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

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

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

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

Under værftsophold tilbydes indlogering på Fyrskib XXI i Fregathavnen. 

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

 
 

 

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

Marstal 
Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer

Alle navigatøruddannelser
og

HF-Søfart

www.marnav.dk
6253 1075



Leder:

Når tilfældigheder spiller sammen
Som man vil læse inde i bladet, er der pr. 1. juli ikrafttrådt ændringer i DIS-
lovgivningen, skattelovgivningen og tonnagelovgivningen.

Allerede i november 2004 var forslaget om ændring af  DIS-lovgivningen 
i høring, og SME indsendte et høringssvar, hvori vi gjorde gældende, at 

det er nødvendigt at give vore medlemsrederier mulighed for at udbetale DIS-
hyre, da den ellers i forvejen vanskelige problemstilling at skaffe kvalifi cerede 
besætninger ville blive forværret i væsentlig grad.

Det var især undtagelsesbestemmelserne ... at man ikke kan betale DIS-
hyre, hvis man er beskæftiget med uddannelsesaktiviteter, sociale og 

pædagogiske aktiviteter, museums- og bevaringsaktiviteter samt sports-, ud-
fl ugts- og fritidsformål ... som vi gjorde indvendinger imod.

Det hjalp dog ikke; loven blev ændret som oprindeligt foreslået, og umid-
delbart kunne det se ud som om, at panden endnu engang havde ramt 

muren.

Og så sker der et af  disse forunderlige sammentræf. 
Motorgaleasen Frem (der ikke er medlem af  SME), har over en længere 

periode ført sag mod skattemyndighederne om retten til udbetaling af  DIS-
hyre. Tre retsinstanser skulle bedømme sagen, førend de endelig fi k ret. Men 
det interessante for os andre er ikke så meget, at de vandt sagen, men deri-
mod at dommen fastslår, at et skib, der sejler ud og ind af  samme havn med 
passagerer, udfører “erhvervsmæssig befordring af  passagerer”.

Det er en problemstilling, som forskellige ToldSkat-regioner gennem åre-
ne har haft meget forskellige opfattelser af, men nu ligger der en dom, 

der så tilfældigvis spiller sammen med ændringerne i “Lov om beskatning af  
Søfolk”, og som vil kunne give besætningsmedlemmer ombord på SME-skibe 
56.900 kr. i fradrag om året.

Det er glædeligt, og der er grund til at ønske folkene bag motorgaleasen 
Frem et stort tillykke med dommen, der nu viser sig at få langt videre-

rækkende betydning, end man på forhånd kunne have forestillet sig. 
Det kræver sin mand (og kvinde) at føre en fl erårig kamp mod systemet.

I øvrigt byder fremtiden måske på fl ere fordelagtige nyheder på ToldSkat-
området. Der er tegn i sol og måne på, at moms på catering ombord kan 

undlades, når man sejler i internationalt farvand. 
De nærmere forhold undersøger vi i øjeblikket, og forhåbentlig kan vi vende 
tilbage med gode nyheder i næste nummer af  Passagerfart.

Læs den spændende fortsættelse i Passagerfart nr. 9.

Ole Vistrup
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Pakhuset, kajerne og selv for-
tøjnings- pælene kan fredes 
efter bygningsfredningsloven 
fra 1918.

Skibe kan ikke fredes, og 
bortset fra nogle få muse-
umsfartøjer, er det private der 
– under store omkostninger 
– har påtaget sig at sikre den 
sejlende kulturarv.

De bevaringsværdige fartø-
jer – der er en vigtig del af  vo-
res fælles maritime historie – 
er til glæde for langt flere end 
ejerne. Men ejerne er trængt 
og har brug for støtte til beva-
ringsarbejdet.

Skibsbevaringsfonden har 
i de sidste tre år fået ansøg-
ninger i størrelsesordenen 14 
millioner kr., mens fonden 
har haft under 3,5 mio. kr. 
pr. år til uddeling – svarende 
til hovedistandsættelsen af  et 
enkelt ikke for stort træskib.

Det er indlysende, at tre år 
med meget stor afstand mel-
lem behov og bevillingsstør-
relse gør, at risikoen for, at 
fartøjer med endog den størst 
tænkelige bevaringsværdi vil 
gå til grunde, men misforhol-
det gør det desuden stadigt 
vanskeligere for de enkelte 
skibsprojekter at tiltrække pri-
vate donatorer og sponsorer. 

Desuden er den yderst væ-
sentlige frivillige indsats fra 
ejere og brugere i den nuvæ-
rende situation under et vold-
somt pres, da den ideelle ind-
sats tillige kræver stadigt større 
privatøkonomiske risici.

Til sammenligning har 

Norge sidste år anvendt 42 
mio. statslige kr. til skibsbe-
varing, og i år er der afsat 29 
mio. kr.!

Skibsbevaring
Finder du, at det er lige så 
vigtigt at bevare og formidle 
søfartsnationen Danmarks 
gamle fartøjer, som det er 
at bevare og formidle vore 

gamle bygninger, og mener 
du, at det er vigtigt, at Dan-
mark som nation sikrer, at vi 
fremover kan se sejlende ek-
sempler på vores maritime 
kulturarv?

Hvad mener du om det 
‘gab’ der er imellem de man-
ge ansøgninger til Skibsbe-
varingsfonden, og de penge, 

der rent faktisk er til udde-
ling?

Louise Frevert:
Det er vigtigt at understrege, 
at vi som søfartsnation skal 
sørge for, at vi kan bevare og 
formidle kendskabet til den 
maritime kulturarv.

Om det skal være i lige så 
stor udstrækning som bygnin-

Dansk Folkeparti

Vi vil gerne se på, om der skal flere midler til

skibsbevaring
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ger og anden kulturarv i Dan-
mark, er et spørgsmål om pri-
oritering og et spørgsmål om 
finansiering.

Jeg mener, at alt hvad der 
vedrører den danske kultur-
arv skal prioriteres, for hvis 
vi ikke kender vores egne rød-
der, vil vi have svært ved at 
kunne identificere os med vor 
egen kultur. Det er trods alt 
vore kulturelle rødder og vo-
res kultur, der binder os sam-
men som nation.

Vi har en lang og 
stolt søfartstradition 
bag os og derfor er 
det soleklart, at vo-
res gamle fartøjer i 
en vis udstrækning 
skal have hjælp til 
at blive bevaret, så 
eftertiden kan få et 
indblik i, hvordan 
det maritime liv har 
udspillet sig.

 
Jeg mener ydermere, at man 

på nuværende tidspunkt har 
taget fint vare på sagen om 
bevaring, da skibsbevarings-
fonden - så vidt jeg har kun-
net erfare - har ydet lån for 
tilsammen næsten 40 mio. kr. 
til omkring 70 skibe, hvor der 
også indgår bidrag fra private 
fonde.

 Skibsbevaringsfonden kan 
yde renter og afdragsfrie lån 
til dem der søger, for derved 
at kunne få foretaget restau-
reringsprojekter, som vil være 
relevante.

Bemanding
Sejlskibene mangler sejl-
skibssøfolk – altså søfolk, 
der har uddannet sig til sej-
lads med disse særlige skibs-
typer, der ligger milevidt fra 
sejlads med fx et stort con-
tainerskib, som forliget om 
de almene søfartsuddannel-
ser retter sig imod. 

Det har vist sig muligt at 
etablere en uddannelse for 
sejlskibssøfolk, men den vil 
ligge uden for de rammer, 

som det brede forlig om sø-
fartsuddannelserne har sat, 
og derfor må en sådan ud-
dannelse i givet fald finan-
sieres 100% af eleverne.

Vil du arbejde for, at den 
situation forbedres?

Louise Frevert:
Ikke alene indenfor de gamle 
sejlskibsuddannelser vil der 
være problemer med at kun-
ne rekruttere folk, som kan 
det gamle håndværk og sådan 
er det også inden for andre 
håndværk i dagens Danmark. 
Fra mit kendskab til muse-
umsverdenen ved jeg, at der 
også er problemer på muse-
et i Århus, Den Gl. By, som 
kan have svært ved at rekrut-
tere folk, der kan håndtere de 
gamle håndværk. 

Vi mener i Dansk Folke-
parti, at man skal se på, om 
man kan give nogle trainee-
ordninger til håndværkere, 
der vil følge i fodsporene på 
de håndværkere der idag kan 
faget - faktisk en en form for 
mesterlære in spe - men med 
moderne uddannede hånd-
værkere, som så vil få mulig-
hed for at lære de gamle fag 
og dermed være medvirkende 
til at bevare vores kulturarv.

Det har jeg stor sympati for, 
men det er et projekt, som lig-
ger på tegnebrættet.

Kystkultur
Danmark er en søfartsnati-
on. Danmark er en fiskerina-
tion. Danmark er et land, der 
geografisk og kulturelt orien-
terer sig mod havet. Dette gi-
ver sig mange forskellige ud-
tryk. Den store interesse for 
– og deltagelse i – sejlsport 
er ét udtryk. Lysten til at 
komme ud på sunde og bæl-
ter 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?

Louise Frevert:
En kystkultur mener jeg er 
værd at overveje i forhold 
til den kystkultur, som man 
har på nuværende tidspunkt. 
Dog vil jeg sige, at jeg mener, 
at man i kulturelle tiltag og i 
boligpolitikken gør en del for 
at bevare den kyststrækning, 
som eksisterer netop ved at 
holde de fredede områder i 
hævd.

Partiprogrammet
Det norske Fremskrittspar-
tiet har indskrevet skibsbe-
varing i sit partiprogram. 
Kunne du forestille dig, at 
skibsbevaring også kom-
mer med i Dansk Folkepar-
tis partiprogram?

Louise Frevert:
Jeg har stor forståelse for, at 
Fremskridtspartiet har inte-

greret skibsbevaring i deres 
partiprogram i Norge, men 
jeg må indrømme, at det ikke 
lige umiddelbart har ligget lige 
for at indskrive det i Dansk 
Folkepartis partiprogram.

“Eftersom jeg 
nu er blevet op-
mærksom på sa-
gen, vil jeg da be-
stemt tage det op 
til nærmere over-
vejelse og drøfte 
med folketings-
gruppen, hvorvidt 
der skal være mu-
lighed for at bruge 
flere midler til den 
maritime kultur-
bevarende del af 
vores kulturelle 
rødder.”

Havnsø Værft  

   

Stor erfaring i: 
 ● Alle former for skibstømrerarbejde:    
    - plankeskift, kalfatring, apteringsopgaver
   
 ● Opgaver for Skibsbevaringsfonden 
    
 ● Reparationer – Ombygninger - Beslag  
  -Motorinstallationer - Rundholter

Fornuftige priser.  
I må gerne arbejde med på jeres skib.

Reparationskaj -  Vores nabo - havnens bedding - tager 50 t dw.

Havnsø Værft v/ Frank Steinbeck 59 26 91 55
Vi bor i Havnsø – 5 kvarter i bil  fra København

 

– 3 kvarter fra Roskilde – én  time fra Korsør.

Dyb respekt for det 
traditionelle  
håndværk – 

samt nytænkning, 
utraditionelle  

løsninger og  
nye  

materialer.
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Alkohol til søs
snart en saga blot
Bendt Bendtsen 
vil gennemføre 
uanmeldt alkoholtest 
af besætningen på 
passagerskibe

Promillegrænser til søs og spi-
ritusforbud på skibe har sat 
sindene i kog adskillige gange 
og i mange år tilbage.

Argumenterne for en fast 
promillegrænse er åbenlyse: 
Sejladssikkerhed, passagersik-
kerhed, store ansvar, sikker-
hedsbesætning osv..

På den anden side står dem, 
der mener, at et glas rødvin til 
maden kan sætte både humør 
og arbejdsmiljø flere grader i 
vejret; at skibet både er folke-
nes arbejdsplads og hjem; og 
at der skal være mulighed for 
at slappe af  og drikke en øl til 
fyraften. 

Selvfølgelig under en form, 
der både er forsvarlig og sik-
ker.

I de fleste store rederier 
– bl.a. i  A.P Møller-Mærsk, 
Herning Shipping m.fl. – er 
der allerede gjort kort proces: 
der er indført totalt alkohol-
forbud inden for de seneste 
år – og der er ingen tvivl om, 
at det er den vej det går i hele 

‘den store’ handelsflåde.
Der er simpelthen så store 

krav til skibe og besætninger 
fra de selskaber, der chartrer 
skibene, og fra fx amerikan-
ske havne, at rederierne ikke 
har noget valg.

Sommerens episoder
Ny fokus på ‘fulde søfolk’ 
kom der, da Karen Danielsens 
kollision med Storebæltsbro-
en viste sig at skyldes en san-
seløst beruset styrmand, der 
var faldet i søvn i styrehuset.

Og da det så oven i købet 
viste sig, at der var spiritus-
problemer både i DFDS og 
Bornholmstrafikken, ja, så 
måtte politikerne gribe ind.

Alkohol-kontrol!
Økonomi- og erhvervsmini-
ster Bendt Bendtsen meld-
te allerede i juni måned ud, 
at han vil  gennemføre uan-
meldt alkoholkontrol blandt 
besætningerne på danske pas-
sagerskibe; det var hans kon-
klusion på Søfartsstyrelsens 
redegørelse omkring de om-
talte hændelser.

- Det skal stå lysende klart, 
at det ikke alene er uforsvar-
ligt men også strafbart at være 

påvirket af  alkohol eller andre 
rusmidler, når man er betroet 
varetagelse af  sikkerhedsop-
gaver, understreger ministe-
ren.

Bendt Bendtsens oplæg er, 
at Søfartsstyrelsen og Justits-
ministeriet skal se på mulig-
hederne for et samarbejde om 
uanmeldt alkoholkontrol på 
passagerskibene. 

Lov ved årsskiftet
Søfartsstyrelsen oplyser, at 
der arbejdes med et lovfor-
slag, men at der endnu ikke er 
politisk enighed om, hvordan 
det skal lyde.
Vurderingen lyder på, at der 
bliver vedtaget en ny lov om 
promillegrænser til søs om-
kring årsskiftet.

Lov om skibes sikkerhed:

§ 29. 
Den, der foranlediger grundstødning, 
forlis eller anden søulykke ved grov 
fejl eller grov forsømmelse i tjenesten, 
straffes med bøde eller fængsel i indtil 
4 måneder, medmindre højere straf  er 
forskyldt efter anden lovgivning. Det 
samme gælder, hvis den pågældende 
gentagne gange ved fejl eller forsømmel-
se foranlediger en sådan begivenhed. 

Stk. 3. 
Har den, der fører et skib el-
ler i øvrigt udfører arbejde om 
bord i et skib i en stilling af 
væsentlig betydning for sik-

kerheden, nydt spiritus eller 
andre rusmidler i et sådant 
omfang, at vedkommende er 
ude af stand til at udføre sin 
tjeneste på fuldt betryggende 
måde, straffes den pågælden-
de med bøde eller fængsel i 
indtil 2 år, medmindre højere 
straf er forskyldt efter anden 
lovgivning. 

Stk. 4. 
Under skærpende omstændigheder kan 
retten til at gøre tjeneste som skibsfø-
rer, styrmand eller maskinmester ved 
dom frakendes for et bestemt tidsrum 
indtil 5 år eller for bestandig. Anklage-

myndigheden sender i så fald vedkom-
mendes sønæringsbevis og udskrift af  
dommen til Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet. Økonomi- og erhvervsmini-
steren kan, når 5 år er forløbet efter en-
delig dom, tilbagegive den frakendte ret.  
 
Stk. 5. Frakendes en skibsfører, styr-
mand eller maskinmester retten til at 
gøre tjeneste, bestemmes det ved dom-
men, henholdsvis om skibsføreren kan 
gøre tjeneste som styrmand, og om styr-
manden eller maskinmesteren kan gøre 
tjeneste i stilling af  lavere grad. Øko-
nomi- og erhvervsministeren meddeler 
ham i så fald fornødent sønæringsbevis. 
Delvis frakendelse kan dog ikke finde 
sted ved overtrædelser efter stk. 3. 

- Jeg ser med stor alvor på sagerne, og det er helt 
afgørende for mig, at passagererne er helt trygge 
ved sikkerheden om bord, siger Bendt Bendtsen. 
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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

www.smedanmark.dk
- Husk vores hjemmeside! lyder budskabet fra SME-
formand, Ole Vistrup.

Hjemmesiden er SME’s vej til medlemmerne  imel-
lem de fire årlige udgivelser af  PASSAGERFART.

- Kommer der nyt fra Søfartsstyrelsen, nye regler, 
nye afgørelser eller sager, der kan interessere medlem-
merne, kommer det på som en nyhed på hjemmesi-
den.

Ole Vistrup minder om, at der både er en ‘åben’ og 
en lukket afdeling af  hjemmesiden. Og at de vigtigste 
nyheder og oplysninger selvfølgelig kommer på den 
lukkede del.

De medlemmer, der endnu ikke har fået et password 
til den lukkede del af  hjemmesiden, er velkomne til at 
ringe eller maile til sekretariatet, for at få deres pass-
word:

Tlf: 49 26 07 48
E-mail: info@smedanmark.dk

Alle skibe, der sejler under den 
tekniske forskrift om bevarings-
værdige skibe skal – ifølge for-
skriftens tekst – have godkend-
te børneveste om bord; såfremt 
der medføres børn.

Så langt, så godt, det lyder jo 
meget logisk. 

Men faktisk lyder kravet, at 
‘såfremt, der medføres børn, 
skal der altid forefindes 10 pct. 
godkendte børneveste ud over 
det krævede antal godkendte 
voksenveste.’ 

- Dog skal der selvfølgelig al-
tid være godkendte børneveste 
nok til alle børn om bord.

I denne forbindelse define-
res børn som personer under 
32 kg, så en enkelt otte-årig kan 
altså udløse krav om fx fem 
godkendte veste!

Til spørgsmålet, om det ikke 
er nok at låne gode sejlerveste i 

de rigtige størrelser i den loka-
le ungdomsafdeling, hvis man 
skal ud og sejle med en større 
gruppe børn, er svaret fra Sø-
fartsstyrelsen et klart nej.

- Det er selvfølgelig en god 
ting, at børnene har de bløde 
sejlerveste på under hele sej-
ladsen.

Men i tilfælde af  en ulykke, 
er det skibets godkendte veste, 
der skal benyttes, siger skibsin-
spektør Søren Enemark Jensen, 
Søfartsstyrelsen.

Han understreger dog, at det 
i en nødsituation selvfølgelig vil 
være skibsførerens vurdering, 
om en større gruppe børn kan 
nå at skifte fra de bløde veste 
til skibets veste; med i vurderin-
gen skal også være, om det er 
dag eller nat; da der jo er lys i 
de godkendte veste.

Husk børnevestene

Trætjæren endte tidligere på året på EU’s liste over 
farlige stoffer; og er rent faktisk ved at blive forbudt at 
bruge i hele EU.
Det har bevaringsfolk i hele Norden forsøgt at stoppe, 
og nu ser det ud til at gå den rigtige vej.
Der erher i efteråret forberedelser i gang i Miljøstyrel-
sen vedrørende en test af  trætjærens effektivitet som 
træbeskyttelse. 
Et norsk uafhængigt analyseinstitut skal lave effektivi-
tetstest af  milebrændt trætjære (fra vistnok ti forskel-
lige leverandører). 
Projektet, hvis projektbeskrivelse er godkendt af  EU, 
er et fællesprojekt mellem Norge, Finland, Sverige, 
Danmark og Island. Disse lande står samlet bag en 
fornyet ansøgning til EU-kommisionen om en dispen-
sation fra forbuddet, hvor resultaterne fra testen nok 
vil indgå.
Der er endnu ikke forlydender om, hvor lang tid te-
sten vil tage, men i hvert fald er der nu nogen, der for-
søger at bevare trætjæren.

Morgenluft for trætjæren
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Bladet Passagerfart har i de 
senere numre indeholdt nogle 
artikler om, hvordan man på 
rette vis reparerer og vedlige-
holder træskibe. Sådanne ar-
tikler er, efter Søfartsstyrelsens 
opfattelse, særdeles nyttige, 
idet kendskabet til træskibes 
konstruktion og vedligehold 
er en afgørende forudsætning 
for at opnå en tilfredsstillen-
de sikkerhed. Træskibes kon-
struktion og vedligehold er 
jævnlig genstand for drøftelse 
blandt styrelsens skibsinspek-
tører og et af  de områder, der 
blev debatteret for nylig, var 
den sikkerhedsmæssige værdi 
af   tværskibsskodder i træ-
skibe. Da kendskabet til for-
målet med tværskibsskodder 
tilsyneladende ikke er almin-
deligt, vil Styrelsen med dette 
læserbrev fremkomme med 
nogle synspunkter og anbefa-
linger om dette forhold.

Alle større træskibe er op-
rindelig bygget med et 

antal tværskibsskodder. An-
tallet og placeringen af  skod-
derne afhang af  skibets an-
vendelse, men typisk var der 
et skod mellem maskinrum 
og lastrum og et skod mellem 
lastrum og lukafet forude. I 
større skibe var det alminde-
ligt, at der var yderligere skod-
der, f.eks. et skod der delte 
lastrummet, et skod mellem 
lukafet forude og rummet, der 
grænser op til stævnen, samt 
et skod mellem maskinrum 
og et lukaf   i agterskibet. For 
ældre skibe, der kun blev ind-
rettet til sejlføring, var skod 
placeringen en anden. Det 
primære og indlysende formål 
med disse skodder var at gøre 
rummene under dæk anven-
delige til de tilsigtede formål. 
Et andet vigtigt formål med 

skodderne er at afstive skrog-
konstruktionen samt forhin-
dre, at eventuel indtrængende 
vand uhindret strømmer fra 
et rum til et andet.

De danske regler fra 19451, 
der er blevet anvendt 

som basis for konstruktionen 
af  en stor del af  de ældre træ-
skibe, er ikke særlig vejleden-
de, når det gælder kravene til 
tværskibsskodder. Det samme 
gælder for  “Vejledning vedrø-
rende bygning af  fiskefartøjer 
fra 19382”  ,der kun indeholder  
krav om tværskibsskodder i fi-
skeskibe, der er indrettet med 
dam. I reglerne fra klassifika-
tionsselskaberne3 er der deri-
mod konkrete og detaljerede 
krav til skoddernes anbringel-
se og konstruktion. De tekni-
ske krav for skibe til særlige 
formål (bevaringsværdige ski-
be, lystfiskerskibe mm.) inde-
holder krav til eventuelle døre 
i skodderne og til skoddernes 
gastæthed4, men der er ikke 
konkrete krav til skoddernes 
placering og konstruktion.

Det er ikke muligt på et 
teoretisk grundlag at 

beregne skrogstyrken i et tra-
ditionelt bygget træskib. De 
regler, der blev anvendt som 
grundlag for konstruktionen 
af  disse skibe, blev udviklet 
på basis af  de erfaringer, som 
blev indvundet gennem år-
hundreder. 

Et passende antal tvær-
skibsskodder af  en robust 
konstruktion var og er, efter 
Søfartsstyrelsens opfattelse, 
en væsentlig forudsætning for 
at få et robust og stift skrog.

For styrelsen er der ikke 
tvivl om, at fastsættelsen af  
kravene til materialedimen-
sionerne, udformningen af  
de konstruktive elementer og 
spigringen og forboltningen 
har forudsat, at der var et pas-
sende antal tværskibsskodder 
af  en robust konstruktion. 
Man kan derfor ikke fjerne el-

ler svække et tværskibsskod, 
uden at dette på den ene el-
ler den anden måde får uhel-
dige konsekvenser for skro-
gets styrke. 

For at holde et kravelbyg-
get træskib rimelig tæt 

skal skroget med jævne mel-
lemrum kalfatres. Ejerne af  
de større træskibe har for-
mentlig erfaret, at behovet for 
kalfatring forøges i takt med 
skibets alder. Årsagen til den-
ne udvikling er, at skrogets på 
grund af  almindelig nedslid-
ning mister en del af  sin stiv-
hed. Som konkrete eksempler 
på nedslidningen kan næv-
nes følgende forhold: Ten-
dens til at klædningsplanker-
nes stødfordeling over årene 
bliver kortere og kortere, ef-
terhånden som beskadigede 
klædningsplanker bliver af-
kortet, gentagne kalfatrin-
ger der bevirker, at nådderne 
mellem klædningsplanker og 
spunding og mellem klæd-
ningsplankerne bliver større 
og større og  “falske” (åbne 
på bagsiden), forringelse af  
spigres og boltes evne til at 
optage og overføre belast-
ningerne på skroget  pga. af  
korrosion samt svækkelse af  
egetræets evne til at optage 
belastninger pga. kemiske og 
biologiske processer i træet. 
 

Denne nedslidning af  
skrogkonstruktionen 

betyder, at de enkelte kon-
struktive elementer får mulig-
hed for at bevæge sig ganske 
lidt i forhold til hinanden, når 
skibet bliver udsat for belast-
ninger fra sø og vejr. 

Selv om en omhyggelig ud-
ført kalfatring for en kort tid 
måske kan spænde skrogkon-
struktionen op, så har ejerne 
af  de ældre skibe sikkert erfa-
ret, at når skibet har været ud-
sat for dårlig vejr, så er der en 
tendens til, at kalfatringen ar-
bejder sig ud af  nådderne. 

I Søfartsstyrelsens læser-
brev i Passagerfart, nr. 6 

fra marts måned, nævnes det, 
at “for langt de fleste af  “de 
gamle skibe” vil det ikke være 
realistisk, at der på det kon-
struktive område bliver stil-
let krav, der fuldt ud svarer til 
de standarder, der gælder for 
passagerskibe”. 

Det der i særlig grad ka-
rakteriserer et passager-
skib er det mål, at “skibet 
skal kunne fungere som sin 
egen bedste redningsbåd”.  

Dette mål er ikke opnå-
eligt for et traditionel 

træskib, idet tværskibsskodder 
ikke vil kunne sikre en effektiv 
vandtæt inddeling. Problemer 
med en vandtæt inddeling i et 
traditionelt  træskib skyldes 
ikke skoddets konstruktion, 
men derimod det forhold, at 
en skade på klædningsplan-
kerne som regel vil forårsage, 
at lækagen optræder såvel for-
an som agten for skoddet. 

Selvom skodderne således 
ikke kan forhindre, at skroget 
fyldes med vand, så eksisterer 
der en del tilfælde, hvor skod-
derne alligevel har bidraget til, 
at vandfyldningen tager lidt 
længere tid, end det ellers ville 
have været tilfældet. Den tid, 
der har været til rådighed til 
at komme væk fra skibet, blev 
dermed forøget. 

Et tværskibsskod, der kræ-
ver en særlig omtale, er 

kollisionsskoddet. Formålet 
med dette skod er at hindre, 
at en skade på stævnen, f.eks. 
en skade der skyldes en påsej-
ling, vil medføre, at hele for-
skibet bliver vandfyldt. I alle 
lidt større stålskibe foreskri-
ves et kollisionsskod. Et så-
dant skod findes almindeligvis 
ikke i træskibe af  den  aktuelle 
størrelse, idet den sikkerheds-
mæssige gevinst vil være be-
grænset. 

Årsagen til at et kollisions-
skod ikke gør større gavn i et 

Tværskibsskodder i træskibe?
Af Hans Christensen, 
vicedirektør i  
Søfartsstyrelsen.
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træskib er, at de kræfter der 
opstår ved en skade på stæv-
nen bliver overført til klæd-
ningsplankerne, hvorved der 
vil opstå lækager, som ræk-
ker længere agterud end til et 
eventuel kollisionsskod. 

Lænsesystemet bør ligele-
des omtales nærmere, idet det 
er en udbredt misforståelse 
at tro, at dette system har til 
formål, at holde skibet flyden-
de, hvis der opstår en lækage. 
Formålet med lænsesystemet 
er ”kun”, at lænse det vand 
ud, der trænger ind i skibet 
under normal drift. 

Dimensioneringen af  læn-
sesystemets kapacitet tager 
ikke sigte på at klare større læ-
kager og utætheder, f.eks. den 
utæthed der opstår som følge 
af  en skade på skroget. Når 
dette er sagt, så må det dog 
medgives, at der har været ad-
skillige eksempler, hvor læn-
sesystemet har været i stand 
til at holde et skib flydende, 
når der har været tale om en 
mindre lækage. 

Det er en 
ke n d s g e r -

ning, at der om 
bord i en del af  
de ældre træskibe, 
der er godkendt 
på basis af  den 
tekniske forskrift 
for skibe til sær-
lige formål (beva-
ringsværdige ski-
be, lystfiskerskibe 
mm), er blevet 
udført en åbning i 
et eller flere af  de 
eksisterende skod-
der, eller at et skod 
helt er blevet fjer-
net. Formålet med 
at ændre på skod-
dets konstrukti-
on, eller at fjerne 
dette, har været, at 
gøre det nemmere 

at komme rundt i rummene 
under dæk. 

Søfartsstyrelsens formål 
med dette læserbrev er at 

opfordre ejere af  skibe, hvor 
et eller flere skodder er blevet 
fjernet, eller hvor disse er ble-
vet alvorligt svækket, til nøje at 
overveje om sådanne skodder 
bør genetableres, idet dette vil 
bidrage til at højne sikkerhe-
den om bord i skibet. Skod-
der uden åbninger bør fore-
trækkes, men hvis en åbning i 
skoddet er nødvendig, så bør 
karmen til åbningen forstær-
kes, så man undgår en unødig 
svækkelse af  skoddets styrke.  

Åbningen bør desuden 
forsynes med en selvluk-

kende dør af  en robust kon-
struktion forsynet med vri-
dere, således at skoddet kan 
hindre vand i frit at strømme 
fra det ene rum til det andet. 
For skibe, der er godkendt 
som skibe til særlige formål, 
vil det desuden være en god 
ide samtidig at sikre sig, at 
gennemføringer og huller for 
eventuelle lænserender (sand-

render) er afblændet, idet læn-
sesystemet skal være indrettet 
således, at der kan lænses di-
rekte fra ethvert rum. 

Søfartsstyrelsen er klar 
over, at der vil opstå nog-

le ulemper ved at genetablere 
tværskibsskodder i ældre træ-
skibe, der i dag anvendes til 
passagersejlads. De væsent-
ligste ulemper er, at det kan 
blive lidt mere besværligt og 
ubekvemt for besætnings-
medlemmer og passagerer at 
bevæge sig rundt i skibet, og 
at de tekniske installationer, 
såsom lænsesystemet,  brand-
slukningssystemet, el-syste-
met, ventilationssystemet 
mm. skal tilpasses til det nye 
arrangement. 

For bevaringsværdige ski-
be skal det anbefales, at 

ejeren tager Skibsbevarings-
fonden med på råd, inden 
der foretages en genetab-
lering eller forstærkning af  
tværskibsskodder, idet der 
ved en sådan ændring bør ta-
ges det størst mulige hensyn 
til de historiske og kulturelle 
værdier, som det pågældende 
skib besidder.I styrelsens før-
nævnte læserbrev nævnes des-
uden; “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 rå-
der for denne del af  erhver-
vet”. For at modvirke, at dette 
læserbrev skaber en unødig 
usikkerhed, skal det anføres, 
at Søfartsstyrelsens ikke for 
nærværende har planer om at 
fremkomme med yderligere 
krav til tværskibsskodderne, 
udover de krav der er gælden-
de i dag. 

Sammenfattende er det sty-
relsens opfattelse,

- at traditionelle træskibe, 
der er godkendt som skibe til 
særlig formål, som minimum 
bør have de tværskibsskodder, 
der var grundlag for godken- 
delsen ved skibets bygning,

- at der teknisk set ikke er 
noget til hinder for, at tradi-
tionelle træskibe får genetab-
leret eventuel fjernede eller 
svækkede tværskibsskodder,

- at tværskibsskodderne bi-
drager til at forøge sikkerhe-
den for de om bord væren-
de personer, bl.a. ved at gøre 
skroget mere stift, og i visse 
situationer forlænger den eva-
kueringstid, der er til rådighed 
i en kritisk situation.

Referencer:
1 Bekendtgørelse Nr. 389, 10 august 1945 angående Forskrifter om Bygning og Ombygning m.v.        af  Fiskefartøjer. 2) Vejledning vedrørende bygning af  fiskefartøjer, 1938
3) Det Norske Veritas’ Regler for Bygning og Klassifikation av Trefartøyer, 1970. 4) Regel 2-1.3 i Bilag til Søfartsstyrelsens teknisk forskrift nr. 15 af  20. november 2000 om skibe til
    særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.). 

NB: Jeg vil desuden be-
nytte anledningen til, her 
på faldrebet, at sige for-
eningens formand, Ole 
Vistrup, tak for de pæne 
ord i lederen i Passa-
gerfart nr. 5, og samti-
dig takke for det gode og 
konstruktive samarbejde 
mellem foreningen og 
styrelsen.  
Jeg er overvist om, at 
det gode samarbejde vil 
fortsætte, ”også efter min 
tid”, og at man fortsat i 
fællesskab finder frem til 
løsninger, der er til gavn 
for udviklingen af sikker-
heden om bord i skibe til 
særlige formål.
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1. juli i år blev der foretaget en 
del lovændringer, som i bund 
og grund skal få DIS-lovgiv-
ning,  tonnagelov og skatte-
love til at hænge bedre sam-
men.

Som det vil være mange be-
kendt, har DIS-lovgivningen 
altid givet mulighed for at re-
gistrere skibe helt ned til 20 
brt i DIS.

Men det nyttede blot ikke 
en døjt; for i skattelovgivnin-
gen var grænsen for at kunne 
komme på DIS-løn, at skibet 
var over 100 brt..

Med den nye lovgivning er 
grænsen for at modtage DIS-
hyre sat ned til 20 brt., så DIS-
lovgivning og skatteregler er 
kommet til at harmonere.

Det gav selvfølgelig for-
håbninger om rigtig mange 
SME-medlemmer på DIS-
indkomst, men svaret er des-
værre ‘nej’.

SME-skibe undtaget
For samtidig er lovgivningen 
blevet kædet sammen med 
tonnageloven; og som noget 
nyt er der krav om, at skibet 
skal anvendes til formål, som 
vil kunne omfattes af  tonna-
geskatteloven, for at søfolke-
ne er berettiget til at få DIS-
indkomst med medfølgende 
skattefordele. 

Og desværre oprem-
ser tonnageloven 
stort set  alle SME-
skibenes arbejds-
områder som und-
tagelser fra loven 
– undtagelser, hvor 
besætningen altså  
ikke kommer ind un-
der DIS-skattereg-
lerne.

Blandt undtagelserne er: Byg-
ning og reparation af  havne, 
moler, broer, olieinstallatio-

ner, vindmølleparker eller 
andre havanlæg; dykkervirk-
somhed; uddannelsesaktivi-
teter, sociale og pædagogiske 
aktiviteter; museumsaktivite-
ter og skibsbevaring; sports-, 
udflugts- og fritidsformål.

I følge ToldSkat, ligger alle 
de almindelige charterskibe, 
lystfiskerskibe og entrepre-
nørskibe inden for denne 
ramme, og besætningerne kan 
altså ikke komme på DIS-
hyre.

Så langt så skidt – der er alt-
så ikke nogen glædelige DIS-
nyheder.

Større fradrag
Men for mange medlemsski-
be ligger der alligevel en god 
nyhed og venter.

For i den nye “Lov om be-
skatning af  søfolk”, er fart-
områderne – begrænset fart, 
nærfart og udenrigsfart – æn-
dret, sådan at der fremover-
kun opereres med to fart-
områder: ‘Begrænset fart’ og 
‘uden for begrænset fart’.

‘Begrænset fart’ er i denne 
forbindelse defineret på en 
måde, så de fleste SME-skibe 
umiddelbart sejler ‘Uden for 
begrænset fart’.

Besætningsmedlem-
mer på skibe ‘uden-
for begrænset fart’ 
får et bekvemt fra-
drag på 56.900 om 
året; hvad der nok er 
værd at tage med.

Men da fradraget er betin-
get af, at der er tale om “er-
hvervsmæssig virksomhed 
med transport af  passagerer 
eller gods mellem forskellige 
destinationer”, er det vigtigt 
at kunne bevise over for skat-
temyndighederne, at charter-
sejlads eller sejlads med lyst-
fiskere netop kommer ind 

under denne beskrivelse.
Og lige her bliver det inte-

ressant. 
For i en  nylig afgjort skat-

tesag om motorgaleasen 
FREM, har Landsretten stad-
fæstet, at FREM blev benyt-
tet til “erhvervsmæssig befor-
dring af  passagerer”.

Landsrettens ord:
Det kan lægges til grund, at 
FREM i den relevante pe-
riode er blevet anvendt til 
tur- og chartersejlads, og 
at skibet i de fleste tilfæl-
de er returneret til samme 
havn, hvorfra det afsejlede. 
Det kan endvidere lægges til 
grund, at der ikke har været 
afholdt arrangementer, hvor 
skibet ikke har været ude at 
sejle (kajarrangementer) i 
forbindelse med arrange-
mentet.

Anvendelsen af et skib til 
tur- og chartersejlads lig-
ger inden for en almindelig 
sproglig forståelse af ordet 
“befordring”. Der er såle-
des tale om “befordring” 
også i de tilfælde, hvor ski-
bet befordrer passagererne 
tilbage til samme havn, som 
det afsejlede fra.

For at foretage en ind-
skrænkende fortolkning af 
ordet “befordring” gående 
ud på, at der alene kan ta-
les om befordring, når ski-
bet sejler fra et punkt til et 
andet, hvorved anvendelsen 
af de pågældende lovreg-
ler begrænses til ugunst for 
skatteyderen, må det kræves, 
at der er klare holdepunkter 
herfor. Der er ikke i lovfor-
arbejderne, herunder for-
arbejderne til sømandsskat-
teloven, klare holdepunkter 
for at fravige den naturlige 
sproglige forståelse af ordet 
befordring.

Stort fradrag
Med denne afgørelse i hån-
den, har FREM; og også alle 
andre skibe, der bedriver lig-
nende sejladser, Landsrettens 
ord for, at deres beskæftigelse 
netop er: ‘erhvervsmæssig be-
fordring af  passagerer’.

En kvalificeret vur-
dering lyder heref-
ter, at skibe med et 
arbejdsområde, der 
ligner det ovenstå-
ende; og som er over 
20 brt., i mange til-
fælde vil kunne få 
medhold i, at besæt-
ningen om bord skal 
have det store skat-
tefradrag på 56.900 
kroner årligt, gæl-
dende fra indkomst-
året 2006.

Det er lige relevant for lyst-
fiskeskibe og sejlskibe; men 
det skal selvfølgelig vurderes 
i hvert enkelt tilfælde.

Med til ToldSkat
Rent praktisk kan man lave 
en beskrivelse af  sit skibs ar-
bejdsområder, tage denne side 
med beskrivelse af  FREM-
dommen med og gå op på sin 
kommune med papirerne.

Her kan man, imod beta-
ling af  300 kroner, modtage 
et “bindende ligningssvar” 
fra skatteforvaltningen. Så får 
man en afgørelse af, hvorvidt 
skatteforvaltningen vurderer, 
at skibet beskæftiger sig med 
‘erhvervsmæssig befordring 
af  passagerer’, og om besæt-
ningen er berettiget til det sto-
re fradrag.

Find alle lovene samt afgø-
relsen fra ToldSkat på SME’s 
medlemssider på inteneadres-
sen: 

www.smedanmark.dk

Ny skattelov kan give søfolk større 

      skattefradrag
Den nye tonnagelov fratager endegyldigt besætninger på charter- og lystfiskerskibe 

muligheden for DIS-indkomst
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Det tekniske i en 
nearmiss-database er 
nu på plads -  næste 
skridt er rapporterne

Det handler om nearmiss. 
Altså ‘uønskede hændelser’ 
– der lige så godt kunne være 
gået galt, hvis ikke lige….

Hvis hændelserne bliver 
skrevet ned, og vi lærer af  
dem, kan de måske undgås 
næste gang, og hvis erfarin-
gerne deles med andre skibe, 
kan vi undgå endnu flere ar-
bejdsulykker!

Et system, som sekretari-
atschef  Morten Vinter fra Sø-
fartens Arbejdsmiljøråd be-
tegner som den største faktor, 
der er tilbage i dansk søfart i 
bekæmpelse af  arbejdsulyk-
ker.

- Systemet er naturligvis lige 
relevant i hele handelsflåden, 
både på små og store skibe, 
understreger han.

Så langt så godt. Det kan 
alle vel blive enige om, er en 
god ide.

Og faktisk ligger indberet-
ningen af  nearmiss allerede 
i ISM-systemet, så det burde 
fungere; men det gør det bare 
ikke. Hverken i ‘den store 
skibsfart’ eller på SME-ski-
bene.

Database klar
For at få fuld nytte af  near-
miss-systemet, skal alle de 
indberettede nearmiss situati-
oner fremover samles i en da-
tabase, hvor man kan gå ind 
og se, hvilke andre lignende 
situationer, der har været. El-
ler fx hvilke andre ting, man 
bør tænke over eller ændre i 
det område, hvor man arbej-
der.

Den danske database for 
indsamling af  nearmiss har 
været undervejs i et års tid 
nu. 

Det er Søfartsstyrelsen, der 

har krævet, at den bliver op-
rettet; men man har her fra gi-
vet grønt lys for, at erhvervets 
parter opretter databasen ad 
frivillighedens vej.

Arbejdsmiljørådet har der-
for fået oversat den velfunge-
rende svenske database ‘Insjö’  
til dansk/engelsk, og meldin-
gen fra Morten Vinter er, at 
den nu fungerer, og at der al-
lerede er lagt 50 nearmiss-rap-
porter ind i den, udlånt fra to 
danske rederier.

Nøj’s med en blok!
For de små charterskibe, lyst-
fiskerskibe og mindre øfærger 
er Morten Vinter godt klar 
over, at det store datasystem 
til indsamling af  nearmiss er 
for bureaukratisk. 

Han henleder derfor op-
mærksomheden på nogle små 
blokke, som Arbejdsmiljø-
rådet gerne udsender til ski-
bene. Her kan man skrive en 
nearmiss ned – og enten afle-
vere den til skipper/rederi el-
ler indsende den til Arbejds-
miljørådet.


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

Nearmiss database klar til brug

Se mere her: www.seahealth.dk

Ring efter blokke: 
Søfartens Arbejdsmiljøråd, tlf.: 3311 1833

Nearmiss:
• Indberetninger af nearmiss skal opfange 
alle de situationer, der kunne have udviklet 
sig til en ulykke; og som der bør tages højde 
for, så andre ikke kommer ud for den samme 
situation.

• Indberetningerne skal analyseres på en 
måde, hvor det ikke drejer sig om, hvem der 
gjorde det – men hvorfor det skete, og hvad vi 
kan gøre for at undgå en lignende situation. 

• Det er vigtigt, at nearmiss situationerne 
rent faktisk bliver samlet, så alle i faget 
kan høste erfaringerne og undgå lignende 
hændelser i fremtiden.

Blokken til nearmiss-hæn-
delser kan rekvireres hos 
Søfartens Arbejdsmiljøråd
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På Aron har gæsterne 
den samme uge, den 
samme køje og den 
samme plads ved 
trosserne – det har 
de haft i 30 år!

- Ja, det er sgu underligt, at de 
bliver ved med at komme; for 
jeg behandler dem egentlig 
ikke særlig godt, er Kristian 
Lunds kommentar til hans 
– ikke bare trofaste – men 
usædvanlig trofaste kunde-
kreds.

Sagt med et skævt smil, vel 
at mærke. 

Og gæsterne på Aron er et 
helt kapitel for sig; mange af  
dem har holdt ferie på skibet i 
både 25 og 30 år, Kristian be-
skriver dem som en slags fa-
miliemedlemmer.

De kender ikke hinanden 
alle sammen; men de har altid 
fælles bekendte – og på den 
måde er de med i netværket.

- De kommer jo bare om 
bord og finder deres køje, og 
kender deres faste plads ved 
trosserne og ved sejlsætning. 
Mange af  dem har en fast 
uge, hvor de altid kommer. 
For 99,9 pct. vedkommende 
er de tyskere, faktisk har Aron 
brudt statistikken i år med 
hele to danske gæster.

En enkelt gæst flyver hvert 
år fra Texas for at få sit som-
mertogt hos Kristian.

Nye feriemål
Og kontakten rækker videre 
end sommertogtet.

- Vi holder også kontak-
ten om vinteren. Jeg er altid 

i Tyskland tre fire gange i lø-
bet af  vinteren for at mødes 
med forskellige hold af  gæ-
ster, hvor vi planlægger næ-
ste sommers togt; og for re-
sten har nogle hyggelige dage 
sammen.

De første tyve år sejlede 
Aron med fast base i Kiel; 
og da muren faldt, blev ba-
sen flyttet til Stralsund, hvor 
Bornholm er inden for reali-
stisk rækkevidde.

I år har Aron skiftet gæ-
sterne ud i Frederikshavn, og 
togterne er gået til Sverige og 
Norge.

Næste år bliver sommer-
ferien lagt i Østersøen; og 
togterne kommer til at gå til 
Stockholm og Ålandsøerne.

- Vi har altid skiftet, så vores 
gæster får en ny ferie hvert år.

Første charterskib
Men både Aron og Kristian er 
også et kapitel for sig.

Faktisk er Kristian nok den, 
der har sejlet allerlængst tid  
charter i Danmark.

Han købte Aron i 1968 – ja, 
det er så 37 år siden.

Skibet var i rigtig god stand, 
ejeren, der var fra Rudkøbing, 
havde selv haft den i 32 år – 
og Kristian er skibets fjerde 
ejer!

Efter to år havde Kristian 
ændret det gamle fragtskib 
fra fragt til passagerer – på 
et tidspunkt, hvor charter på 
gamle træskibe endnu ikke var 
opfundet på vores breddegra-
der.

Faktisk sagde han sit gode 
velbetalte job i Frømands-
korpset op for at friste til-

På Aron kender gæsterne deres pladser
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Afgang på Aron.  
 
Når Kristian siger: 
 - På pladserne,  
går de erfarne  
gæster hen til hver 
deres trosse;  
alt foregår fredeligt, 
og trosserne bliver 
taget i takt med Kri-
stians ordrer. 
 
Ligesom de har gjort 
det de seneste  
30 år...

værelsen som charterskipper; 
han havde været på søfarts-
skole og havde sejlet i han-
delsflåden, så tilværelsen på 
‘eget dæk’ var ikke så frem-
med for ham.

Jubilæum
- De første par år gik det no-
get sløjt med at komme i gang 
med charter om sommeren, 
husker han, men heldigvis var 
der en del dykkerarbejde, og 
frem til 1973 sejlede Kristian 
som styrmand og skipper i 
handelsflåden i vintermåne-
derne.

- Men så var der Sejler 
Olympiade i 1972, og derefter 
var det som om, der blev lidt 
mere interesse for sejlskibe.

Hvad angår Aron, er hun 
bygget i 1906, og bliver altså 
100 år til næste år.

En omstændighed, der for 
resten har betydet, at der ikke 

har været helt så meget at lave 
i år som ellers.

- De, der ikke sejler hvert år, 
har rykket deres tur til jubilæ-
umsåret, forklarer Kristian.

Anette
Ud over Kristian og Aron er 
der også en tredje nok så vig-
tig part i denne historie: Anet-
te.

Vi ved jo godt, at bag en 
hver succesfuld mand står en 
forbavset kvinde!

Og som Kristian siger: - 
Man bliver nødt til at have 
en forstående kone, for hun 
kommer til at dele én med 
skibet.

Kristian har haft afløser-
skipper på Aron i tre (3) dage 
i løbet af  de 35 år, han har sej-
let; og han har aldrig haft en 
sygedag.

Når Aron er lagt op, er der 
hvert år tid til tre ugers ferie; 

resten af  vinteren går med at 
pusle om lakken, større ved-
ligeholdelsesarbejder og med 
at pleje bekendtskaberne i 
Tyskland.

Dagture på programmet
Ugeturene har altid været den 
vigtigste del af  programmet.

- Jeg har aldrig været glad 
for firmature. For når man 
sejler med folk, der har fået 
turen betalt af  nogle andre, 
kan det aldrig blive godt nok!

Dog blev Kristian overtalt 
til firmature i forbindelse med 
Kieler Woche for en 20-30 år 
siden, og det er – ligesom så 
meget andet i Arons program 
– blevet en fast tradition.

- Det er nu ikke så slemt, 
som jeg troede!

Beholder Aron
Nu kan det vel ikke holdes 
hemmeligt, at også Kristian 

bliver ældre. Faktisk fylder 
han 65 til næste år, når Aron 
fylder 100.

- Men jeg kan ikke forene 
mig med tanken om at sælge 
Aron. Jeg tror, vi vil drosle 
lidt ned – og der sker vel også 
en ‘naturlig afmatning’ – for 
gæsterne kommer jo også op 
i årene…

- Jeg kunne egentlig godt 
tænke mig at have lidt mere 
tid og fx blive liggende en 
ekstra nat i en havn eller blive 
liggende et smukt sted til an-
kers – i stedet for at vi altid 
skal skynde os af  sted til næ-
ste hold gæster.

- Og vi behøver ikke at tje-
ne så meget, for der forestår 
ikke de store arbejder  på ski-
bet. 

Så det spekulerer jeg ikke så 
meget på – det går sikkert af  
sig selv.
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Ja,ja. Den er god!
Betale for et certifikat mere – 
vi har faktisk mapper fulde af  
certifikater, kunne man sag-
tens tænke, når noget så sofi-
stikeret som “Visit Danmark” 
– (det, der før hed Danmarks 
Turistråd), Campingrådet og 
flere store partnere vil til at 
uddele certifikater til lystfi-
skerskibe.

Men tøv en kende, før du 
forkaster ideen. 

Basale krav
Preben Kæseler, hedder man-
den, der skal ud og sælge ide-
en om certificerede lystfisker-
steder.

Og ifølge ham handler det 
mere om markedsføring end 
om certificering.

Prisen er 2000 kr. pr. år, og 
det viser sig at være ganske 
meget, man får del i for det 
beløb:

For det første får man en 
blåstempling af, at skib og be-
sætning er ‘lystfiskervenlige’.

- Vi har ikke lavet kravene 
for lystfiskerskibene helt fær-
dige, men det vil dreje sig om, 
at skibet fungerer for lystfi-
skerne.

- Der vil være punkter om, 
at besætningen skal kunne 
give gode råd om fiskeri, at 
man kan købe grej om bord, 

at man kan sidde indenfor, at 
der er mulighed for at rense 
fisk, og at skibets tilladelser er 
i orden.

- Og endelig kræver vi, at 
skibet har en hjemmeside, 
så fiskerne kan finde frem til 
det.

Når vi således har sikret, at 
skibet lever op til vores fælles 
kvalitetskrav, og certifikatet er 
udstedt, kommer skibet med 
i vores fælles markedsføring 
af  dansk fiskeri i Danmark, 
Tyskland og Holland, forkla-
rer Preben Kæseler.

Mangler skibe
Og både i Tyskland og Hol-
land vil annoncer for danske 
lystfiskeskibe falde på et me-
get tørt sted, understreger 
han:

- Faktisk er der flere og fle-
re tyske, polske og hollandske 
skibe, der er begyndt at tage 
lystfiskerne om bord i hjem-
havnen og sejle dem til dan-
ske farvande for at fiske. 

Preben Kæseler forklarer, 
at det, han hører, er, at det 
nærmest er umuligt at sidde i 
Tyskland eller Holland og fin-
de frem til et lystfiskerskib et 
sted i Danmark og få lavet en 
booking.

- Jeg taler med mange tur-
operatører, der efterlyser kon-

takter til danske lystfiskeskibe. 
Og jeg er ikke i tvivl om, at 
det er et marked, der vokser 
år for år. 

- Det er et kæmpe mar-
ked, hvor det bare er med at 
få ‘hejst fanen’, og sørge for, 
at man både er synlig og til-
gængelig!

Markedsføring
Helt konkret giver certifi-
ceringen adgang til Fishing 
Denmarks årsmagasin, der 
er specielt rettet til lystfiske-
re – det udkommer i 120.000 
eksemplarer, der hvert typisk 
bliver læst af  5 personer.

For de 2000 kroner  kom-
mer skibene med på en liste 
med navn, telefonnummer, e-
mail og web-adresse. Her ud 
over kan man tilkøbe større 
annoncer med flere oplysnin-
ger.

- Sidste år sendte vi des-
uden et 32 siders specialma-
gasin om lystfiskeri i Dan-
mark ud sammen med et 
tysksproget fiskemagasin, der 
kommer ud til 100.000 lystfi-
skere i Tyskland og Holland, 
fortæller Preben Kæseler, der 
også arrangerer omkring 10 
presseture årligt, hvor jour-
nalister fra udenlandske lystfi-
skerblade får lejlighed til at af-
prøve de certificerede danske 
fiskesteder.

- Det er selvfølgelig med-
lemsstederne, vi tager jour-
nalisterne hen til, og det giver 
typisk fire siders omtale i de 
store udenlandske magasiner.

Endelig vil et medlemskab 
betyde, at man kan få sit eget 
materiale distribueret på de 
store udenlandske messer, 
Fishing Denmark er med på 
bl.a. Boot i Düsseldorf  og 
Visma i Rotterdam.

- På den måde kan det en-
kelte lystfiskerskib blive syn-
ligt og tilgængeligt for både 
private lystfiskere og for de 
operatører, der arrangerer 
ture.

Går op i certifikater
Foreløbig er der ca. 100 cer-
tificerede lystfiskersteder i 
Danmark; ind til nu er det 
campingpladser, feriecentre, 
grejbutikker, sommerhuse, 
turistbureauer, og i alt bru-
ger Fishing Denmark over 1 
mio. kroner årligt på målrettet 
markedsføring af  lystfiskeri  i 
Danmark.

- Vores erfaring indtil nu 
er, at medlemmerne har rig-
tig meget glæde af  medlem-
skabet.

- Måske lyder konceptet 
som ‘Endnu et certifikat’. 
Men specielt tyskere går me-
get op i, at tingene er certifi-
cerede, og at der er en form 
for garanti for, at ‘Alt er i or-
den’.

Preben Kæseler forventer, 
at certificeringen af  lystfisker-
skibe vil være klar i løbet af  
et par måneder, sådan at ski-
be, der melder sig på banen, 
kan komme med i næste års 
katalog.

Blåstempling af 
lystfiskerskibe

Certificering igennem Visit Denmark 
kan give adgang til tyske og hollandske 
lystfiskere

- Det lille mærke er tegnet på, at stedet er certificeret.
Specielt tyskere går meget op i certifikater, og at der er en 
form for garanti for, at ‘Alt er i orden’.
- Så der er ingen tvivl om, at hvis der sidder en lystfisker 
langt ned i Tyskland og skal vælge mellem et skib, der er 
certificeret af Visit Denmark – og et skib uden certifikat; 
vælger han det certificerede!

Fagjournali-
sterne i både 
Tyskland og 

Holland melder 
om mangel på 

havture for lyst-
fiskerne.

fortæller pro-
jektkonsulent 

Preben Kæseler, 
Fishing Den-

mark.
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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

Plakat om 
genoplivning om bord

Ulykken kan ske - også når man er til søs, og derfor er 
det en rigtig god ide at være forberedt på det værste.

Søfartsstyrelsen har udsendt en genoplivningsplakat, 
som tager udgangspunkt i sygdomsbehandlerens mulig-
heder om bord. 

Plakaten er sendt til danske rederier og fiskeriforenin-
ger, med henblik på distribution til de danske skibe og 
fiskefartøjer.
Plakaten er lavet i A3-størrelse til ophængning og  A4 til 
akuttasken. Begge er laminerede. Der er dansk tekst på 
den ene side og engelsk på den anden.  
Er man ikke blandt de rederier, der har modtaget plaka-
ten, er der stadig mulighed for at skaffe den. 
 
Plakaten kan downloades på Søfartsstyrelsen hjemme-
side - det kræver dog, en god farvepriner, hvis den skal 
være i ordentlig kvalitet.
En anden mulighed er at rekvirere plakaten  på Center 
for det Maritime Sundhedsvæsen:

E-mail adressen cms@dma.dk eller på 
telefonnummer 76 66 04 24.
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I fremtiden skal 
Flyvevåbenets 
beredskab og SOK’s 
beredskab sidde 
under samme tag.

Vi er draget langt langt ud i 
Marselis-skoven ved Århus, 
hvor SOK som bekendt bor 
i en gammel tysk bunker med 
tre meter tykke betonvægge 
dybt under jorden.

Og her er der strukturæn-
dringer, så det vil noget!

Det er en blanding af  op-
rettelsen af  MAS - Maritime 
Assistance Service; Regerin-
gens Handlingsplan for større 
sejladssikkerhed; EU’s over-
vågningsdirektiv samt diverse 
IMO-regler, der har ført til 
den helt store omrokering i 
bunkeren.

Fakta er, at nærmest alt in-
den for dansk søredning bli-
ver ændret ved årsskiftet – og 
faktisk lyder det til, at det er til 
det bedre!

Den gamle søredning
Kort fortalt bestod søred-
ningstjenesten før af  SOK, 
der sad i bunkeren i Århus, 
og Flyvevåbenets del af  red-
ningstjenesten, der sad i Ka-
rup.

Alt, hvad der havde med 
havmiljø at gøre, blev i 1999 
lagt ind under SOK; men var 
ikke med i selve døgnbered-
skabet.

Det betød, at den vagtha-
vende i SOK så at sige skulle 
tage sig af  kontakten til sø-
redningstjenestens fartøjer, til 
flyvevåbenet i Karup; og - når 
der blev tid og lejlighed til det 
- skulle sætte eventuelle mil-
jøtiltag og andre sideløbende 
aktioner i værk.

Pr. 1. januar 2006 ser billedet 
helt anderledes ud.

Den nye søredning
Fra at SOK’s beredskab rent 
fysisk befandt sig flere for-
skellige steder, bliver alle dele 
af  beredskabet nu samlet i et 

stort lokale i bunkeren i År-
hus; Flyvevåbenets beredskab 
og SOK’s beredskab kommer 
til at sidde  stol om stol i det 
døgnbemandede operations-

center. I samme lokale sidder 
døgnberedskabet fra MAS; 
bestående af  en civil skibsfø-
rer og en officer fra SOK. An-
tallet står ikke helt fast, men 

SOK – under forandring

‘Billedet’ – er et udtryk, der ofte bliver be-
nyttet i SOK, rent fysisk ‘Billedet’ hele den 
ene væg af operationscenteret.
Her vises et elektronisk danmarkskort, hvor 
alle tilgængelige oplysninger om trafik i 
danske farvande kan ses.
Her ses alle skibs-ekkoer fra SOKs kystra-
darer, alle plottene fra AIS-systemet med 

tilhørende fakta om skibene; alle søværnets 
skibe og alle andre statslige skibe.
‘Billedet’ kører over computer – og oplys-
ningerne kan sorteres, så det fx kun er skibe 
med dybgang over 11 meter, der vises; Sø-
værnets egne skibe kan sorteres fra, og bil-
ledet kan snævres ind til bestemte farvands-
afsnit ved en ulykkessituation.
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døgnberedskabet bliver på ca. 
ti personer.

Stort backup
Med den nye organisering har 
MAS blandt meget andet også 
overtaget ansvaret for havmil-
jøet, så på den måde er alle de 
operative dele, der normalt 
skal sættes i gang ved en sø-
redningsaktion, direkte repræ-
senteret i beredskabet.

-Før var det ofte sådan, at 
selve redningsaktionen blev 
sat i værk først; og at fx be-

kæmpelsen af  olieforurening 
kom i anden omgang; når 
vagthavende officer havde tid 
til at sætte det i gang, forklarer 
Søren Thingaard Larsen, der 
er chef  for Operationssektio-
nen i SOK.

-Den nye organisering be-
tyder for det første, at vi kan 
planlægge redningsoperatio-
nen direkte sammen med Fly-
vevåbenets beredskab.

For det andet kan vi sende 
sideløbende opgaver som for 
eksempel oliebekæmpelse el-

ler andre opgaver direkte vi-
dere til MAS, så alle dele af  
operationen kan igangsættes 
med det samme og altså fore-
gå parallelt.

-Men selvfølgelig vil red-

ning af  menneskeliv altid 
være det første og vigtigste, 
og i den henseende betyder 
det store beredskab en meget 
større backup, i pressede situ-
ationer.

-Med den nye teknik har vi 
alle oplysninger om vores 
egne enheders positioner 
– og om der for eksempel 
ligger en færge eller et an-
det egnet skib i nærheden 
af ulykkessituationen, for-
klarer Søren Thinggaard 
Larsen, chef for Operati-
onssektionen i SOK.

Spørger man den nye 
chef for MAS, Kjeld 
Gaard-Frederiksen 
om, hvad MAS 
egentlig er for en 
størrelse, bliver 
svaret både meget 
konkret – men også 
meget svævende.

Konkret kan MAS opgaver 
groft deles op i tre kategorier.

For det første har MAS en 
operationel del, hvor fire per-
soner deltager i SOK’s døgn-
beredskab i bunkeren i Århus. 
Her ligger der en del konkrete 
opgaver med at anråbe skibe, 
der ikke følger IMOs lodsan-
befalinger; anvise nødområ-
der, overvåge skibe, der ud-
gør en særlig risiko og rådgive 
både danske og udenlandske 
skibe om snart sagt hvad som 
helst, de måtte have brug for. 

Samtidig er opgaven med 
at underrette skibe i dansk 
farvand om sikringsniveauet 
i forhold til ISPS-koden (ter-
rorsikring) landet på MAS 
bord, og det er MAS, der 
modtager danske skibes sik-
ringsalarmer og iværksætter 
nødvendige foranstaltninger.

Da MAS-beredskabet sid-
der sammen med SOK’s 
døgnberedskab, vil man sam-

tidig skulle løse direkte opera-
tionelle opgaver i forhold til 
nødsituationer så som hav-
miljø, skaffe en slæbebåd – og 
andre opgaver, der kommer i 
kølvandet af  en sørednings-
aktion.

Stor kapacitet
For det andet er hele den ad-
ministrative del af  søfarts-
området omstruktureret; og 
MAS har  overtaget ledelse 
og ansvar for en lang række 
centrale områder, der før har 
ligget under andre instanser, 
herunder Havmiljø, Istjene-
ste, ISPS, – foruden ‘nye om-
råder’, der er opstået med 
Regeringens Handlingsplan 
for Sejladssikkerhed og EU’s 
overvågningsdirektiv.

Og for det tredje ligger der 
i planerne for MAS, at cente-
ret skal opbygges som et vi-
dens- og kompetencecenter; 
hvor der for det første er et 
stort backup til beredskabet, 
og hvor der desuden er kapa-
citet til at følge med i den ma-
ritime udvikling og være mod-
tager af  ‘alle mulige nye krav 
og tiltag, der måtte komme på 
søfartsområdet’.

Tankerne
Så langt så godt.

Men Kjeld Gaard-Frederik-
sen vil meget mere og meget 

længere end blot at opfylde et 
par direktiver.

Hans tanke er, at man med 
MAS kan skabe et centralt 
sted, hvor viden, udvikling, 
og oplysningerne fra overvåg-
ning kan samles og benyttes 
effektivt og proaktivt til glæde 
for skibsfarten og som fore-
byggende faktor omkring sej-
ladssikkerhed.

-Man kan sige, at ind til nu 
har beredskabet omkring sej-
ladssikkerhed være ‘reaktivt’. 

Der er sket en ulykke, den 
er blevet opklaret, og man har 
draget konsekvenserne af  den 
og evt. ændret på regler, af-
mærkninger el. lign.

Kan se trafikken
-Med MAS har vi fået oprettet 
en instans, der sidder lige midt 
i alle oplysningerne. Vi kan se 
trafikken, lige nu og her, mens 
den foregår. Vi har adgang til 
alle databaser og AIS-oplys-
ninger og kan gå ind og tjek-
ke detaljer på de enkelte skibe 
– og samtidig har vi et døgn-
beredskab, der rent faktisk har 
tid og bemanding til at fore-
bygge farlige situationer, for-
klarer Kjeld Gaard-Frederik-
sen.

-Jeg forestiller mig fx, at vi 
ser en tanker med dybgang på 
17 meter runde Skagen, mens 
vi samtidig kan se en stor 

slæber med 200 meters slæb 
komme sydfra. Hvis oplys-
ningerne samtidig viser, at de 
vil mødes præcis ved Hatter 
Barn, har vi nu muligheden 
for at kalde lodserne og give 
dem oplysningerne.

Velkommen
Kjeld Gaard-Frederiksen fo-   
restiller sig også, at MAS på 
sigt vil kunne kalde alle skibe, 
og sige ‘Velkommen’, når de 
sejler ind i dansk territorial-
farvand.

-Når vi så samtidig medde-
ler dem, at vi følger dem hele 
vejen igennem vores havom-
råde, giver det et godt indtryk 
af, at vi har styr på vores far-
vande; og det virker, ligesom 
politibilen på gaden, på alle 
måder forebyggende!

MAS – Maritime Assistance Service

Kjeld Gaard-Frederiksen 
er chef for det nyoprettede 
MAS, der for alvor kommer 
på banen efter nytår
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Indtil for få år siden kendte 
man kun til tre bevarede kryd-
stoldjagter: 

VIKING ex. No. XVI, 
bygget i Odense 1897, men 
ombygget til lystfartøj allere-
de i 1917. Den ejes i dag af  
Svendborg museum. 

Den anden, der er bygget 
i København i 1879, er den 
tysk ejede og stærkt yacht-
prægede KONG BELE. 

Den tredje er everten RIG-
MOR bygget i 1858 i Glück-
stad. Den ligger i dag restau-
reret i Tyskland.

Men i sommer blev Kryds-
jagt No. VII så hentet hjem 
som dækslast fra den tyrkiske 
ferieby Bodrum. 

No. VII blev bygget ved 
skibsbygmester N. F. Hansens 
værft i Odense i 1890. Kryd-
stoldvæsenet havde, da tjene-
sten blev nedlagt i 1904, 23 
krydsjagter. Disse blev solgt 
på auktion, og No. VII og 
XXII blev solgt til Marine-
ministeriet, der satte dem ind 
som øvelsesfartøjer med nav-
nene THYRA og SVANEN.

I 1958 solgtes THYRA til 
private og sejlede i 1967 til 
Middelhavet. Her blev skibet 
solgt til tyske købere, og fi k 
en omtumlet og spændende 
historie.

I 1972 blev THYRA at-
ter solgt. Som ANTIGONE 
sejlede fartøjet som fl ydende 
kunstneratelier og havnede  i 
Tyrkiet, hvor det fi k sin hjem-
mehavn.

Efter endnu et salg i 1999 
blev ANTIGONE sat på land 
for udbedring af  lækager i 
skroget. Der blev den stående 
og tørrede fuldstændig ud.

En tysk yachtmægler tog 
samme år kontakt til Skibsbe-

varingsfonden for at høre, om 
der fandtes interesse for ski-
bet i Danmark. 

Mægleren vidste godt, at 
ANTIGONES kulturhistori-
ske værdi var betydelig, men 
det var på det tidspunkt ikke 
muligt at fi nde nogen, der var 
interesseret i projektet. 

For tre år siden fi k både-
bygger Peter Leth i Hobro 
via Skibsbevaringsfonden bil-
leder af  den gamle krydstold-
jagt, der lå på et tyrkisk værft 
og forgik langsomt. 

Efter en længere inkubati-
onstid drog han og skibstøm-
rer-venner til Tyrkiet og be-
sigtigede sagerne.

Hjemme igen gik Peter i 
gang med at undersøge mu-
lighederne for økonomisk 
støtte til hjemtransport af  
skibet. Skibsbevaringsfonden 
gav tilsagn om et lån på op til 
500.000 kr. til forberedelse og 
transport, men  med det sær-
lige vilkår, at skibet skulle stå 
på dansk grund, med dansk 
nationalitetsbevis, før lånet 

kunne ydes.
Fartøjet var – og er – i yderst 

ringe stand efter fi re år på land 
i bagende sol, men er bevaret i 
meget original stand.

Ved egne midler og gode 
venners hjælp, og med Skibs-
bevaringsfondens garanti i 
ryggen, har Peter Leth efter 
rigtigt meget arbejde fået ski-
bet gjort i stand til at fl yde på 
egen køl. Det blev søsat i maj 
og der var forinden indgået 
en sponsoraftale med rederi-
et CEC, som meget generøst 
tilbød at betale hjemtranspor-
ten. 

I august hentede man far-
tøjet i Bodrum og fragtede 
det via Antwerpen til Esbjerg. 
No. VII blev derefter lastet på 
en blokvogn og kørt til Mari-
ager fjord, hvor den for før-
ste gang i 38 år sejlede i dansk 
farvand.

Ved ankomsten til Hobro 
var havnen sort af  tilskuere, 
radio og TV, da THYRA blev 
slæbt til kaj af  Peter Leths an-

den ”krydsjagt” VALKYRI-
EN.

Nu skal der etableres en 
ejerstruktur til fartøjet, og 
hvorledes det skal restaureres 
er ikke afgjort. Der er indsam-
let en imponerende mængde 
dokumentation og originalt 
udstyr fra skibet. 

Skibsbevaringsfonden har 
ydet et lån til skibets hjemkøb 
og vil følge projektet på nært 
hold.

THYRA ex. Krydstoldjagt No. VII 
er tilbage i Danmark

Skibsbevaringsfonden, Skovhusevej 35, 4720 Præstø,  tlf. 55 99 95 18
www.skibsbevaringsfonden.dk

TIL SALG:

Katrine Petersen

Skibsbevaringsfonden har 
tidligere her i bladet beskre-
vet Ålekvasen KATHRI-
NE PETERSEN, der nu 
ligger oplagt i Hobro. Fon-
den ønsker at sælge skibet, 
og har i den anledning nu 
fået lavet et prospekt, der 
beskriver betingelserne for 
salget. Materialet kan fås 
ved henvendelse til Fon-
dens sekretariat.
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Skibsbevaringsfonden orienterer:
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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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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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SME’s ordinære 
generalforsamling 

  
      mandag d. 21. november 2005 kl. 11:30

 
 First Hotel Grand

Jernbanegade 18, Odense

Dagorden i.h.t. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er foreningen traditionen tro vært ved en frokost for deltagerne. 
Tilmelding til denne bedes givet på:  

telefon 4926 0748 eller info@smedanmark.dk

Officiel generalforsamlingsindkaldelse udsendes også pr. post.
Sæt kryds i kalenderen - og tilmeld dig på 4926 0748

Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer  
- Brancheorganisation for skibe i passagerfart

www.smedanmark.dk



En sikker samarbejdspartner !

Zodiac – en stabil
samarbejdspartner for rederier, 

fiskeskibe, militær,  offshore 
industrien og redningsstationer 

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

stort udvalg af materiel til eftersøgnings- og 
redningsopgaver.

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

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

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

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

flåder kan leveres i kompakte  firkantede 
og standard runde containere.

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

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

En sikker samarbejdspartner!

SKIBSSMEDEARBEJDE 

SKIBSELEKTRONIK

 Salg og service

✓  Motorinstallationer 
✓  Dæksudstyr 
✓  Trawlspil 
✓  Aluminiumsstyrehuse 
✓  Hydrauliske anlæg 
✓  Furuno 
✓  Sailor 
✓  Simrad 
✓  Litton Marine 
✓  AHI

Havnevej 19, 3250 Gilleleje. Tlf: 48 30 01 36 Fax: 48 30 06 43
E-mail: info@brdrpetersen.dk - hjemmeside: www.brdrpetersen.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

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S


