommerhusene.

Senere havde  skibet op-
gaver som serviceskib under 
bygningen af  Storebæltsbroen 
– og nu har det et antal årlige 
ture med turister og naturvej-
ledere, der går tur på øen.

Moderne teknik
Og joh, skibet har skam både 
GPS og søkortplotter; og 
selv om Hans Peter var no-
get skeptisk, har Henning fået 
han overbevist om, at det er 
rigtig godt.

“Men hvis GPS’en svigter, 
har vi ingen mærker mere,” 
lyder Hans Peters standard-
indvending.

“Folk tror, at det er alt det 
moderne elektronik, der fan-
ger deres fisk. De ringer og 
spørger, om vi har et moder-
ne ekkolod – ellers vil de ikke 
med,” supplerer Janie.

Rent faktisk har det fine 
farveekkolod været brækket 
ned i et par måneder i vinter, 
og som Hans Peter siger:

“De fanger såmænd ikke 
færre fisk, bare fordi vi bru-
ger vores gode gamle ekkolod 
fra ‘67…

Det vigtigste er jo, at de kan 
fiske. Og det er altså ikke dem 
alle sammen, der kan det!”

Børnebørnene med
Med hensyn til fremtiden, 
er arvefølgen allerede ved at 
blive sikret.

Børnebørnene – fire drenge 
for resten - er med på som-
merferie på Aksel-Emil hvert 
år – så mon ikke en af  de af  
dem skulle ‘bide på krogen’?

Selv er Hans Peter 68 år, 

og skønt benene knirker lidt, 
tjah, så er det da bedre at hol-
de sig i gang og sejle, end at 
falde tilbage i sofaen.

“For så kommer han da al-
drig op igen,” siger Janie be-
stemt.

“Så jeg bliver ved, så længe 
jeg overhovedet kan,” slutter 
skipperen.

Tillykke med de to gange 40!
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Historien trækker kølvand  
efter Ry Turistbåde

Ry Turistbåde er nærmest 
omsejlende sø(farts)historie.

Historien starter på Silke-
borgsøerne i 1861, hvor sel-
skabet Hjejlen starter en post-
og fragtrute mellem Silkeborg 
og Ry i 1861. Da “Hjejlen” 
ikke længere alene kunne be-
stride sejladsen, blev der byg-
get to afløserskibe i Sverige, 
“Ternen” og “Mågen”, der 
besejlede ruten op til første 
verdenskrig, hvor ruten stop-
pede.

I 1922 stiftedes så selskabet 
Ry Turistbåde, og den lokale 
bådebygger byggede to både 
til det nye selskab: “Turisten” 
og “Viking”.

“Turisten” blev dog ud-

rangeret – og selskabet købte 
senere i 1976 den gamle “Må-
gen” fra Hjejleselskabet.

Så i dag sejler Ry Turistbåde 
med de to både: “Turisten”, 
der er et stålskib bygget i 1903 
og godkendt til 100 passage-
rer – og Viking, der er bygget 
i 1923 i træ og godkendt til 90 
passagerer.

Bådene sejler for resten 
fortsat med postflag; og der er 
en enkelt postkasse at tømme 
på ruten ved Hotel Juelsø.

Hjejle-selskabet sejler som 
bekendt stadig fra den anden 
ende af  søerne, fra Silkeborg 
til Himmelbjerget – men de 
skibe har ikke noget med den-
ne historie at gøre.

 
 
Smukke omgivelser
20-25.000 mennesker sejler 
hvert år med Ry Turistbådes 
to skibe. Den faste rute går 
igennem Gudenåen og videre 
ud i Silkeborgsøerne, i alt syv 
fantastisk naturskønne kilo-
meter er der fra Ry til Him-
melbjerget, og bådene har fire 
faste daglige afgange.

Der er mange, der vandrer 
den ene vej. Det er et utroligt 
smukt område, i dele af  åen er 
der nærmest amazonas-agtigt.

“Antallet af  turister er helt 
vejrafhængigt, vores gæster 
kommer hovedsageligt fra 
områdets campingpladser; og 
når vejret er dårligt, svigter 

campinggæsterne – og så går 
det også ud over os.

Den dårlige sommer sidste 
år kostede selskabet omkring 
200.000 kroner,” fortæller Ei-
gil Nielsen, der ejer Ry Turist-
både sammen med sin kone, 
Marianne Wiese Madsen.

De købte selskabet for ni 
år siden, Eigil havde sejlet 
fra den anden ende af  søen i 
Hjejleselskabet, så han kendte 
både farvandet og kunde-
grundlaget.

Eigil sejler selv som skip-
per, og Marianne har papirer, 
så hun kan mønstre som styr-
mand.

Men hendes arbejde består 

Ry Turistbådes ældste båd, “Turisten”, 
har holdt 100 års jubilæum på Silkeborgsøerne, 

og ejerne har niende sæson i år
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mest i at klippe billetter, 
hygge om folk og for-
tælle om området – godt 
garneret med historier og 
skrøner, som hun efter si-
gende er rigtig stærk i.

Bryllupper
Foruden Eigil og Marianne er 
der fire styrmænd/skippere 
ansat.

“Gerne efterlønnere, altså 
søfolk, der er gået i land.

Det skal være nogen, der 
har lyst til at gøre turene hyg-
gelige og snakke med folk,” 
understreger Eigil Nielsen.

Ud over turene på fartpla-
nen, sejler bådene også al-
mindelig chartersejlads med 
selskaber, konfirmationer, 
firmaer og ikke mindst bryl-
lupper.

“Der er rigtig mange, der 
bliver gift heroppe, og som 
holder bryllup på hotellerne 
ved søen. Så vi sejler gæsterne 
ud til hotellet; eller sejler dem 
måske en tur i timerne fra vi-
elsen til festen starter om afte-
nen,” fortæller Eigil Nielsen.

Der er plads til henholdsvis 
42 og 36 spisende gæster i de 
to både, så der er også en del, 
at vælger at spise om bord – 
eller drikke kaffen undervejs i 
de flotte omgivelser.

Mange regler
Sæsonen som turistbåd på Sil-
keborgsøerne er kort, starter 
1. maj og slutter 1. oktober.

“Søfartsstyrelsen mener, at 
vandet er for koldt uden for 
disse fem måneder. Det er 
bare underligt, at man gerne 
må ro i kano, når vi ikke må 

sejle,” undrer Eigil Nielsen 
sig.

Han undrer sig også over, at 
en harmonisering af  regler for 
nylig har fordoblet antallet af  
bundsyn på selskabets både; 
fordoblingen kom samtidig 
med, at der blev indført ‘no-
get-for-noget-princip’, hvor 
hvert andet syn kan tages ud:

“Så burde det gå lige op. 
Hvis vi har et anmærknings-
frit syn, skulle vi så kunne 
syne selv det følgende år, men 
ak…. Et er nye regler….

Jeg undrer mig over, at in-
densøs sejlads er underlagt de 
samme regler som hav/oce-
ansejlads. Vi sejler trods alt i 
et meget beskyttet område.

Desuden stikker bådene 
en meter – og sejler så tæt på 
land, at vi bare kan sejle på 
grund eller ind i brinken og 
vade i land, hvis det endelig 
skulle være…..”

ISM og VHF
Som alle andre gode skibe, 
har Ry Turistbåde ISM-kode, 
som Eigil Nielsen er meget 
godt tilfreds med.

Det er ok, at nødprocedu-
rerne er skrevet ned.

Til gengæld er selskabet 
‘sluppet’ for GMDSS – selv 
om det var lige op over. Fak-
tisk hører Silkeborgsøerne 
ikke under SOK – der er end 
ikke søkort over området – så 

nødmeldinger skal ske over 
mobiltelefonen til politikred-
sen.

Men – der er nu ikke noget, 
der er let!

Da Lyngby Radio fra gam-
mel tid har opstillet en VHF-
antenne på søerne, simpelthen 

fordi der var en postrute fra 
Ry til Silkeborg; ja, så er det 
vist nærmest den gamle histo-
rie med hønen og ægget. 

I hvert fald er bådene ud-
rustet med lovpligtig VHF; så 
der er nogen, der kan benytte 
sig af  VHF-antennen…

Viking på bedding, klar 
til endnu et bundsyn.
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Stordriftsfordele, sammenlægninger, fælles administration, nye 
chefer og måske nye arbejdsområder er nogle af  de begreber, 
det for tiden fyger rundt med i kommuner og havne.

Som bekendt er det nye kommunekort ved at tegne sig, og 
det skønnes, at når kommunalreformen træder i kraft pr. 2007, 
vil antallet af  kommuner ende på omkring 100.

Af  disse vil ca. 80 være havnekommuner, hvad der betyder, 
at havnene vil være ‘nyt område’ for rigtig mange i administra-
tionen af  de nye kommuner.

Som kommunerne ser ud i dag, er der typisk kun én erhvervs-
havn i hver kommune, mens der i det nye kommunekort kom-
mer flere havne i mange kommuner, og spørgsmålet om fælles 
drift og administration er selvfølgelig oplagt.

Reglerne
Et helt centralt spørgsmål er derfor, hvordan de forskelligt or-
ganiserede havne må og skal arbejde sam-
men – det er der regler for i Havneloven. 
For eksempel må en selvstyrehavn godt 
stå for drift og vedligeholdelse i en kom-
munal havn, men opgaven skal skarpt ad-
skilles fra selvstyrehavnens eget regnskab. 
En A/S-havn må også være den centrale 
administration for kommunens kommu-
nale havne.

Bestyrelserne i selvstyrehavnene og de 
kommunale havne vil i første omgang 
blive forlænget på samme måde, som 
kommunalbestyrelserne bliver det frem til 
første januar 2007. 

Dette gælder dog ikke andre repræsen-
tanter, disse vælges for fire år ad gangen, 
og det kan ikke ændres.

Aktieselskaberne sker der ingen æn-
dringer i.

Kontrakter og bindinger
Men ét er selve lovgivningen; noget andet 
er, at der rent faktisk tegner sig et billede 
af  en fremtidig havnedrift, der mange 
steder vil være mere centralt styret, mere 
strømlinjet; og måske også mere ‘uper-
sonlig’ set fra skibenes vinkel.

Selvfølgelig er der en del havne, der 
blot kører videre som før, simpelthen 
fordi den aktuelle nye kommune ikke får 
lagt flere havne under sig.

Men der, hvor der bliver flere havne 
under én hat, er der i de fleste af  de nye 

havnekommuner udpeget en arbejdsgruppe, der lige nu  er i 
gang med at skrive en opgørelse over havnenes funktioner, de 
ansattes årsværk, kontrakter, kontraktbindinger, aftaler, takster 
osv.

Og ikke mindst indeholder redegørelsen en gennemgang af, 
hvordan de forskellige kontrakter er tegnet, hvor lang opsigel-
sesfrist der er – og hvordan de kan opsiges.

Skriv aftalerne ned
Når alle disse spørgsmål er afklarede, vil man i de fleste kom-
muner nedsætte en ny – og mere politisk – arbejdsgruppe, der 
helt konkret skal vurdere, hvordan den fremtidige havnedrift 
for den nye kommunes havne skal administreres. Disse grupper 
er i skrivende stund ved at blive nedsat mange steder.

Og det er lige her, det bliver interessant; for der er ingen 
tvivl om, at disse gruppers opdrag vil indeholde spørgsmål som 

Se dig for

- Når havnen får ny administration
“Sørg for at få alle aftaler med havnen skrevet ned i kontrakter – og alliér dig med alle gode 
kræfter, der kan tale skibenes sag i den nye storkommune,” er rådet fra SME-formand Ole 
Vistrup

TEMA: kommunalreformen

Kilde: Danske Havne
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‘stordriftsfordele’, muligheder for centralisering af  admini-
strationen, harmonisering af  takster, og nogle steder også nye 
funktioner og ansvarsområder for havnefogeden.

Kort sagt, havnedriften skal strømlinjes.

“Og så er det værd huske på, at det kun er nedskrevne aftaler, 
der gælder,” påpeger SME’s formand, Ole Vistrup:

“Alle de der mundtlige aftaler om, at man har lov til at bruge 
et af  havnens skure til grej, så længe havnen ikke har brug for 
det, gælder ikke længere.

Aftalen om, at taksterne i havnereglementet ikke bliver over-
holdt, men at man kun betaler hver anden gang – er der måske 
heller ikke nogen, der rigtig kan huske i den nye havneadmini-

stration med kontor i nabohavnen.
Og aftalen om, at dit skib har fortrinsret til den gode plads 

inde i hjørnet – hvor står den egentlig?”
Det er klart, at nogle af  aftalerne netop er af  en karakter, der 

kun kan være mundtlige.
Men i det omfang, det er muligt, er det simpelthen vigtigt at 

få skrevet lejeaftaler, aftaler om en bestemt plads osv. ned i en 
kontrakt; med så lang løbetid som muligt.

“Og det er lige i denne tid, arbejdet skal gøres,” understeger 
Ole Vistrup.

Han peger på, at det i nogle tilfælde vil være klogt at tage 
den lokale turistforening og andre gode samarbejdspartnere i 
ed – så der er flere, der kan tale charterskibenes og lystfiskerski-
benes sag i de mange forskellige arbejdsgrupper, der pt. sidder 
og planlægger den kommunale fremtid.

Havneudvalg forsvinder
Endelig er det værd at lægge mærke til, at Havneudvalgene, som 
de ser ud i dag, hvor de er et udvalg under kommunalbestyrel-
sen, de fleste steder vil blive nedlagt sammen med de gamle 
kommuner pr. 1. januar 2007, og at den direkte demokratiske 
brugerindflydelse på havnens drift dermed forsvinder.

Dette har man dog rådet bod på på Bornholm. Her blev øens 
23 havne ‘familiesammenført’ for to år siden, da øen som be-
kendt tog forskud på kommunalreformen og sammenlagde alle 
kommuner og amtet til en regionskommune.

I erkendelse af  det demokratiske underskud ude i de born-
holmske havne, efter at havneudvalgene blev nedlagt, er man 
nu ved at oprette nye havneudvalg i hver enkelt havn.

“Så hvis man er repræsenteret i havneudvalget i sin havn, 
er det sådan set ikke for tidligt at begynde at arbejde for, at 
udvalget fortsætter under en eller anden form også efter januar 
2007,” er rådet fra Ole Vistrup.

Tidsplan for sammenlægningen
Pr 1. juli i år skal alle de nye kommuner være på plads; og 
indenrigs- og sundhedsministeren beslutter det nye land-
kort endeligt.

I november 2005 er der kommunevalg til de nye kommu-
nalbestyrelser. 

I  sammenlagte kommuner tiltræder disse dog ikke som 
kommunalbestyrelse - men derimod som “Sammenlæg-
ningsudvalg” – mens de gamle kommunalbestyrelser fort-
sætter et ekstra år.

Fyllas fremtid sejler
Der er flere skibe og besætninger, der er direkte berørt af  kom-
munalreformen, simpelthen fordi ejeren eller ejerne er kommunal 
eller amtslig.

Fylla er således ejet af  Fyns Amt og administreres fra Amtscen-
tralen for Undervisning.

Her understreger Flemming Baktoft – der er konsulent i Ar-
bejdsmarkeds- og Voksenuddannelsesafdelingen, at det foreløbig 
ikke er besluttet, hvad der skal ske med skibet.

Men alligevel ser han tegn i måne og stjerner på, at det gode 
skib kan blive rykket med ind under CVU, der står for Center for 
Videregående Uddannelse, simpelthen fordi Folketinget muligvis 
beslutter, at Amtscentralerne skal ende der, når amterne nedlæg-
ges.

Til spørgsmålet om, hvad Fylla så rent faktisk kunne blive sat til 
at sejle med, er der ikke noget svar. Og “om et Center for Videre-
gående Uddannelser mon nu også vil kunne se fidusen og værdien 
i at betale de 1,5 mio kroner, som Fylla koster ejeren om året,” 
synes Flemming Baktoft er et rigtig godt spørgsmål…

Han understreger til sidst, at intet endnu er bestemt – og at der 
temmelig sikkert ikke kommer helt faste beslutninger før en gang 
i 2006.

TEMA: kommunalreformen
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Øfærger bliver kommunale
En lang række af  færgeruterne ud til de danske småøer er 
enten direkte eller delvis ejet af  amtet. I ‘Forslag til ændring 
af  lov om færgefart’ fremgår det, at kommunerne skal over-
tage de amtslige færgeruter – og overtage amternes aktier/
interesser i de delvist ejede ruter.

I de tilfælde, hvor færgen kommer til at sejle imellem de 
nye kommuner, bliver det disse nye instanser, der skal for-
handle om den videre drift af  ruten.

Samtidig ligger det i kortene, at driften af  de færgeruter, 
som i dag drives af  staten, muligvis også skal overdrages til 
kommunerne.

De statstilskud og amtstilskud, der i dag gives til lokal fær-
getransport og til øboere, kan fremtidigt gives som generelle 
bloktilskud til ø-kommunerne, og er altså ikke længere øre-
mærkede til færgedrift. 

I en periode på fire år overtager staten de amtslige tilskud 
til færgeruterne, som måtte være budgetteret til formålet, 
herefter bortfalder tilskuddene, hvorefter denne del af  fi-
nansieringen er uafklaret.

Penge til nybygninger
Ove Jensen, der er formand for Småøernes Færgeselskaber, 
peger på finansiering af  nybygninger som det største pro-
blem efter kommunalreformen:

“I det nuværende system deles kommune, amt og stat om 
at finansiere nye færger, og det foregår rent praktisk ved lå-
nefinansiering, hvor renter og afdrag altså bliver tredelt.

Nye færger og de tilhørende nye færgelejer løber erfa-
ringsmæssigt op i 35-40 mio. kroner, og det er en meget stor 
udskrivning for en kommune.”

Det er Ove Jensens vurdering, at i hvert fald en halv snes 
af  de nye kommuner får overdraget en så gammel færge, at 
den skal udskiftes i løbet af  de næste fem-ti år.

“Men jeg tror ikke, at besætningerne ude på færgerne 
kommer til at mærke den store forandring. Færgerne skal jo 
sejle; og besætningsfastsættelsen er et lovkrav, så det er svært 
at skære ret meget ned.”

Tunø-færgen, der er medlem af SME, har Odder Kommu-
ne som reder, og da kommunen fortsætter uforandret efter 
kommunalreformen, sker der ikke umiddelbart ændringer 
af færgens ejerforhold.
Eventuelle forandringer kommer først efter fire år, når 
tilskud fra staten (måske) stopper, lyder vurderingen fra 
kommunen.

Miljøskibet Tyra

Tyra er et 12,5 m. specialbygget miljøskib, der varetager 
den overvågning, som Vejle Amt er forpligtiget til i forhold 
til Vandmiljøplanen.

Vejle Amts miljøskib Tyra, mister også sin direkte ejer under 
kommunalreformen - når amtet bliver nedlagt.

Ifølge skibets kaptajn, Erik Petersen, vil al overvågning i 
første omgang overgå til Staten - og dermed vil Tyra, sam-
men med alle andre miljøovervågningsskibe i første omgang 
sejle en fremtid i møde i statsregi.

Men da de mange amtslige opgaver bliver fordelt på helt 
nye måder; er det fortsat uvist, hvordan fremtiden ser ud 
rent geografisk for skib og besætning.

Den gamle base, Vejle Amt, bliver nemlig regionshoved-
sæde for sygehusvæsenet.

Ålborg, Århus, Ringkøbing, Ribe, Odense, Roskilde og 
Nykøbing Falster er udpeget til at varetage miljø, men hvor 
farvandsovervågningen helt præcis placeres, er der ingen der 
ved - ligesom den nye struktur og økonomi osv er et ube-
skrevet blad.

TEMA: kommunalreformen

Marylin Anne
Marylin Anne ejes af  et interessentselskab bestående af  
Struer, Holstebro og Herning kommuner samt Ringkø-
bing Amtskommune, og kommunene og amtet har to 
bestyrelsesposter hver i skibets bestyrelse.
Ifølge bestyrelsens sekretær, Karen Møller, er der ikke 
grund for bekymring for skibets fremtid:
“De tre kommuner fortsætter, og både Herning og Hol-
stebro bliver større, end de er nu, så rekrutteringsgrund-
laget bliver betydeligt større.
Den eneste forandring er, at amtet ikke længere deltager 
i samarbejdet - og en løsning kunne være, at de tre kom-
muner overtager amtets forpligtelser.”
Bestyrelsen har besluttet, at den fremtidige driftform 
dog først skal aftales endeligt, når de nye kommunal-
bestyrelsesmedlemmer kan sætte sig i bestyrelsens stole 
efter nytår; så tidshorisonten er fire år.
“Men vi mener bestemt ikke, at der er grund til bekym-
ring for skibets fremtid,” understreger Karen Møller.
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Gennem mit mangeårige re-
krutteringsarbejde for skip-
perskolen på toppen af  Dan-
mark møder jeg ofte følgende 
argumenter for ikke at tage en 
nautisk uddannelse:

Jeg er for gammel, det er 
for sent.

Jeg kan nok ikke klare det, 
det er for svært.

Jeg har ikke råd, jeg må 
ikke miste mit arbejde.
Skolens motto er: har du vil-
jen, kender vi vejen.

Angående alder:
En af  de ældste elever, jeg 
erindrer, der har taget eksa-
men, var 60 år da han stod 
med sit sætteskippereksa-
mensbevis i hånden. I erken-
delse af, at hans søn på 37 år 
også burde have en eksamen, 
tog han ham med. Begge tog 
eksamenen inden for normal 
tid. Hvem tror I fik det høje-
ste gennemsnit? Hvem tror I 
tog på langfart i adskillige år 
efter?

Har du viljen, er det blot 
et spørgsmål om at gemme 
fjernbetjeningen til fjernsynet 
i studietiden.

Er det svært at tage en 
nautisk eksamen?
Svært at svare konkret på, 
men et godt råd kunne være 
at se på dem, man kender, der 
har gennemført uddannelsen. 
Kan de, kan du måske også. 

Selv om dine folkeskolem-
inder har karakter af  mare-
ridt, og det at skrive og læse 
er indskrænket til det mest 
nødvendige, gør din vilje hele 
forskellen.

Vi har mere end en gang 
modtaget forbløffede reaktio-
ner fra vore elevers tidligere 
folkeskolelærer, der ikke tro-
ede deres øjne da de så ”klas-
sens sorte får” stå stolt som 
en pave på et billede i avisen 
med sit eksamensbevis i hån-
den. Der er ikke os, der udret-

ter mirakler, det er viljen til at 
ville.

Økonomi
Jeg har ikke råd til et halvt år 
på SU til en kystskippereksa-
men for ikke at tale om yder-
ligere et år til en sætteskipper-
eksamen.

Vi koncentrerer os nu om 
kystskippereksamen, men 
princippet kan også i nogen 
grad anvendes til sætteskip-
pereksamen.

Skagen Skipperskole har 
tilrettelagt forløbet i kystskip-
peruddannelsen med henblik 
på størst mulig fleksibilitet og 
størst mulig gavn af  eventu-
elle kurser, man har i forvejen 
(radio, motorlære, medicinki-
ste B, brandkurser m.m.).

Kan du begynde hos os 
den 3. januar og gå på skolen 
frem til ca. 1. maj, har du væ-
ret igennem de teoretiske fag 
med dertil hørende eksamen. 
Du mangler nu en række 
emner såsom brand, røg-
dykning, brandleder, ROC 
radiokursus, medicinkiste B, 
duelighedsbevis i motorpas-
ning m.m..

Disse emner kunne du for 
en stor dels vedkommende 
have taget i diverse friperio-
der, inden du kom på skole, 
eller du kommer og tager 
dem i november – december 
samme år, med eksamensaf-
slutning umiddelbart før jul.

Skræddersyet forløb
På denne måde kan tiden 
uden for højsæsonen for 
dette blads målgruppe, med 
den fornødne fleksibilitet fra 
rederens side, benyttes til at 
få den uopnåelige “kystskip-
pereksamen” og stadig holde 
økonomien oven vande. Ide-
alet er naturligvis at tage ud-
dannelsen ud i et, men nød 
lærer ……..

Der kan tænkes andre for-
løb, hvorfor man er særdeles 

velkommen til at kontakte 
undertegnede for en nærmere 
drøftelse af  lige præcis dine 
ønsker til et uddannelsesfor-
løb.

Med venlig hilsen
Forstander, Jørgen Chr. 
Jensen.
Tlf. 98 44 33 44 / 
jcj@skipperskolen.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

Kystskippereksamen:

Fra drøm til virkelighed
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Skal der være fragtskibe i en 
havn? 

Skal der være ‘rigtigt’ er-
hvervsliv, der både støjer, mø-
ger og bruger havnen? 

Skal der være lastbiler, kra-
ner, gods over kaj og store 
bunker af  trækævler, et skibs-
værft, der sandblæser om nat-
ten og et foderstoflager med 
masser af  lastbiler? 

Og tror man på, at gods 
over kaj vil være for opadgå-
ende, fordi vejnettet ikke kan 
bære mere; så gods vil blive 
flyttet tilbage til skibene?

Hvad med boliger? Skal 
man til at bygge ned til den 
gode udsigt – eller skal hav-
nen fortsat være ‘allemands-
eje’ – så borgerne kan gå sig 
en rask tur ud langs kajerne 
og spytte i vandet, uden at gå 
i ‘nogens udsigt’ fra daglig-
stuen. 

- Sådan kan de sidste tre fire 
års diskussioner om Svend-
borg Havn kort ridses op. 

Nye tider 
“Udviklingen har også 
ramt Svendborg, og tinge-
nes tilstand kan ikke bare 

fortsætte planløst derudad, 
siger Svendborgs borgme-
ster,” Jørgen Henningsen:  
“Det er altså mange, mange 
år siden, at der var 280 skibe 
indregistreret i Svendborg!”

Men også erhvervslivet på 
havnen har ændret sig år efter år.  
Skibsværftet er lukket, den 
store fremstillingsvirksomhed 
Kelloggs er borte – og gods 
over kaj har været for nedad-
gående i de sidste mange år. 

Bevægelsen fra industrisam-
fund til service- og informati-
onssamfund er for længst slået 
igennem, udflytningen af  især 
produktionsvirksomhederne 
til Østeuropa og Asien har al-
lerede præget det sydfynske er-
hvervsliv og også Svendborg.  
Svendborg Havn er direkte 
ramt af  udviklingen, her nå-
ede man den laveste godsom-

sætning i 1999 - siden er der 
sket en fremgang, som især 
skyldes indførslen af  stål til 
den vindmøllebygning, som 
virksomheden Vestas er ryk-
ket ind med på Svendborg 
værfts område på Frederiksø-
en efter værftets lukning. 

“Svendborg regnes til en af  
de mindre trafik- og erhvervs-
havne i Danmark, og selv om 
der er nogle, der tror på, at 
fragtskibene vil få et come-
back; så spås havne på Svend-
borgs størrelse generelt ikke 
nogen stor fremtid, når det 
drejer sig om andel i godsom-
sætningen. 

Med den regionale place-
ring på Sydfyn og uden et 
større opland, kan Svend-
borg Havn ikke i fremtiden 
forvente nogen væsentlig 

udvidelse af  godstrafik-
ken,” forudser borgmesteren.  
Med de traditionelle havne-
erhvervs vigende betydning 
på grund af  ændrede trans-
port- og erhvervsstrukturer, 
begyndte planbestemmel-
serne for havnearealerne at 
virke som snærende bånd, der 
hindrede en gradvis omdan-
nelse af  havnen, og derfor 
begyndte arbejdet med en ny 
plan for havnen. En plan, der 
efter at have været ude i den 
offentlige æltemaskine igen-
nem flere år – kunne besluttes 
endeligt af  byrådet mandag 
den 14. marts i år. 

Plads til alle 
Byrådet har besluttet sig til, 
at havnen i højere grad må 
basere sig på rollen som fær-
gehavn, turisme og kultur/fri-

Store planer for Svendborg Havn 
Efter flere års 

arbejde med 

perspektivplaner, 

forslag til 

lokalplaner, 

borgermøder 

og høringssvar, 

har Byrådet i 

Svendborg nu 

lagt kursen for 

fremtiden på 

Svendborg Havn 
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tid – med nogle eksisterende 
havnerelaterede virksomhe-
der i særlige erhvervszoner.  
Og derfor indeholder planen 
en meget vidtgående ommøb-
lering af  hele havneområdet 
og hele den del af  byen, der 
ligger ned mod havnen. 

Ideen er grundlæggende 
set, at få havn og by til at 
hænge bedre sammen, og det 
indebærer meget voldsomme 
omlægninger af  hele trafikken 
i byen, udskillelse af  de tunge 
erhverv, etablering af  stisyste-
mer, så man rent faktisk kan 
komme fra område til område 
– og omdefinering af  anven-
delsesmulighederne for de 
forskellige dele af  havnen. 

Endelig forsøger bystyret 
at komme overens med DSB 
om et meget stort tidligere 
godsbaneområde, der ligger 
lige midt mellem by og havn. 
Området ejes for nuværende 
af  DSB, og ifølge planen er 
det udlagt til centerformål, 
og her kunne Jørgen Hen-
ningsen godt forestille sig det 
ca. 25.000 kvadratmeter store 
område anvendt til fx maritim 
skoledrift: 

“Svendborg er jo udvalgt til 
at være et af  de steder i landet, 
der i fremtiden skal rumme 
‘de blå uddannelser’. Det ville 
være flot, hvis vi kunne samle 
Navigationsskolen og Maskin-
mesterskolen her i forbindelse 
med havnen – og så måske 
supplere med en forskerpark, 
hvor også det maritime indgår.  
Desuden ville skolerne være 
en god ‘bufferzone’ mellem 
havnens erhvervsliv og byen.  
Med i den storstilede plan er 
desuden en helt ny stations-
bygning og busterminal.”
 
Fortsat erhverv 
Der har været en meget vold-
som og meget langvarig debat 
i Svendborg om planerne, og 
netop erhvervsvirksomhe-
derne på havnen har været 
utrolig skeptiske og har stillet 

meget skarpe krav, fortæller 
Jørgen Henningsen: 

“Og det er klart, at vi som 
by selvfølgelig skal tage hen-
syn til erhvervslivet og ar-
bejdspladserne. 

Men på den anden side bli-
ver vi også nødt til at have en 
Plan B – altså en større og 
længerevarende perspektiv-
plan, der siger noget om, hvad 
vi så gør, hvis virksomheder-
ne alligevel lukker eller flytter 
til Fjernøsten. 

- De sidste år har altså vist, 
at vi ikke skal regne noget for 
sikkert. Specielt det, man kan 
kalde ‘filial-virksomheder’ 
– som Kelloggs, DLG el-
ler Vestas kan fra dag til dag 
få besked fra ledelsen om, at 
filialen skal lukkes – og i den 
forbindelse er der ingen, der 
tænker på Svendborgs udvik-
ling!”

Med borgmesterens ord er 
den vedtagne plan skruet så-
dan sammen, at der er plads 
til alle – og at alt i første om-
gang ‘forbliver som det er’. 

“Det gamle værftsområde 
på Frederiksøen vil fortsat 
være udlagt til industri; og 
her er der desuden mulighed 
for at udvide arealerne ved 
opfyldning af  området, hvor 
værftets dokker har ligget. 

Desuden vil et område af  
kajerne fortsat kunne benyt-
tes til den tilbageværende 
fragttrafik – så på den måde er 
rigtig mange hensyn og funk-
tioner tilgodeset, understreger 
borgmesteren. 

Havneområdet bliver i den 
nye plan delt op i 12 forskelli-
ge zoner; hvor man fremover 
vil kunne vedtage nye lokal-
planer med nye anvendelser 
for arealerne; alt efter, hvor-
dan tingene udvikler sig.

“Tidligere skulle virksom-
heder, der placerede sig i om-
rådet, være havnerelaterede. 
Det behøver de ikke længere, 
selv om vi gerne ser, de har 
en maritim indgangsvinkel.  
Mange af  dem, der ligger der i 

dag, kunne i princippet lige så 
godt ligge et andet sted,” un-
derstreger borgmesteren. 

“Vi ønsker heller ikke –  i 
modsætning til mange andre 
havnebyer – beboelse helt 
ned til kajerne. 

Det skal blive ved med at 
være sådan, at folk fra byen 
kan gå sig en tur langs havnen 
uden at skulle gå igennem den 
‘privatsfære’ der uundgåeligt 
vil blive, hvis der er beboelse 
helt ned til vandet. 

Og endelig lægger vi vægt 
på, at der fortsat er plads til 
byens erhvervsliv.”

For meget støj 
Helt konkret drejer diskussio-
nerne med erhvervslivet sig 
om frygten for, at boligerne 
skal ‘snige sig ind’ i virksom-
hedernes baghave – med kla-
ger over støj og støv –  og nye 
strenge krav om lyddæmpning 
og miljø osv.. 

Det er da heller ikke helt 
enkelt at være virksomhed i 
den fremtidige havn. 

Ifølge det, der hedder 
‘Byomdannelsesvejlednin-
gen’  kan grænseværdien for 
støj hæves med 5 dB(A) i en 
8 års periode. Herefter skal 
støjniveauet være nedbragt til 
gældende grænseværdi. 

Og her må nogle af  byens 
hæderskronede virksomheder 
regne med at skulle dæmpe 
støjen fra deres aktiviteter:  
Motorværkstedet   Peter-
sen og Sørensens aktivite-
ter med motorafprøvning 

ved kaj er således udset som 
et af  problemområderne.  
Også Ring Andersens Træ-
skibsværft forventes at give 
støjproblemer. 

Værftet har miljøgod-
kendelse til at sandblæse 
– også om natten og i week-
enden - hvad der forven-
tes at skulle forhandles.  
Det er kommunens vurdering, 
at støjproblemerne kan løses.

Enten ved at dæmpe støjen 
fra virksomhederne – eller 
ved at styre den præcise pla-
cering af  boliger og dermed 
den faktiske afstand til støj-
kilderne og muligheden for at 
indbygge støjskærmende ef-
fekter i selve bebyggelsen. 

Is i maven 
Hvad angår økonomi, tjah; 
så skal Svendborg nu ud og 
se sig om efter investorer og 
eventuelt EU-midler. 

“Og her handler det nok 
om, at vi har is i maven, og 
venter på, at der kommer én, 
der vil følge vores ideer,” un-
derstreger Jørgen Henning-
sen. 

“Der er altid interesse for at 
bygge boliger lige ned til van-
det. Men det er ikke det, vi vil. 
Vi skal have andre bebyggel-
ser ind imellem – og så lægger 
vi lidt ‘lokkemad’ ud, hvor der 
fx er ferieboliger med i pro-
jektet. Men kunsten er nu at 
vente på det eller de rigtige 
projekter!

Maritimt Center Danmark ligger jo som bekendt på 
Svendborg Havn. Anker Lauritzen herfra vurderer, at 
omlægningen af  havnen ikke kommer til at betyde nogle 
ændringer for charterskibe eller lystfiskerskibe. Maritimt 
Centers bro og pakhus består, faktisk er centerets ende af  
havnen slet ikke med i lokalplanen.

- Men vi berøres på den måde, at Ærø nu er sammen-
lagt til én kommune. Og det betyder temmelig sikkert, at 
færgedriften på sigt samles i Svendborg, hvad der betyder 
sådan ca. 40.000 årlige biler i opmarchbåse lige uden for 
vores indgang, forudser Anker Lauritsen.
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Skal Danmark være 
det eneste land, 
hvor beredskab og 
havmiljø ikke tages 
alvorligt? 
Ser vi os omkring, har 
alle vore nabolande 
for længst oprettet 
en effektiv kystvagt, 
hvor man udnytter 
ressourcer, både 
militære som civile 
statsinstitutioner, 
der i et udvidet 
samarbejde løser et 
bredt spektrum af 
opgaver som politi, 
told, fiskerikontrol, 
redning og 
miljøopgaver.

 
Af JOHN POUL-
SEN     
Skibsfører på fiskeriderekto-
ratets  fiskerikontrol- og red-
ningsskibe, Formand for Of-
ficersforeningen af 1949 (en 
lokalforening under TAT)

Forsvaret har udnævnt 2005 
til havmiljøår, hvilket er me-
get passende, eftersom det 
danske havmiljø nu er truet i 
en grad som aldrig før. 

Udskibningen af  olie fra 
den russiske oliehavn Pri-
morsk vil over en årrække 
blive fordoblet med en føl-
gende markant forøgelse af  
tankskibstrafikken gennem 
danske farvande, en trafik 
som ofte vil foregå uden lods 
i substandard tankskibe under 
bekvemmelighedsflag og med 
dårligt uddannede besætnin-
ger fra eksotiske lande. 

Enhver må kunne se, at en 
smuk gestus som udnævnel-

sen af  et “Havmiljøår” ikke i 
sig selv forbedrer vilkårene i 
det danske beredskab, og ud-
nævnelsen skal nok snarere 
ses som et forsøg fra Forsva-
rets side på at påvise, at man 
skam har miljøproblematik-
ken stærkt på sinde, særligt 
nu, hvor Rigsrevisionen i 
klare vendinger har kritiseret 
tingenes tilstand. 

Men hvordan ser det ud det 
danske beredskab? Og hvor-
for halter vi stadig håbløst 
bagefter? 

Det vil jeg forsøge at belyse 
i det følgende.

5 år uden nyudvikling
I marts 2000 forulykkede ski-
bet “Baltic Carrier” ud for 
Falster og lækkede 2700 tons 
middelsvær brændselsolie. 
Det fremgår af  de efterføl-
gende rapporter, at det kom 
som en stor overraskelse for 
olieberedskabet, at handels-
skibe sejler på olie af  middel-
svær viskositet - hvad der er 
tilfældet for en meget stor del 
af  verdensflåden. Havmiljø-
skibene havde imidlertid ikke 
udstyr til at opsamle olien på 
havet, så den endte inde på 
Falsters fredede kyster i form 
af  11.000 tons olieaffald. 

Her var der kun tale om 
olie, som skibet medbragte 
som brændstof  til egen frem-
drift. 

Havde der været tale om et 
olietankskib, kunne mængden 
have været 10 eller 100 gange 
så stor, og der kunne have 
været tale om olie af  endnu 
større “sværhedsgrad”. 

Denne ulykke er nu 5 år 
gammel, og vi har siden haft 
andre eksempler på ulykker, 
der ikke blev løst tilfredsstil-
lende som f.eks. “Fu-Shan-
Hai”-forliset ved Bornholm. 

Kæmpe vognstang
På den baggund må man 
spørge: Hvornår sker der en 
nyudvikling, hvilke vognstæn-
ger skal der vinkes med? 

Er det et spørgsmål om 
økonomi? 

Forsvaret forventer at 
bygge nye oliepramme nu 
også med eget pumpeudstyr 
og skimmere. Disse pramme 
vil dog ikke kunne slæbes af  
fartøjer af  900-klassen, da de 
har en begrænset motoreffekt 
og ikke er egnet til bugserop-
gaver. Prammene vil være et 
godt supplement til beredska-
bet, men det kræver stadig, at 
der er skibe, som kan slæbe 
prammene i nærheden. Skibe 
som samtidig er udstyret med 
tilstrækkelige hjælpemotorer 
til at drive kran, pumper mm., 
da prammene ikke er udstyret 
med nogen form for motor. 
Prammene vil derfor ikke 
kunne benyttes som primær 
indsatsenhed, idet klargøring 
og bugsering er noget mere 
langsommelig end med et 

korrekt udstyret miljøskib. 
Desuden har man ikke ski-

be i vagt, som kan slæbe disse 
pramme. 

Igen et eksempel på, at vi 
gør for lidt, og vi gør det for 
sent! 

Hvordan ser det ud i 
dag?
Det maritime beredskab i 
dansk farvandsområde vare-
tages af  statslige skibe, søvær-
net og marinehjemmeværnet; 
i luftrummet af  søværnets 
helikoptertjeneste og flyve-
våbnet. 

Koordineringen varetages 
af  SOK efter retningslinierne 
i SAR-manualen (Search-
(and)Air-Rescue). 

Redningsberedskabet
Forsvarsministeriet fik i 2003 
det overordnede ansvar for 
redningsberedskabet hvad an-
går koordinering, registrering, 
uddannelse og fælles øvelser. 
Skibe og materiel er dog sta-
dig bidrag fra forskellige sty-
relser og forsvaret.

Forud for dette var red-
ningsberedskabet blevet un-

Havmiljøet på 
dagsordenen

Lad os bruge pæren og få samlet alle beredskabets “rela-
tioner” et sted: i en civil maritim styrelse; en civil kystvagt, 
foreslår John Poulsen.
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dersøgt af  Rigsrevisionen, 
som kom med en rapport i 
januar 2003, der medførte et 
efterfølgende udvalgsarbejde 
og ministerudtalelser fra de 
ministerier, som deltager i 
redningsberedskabet.

Rapporten kritise-
rede den manglende 
koordinering af 
beredskabet og fra-
været af et egentligt 
overordnet ansvar. 
Den nævnte des-
uden, at det så ud til, 
at der havde fundet 
en vis udhulning af 
beredskabet sted, 
idet de deltagende 
styrelsers skibe med 
tiden var blevet re-
duceret eller flyttet. 

Der var dermed ikke et 
tilfredsstillende overblik 
over, om beredskabet til 
stadighed var tilstrække-
ligt og korrekt placeret.  
Der er i marts 2005 lavet en 
risikoanalyse af  redningsbe-
redskabets omfang og place-
ring, som imidlertid anbefa-
lede, at der skulle udarbejdes 
en ny konsulentundersøgelse 
af  hele området.

Havmiljøberedskabet 
Forsvarsministeriet fik i 2000 
ansvaret for havmiljøbered-
skabet overdraget fra Miljø-
styrelsen.

Havmiljøområdet passes 
af  Forsvarets to større skibe 
og et antal mindre fartøjer, 
pramme og andet udstyr 
samt redningsberedskabets 
døgnbemanding varetages af  
helikoptertjenesten og i det 
kystnære af  Farvandsvæsnets 
redningsfartøjer. 

Længere til søs er det Fiske-
ridirektoratets skibe, som er 
en del af  de primære enheder 
i beredskabet. 

Øvrige enheder i privat el-
ler militært regi er ikke døgn-
bemandet eller strategisk 
placeret, men Marinehjem-
meværnets fartøjer har været 

en vigtig del af  det kystnære 
beredskab, idet de har base-
havne i hele landet. 
Alt i alt mange forskellige ak-
tører med udstyr mere eller 
mindre egnet til opgaven.

 Beredskabet blev under-
søgt af  Rigsrevisionen alle-
rede i 2001, hvor der var hård 
kritik af  at “..den samlede ind-
sats over for olieforurening 
ikke havde været effektiv..”. 
Her især, at man ikke havde 
set nogen stigning i antallet 
af  skibe, som var blevet straf-
forfulgt. 

Rigsrevisionen har senest 
i januar 2005 rost Forsva-
rets arbejdet med at udbygge 
overvågningen, som kunne 
være med til at forebygge 
ulykker, men gav kritik af  
havmiljøberedskabet, som er 
placeret så varslingstiderne 
ifølge konventionskravene i 
Helsinkikonventionen ikke 
kan overholdes tilfredsstil-
lende i yderområderne, Vade-
havet og Østersøen. 

Man noterer sig med andre 
ord at HELCOM-anbefalin-
gerne stadig ikke kan over-
holdes, og at beredskabet må 
udvikles yderligere. 

Spørgsmål fra SF
SF har tidligere fremsat for-
slag om at styrke koordine-
ringen af  statslige beredskab 
på havet og har senest den 
17. december 2004 fremlagt 
et beslutningsforslag om op-
rettelsen af  en civil maritim 
styrelse, som skulle råde over 
i alt 37 skibe og cirka 200 
mand fra statens skibe og ma-
rinehjemmværnet. 

Anne Baastrup har siden 
oktober været meget aktiv i 
havmiljøspørgsmålet og har 
stillet flere §20 spørgsmål til 
forsvarsministeren om ikke de 
statslige nybygninger, som skal 
igangsættes i 2005, bør dimen-
sioneres, så de også kan deltage 
i olieberedskabet. 

Her især Fiskeridirektora-
tets skibe, som i givet fald ville 
kunne dække, især Vadehavet, 
men også hele Nordsøen, der 

som før nævnt, er et af  de 
områder, hvor de krævede 
varslingstider ikke kan over-
holdes. 

Også Bornholm i kombina-
tion med nybyggede pramme 
ville kunne få styrket sit be-
redskab med hjælp fra Fiske-
ridirektoratets mellemklasse-
fartøj.

Sagsbehandlingstiden har 
været mistænkelig langsom og 
træg, når man tager i betragt-
ning, at der er tale om store 
besparelser i nybygningsom-
kostninger, samtidig med at 
man sikrer, at Staten frem-
over kan råde over skibe, som 
umiddelbart vil kunne indgå i 
en kystvagts mangeartede op-
gaver.

En yderligere ide var måske 
at udstyre alle nybygninger, så 
de kunne være en del af  is-
brydertjenesten uden at skulle 
ligge ubrugte hen i årevis, som 
det har været tilfældet med de 
nuværende isbrydere.

Man får umiddelbart den 
tanke, at trægheden ligger i 
det statslige økonomiske sy-
stem, hvor hver styrelse har 
sin kasse at råde over, og hvor 
man ikke ønsker at give ar-
bejdsområder fra sig, eller pga. 
resultatmål indenfor egne ker-
neområder ikke kan overskue 
at skulle løse nye opgaver idet 
pengene sjældent følger med 
uden politisk indblanding.

En dansk Kystvagt
Tiden må på denne baggrund 
ses som særdeles moden til, at 
man i Danmark gør det ene-
ste rigtige: at oprette en form 
for kystvagt, så alle de nævnte 
ulemper kan elimineres. 

Det er let, vi kan 
bare følge vore nabo-
landes gode eksempel.  

Måden, opgaven 
løses på nu, har alt 
for tydeligt vist, at så 
længe beredskabet 
varetages af mange 
forskellige styrelser 
og ministerier, svig-

ter koordineringen, 
både under indsat-
sen, men også i be-
redskabets sammen-
sætning af udstyr og 
skibe, som nu ofte 
ligger ubrugte hen i 
lange perioder. 

Når man ser på de mange 
problematikker, der er 
forbundet med at drive og 
koordinere et beredskab, som 
skal dække vores meget lange 
kyststrækninger og store 
havområder, burde det være 
indlysende, at en sammenlæg-
ning af  hele området vil være 
en god løsning. 

En løsning, som tilgodeser 
vores internationale forplig-
telser og vores egen samvit-
tighed over for vores særligt 
følsomme og bevaringsvær-
dige havområder. 

En løsning som sikrer, at vi 
har én ansvarshavende myn-
dighed, som har dette ene 
formål, og som dermed kan 
udvikles og specialiseres. 

En kost-effektiv løsning, 
som sikrer, at vi ikke har unø-
dig tonnage, som ligger stille i 
lange perioder i havn. 

Vi skal, som i vore nabolan-
de, lave kombinerede skibe, 
som kan løse alle opgaver, 
og som kan holdes i døgn-
beredskab på havet, hvor de 
gør nytte. Samfundsmæssigt 
set vil man vinde stort på 
hele havberedskabsområdet, 
og i længden vil det blive 
en langt billigere løsning. 

Forsvaret kalder 2005 for 
havmiljøår. 

Det er også H.C. Andersen 
år, og han var som bekendt 
også god til at fortælle histo-
rier. 

Men 2005 er tillige officielt 
Einstein-år, så lad os bruge 
pæren og få samlet alle bered-
skabets “relationer” et sted: 
i en civil maritim styrelse; en 
civil kystvagt. 
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Politisk opbakning 
Træskibs Sammenslutningen (TS) har netop afholdt sin ge-

neralforsamling 2005 i pinsen, hvor op mod 60 bevarings-
værdige medlemsfartøjer var samlet til fest og fremvisning. 
Præsentationssejladsen i Ebeltoft Vig viste skibenes fra deres 
bedste sider – der var høj sol og frisk vind, og de indbudte 
gæster, der fra dækket på FULTON fulgte begivenhederne cen-
tralt i feltet, fik en enestående oplevelse.

Den sejlende kulturarv havde luft under vingerne. 
Bevaringsværdige, fredningsværdige og fredede skibe mellem 

hinanden.

I  TS, der p.t. tæller 368 fartøjer fra smakkejoller til tremast 
skonnerter, skelner vi mellem ‘bevaringsværdige’ og ‘fred-

ningsværdige’ fartøjer.
For at et fartøj kan blive optaget i TS fartøjsregisteret, skal 

det opfylde en række krav, der betyder, at skibet kan betegnes 
som ‘bevaringsværdigt’.

Et bevaringsværdigt skib har mulighed for at blive bedømt 
og blåstemplet med en ‘Bevaringsværdighedsattest’ af  Skibs-
bevaringsfonden (SBF), og godkendelsen er en betingelse for 
et eventuelt lån fra Fonden. Attesten burde logisk hedde en 
’Fredningsværdighedsattest’, da forudsætningen for et lån er 
forbundet med et krav om en frivillig fredning, så skibet ikke 
kan sælges til udlandet. 

Man kan sige, at TS omfatter bredden af  de bevaringsværdige 
fartøjer, og SBF udvælger eliten – de fredningsværdige skibe.

TS er medstifter af  SBF, og Fondens opgave er at sikre den 
nødlidende del af  eliten med økonomisk hjælp, i det omfang 
der kan skaffes offentlige midler til formålet. Det støtter TS 
varmt, men det er fondens opgave at skaffe de nødvendige 
midler – vi kan kun skubbe bag på.

Hovedopgaven for TS er at sikre bredden – de ‘bevarings-
værdige’ fartøjer – og her er der ingen mening i at bede 

om direkte økonomisk hjælp fra Staten, hvor det er SBF der 
tildeles bevillingerne. 

Men det er oplagt at anmode om indirekte støtte ud fra det 
grundvilkår, at vi bevarer en væsentlig del af  Danmarks sej-
lende kulturarv til langt større glæde for samfundet end for den 
enkelte ejer, der for manges vedkommende har økonomiske 
vanskeligheder med at holde skuden oven vande.  

 
 

Og det er en stor privat indsats der ydes. 
Vores beregninger viser, at i de 12 år, hvor SBF i alt har ud-

lånt ca.30 mill. kr. til 70 fartøjer – hvoraf  de 22.5 mill.kr. er sat 
i 48 TS-fartøjer - har fartøjerne i TS tilsammen brugt over 200 
mill. kr. til bevaring og vedligehold, og dertil skal lægges ejernes 
eget store arbejde. Og for alle fritidsfartøjerne er der tale om 
‘kroner efter skat’.

 

Efter Kulturminister Brian Mikkelsens klare udmeldinger i 
medierne om vigtigheden af, at vi som danskere kender 

vores fortid og kulturelle historie, har TS igen talt fartøjernes 
sag og anmodet Kulturministeren om at give de bevaringsvær-
dige skibe en positiv særbehandling ved at fjerne de skatter og 
afgifter, som vi kalder forhindringer for bevaringen, brugen og 
fremvisningen af  de historiefortællende fartøjer. 
“Noget for noget” som det hedder i regeringen.

Ønskelisten for de bevaringsværdige fartøjer har fem punk-
ter, hvor tre hører under Skatteministeren.

- Momsfritagelse for værftsarbejder for fartøjer der  
 ikke er i  erhverv

- Fritagelse for lystbådeskat for fartøjer der overlever  
 som fritidsfartøjer

- Fritagelse for afgift på brændstof  
- og to punkter der hører hjemme under Økonomi- og er-

hvervsministeren:
- Fritagelse for gebyrer til Skibsregistret
- Gebyrfritagelse for lovpligtige syn

Lettelser, der skal ses som en positiv særbehandling til støtte 
for en fortsat privat sikring af  kulturarven. På linie med 

støtten til ejerne af  fredede ejendomme, der fritages for ejen-
domsskat og gives skattefradrag for vedligeholdelsesudgifterne, 
og i tråd med støtten til veteranbiler, der fritages for ¾ af  vægt-
afgiften.
Da TS er en kulturel sammenslutning, og vores fartøjer – på 
grund af  et hul i kulturlovgivningen - desværre ikke har et mi-
nisterielt kontor, der tager hånd om vores interesser, (det burde 
vi have i Kulturarvsstyrelsen) er det Kulturministeren der har 
det overordnede ansvar, og det er med stor glæde at Brian Mik-
kelsen har lyttet til vores ønsker og ved et møde i Kulturmi-
nisteriet den 2. maj 2005 har givet tilsagn om, at han vil være 
vores Ambassadør i regeringen og støtte de fremsatte ønsker.

Overskriften fra den sidste TS-side i Passagerfart “Politisk 
opbakning ønskes” er denne gang udskiftet til “Politisk opbak-
ning”. Hurra for det, og tak til Kulturministeren..

TS håber, at såvel skatteministeren som økonomi- og er-
hvervsministeren vil følge sagen op med samme positive 

indstilling og ikke mindst vilje og handlekraft...

Arne Gotved
Formand for Træskibs Sammenslutningen 

www.ts-skib.dk Sekretariat: Tlf. 7023 4049  e-mail: sek@ts-skib.dk
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Pinse på Fregatten 
60 stolte TS-skibe - foruden Fregatten selv - 
var samlet i Ebeltoft i Pinsen for at afholde 
årets pinsesstævne. Blandt de større skibe kan 
nævnes Anna Møller, Fulton, Brita Leth og 
Viking, og mere end 4500 besøgende kom 
forbi for at nyde den der nok så omtalte duft 
af  hav, tjære og sømandssved. Ud over selve 
pinsestævnet, er der også andre sager i gære 
omkring den gamle Fregat, faktisk er det ikke 
længere Jørgen Petersen, der tegner foretage-
net, nu er det Benno Blæsild, kendt fra Den 
gamle by i Århus, der er ny direktør i Ebel-
toft.

Han glæder sig iøvrigt over, HKH Prins 
Henrik  åbnede udstillingshallen fredag den 
20. maj, “Det vil yderligere øge interessen for 
verdens længste træskib”, udtaler benævnte 
direktør, Benno Blæsild. 

Herfra vil vi benytte lejligheden til at sige 
tillykke med de flotte faciliteter og ønske både 
Benno Blæsild og Fregat-Jørgen god vind 
fremover.

Iøvrigt forlyder det fra SME’s udsejlende 
medarbejder, at TS-Pinsestævne og tilstøden-
de generalforsamling forløb med blød bør og 
smult vande.

Servér en delfin til aftenkaffen

Vi har skrevet det før, og nu er vi her 
igen. Hvaler og delfiner har holdt de-
res indtog i danske farvande. Delfiner 
i flokke bowrider foran skibene, og 
finhvaler blæser vand og damp op og 
forskrækker lystsejlerne.

På hjemmesiden www.hvaler.dk kan 
alle, der ser delfiner, hvaler, marsvin 
og sæler, skrive om deres oplevelser, 
og faktisk er der i skrivende stund al-
lerede mere end 40 observationer fra i 
år - incl. en hval.

Hjemmesiden har gjort, at dyrenes 

adfærd kan følges, og det viser sig, at 
specielt delfinerne har nogle sjove va-
ner. I flere omgange har delfiner forel-
sket sig kæden til en bøje - sidste år var 
det de gule bøjer ud for Skærbæk, hvor 
et par delfiner holdt til i mange måne-
der sommeren over - også en bøje ved 
Landskrona har været udset af  et par 
delfiner.

Så hvis du vil servere en ekstra del-
fin-oplevelse for dine gæster, kan du gå 
ind på www.hvaler.dk og se, om der for 
tiden er nogle beretninger om ‘fastbo-
ende’ delfiner, og så er det sådan set 
bare at sejle derhen!

Det er klart, at de mange hvaler og 
delfiner har gjort biologerne nysger-
rige, og teorierne er mange.

Nogle mener, at dyrene er flyttet 
hertil, fordi vandet bliver varmere, og 
der derfor er mere føde.

Andre mener, at Atlanten måske er 
ved at være overbefolket, og at delfi-
nerne derfor flytter andre steder hen.

At hvalerne specielt søger de jyske 
fjorde kan være fordi der er kraftvær-
ker, der gør vandet varmt, så de tror 
fjorden fører mod varme himmelstrøg 
- ingen ved det, men biologerne håber 
der med tiden tegner sig et mønster.

Stop op ved marsvinene - så kommer de på besøgSkærbæk-delfin ved sin elskede gule bøje



2222

SKIBSBEVARINGSFONDEN 
orienterer

Den 26. maj behandlede Skibsbevaringsfondens bestyrelse ind-
komne ansøgninger for året 2005-2006. 

Der var inden fristens udløb modtaget 29 ansøgninger, 
fordelt på 26 fartøjer og med en samlet ansøgningssum på 
10.135.906 kroner. Den gennemsnitlige ansøgningssum i år er 
på knap 350.000 kroner. Til sammenligning modtog Fonden i 
fjor ansøgninger fra 16 fartøjer for til sammen 9.189.540 kro-
ner, med en gennemsnitlig ansøgning på 574.300 kroner.

Antallet af  ansøgninger er i år steget med 16, en stigning på 
81,2% i forhold til i fjor. Antallet ansøgende skibe er steget med 
13, udgørende 62,5%.

To fartøjer har i år leveret ansøgninger for mere end ét pro-
jekt: havnebugserbåden NAKSKOV HAVN I (tre ansøgninger) 
og snurrevodskutteren RAGNA POULSEN (to ansøgninger). 

To skibe har ansøgt om lån for mere end 1 million kroner. 
Den største ansøgning er på 1,5 mio. kroner, mens den mindste 
er på 10.800 kroner.

Den samlede økonomiske ramme for årets bevillinger er på 
kr. 2.300.000. Kriterier for tildeling af  lån kan bl.a. ses på 
www.skibsbevaringsfonden.dk

Skibets navn       Ansøgning Bevilling
MARNA 169.750 50.000
S/S BJØRN 906.410 800.000
LAPPEDYKKEREN 150.000 0
STEVNS 50.700 50.700
RAGNA POULSEN skrog 252.208 0
RAGNA POULSEN motor 164.295 0
MARTHA 392.000 0
META 99.960 50.000
SKIBLADNER II 326.474 0
MOTORFYRSKIB no.1 600.000 100.000
FREM 21.775 0
JENSINE 281.000 0
TINNA 60.925 60.000
H.V.RAVN 1.000.000 200.000
MØN 400.000 0
NH1-1 54.437 50.000
NH1-2 10.862 0
NH1-3 46.500 0
LIVØ 320.000 0
SVANEN 141.400 0
LOA 1.500.000 0
MINERVA 371.000 371.000
NAVIGATOR 575.000 0
ANNA ELISE 448.770 0
HANSINE 650.000 0
JOHANNES HEJLESEN 135.230 50.000
NEPTUN 233.460 150.000
HAMMER 373.750 0
URSA 500.000 0

10.235.906 2.031.700

Skibsbevaringsfondens bestyrelse igangsatte sidste efterår en 
strukturdebat, og der er nu godt gang i dette arbejde. Der ar-
bejdes i 4 grupper, og når arbejdet sidst på året er afsluttet, vil 
der forhåbentlig foreligge en helt ny vision for Skibsbevarings-
fondens virke fra 2006 -2010 med en vurdering af  de midler 
der skal til for at drive bevaringsarbejde på Danmarks sejlende 
kulturarv. 

Jagten JENSINE kom søndag den 5. juni tilbage til Haderslev 
til en særdeles festlig modtagelse med festtaler og fadøl. Mange 
mennesker havde lagt vejen forbi havne for at beskue vidun-
deret, for det er netop det, der er tale om. JENSINE er blevet 
meget smuk efter at være blevet rettet op igen. Men desværre 
må vi jo også sige, at der igen er tale om en af  de restaureringer, 
som er blevet langt mere omfattende end først antaget, og hvor 
omfanget er steget i takt med, at opgaven skred frem.
 

Men det er jo, som vi jo også har argumenteret overfor be-
villingshaverne, et resultat af, at ejernes indtægter og Skibsbe-
varingsfondens midler efterhånden ikke engang rækker til at 
holde trit med forfaldet. 

Havde vi bare haft de nødvendige midler til at sætte ind med 
de nødvendige reparationer i tide, så kunne denne situation for-
mentlig være undgået. Men det er som bekendt dyrt at være 
fattig, også indenfor kulturbevaringen.
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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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Forsikring med fordele
Dansk System Assurance formidler fordelagtig søkasko, ansvars- samt passageransvarsforsikring for 
medlemmer 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



Kære læser, kære SME-medlem.

Denne del af bagsiden er ‘ledig’ fordi det er svært at skaffe annoncer nok til bladet.

Hjælp os med at skaffe annoncører. Tænk på, hvem der leverer varer og udstyr til dit skib, 

og spørg dem om de vil støtte os.

Hvis du skaffer kontakten, vil vi meget gerne ‘gå videre’ og sende materiale, hjælpe med at layoute annoncen osv.

På forhånd tak!

Ole Vistrup: 49 26 07 48

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!


