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FORORD, 4. DEL.
Velkommen til 4. og sidste del af min beretning om mit arbejdsliv. I denne sidste del vil
jeg fortælle om min tid som skibsfører i DSB Rederidivisionen, i DSB Rederi A/S og til
slut i Scandlines.
Jeg fik min første udnævnelse til skibsfører, mens jeg sad som souschef i maritim
sektion i det centrale rederi.
Senere søgte og fik jeg stillingen som sejlende chefkaptajn om bord på bilfærgen Kraka.
Efter nogle år som chefkaptajn om bord på Kraka blev der igen brug for mig i det
centrale rederi. Mens jeg sad der i anden omgang, havde jeg samtidig en bibeskæftigelse
som skipper på den skønne 100 år gamle skonnert Mira.

På samme måde, som gjaldt for de tre første dele af min beretning, så skal man heller
ikke her regne med, at alle oplysninger og beskrivelser i fuldt omfang holder vand. Der
kan således også i denne del forekomme unøjagtigheder, både hvad angår tider, steder
og personer. Endvidere kan forekomme såvel over- som underdrivelser i teksten.
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Heller ikke til denne del har jeg ret meget skriftligt materiale at støtte mig til, hvorfor
materialet ikke bør gøres til genstand for en grundigere analyse af beskrevne forhold
eller begivenheder.
Med henvisning til titlen på min beskrivelse af min tid til søs, så kommer jeg kun
perifert ind på beskrivelse af mine familiære forhold.
Jeg har i teksten et afsnit om min tid i shantygruppen Forebitters, fordi DSB og måske
især færgerestaurationerne var med til at finansiere vores første CD udgivelse. Derfor
synes jeg, at det har relevans for denne bog.
Jeg nævner kun i begrænset omfang navne på personer, jeg har mødt og arbejdet
sammen med, da jeg har været involveret i mange personalesager med fortroligt indhold,
hvorfor jeg ikke ønsker at gå nærmere ind i disse.
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Ny rederichef Ancher Munkeboe. Juni 1988.
Afskeden med Ole Rendbæk var gået så hurtigt, at man ikke havde nået at opslå
stillingen og finde en ny rederichef, hvorfor den hidtidige chef for rederiets
markedsføringsfunktion Ancher Munkeboe blev konstitueret.
På længere sigt kunne ingen være tjent med at have en konstitueret chef og med virkning
fra 1. januar 1989 blev Ancher Munkeboe udnævnt til ny blivende rederichef.
Det blev meget tydeligt for os i teknisk funktion, at vores nye chef ikke var uddannet
inden for vores område. Han virkede som en meget stille og rolig mand, der ikke
markerede sig særlig tydeligt over for os, der havde med den daglige drift at gøre.

Ro – Ro shipping.
På et tidspunkt blev jeg af rederiet meldt ind i en meget fornem svensk rederiorganisation, der hed Ro – Ro shipping. Det skete, mens vi i rederiet lå i forhandlinger
om en tættere tilknytning til det svenske rederi SFL.
Med statens stive lønsystemer blev man enige om en ordning, hvor SFL betalte de
omkostninger, der var forbundet med min deltagelse i organisationens møder og
arrangementer.
Organisationen bestod af alle større svenske rederier, der disponerede færger af
forskellig art. Det var en organisation for rederiernes øverste ledelser.
Grunden til, at jeg kom med, var, at man gerne ville, at jeg skulle optages som medlem
af deres farligt gods udvalg, hvor vi var 5 – 6 skibsførere samlet.
Der blev holdt et par årlige møder med deltagelse af ca. 30 mennesker, og de foregik
altid på de fineste og dyreste hoteller eller om bord på nogle af rederiernes skibe som
f.eks. Silja Line og Viking Line, der begge sejlede på ruten mellem Stockholm i Sverige
og Åbo i Finland.
Vi var f.eks. om bord på Silja Lines helt nye skib som hed Silja Symphony. Den var
bygget i 1991 som bilfærge til indsættelse på netop denne rute. Den var 203 meter lang,
32 meter bred og kunne præstere en fart på 21 knob.
Den kunne medføre 2.852 passagerer og havde ikke mindre end 3.041 sengepladser. På
bildækkene var der plads til 395 personbiler.
Det var ren luksus over hele linjen. Helt specielt virkede den 140 meter lange indvendige
promenade, hvor man kunne se op mellem flere dæk.
På broen havde den naturligvis det nyeste og mest avancerede navigationsudstyr, da den
på en del af ruten sejlede i den indre svenske skærgård, hvor få meters fejlnavigation
ville medføre alvorlige skader på skibet.
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Billedet: Silja Symphony.

Der var altid to navigatører på vagt samtidig, de sat i store læderbetrukne lænestole på
hver side af et centralt manøvrepanel med hver sin store radarskærm og med udsigt til et
imponerende arsenal af kontrolpaneler. Deres vagter var tilrettelagt på en sådan måde, at
de af hensyn til sikkerheden under en overlevering kun skiftede vagt en ad gangen med
et par timers mellemrum.
Man afsejlede en hel lille flåde fra Stockholm samtidig. Først sejlede den kridhvide Silja
Symphony, så fulgte en af Viking Lines skibe med det mørkerøde skrog. Viking Lines
skibe svarede i størrelse og kapacitet til Silja Lines skibe. Efter disse to store passagerskibe fulgte to store lastbilfærger en fra hvert af de samme rederier. Det var et
imponerende skue.

Besøg i Rotterdam.
En anden af de ture, vi var på, gik til Rotterdam, som var Hollands næststørste by. Den
ligger ved bredderne af deltaet mellem Rhinen og Maas. Byens havn var på det tidspunkt
Europas største havn.
Anledningen til vores besøg var, at havnen havde ibrugtaget et helt nyt VTS center
(Vessel Traffic Service Center), som vi navigatører var meget optaget af, medens
salgsfolkene nok var mere interesserede i handlingen af de mange, mange containere,
som ekspederedes i havnen.
Jeg husker ikke antallet af skibe, der kom og gik igennem de store hovedkanaler og de
mange, mange mindre kanaler og havnebassiner, som også var dækket af systemet, men
det drejede sig nok om lidt mindre end de 110.000 fartøjer, som årligt passerer området i
dag.
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Alle sammen modtog de vejledninger og oplysninger om den øjeblikkelige trafikale
situation fra VTS personalet, som alle sammen var fuldt uddannede navigatører med
særlig yderligere uddannelse for at kunne leve op til kravene for at sidde i dette nye
center.

Billedet: Rotterdams VTS center.

Al kommunikation gik igennem centret. Hele området vat dækket af et stort antal
radarantenner, så man til enhver tid havde det fulde overblik over den trafikale situation.
Man kunne rådgive om lovgivning, der vedrørte havnenes forhold, om navigatoriske
forhold, og om sikkerhedsspørgsmål. Man kunne tilkalde lodsassistance, eller arrangere
inspektioner foretaget af klassifikationsselskaber. Man kunne tilkalde veterinære eller
andre myndigheder under opholdet i Rotterdam.

Billedet: Rotterdams VTS center.
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Man lagde stor vægt på, at man kun var en rådgivende institution, og at det var de
sejlende skibsførere om bord i skibene, der traf de endelige afgørelser for så vidt angik
trafikale forhold.

Etikette.
På en tredje tur, som foregik midt på sommeren, var vi blevet indkvarteret på et fint nyt
hotel. I det store mødelokale, som vi sad i, bestod hele den ene side af et stort glasparti,
som vendte lige ud mod solen, og her var drønvarmt.
Vi svedte alle nærmest tran, som vi sad der og arbejdede alle sammen iført behørige
mørkeblå blazere. Ingen foretog sig imidlertid noget, før formanden rejste sig fra sin
plads og proklamerede: ”Så kan vi tage af os kavajen” Jo, der var virkelig stil over den
svenske organisation.

Bygning af Storebæltsbroen.
I forbindelse med opførelsen af Storebæltsbroen var vi i Nautisk Sektion også involveret, idet vi jo stadig i hele byggeperioden havde ansvaret for, at den intense færgetrafik
over Storebælt kunne opretholdes i fuldt omfang, indtil broen kunne overtage denne
landets vigtigste transportopgave.
Sammen med A/S Storebæltsforbindelsen, Lodsvæsenet og Farvandsvæsenet, der var
myndighed, når det gælder farvandsafmærkning, indgik vi i projektorganisationen til
sikring af, at færgetrafikken kunne opretholdes i fuldt omfang i hele byggeperioden.
Opgaven med at deltage i relevante møder med ovennævnte deltagere blev overladt til
mig, der herefter holdt overfarterne Korsør- Nyborg og Halsskov – Knudshoved
orienterede om forventede tiltag, som blev drøftet eller som allerede var besluttet, så
færgerne kunne føle sig godt orienterede om sejladsmæssige forhold i forbindelse med
brobygningen.
Det indebar, at der løbende undervejs måtte foretages ændringer i bestående fyrlinjer,
flytning af bøjer og udlægning af nye bøjer til afgrænsning af arbejdsområderne.
Sådanne ændringer skulle besluttes så betids, at ændringerne kunne nå at blive
offentliggjort i næste nummer af ”Efterretninger For Søfarende”, som udkom et par
gange om måneden.
De søfarende, herunder ikke mindst den efterhånden ret tætte internationale trafik af
store handelsskibe, der sejlede i dybvandsruten ned gennem Storebælt, skulle kunne nå
at indføre rettelserne i deres søkort, inden de skulle besejle farvandet næste gang.
Brobygningen medførte intens lokal trafik af et stort antal fartøjer af meget forskelligt
udseende og funktion som sandsugere, boreplatforme, kraner af meget forskellige
størrelser og små hurtiggående passagerbåde til skift af personalet.
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Der blev anlagt et produktionsanlæg inde på Lindholm på Nyborg Fjord med trafik med
byggematerialer til den lille havn og transport herfra ud til broanlægget med de færdige
byggeelementer. På trods af denne ekstra trafik på Nyborg Fjord lykkedes det at
opretholde den intensive drift af både intercityfærger og godsfærger på Nyborg
færgehavn.

Billedet: Hovedet på et nyere nummer af Efterretninger For Søfarende, som typisk var på ca. 10 sider med
rettelser tilkonkrete farvandsområder og til konkrete søkort.

Den ekstraordinære trafik til og fra byggeområdet gav ikke særskilte problemer, idet
trafikken blev afviklet under stor forståelse for hinandens interesser og i øvrigt helt i
overensstemmelse med de internationale søvejsregler.
Dog var der et enkelt fartøj, der skilte sig helt ud i forhold til alle de andre nemlig
verdens største selvsejlende kran ved navn Svanen.
Kranen var blevet bygget til formålet i Holland. Den var 100 m høj, 103 m lang og 72 m
bred. Se næste side.
Tænk her sejlede et monstrum af en kran på højde med rådhustårnet i København rundt
blandt de mange færger på Storebælt. Den kunne løfte op til 8.700 tons og var primært
blevet konstrueret til at kunne lægge de tunge vejelementer op på vestbroens piller.
Kranen var en stor succes og udførte sine opgaver til punkt og prikke. Den blev senere
igen benyttet under opførelse af Øresundsbroen.
I det store og hele havde vi ikke problemer med at afvikle vores færgetrafik i løbet af
byggeperioden, skønt der undervejs lød ryster fra enkelte skibsførere om, at storebæltsforbindelsens aktiviteter med flytning og deponering af sand havde ændret strømforholdene ved Knudshoved markant.
Om dette udsagn var rigtigt eller forkert, nåede vi aldrig at få målt på. En sammenligning ville jo indebære, at vi kendte de oprindelige strømforhold nøje målt over
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længere tid for at kunne bruge målingerne til noget, og hvad skulle vi så i øvrigt gøre for
at ændre på forholdene.

Billedet: Verdens største selvsejlende kran Svanen. Læg mærke til, hvor lidt en meget stor mobilkran fylder på
dækket.

Projekt HH 90.
Vi havde gennem årene haft et ganske nært samarbejde med det svenske rederi SFL lines
i Helsingborg. Med rederiets nye status som aktieselskab blev dette samarbejde
yderligere udbygget og de første planer til bygningen af to store nye ens færger til
Helsingør – Helsingborg overfarten blev grundlagt.

Billeder: En fællesbillet til brug om bord på begge rederiers færger.

Samarbejdet mellem de to rederier ville også betyde, at man udadtil over for vore kunder
ville fremtræde som ét rederi, og kunderne skulle derfor ikke vælge mellem forskellige
terminaler men skulle blot henvende sig et sted, og ville derefter blive overført med først
afgående færge uanset, om den var dansk eller svensk.
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De overordnede planer for HH 90 indebar, at man ville bygge nye terminaler på begge
sider af Sundet samt i et vist omfang erstatte DSB´s jernbanefærger og SFL`s bilfærger
med to helt nye store færger, som skulle være ensartede kombinerede bil- og jernbanefærger.

Projektorganisation.
Der blev naturligvis etableret en stor projektorganisationer på begge sider af Øresund.
Den danske organisation blev etableret på meget højt plan lige under generaldirektøren
med Hans Vinter øverst i organisationen. Længere nede fandt man så os i teknisk
funktion, der skulle stå for bygningen af færgen i projektgruppe 1.
Lige over os i projektorganisationen sad Mads Kofoed, (Se omstående skitse). Han var
kommet til os udefra og var uddannet både som navigatør og som maskinmester/ingeniør. Han havde været en af hovedmændene i projekt skib, hvis ide var, at meget
små besætninger skulle sejle meget store skibe. Dette kunne ske ved, at reparations- og
vedligeholdelsesarbejder ville blive udført af udsendte teknikere.
Hans holdning til vores nye færger var, at de kunne sejles af 3 mand, der kunne varte op
i restaurationen, når de var færdige med at laste eller losse. Efter min mening var det helt
ude i det blå.
På et møde, hvor besætningens størrelse blev drøftet, måtte jeg meddele, at jeg ikke så
nogen mulighed for at få Søfartsstyrelsens godkendelse af en sådan minibesætning med
de gældende internationale krav til bemanding af danske passagerskibe og færger.
Efter mødet tog jeg kontakt til teknisk chef K Skovgård Rasmussen og gjorde over for
ham opmærksom på, at jeg ikke ville sætte mit eget gode ry og rygte på spil i mit
generelle meget nære og næsten daglige samarbejde med Søfartsstyrelsen gennem
fremsættelse af et så useriøst bemandingsforslag, som jeg anså dette for at være.
Han kunne berolige mig og sagde til mig om at holde en lav profil om netop dette
spørgsmål, og så i øvrigt arbejde med besætningens størrelse og sammensætning akkurat
som jeg plejede.
På dansk side sad lokale medarbejdere fra Helsingør, men af uransagelige årsager fik jeg
en plads i den svenske projektorganisation, der vedrørte besejlingsforhold i Helsingborg.
Møderne i denne sidste organisation foregik i Helsingborg og blev meget dygtigt ledet af
havnedirektøren. Ingen svinkeærinder her. Møderne var rene beslutningsmøder uden
unødvendige omsvøb.
Det eneste, jeg husker at have givet input til, var, da jeg erfarede, at man skulle have
nogle forholdsvis krumme spor liggende op til og under bygninger, hvor der skulle være
hotel. Jeg refererede til mine erfaringer fra færger med meget krumme spor og de meget
høje hyl og skrig, som disse kunne give anledning til, når skinnerne var tørre.
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Billedet: Færgegruppen PG1 er vist som den midterste af de tre projektgrupper.

Man overvejede, om man skulle etablere et sprinklersystem, så hotelgæsterne ikke skulle
vækkes i deres søde søvn midt om natten på grund af høje skrig fra tørre skinner i
forbindelse med rangering til og fra færger.Om sprinklersystemet blev etableret, er jeg
ikke vidende om i dag.

På rundtur i Sverige og Norge. August 1988.
Før de endelige tegninger og beslutninger omkring bygningen af de nye færge blev lagt
endeligt fast, blev det besluttet at tekniske repræsentanter fra SFL og DSB skulle på en
tur rundt om i den sydlige del af Sverige og Norge for at se, hvad der fandtes af nye og
avancerede færger, som vi kunne tage ved lære af.
Når man har været på rundture med bil i den sydlige del Sverige, ved man, at der overalt
i Skærgården findes rigtig mange måske flere hundrede vejfærger, som sejler på kortere
eller længere stræk men stadig inden for Skærgården. Færgerne er meget forskellige i
alder, størrelse og teknisk indretning.
Med på turen var vi tre mand fra DSB rederi og tre mand fra SFL:
Svenskerne havde selvfølgelig på forhånd udvalgt overfarter, hvor de mest interessante
færger sejlede.
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Undervejs så vi rigtig mange mindre bilfærger, men slet ingen med den størrelse, som
vores nye færger skulle have. Fælles for dem alle var, at de var meget avancerede med
hensyn til teknik om bord på færgerne. Mange steder var der ikke ansat personale i
havnene, fordi man kunne foretage fortøjning og betjening af ramper, bomme og kørelys
til ombordkørsel på land direkte fra færgen.
Færgerne havde ingen aptering til passagerer, fordi folk blev siddende i deres biler under
overfarten. Her var det relevant henset til færgernes ringe størrelse og høje tekniske
standard, at de kunne sejles af kun to navigatører.
Flere af færgerne havde fremdrivningsudstyr, der lignede det, vi regnede med at skulle
bruge nemlig to eller fire azimuththrustere enten direkte drevet af en dieselmotor eller
dieselelektriske, som vi også regnede med at skulle anvende.

Billedet: Jeg husker ikke alle navnene, men fra højre er det mig, Peter Povelsen og manden i den lysebrune
skindjakke er min svenske kollega skibsfører Calle Birgander.

På en af de mest avancerede af færgerne spurgte vores maskininspektør P G Povelsen,
om han måtte komme en tur i maskinrummet. ”Jo, sagde skipperen, nu skal jeg se, om
jeg kan finde nøglen”. Det lød meget sjovere, når han sagde det på svensk.
Når dagens sejlads var endt lagde man færgen ind til kajen, fortøjede den og satte et
overdimensioneret stik ind i det tilsvarende stik i kajen, hvorved skibets maskineri selv
fandt ud af at slukke ned i et forud bestemt omfang og mønster.
Næste dag, når man skulle sejle, trak man bare stikket ud af kajen igen, og så startede alt
nødvendigt maskineri op og var hurtigt klar til sejlads.
På turen besøgte vi også Volvos fabrik ved Göteborg. Vi havde fået nys om, at de
anvendte en godselevator, der var meget pladsbesparende. Den fik vi nu ikke brug for,
men vi fik lov til at komme ind i deres enormt store reservedelslager.
Her var varerne stablet på hylder i meget stor højde. På gangarealerne mellem reolerne,
der vel ikke var meget over 1 meter brede, kørte mange små travle, fjernstyrede
gaffeltrucks. Én truck i hver gang.
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Den havde en indkodet ordre med sig og kørte hurtigt ned ad gangen til det rigtige sted,
standsede, sendte sine gafler op i den rigtige højde til den rigtige hylde og kom hurtigt
tilbage med den ønskede reservedel. Det gik hurtigt, og det virkede ret imponerende på
os.
På turen besøgte vi også Kalmars Mekaniske Warksted (KaMeWa), som navnet siger
beliggende i Karlstad nord for Göteborg.
Firmaet skulle producere og levere de i alt otte store azimuththrustere, der skulle bruges
om bord på færgerne. Det var en stor leverance, og jeg mener, at det var de hidtil største
og kraftigste azimuththrustere, de hidtil havde produceret.
Vi havde i efterhånden mange år sejlet sammen med denne virksomheds produkter i
vore færger i form af vendbare hovedskruer, bovpropellere, og nu skulle vi også have
azimuththrustere herfra, så det var uhyre interessant for os at besøge denne fabrik for at
se, hvordan tingene blev produceret.

De nye færger.
Man ville erstatte både DSB´s mindre kombinerede jernbane- og bilfærger og SFL`s
rene bilfærger med to meget store kombinerede bil- og jernbanefærger. Opbygningen af
de to skrog skulle være fuldstændig ens, mens indretningen i apteringen over vogndæksniveau skulle udføres af svenske arkitekter på den svenske færge og af danske arkitekter
på den danske færge. Derfor ville oplevelsen for passagererne, når de kom om bord på
færgerne, være meget forskellig fra den ene færge til den anden.
De nye færger skulle hver have en kapacitet på 1.250 passagerer, 240 personbiler, hvoraf
de 80 på et hængedæk i den ene side og 260 spormeter til jernbanevogne. Der skulle
være tre spor på vogndækket nemlig to på nordsiden og et på sydsiden, hver med plads
til 5 – 6 godsvogne. Færgerne skulle aldrig vende under deres normale daglige sejlads,
derfor var det meget relevant at tale om en nordside og en sydside.
Det var en stor fordel, at personbilerne med deres ind- og udstigning af passagerer kunne
holdes helt uafhængige og adskilt fra færdsel med jernbanevogne.
Sammenlignet med de gamle færgers 550 passagerer, plads til 60 personbiler og med
kun 80 spormeter var der tale om en meget væsentlig forøgelse af overfartens samlede
kapacitet.
De nye færger skulle være 110 meter lange og 28 meter brede. Længde breddeforholdet
var meget usædvanligt, idet færgerne var meget brede set i forhold til deres længde.
Færgerne skulle være dobbeltendede altså være ens i begge ender, og de skulle således
ikke vende under overfarten. Det var helt som på overfartens ældre og mindre DSB
færger, mens det var nyt for SFL, hvis færger var almindelige bilfærger, der skulle vende
på hver tur. Se skitse næste side.
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Billedet: Den første skitse af vogndækket på de nye HH færger.

Lastningen kunne foregå samtidigt i tre baner ad gangen nemlig to på vogndækket og en
på hængedækket.

Modelforsøg med de nye storfærger.
I forbindelse med bygningen af den nye færgetype til HH.90 projektet blev stillet nogle
meget store krav til færgernes manøvreegenskaber:
·
·
·
·

De skulle være meget manøvredygtige under besejling af havnene.
De skulle være kursstabile under overfarten.
De skulle kunne opnå en vis fart.
De skulle tåle at sejle i is.

Færgerne var usædvanligt brede i forhold til deres længde. De blev tænkt udstyret med
fire skruer, der uafhængigt af hinanden kunne drejes hele horisonten rundt. Hele
arrangementet var således meget utraditionelt. Det var derfor uhyre vigtigt, så hurtigt
som muligt at få en tilkendegivelse af, om kravene kunne opfyldes.
Derfor blev der hos Skibsteknisk Laboratorium i Lyngby bygget en fuldstændig nøjagtig
model i lamineret træ. Den var 6 meter lang og 1,6 meter bred. Modellen blev udstyret
med elektriske motorer med den skalamæssigt korrekte effekt.
Før forsøgene blev indledt blev modellen nedlastet til normal daglig dybgang. Herefter
blev modellen anvendt i en række manøvreforsøg.

Joy stick.
Færgen skulle have et meget avanceret manøvresystem, der skulle dirigeres ved hjælp af
et joystick. I princippet kunne alle fire thrustere sende kræfter ud i alle retninger fra ret
forud, ret agterud, tværs om styrbord og tværs om bagbord.
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Det lyder meget besnærende at ved at forsyne en færge med et joystick, så er alle
manøvreproblemer løst. Så enkelt var det imidlertid ikke i virkeligheden. Nogen skal jo
definere, hvad der skal ske, når man anbringer joystikket i en bestemt stilling.
Det var min svenske kollega Calle Birgander og jeg, der skulle lære os at manøvrere
med færgen. Vores erfaringer skulle derefter bruges til input i færgens elektroniske
manøvresystem.

Billedet: KaMeWa´s joystick.

Vi arbejdede begge to sammen, når vi sejlede med i modellen i bassinet, men vi sad også
på hvert vores kontor i rederierne og tegnede kraftdiagrammer, hvis rigtighed vi så
senere kunne afprøve i modellen.
Vi var naturligvis ikke altid enige, men vi respekterede hinandens synspunkter og kom
utroligt godt ud af det med hinanden.

Modeltræning i Skibsteknisk Laboratorium.
De nye færger var meget forskellige fra alle overfartens tidligere færger både de danske
og de svenske, derfor blev der truffet en beslutning om, at gennemføre en lang række
modelforsøg.
På Skibsteknisk Laboratorium bygger man selv sine træmodeller. Der kunne være tale
om modeller af mange meters længde bygget nøjagtigt efter tegningerne til det aktuelle
skib. Modellerne blev først limet groft op af lamineret træ. Derefter blev den grove
model spændt op i en meget stor fræser, der herefter nøje fræsede den endelige model
ud, så den i alle detaljer fulgte linjetegningerne til skibet.
For vores vedkommende var modellen 6 meter lang og 1,6 meter bred. Altså en
temmelig stor model forsynet med de aktuelle 4 stk. azimuththrustere med dertil hørende
manøvrehåndtag.
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På nedenstående billede ses de to forreste azimuththrustere, (de to cirkelrunde grå
figurer allerforrest i modellen) af de fire, der var anbragte i skibet. I modellen ydede de
fuldstændigt den samme effekt i forhold til modellens størrelse, som den effekt, vi fik at
råde over i den rigtige færge. Motorerne var elektrisk drevne og kunne dreje hele
horisonten rundt, som de også kunne i den rigtige færge.

Billeder: Calle Birgander til venstre og jeg i modellen.

For at koncentrere vandstrålen fra azimutthrusterne, og dermed forbedre manøvreegenskaberne, blev de forsynet med en ring rundt om skruen (dyser). Dette blev besluttet
efter at vi sejlede forsøg udført med dyser og uden dyser.

Nærbillede af én af de fire azimuththrustere. Bemærk dysen (ringen) rundt om skruen.

Det viste sig, at dyserne gav en markant forbedring af styre- og manøvreegenskaberne,
hvorfor det besluttedes at færgen skulle forsynes med dyser omkring azimutterne ved
leveringen.
Bassinet, som modellen skulle sejle i, var 240 meter langt og 12 meter bredt. En
bølgemaskine for enden af bassinet sørgede for at tilvejebringe relevante bølgeforhold.
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Hen over bassinet var anbragt en bro, der kørte på skinner på bassinkanten. Broen, der
svævede over vandet i bassinet, var vel ca. 5 meter lang. På broen var anbragt mange
hylder med skærme og elektroniske måleinstrumenter.
Under hvert løb var broen bemandet med 3 – 5 teknikere. Færgen sejlede fjernstyret
under disse forsøg meget tæt på broen, så det var muligt at foretage visse tekniske
justeringer på modellen under løbet.
Under de mange fjernstyrede forsøg i tanken foretog man målinger, som senere blev
anvendt til at kode ind i simulatoren, som besætningerne senere skulle trænes i.

Sejlads i is.
For at få klarlagt, om den nye færgetype også kunne leve op til kravene om at sejle i
isfyldt farvand, blev modellen sendt til Helsingfors i Finland, hvor der findes et anlæg til
dette formål.
Anlægget består af en tank af omtrent samme dimensioner som den, vi kendte fra vores
sejladser på Skibsteknisk Laboratorium. Inde i hallen med tanken holder man en
temperatur på omkring – 5 graders celsius og opbygger hen over natten et islag af en
tykkelse, der svarer til 70 cm i virkeligheden og med en konsistens, der svarer til den
type delvis optøede is, som man kunne regne med at finde i Øresund.

Forberedelser til issejlads.
Da Calle og jeg ankom til prøvetanken i Helsingfors dagen før, vi skulle påbegynde
sejladserne, havde der været nogle tekniske problemer med modellen, hvorfor man bad
os om lige at foretage nogle få prøvesejladser. Vi indvilligede naturligvis, selv om vi
begge stod der, som vi nu kom i vores almindelige rejsetøj.

Billedet: Sejlads i is. Undskyld billedkvaliteten.

Men da vi var færdige med prøvesejladserne, efter at have opholdt os inde i tankområdet
med dets – 5 grader celsius en god times tid siddende i modellen stort set uden at røre os,
frøs vi begge to så tænderne klaprede i munden på os.
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Dagen efter fik vi udleveret rigtige polardragter samt tilhørende handsker og støvler. Nu
kunne vi arbejde i modellen hele dagen uden problemer. Der var på forhånd fastlagt et
prøveprogram, der omfattede fartprøver, zig-zag prøver, havnemanøvrer, m.m.
Bassinet havde vinduer i sider og bund, så det var muligt at iagttage, hvorledes isen
forløb langs skrog og skruer under sejladsen. Alle sejladser blev optaget på video set fra
overfladen, fra siden og fra bunden.
Hele programmet blev gennemført, og det blev konstateret, at færgen kunne sejle i is
som forudsat, samt at der ikke opstod problemer med/ved thrusterne.
På tredjedagen mødte begge rederiernes øverste chefer for at se os sejle i isen. Da
øvelsesprogrammet var gennemført erklærede alle sig tilfredse med, hvad de havde set.

Sauna.
Sidst på eftermiddagen sluttede vi af, og det foregik i tankens meget store og fint
udstyrede sauna. Under vores introduktion på tanken havde man vist os, at saunaen var
med på tavlen i teknikrummet, hvor man overvågede temperaturen i tanken og man
bedyrede, at det var af allerstørste vigtighed, at netop denne temperatur i saunaen var
den helt rigtige.
Efter et bad kunne vi fra en af væggene i forrummet til saunaen nedtage et tyndt stykke
træ formet som det, der passer sig til menneskets bagdel. Det løste det problem, som jeg
altid har haft med at gå i sauna. Jeg brændte mig altid bagi på grund af, at de hylder, som
vi skulle sidde på, var meget varme, og jeg har aldrig haft så meget polstring netop der.
Jeg besluttede, at jeg ikke blandt de vel 10 – 15 mennesker der var med i saunaen ville
være den første, der løb ud. Jeg holdt varmen ud i meget lang tid, og jeg var en meget
hurtig nummer to til at komme ud under den kolde bruser.
Efter badet satte vi os på bænke i forrummet, hvor vi alle sad mere eller mindre afklædte
med bare et badehåndklæde om os,mens vi nød at spise hummere med masser af
champagne til.
Jo, det havde været en rigtig god tur og en stor oplevelse at være med til at sejle i is i den
finske hovedstad Helsingfors.

Artikel i Rederinyt maj 1990.
Nedenfor gengives en lettere redigeret artikel om vores oplevelser under sejladser med
modellen både på Skibsteknisk Laboratorium i Lyngby og i istanken.Artiklen stod at
læse i maj udgaven af Rederi Nyt 1990.
Artiklen indledes med at give nogle tekniske oplysninger om de nye færger, som jeg
allerede tidligere har beskrevet ovenfor. Et af afsnittene, data til simulator, handler om
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indsamling af data til brug for færgens avancerede manøvresystem og til senere brug
under simulatorsejlads med besætningerne.

Data til simulator.
Under samtlige forsøg blev der målt kræfter på skroget og på skruerne, således at man til
slut havde fuldstændig klarhed over færgens manøvreegenskaber, effektforbrug,
stabilitet, mv. Herefter var det muligt at indlægge de fundne værdier i en kraftig
computer. Denne computer kaldes efterfølgende for en simulator. Simulatoren ligner
broen på en færge med alt det nødvendige udstyr til sejlads og manøvrering.
Når man ud over færgens egenskaber lægger oplysninger om havnene og vejrforholdene
i simulatoren, er det herefter muligt at få et godt indtryk af færgens manøvreegenskaber i
de omgivelser, som den senere skal sejle i til hverdag.
Under sejladserne kan man ændre på nogle af de indlagte data som f.eks. maskineffekten, vindens retning og styrke, strømmens retning og styrke og havnens
udformning.
Der har været udført en række simuleringssejladser af indkaldte danske og svenske
navigatører, og det har vist sig, at færgen lever op til de høje krav om manøvreegenskaber, som der fra starten blev lagt op til.

Høje vindstyrker.
Der er enighed om, at vi med denne færgetype får en færge, som i manøvremæssig
henseende er meget forskellig fra, hvad vi hidtil har kendt, og at den vil fordre en vis
omstilling af sædvanlige rutiner for sejlads.
Til gengæld får vi en færge, der tegner til at blive bedre end alle tidligere afprøvede
færger i simulatoren, idet den under forudsætning af fuld effekt på alle fire skruer kan
sejles på lejerne i vindstyrker fra de mest kritiske retninger på op til 24 m/sek.
Vore erfaringer viser, at når vi tidligere har fundet vindgrænser liggende fra 16 – 22
m/sek., så har færgernes begrænsninger i praksis ligget væsentligt højere.
Grunden hertil må søges i, at simulatoren kun arbejder med fuldstændig konstant vind
(ingen læ og ingen pulsering), samt at navigatøren først kan korrigere kursafvigelser, når
han ser dem på instrumenter- og ikke som i virkeligheden, hvor han ofte ser og føler den,
inden den registreres på instrumenter.
Følgen bliver, at de korrektioner, som navigatøren udfører i simulatoren, bliver for sene
og for store i forhold til virkeligheden. Grænserne nås tidligere her end i virkeligheden.
Jeg gav udtryk for, at overfarten med disse færger ville få nogle fartøjer, der i manøvremæssig henseende overgik de hidtil anvendte, til glæde og gavn for vore kunder og for
den del af personalet, der skulle have deres daglige arbejde i disse færger.
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Min gode ven og kollega Calle Birgander.
På en tur til Tyskland, hvor vi skulle ned og se på gyrokompasser, kørte vi i Calles store
næsten nye Audi på de tyske motorveje med en fart af 220 km i timen. Pludselig satte
han farten voldsomt ned.
Vi var flere i bilen, og jeg havde ikke set skiltet med fartreduktionen og spurgte ham,
hvorfor han pludseligt kørte så langsomt. Han svarede mig: ”Du får i alle fald inte stanne
ut at plukke blommer, vi kører 150 km i timen”.
Han fortalte også, at han var officiel giftefoged i Helsingborg og havde viet adskillige
brudepar om bord på sin færge. Hvert år sendte han brudeparrene en hilsen på
bryllupsdagen. Flere af dem kom derfor ofte tilbage med masser af gæster, når
brylluppet skulle fejres i årene bagefter.Jo, der var også penge i det.

Byggested og levering.

x
Billedet: Opstalt af færgen. Azimuthskruer markeret lodret over det lille x

x

Efter licitation blev det besluttet, at færgerne skulle bygges på Langsten Ship og
Båtbyggeri i Norge.Færgerne skulle leveres til DSB i september 1991 og til SFL første
på året i 1992.

Bemanding.
Hele vejen igennem byggeperioden havde vi været overordentlig optaget af at indbygge
så mange mandskabsbesparende tekniske installationer som overhovedet muligt.
En af tingene var montering af en ”jernmatros”, som skulle erstatte de søfolk, som ellers
for hver tur skulle sørge for fortøjning af færgen og kaste los igen, når færgen skulle
sejle. På denne overfart var der tale om to ankomster og afgange i timen.
”Jernmatrosen” bestod af en elektronisk styret hydraulisk arm, der rakte ud fra kajen,
greb fast om en kraftig jernstang monteret på siden af færgen. Hydraulik sørgede for at
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holde færgen i sit jerngreb indtil afsejling.Fortøjningen blev sat og igen sluppet fra
broen.
Det medvirkede til, at vi fik en driftsbesætning på 13 mand og en sikkerhedsbesætning
på 25 mand. Det afveg således en hel del fra det oprindelige ønske om at få en samlet
besætning på i alt tre mand.

Simuleringssejladser på Skibsteknisk Laboratorium.
Da færgerne var overordentlig forskellige fra overfartens stadig sejlende færger var det
meningen, at alle overfartens skibsførere og overstyrmænd skulle passere et simuleringsprogram, før færgen var klar til indsættelse på overfarten.
På længere sigt var meningen, at SFL´s navigatører skulle oplæres gennem sidemandsoplæring, når vores personale havde lært sig at sejle med færgen ikke kun i model og i
simulator men i virkeligheden, hvilket alle anså for den allerbedste måde at instruere nyt
personale på.

Øvelsesprogram.
Jeg udarbejdede et øvelsesprogram, der sikrede, at alle elever kom igennem alle de
forskellige manøvremuligheder, der var indbygget i færgen fra starten.
Man kunne bruge joysticken, man kunne anvende selvstyrer, man kunne sejle manuelt
med styring af trusterne parvis for og agter, man kunne indstille en given kurs og kunne
så ellers parallel forskyde færgen til at sejle ind til en kaj med en given kurs eller til at
sejle ind i en dok, hvor man kendte kursen.
Mulighederne var rigtig mange, og vi begyndte som vi plejede under simuleringssejladser med en opstart uden nogen form for ydre påvirkninger. Undervejs blev
øvelserne sværere og sværere med kraftig vind og strøm, udfald af komponenter
undervejs, og hvad jeg ellers kunne finde på.
Alle kom igennem programmet. Som det altid viser sig ved sådanne programmer, så var
nogle deltagere bedre og hurtigere til at lære nye systemer end andre, men jeg havde
ingen betænkeligheder ved at indstille alle deltagerne til sejlads med de nye færger.
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Tekniske fakta om færgen Tycho Brahe

Billedet: Tycho Brahe som den så ud ved leveringen, og inden den blev malet med Scandlines logo.

Tycho Brahe var bygget som kombineret bil- og jernbanefærge ved Langsten Ship og
Båtbyggeri i Norge, hvorfra den blev leveret den 4. november 1991 til indsættelse på
Helsingør – Helsingborgoverfarten.
Færgen var 111 meter lang og 28,2 meter bred (et helt usædvanligt længde
breddeforhold)
Tonnagen var på ca. 12.000 tons. Maskineriet var dieselelektrisk og bestod af 4
dieselmotorer, der ydede 8.700 Hk. Systemet var koblet til 4 stk. elektrisk drevne
azimuththrustere med dyser. Færgens servicefart var 14,5 knob.
Færgen kunne medtage 1.250 passagerer og 240 personbiler. Den havde 266 meter
jernbanespor, hvorpå den kunne overføre op til 9 personjernbanevogne.
Færgen kunne overføre alle typer af farligt gods.

Tydeligere billede på Syledis.
De første erfaringer med brug af navigationssystemet Syledis havde vi allerede gjort os
ved indsættelsen af de tidligere Mercandia skibe på Storebælt.
Udviklingen gik meget hurtigt og den nyeste version her om bord var allerede væsentlig
forbedret i forhold til udgaverne i Kraka og Lodbrog.
Der havde fra starten været meget stor tilfredshed med systemet på Storebælt og det lå
helt klart, at rederiets nybygning til Helsingør – Helsingborg overfarten skulle udstyres
med dette system. Se mere om systemets virkemåde i bind 3 side 273.
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Billedet:

Den røde færge ses i forhold til omgivelserne i Helsingborg havn. Relevante navigationsmæssige
oplysninger står anført i skærmens højre side.

De væsentligste forskelle i forhold til tidligere udgaver lå nok i billedkvaliteten, som var
blevet væsentligt forbedret og med lidt flere oplysninger på skærmens højre side.

Indsættelse af Tycho Brahe. Nov 1991.
Færgen blev under stor festivitas døbt Tycho Brahe og indsat på Helsingør- Helsingborg
ruten den 4. november 1991.
Det meget nære samarbejde mellem de to rederier, der dannede baggrunden for at bygge
to helt ens færger gav sig synligt udtryk i det faktum, at begge rederier fik et nyt ens
skorstensmærke.

Billedet: Det nye fælles skorstensmærke på Helsingør- Helsingborgoverfarten.

Det nye skorstensmærke bestod af et blåt, et gult og et rødt vandret bælte på en helt hvid
baggrund.
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Personligt fandt jeg, at det gamle DSB skorstensmærke, den sorte skorsten med de røde
og hvide ringe, var langt pænere.
Det var en stor festdag for begge de involverede selskaber og dagens program var
tilrettelagt med deltagelse af Dronning Margrethe og Prins Henrik samt mange
honoratiores.
Først blev den nye færgeterminal i Helsingør officielt indviet ved generaldirektør Peter
Langager.
Det næste punkt på programmet var at døbe færgen Tycho Brahe. Dåben var lidt
forsinket, i forhold til traditionerne, hvor stabelafløbning og dåb foretages samtidigt. Da
færgen var blevet bygget i Norge, havde man valgt at vente med at foretage denne
højtidelighed, indtil indsættelsen på færgens fremtidige overfart.
Dronningen knuste som det sig hør og bør en flaske champagne mod skibssiden, døbte
færgen Tycho Brahe og ønskede den held og lykke.
Efter ceremonien sejlede færgen til Helsingborg, hvor den nye svenske færgeterminal
blev indviet af kong Carl Gustaf Adolf af Sverige.
Ved den efterfølgende sammenkomst holdt Dronning Margrethe en tale, hvor hun
betegnede det nye rederi som uforfærdet, fordi man vovede at give den nye færge navnet
Tycho Brahe og tilmed startede den ordinære sejlads på en mandag. ”Jeg tror, at den
overfart er stærkere end vores overtro” føjede hun til.
En Tycho Brahe dag er en uheldig dag, det fortælles (men der opgives aldrig nogen
kilder) at astronomen Tycho under sit ophold i Prag af kejser Rudolf II fik til opgave at
lave en liste over årets uheldige dage. Han lavede den ønskede liste og siden er hans
navn blevet knyttet til at medførte ulykker.
Et gammelt ord siger, at man aldrig skal begynde på et nyt arbejde på en mandag. Det er
ikke lykkedes for mig at finde en nærmere begrundelse for det udsagn.

Uheld med Tycho Brahe.
Kort tid efter indsættelsen af Tycho Brahe skete der den 6. november 1991 et alvorligt
uheld med færgen. Den sejlede med alt for høj fart ind i færgelejet i Helsingør og 15
passagerer kom lettere til skade.
Det lå hurtigt klart, at der var sket en betjeningsfejl fra den sejlende skibsførers side.
Søfartsstyrelsen begyndte nu at granske det system, som man selv tidligere havde
godkendt og fandt, at man et sted i systemet skulle montere et akustisk signal for en
handling, som ingen sømand ved sine fulde fem havde kunnet forestille sig, at man
kunne overse, da det havde været rutine gennem generationer, nemlig, at man skulle slå
”klar” på maskinen ved anløb af havn.
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Her skulle man skifte fra sejladsmode til havnemode. Det glemte man.
Alle overfartens navigatører havde været igennem vores simulatorprogram med
undtagelse af én, som på indkaldelsestidspunktet for simulatortræning havde en byld der,
hvor man er højest, når man plukker jordbær, og derfor ikke havde været igennem
programmet.
Jeg siger ikke, at ulykken skete på grund af det, men det var en kendsgerning, at han
ikke havde gennemgået programmet og lavede en betjeningsfejl.
Der var rigtig mange avisskriverier om ulykken og med rette, at dette nye teknologiske
fremskridt af en færge kunne lave en så graverende fejl var helt uforståeligt.
Navigatøren, der begik fejlen havde fået den uddannelse, som rederiet foreskrev for
fremtidige nye navigatører, der ikke før havde sejlet med færgen. De skulle sidemandsoplæres.
Han havde sejlet sammen med en af de simulatoruddannede skibsførere, indtil han
tilkendegav over for skibsføreren, at nu var han klar til at sejle selv. Det var den
instruerende skibsfører enig i og gav sin godkendelse til, at nu kunne manden sejle alene
som skibsfører.
På den første tur, hvor han sejlede som vagthavende ansvarlig skibsfører skete uheldet.

Fornyet simulatorkursus.
Rederiets reaktion på de mange skriverier i pressen blev, at alle navigatører på
overfarten skulle igennem endnu et simuleringsprogram, og jeg skulle have øgede
beføjelser til at fravælge navigatører, som jeg ikke var 100 % sikker på havde de
nødvendige kvalifikationer.
Vi fik straks problemer med at kunne anvende simulatoren, fordi den var langtidsbooket
til brug for andre rederier.
A P Møller anvendte den til at oplære deres skibsførere og overstyrmænd i at sejle med
deres meget store nye containerskibe. De anvendte oven i købet en psykolog under
øvelserne for at se, om skibsføreren og overstyrmanden kunne kommunikere med
hinanden undervejs, hvis ikke blev de adskilt og måtte trænes op med en anden makker.
Da vi jo var færgefolk, og dermed var vant til at sejle på alle tider af døgnet, foreslog
jeg, at hvis Skibsteknisk Laboratorium kunne stille med deres sædvanlige stab at
teknikere, så var vi indstillet på at gennemføre et nyt øvelsesprogram om natten.
Sådan blev det, og et nyt sæt øvelser blev gennemført med det resultat, at jeg satte
spørgsmålstegn ved nogle få navigatører, der så skulle sejle som overtallige et halvt år,
inden de selv, og deres lokale instruktør om bord på færgen, kunne indstille dem til
almindelig daglig sejlads om bord på færgen.
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Det faldt naturligvis ikke i god jord hos de faglige organisationer, der mente, at alle
deres medlemmer i principielt var lige gode til alting, når blot de engang for måske
mange år siden havde taget den samme nautiske eksamen.
Det blev enden på den historie, og færgen har siden betjent både de mange passagerer,
sin besætning og sit rederi på allerbedste vis.

Opsagt som søofficer af reserven.25. maj 1989.
Med brev fra Forsvarschefen af 25. maj 1989 blev jeg på grund af alder, 50 år,
afskediget fra min stilling som Premierløjtnant af reserven i Søværnet med virkning fra
oktober måned 1989.

Billedet: Forsvarschefens logo.

Med brevet fulgte en tak for, at jeg havde stået til rådighed i reserven gennem de
forløbne år.

Ny rederichef Niels Riechers. Maj 1990.
Ancher Munkeboe var rederichef indtil maj måned 1990, hvor Rederidivisionen og DSB
færgerestauranter udnævnte ham til fælles marketingdirektør.
Med virkning fra 1. maj 1990 blev han afløst af den nye rederichef Niels Riechers, som
havde haft en karriere inden for shippingbranchen både i Danmark og i udlandet.
Han kom fra en stilling som direktør for Dampskibsselskabet Øresund, der ejedes af
DSB og drev flyvebådene mellem Nyhavn i København og Malmö samt svævebådene
mellem Københavns Lufthavn og Malmö mm.
Der skete visse mindre ændringer i rederiet interne struktur, men ingen af dem havde
nogen som helst indflydelse på vores hverdag i Maritim Sektion, hvor jeg havde mit
arbejde.
Ud over at møde rederichefen i forbindelse med formøderne til HSIU sø og afholdelse af
disse møder, så havde jeg stort ikke noget med ham at gøre.
Han virkede generelt som er hyggelig og rar piberygende mand. Tobakken hed
naturligvis McBarens Navy Mixture.
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Samlet oversigt over Teknisk funktion.
Undervejs i byggeperioden af de nye færger til Helsingør – Helsingborg overfarten
havde rederiet skiftet chefer ikke mindre end tre gange.
I rækkefølge var der tale om:
· Ole Rendbæk
· Ancher Munkebo
· Niels Riechers
Det mærkede vi nu ikke så meget til i Maritim sektion. Der skete ændringer og
udvidelser i rederiets organisation, men i store træk fik de ingen umiddelbar indflydelse
på vores daglige arbejde.
Som det umiddelbart ses af nedenstående organisationsdiagram foregik der rigtig mange
meget vigtige former for sagsbehandlinger og kontakter til eksterne myndigheder i regi
af Teknisk funktion.

En samlet oversigt over de ca. 80 medarbejdere, der til dagligt arbejdede i det interne
rederi i Sølvgade 40 er vist i bilag A.

Møde IMO i London.
Katastrofen med færgen Herald of Free Enterprise, (Se side 173) der kæntrede i
havnebassinet under afsejling fra i Zeebrügge, og hvor 193 mennesker druknede, førte
selvfølgelig til stor aktivitet blandt alle søfartsnationers nationale søfartsmyndigheder
herunder naturligvis også den danske.
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Billedet: Tower Bridge. Indbegrebet af det centrale London.

På internationalt niveau, og her drejede det sig først og fremmest om IMO (International
Maritime Organisation) i London, som er en organisation under UN. (FN), indledtes
møderækker til undersøgelse af, om man kunne ændre i de tekniske forskrifter for at
forhindre, at færger kæntrede, og hvis det alligevel skete, om man kunne forbedre
passagerernes muligheder for at blive reddet.
I givet fald skulle sådanne ændringer optages i regelværket SOLAS (Safety Of Life At
Sea), hvis formål, som navnet siger, var at tage vare på alle sikkerhedsmæssige forhold
vedrørende menneskeliv til søs.
Vores egen nationale myndighed på området nemlig Søfartsstyrelsen havde naturligvis
sæde her og deltog i alle organisationens møder.
Med min plads i nautisk udvalg under Søfartsstyrelsen blev jeg dermed også involveret i
drøftelserne af, hvad man fra officiel dansk side kunne bidrage med for at minimere
risikoen for en gentagelse og generelt forbedre de sikkerhedsmæssige forhold for
passagererne.

Mit første møde i IMO i London.
Et af de stående udvalg i IMO benævnt the Sub-Committee on Fire Protection havde
nedsat en Working Group, som skulle arbejde med evakueringsforhold om bord på store
passagerskibe og på ro – ro fartøjer, som omfatter de fleste vor tids færger.
Som medlem af nautisk udvalg fik jeg mulighed for at komme med på en tur til London
for at deltage i nogle af ovenfor nævnet møder i IMO. Jeg skulle med som assistent for
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Søfartsstyrelsens repræsentant skibsinspektør Ole Adamsen, som egentlig oprindelig var
maskinuddannet.

Billedet: Kort over det indre London med placeringen af nogle af de steder, som jeg nævner i teksten.

Der var blevet bestilt plads til os på et stort gammelt hotel beliggende ganske tæt på den
berømte Hyde Park. Kendt for sin smukke natur og ikke mindst for Speakers Corner,
hvor enhver kunne træde op på en ølkasse og give sit besyv med om alle forhold. Det var
før man kendte til Facebook og de andre sociale medier.

IMO`s hovedkvarter.
Hovedkontoret var meget centralt beliggende næsten lige midt i London helt nede ved
bredden af Themsen og med udsigt til både parlamentsbygningen Palace of Westminster
og til Big Ben.

Billedet: House of Parlament eller Palace of Westminster med Big Ben til højre omtrent som vi så det fra IMO.

Bygningen, der husede IMO var virkelig meget stor og straks man kom ind i den meget
store indgangshall, blev man allerede dengang, inden alle den nyere tids store frygt for
terror undersøgt for, om man havde berettiget adkomst til bygningen. Man skulle bære
synlige identitetskort med billede, der viste, at man havde officiel adkomst til
bygningen.

39

Billedet: IMO`s hovedkontor i London. Læg mærke til de mange, mange flagstænger øverst på facaden.
Jeg har kun set det på billeder, når der på festdage blev flaget med de over et hundrede nationers
flag. Et overvældende smukt syn.

Organisationen UN havde i underkanten af to hundrede medlemslande. Hvor mange af
dem, der også var søfartsnationer, ved jeg ikke, men mit skøn lyder på, at det drejede sig
om godt et hundrede nationer.

Billedet: IMO`s flag med indlagt logo bestående af to ankre forbundet med en ankerkæde.
ankerkæde

Som en del af den verdensomspændende internationale organisation United Nations
(UN) eller Forenede Nationer (FN) havde organisationen naturligvis også sit eget flag og
logo.

Inde i det store hus.
At finde rundt i den meget store bygning med dens mange kontorer, grupperum,
mødelokaler og –sale
sale var en hel labyrint, men jeg havde jo min egen lods med i form af
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skibsinspektør Ole Adamsen fra Søfartsstyrelsen, som færdedes aldeles hjemmevant i
det store hus.
Det første sted, vi skulle finde, var et kolossalt stort ”dueslag” i et lokale med store åbne
reoler med rum, hvor posten til hver enkelt nation blev lagt frem.
I et andet ”dueslag” blev aktuelle papirer til dagens møder lagt frem. Disse papirer blev
trykt på forskellige sprog men dog ikke på dansk, så vi måtte ty til de engelske versioner.
Ofte havde en del nationer udarbejdet ”papers”, som det hed med den officielle
benævnelse. Et paper bestod ofte af mange sider, og det kunne godt tage en rum tid blot
at skimme disse papers igennem forud ffor
or selve mødet, hvor det skulle bruges, men det
var nødvendigt for at være godt forberedt på, hvad der i det hele taget skulle ske på
mødet.
Mens jeg beskriver indretningen og faciliteterne i det store hus, så vil jeg gerne fortælle,
at huset naturligvis også rummede et enormt stort cafeteria, der ved middagstid præsen
præsenterede mad fra alverdens køkkener, så der var mad for enhver smag, enten man kom fra
Europa, fra Afrika, fra Asien, fra Indien eller om man på grund af sin religion skulle tage
særlige hensynn til indholdet og tilberedningen af den mad, man måtte indtage.

Møde i plenum.
Når man så havde brugt måske et par timer på at forberede sig, mødte man i god tid op
inde i den meget store plenumsal.

Billedet: Et vue over den store smukke plenumsal. Danmarks plads var helt ovree i baggrunde af dette billede.

I plenum havde Danmark sin faste plads, hvorfra kun den udsendte medarbejder fra den
danske søfartsmyndighed altså Søfartsstyrelsen havde taleret. Ved pladsen var der
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hovedtelefoner og en omstillingsknap, så man kunne vælge det sprog, som man foretrak
at lytte med på.
På podiet sad mødets leder sammen med sine hjælpere. Mødelederen blev altid tiltalt
direkte som” Mr. Chairmann” eller omtalt som ”The Chair”.
Oppe over podiet var anbragt et antal rum med blændede ruder, hvor simultantolkene
sad. Selv om det selvfølgelig var dygtige folk, der tolkede, så var der alligevel stor
forskel på, hvorledes opgaven blev løst. Nogle gange var der lange pauser i talestrømmen eller der kom udbrud med en del æææ og øøø selv, når taleren stadig rablede
ord af sig. Forståeligt med generende.
Amerikanerne var typisk repræsenteret ved store delegationer med mange medlemmer,
og jeg fik også indtrykket af, at grunden til, at de på de møder, som jeg deltog i, var
mødeledere var, at de faktisk også var dygtige.
Det var almindeligt, at der undervejs blev nedsat arbejdsgrupper til at bearbejde særlige
problemstillinger, og i en sådan gruppe kom jeg til at sidde som Danmarks repræsentant.
De problemstillinger, som vi skulle tage os af, var alle relateret til den store katastrofe
med Herald of Free Enterprise og var af teknisk karakter.
Jeg tror, at vi var ca. 30 mennesker i gruppen, som havde fået tildelt et lokale af
passende størrelse til formålet. Vi diskuterede ivrigt og højlydt, mens vi skiftedes til at
gå til den store tavle for at illustrere vores synspunkter eller vise løsninger på de tekniske
spørgsmål, som vi var blevet sat til at give vores forslag til løsningen af.
Da vi teknikere efter et par dages forløb var nået til nogenlunde enighed, kom andre
mennesker i gruppen til orde, og det var dem, der på det nærmeste kunne det digre vær
SOLAS udenad på fingrene. Nu skulle vores forslag passes ind i den eksisterende tekst,
og det var ikke let. Disse mennesker vidste, at hvis vi skrev en given tekst på side 17, så
skulle der også rettes i teksten på side 250. Sidenumre er tilfældige og blot eksempler.
For mit vedkommende var jeg dybt imponeret af, hvor dygtige disse mennesker var på
deres særlige område. Ikke nok med at de kunne finde rundt i reglementet, men at de
også kunne formulere teksten på den helt rigtige officielle måde var spændende for mig
at iagttage.
Vi i denne lille arbejdsgruppe kunne naturligvis ikke selv ændre i teksten i SOLAS. Vi
kunne alene indstille vores forslag til vedtagelse i plenum på et senere tidspunkt, men
det krævede et stort arbejde, at kunne fremlægge forslagene på den helt rigtige måde
ikke alene i forhold til formuleringerne i SOLAS men også i forhold til reglerne i huset.
Vores arbejde endte op med at blive til et ”paper”, der så på et senere tidspunkt skulle
behandles i plenum.
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Fritid.
Første gang jeg var med på møder i IMO foregik det om sommeren, hvor det var et
dejligt sommervejr. Efter en lang dag indendørs var det endog meget vederkvægende
igen hen under aften at komme ud i den friske luft.
På vej tilbage til hotellet fandt vi som regel ind på en gammel hyggelig pop, hvor vi
startede med at bestille en” Pint of Beer”. Ud over Ole Adamsen deltog også en ingeniør
fra ventilationsfirmaet Semco, som jeg desværre ikke husker navnet på.

Billedet: A pint of beer.

Bestillingen på en pint of beer indebar sædvanligvis,at man fik serveret et glas med ca,
en halv liter god engelsk ale. Oversat til dansk en ganske almindelig pilsnerøl. Den
kunne man drikke på forholdsvis kort tid, fordi man var tørstig efter en lang dag inden
døre.
Når den værste tørst således var blevet slukket, så bestilte vi som regel ” a pint of
Guiness”.

Billedet: A pint og Guinness.

Den helt sorte øl, som det tog lang tid at tappe. Der var nærmest regler for, hvordan det
skulle gøres, men det skulle altid tage lang tid. Når det var gjort rigtigt, så var der på
toppen af glasset et lag af skum, som stort set blev liggende hele tiden, mens man i løbet
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af en time eller to drak øllet. Hyggeligt, afslappende og en dejlig afrunding på dagens
arbejde.

Wimbledon.
På min første tur til IMO var vi i London netop, som man afviklede årets Wimbledon
Championship i tennis.

Begge mine kollegaer var meget inte
interesserede
resserede i tennis og ville gerne, at vi sammen
skulle tage ud for at se en kamp på Center Court, hvor de mest berømte spillere spillede
deres kampe. Vi havde fri både lørdag og søndag og besluttede at bruge lørdag
eftermiddag på at se tennis.
Tennisbanerne
rne lå et pænt stykke uden for London i et område, der mindede om et
villakvarter, som man kender det fra engelske film. Mange ens rækkehuse med små
haver foran.
Vi fandt hurtigt frem til tennisbanerne og konstaterede, at der var mange mennesker og
en hel del politi i området med de grønne ligusterhække.
Vi havde ingen billetter og fandt også hurtigt ud af, at det ikke var muligt at købe nogen
på helt legal vis. Alt var udsolgt og havde været det længe. Derfor de mange mennesker,
der luskede rundt. Mange for at købe sort og en god del for at sælge. Derfor de mange
bobbies.
På forhånd havde vi vist ikke tænkt over, hvad det skulle koste os at komme ind, men vi
enedes om, at vi hver især ikke ville giver mere end 500.
500.-kr.
At komme ind på Center Court viste sig med det samme umuligt, men mindre kunne vel
også gøre det, når vi nu havde taget turen derud. Vi fandt da også et par sælgere, der
havde enkelte billetter til salg men ikke tre og da slet ikke til de penge, som vi var blevet
enige om at ville betale ffor fornøjelsen.
Dog dukkede der til sidst en mand op, som hævdede at have, hvad vi søgte og til en pris,
som vi kunne betale. Ved en nærmere granskning at billetten viste det sig, at den kun lød
på en enkelt plads. Det så sælgeren slet ikke nogen probleme
problemerr i og mente sagtens, at vi
kunne møve os ind på et enkelt sæde.
Vi opgav vores forehavende og vendte lidt slukørede tilbage til London.
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Besøg på HMS Belfast.
Ankommet her lige over middag blev vi enige om, at vi ville bruge tiden til et besøg om
bord på HMS Belfast, som lå fortøjet lige ved Tower Bridge.
Skibet var klassificeret som en let krydser. Den havde deltaget som et nyt skib under 2.
verdenskrig, og dens største bedrift var nok, at den var involveret i sænkningen af det
væsentligt større tyske slagskib Scharnhorst.

Billedet:HMS Royal Navy Light Cruiser, Belfast.

Belfastvar bygget i 1938, havde en længde på 186 meter og en tonnage på 11.550 tons.
Besætningen kunne være op til 950 mand.
Maskinen kunne yde 80.000 hestekræfter og give skibet en fart på 32 knob, hvilket var
meget imponerende på den tid.
Også bevæbningen var imponerende og bestod af:
·
·
·
·
·

12 stk. 15 cm kanoner
12 stk. 10 cm kanoner
16 stk. 40 mm kanoner, i Daphne havde vi bare én sådan kanon.
8 stk. 13 mm kanoner
6 stk. torpedorør

Straks man kom om bord fornemmede man, at skibet var endog meget flot vedligeholdt
overalt både på dækket og i maskinen. Der var ingen rust at spore, skønt skibet jo faktisk
var gammelt. Der var pinligt rent overalt. Al messing, og det var der rigtig meget af i
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hele det store skib, var nypudset. Det gjaldt lige fra dørtrinene over koøjerne til de
sædvanlige messingting i styrehusene.

Billedet: Om bord på HMS Belfast.

Da skibet havde været kommandoskib for en admiral, have det ikke mindre end to
kommandobroer. Én for admiralen og en anden for skibschefen.
Stort set al kommunikation ud af og ind til skibet foregik dengang via telegrafi. Radiostationen var meget stor, fordi den skulle kunne betjene hele den flådeafdeling, som
admiralen var øverste chef for. Det skete ved hjælp af et stort antal radiotelegrafister, der
alle sad på radiostationen med hver sin telegrafinøgle.
At så stort et krigsskib havde sit eget ret store hospital forekom ganske naturligt, men at
det også havde et ret stort og meget smukt udstyret kirkerum eller kapel forekom
umiddelbart mindre logisk.
Meget imponerende var det at komme ind i de store 150 mm. kanoners tårne med de
sindrige systemer til transport af de meget store og tunge granater, der vejede op mod 50
kg. og som kunne skyde sine granater ud på en afstand af mere end 20 km. Inde i
kanontårnet var pladsen meget trang for de ca. 15 mand i besætningen, der skulle til for
at betjene kanonen under kamp.
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Admiralen havde sit eget kvarter med sin forholdsvis beskedne kahyt, hvor jeg tror, at
man kunne nå ud til skotterne på begge sider med sine udstrakte arme. Han havde sin
egen messe, som var flot udstyret med masser af sølvtøj.
Maskinrummet var et sandt eldorado for Ole Adamsen. Selv for mig som tidligere havde
set mange maskinrum i min tid til søs, så var der her tale om et kraftværk af for mig
hidtil helt ukendte dimensioner proppet ned på meget lidt plads. Det blev opgivet at
skibets turbiner kunne yde ikke mindre end 80.000 Hk og give skibet en fart på 32 knob.
Imponerende.
I det hele taget virkede det store skib som en ren labyrint for os, som bare fulgte den
anbefalede rute rundt. Undervejs var der placeret sømilitært personale, som man kunne
spørge til råds.
Den dag var vi de sidste besøgende, der forlod skibet hen under aften, og personalet
slukkede lyset efter os på vejen fra borde.
Vi gik glip af en tennisoplevelse, men havde haft en helt igennem uforlignelig oplevelse
om bord på det gamle krigsskib.

Kampen mod Scharnhorst.
Det mest berømte søslag, som Belfast deltog i, var kampen mod det tyske slagskib
Scharnhorst.

Billedet: Det tyske slagskib Scharnhorst.

Slagskibet blev bygget i 1936, det havde en længde på 225 meter og et deplacement på
32.000 tons. Det kunne skyde en fart på 31,6 knob. Besætningen var på små 2.000 mand.
Der var tale om et meget stort krigsskib med en imponerende bevæbningen, som bestod
af:
·
·

9 stk. 28cm kanoner
12 stk. 15 cm kanoner
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·
·
·
·

14 stk. 10,5 cm kanoner
16 stk. 3,7 cm. kanoner
8 stk. 13 mm kanoner
6 stk. torpedorør

Lige inden jul 1943 forlod det tyske slagskib Scharnhorst havn for sammen med en
mindre gruppe af destroyers og u – både at gå til angreb på allierede konvojer i
Nordatlanten.
En større armada på op mod en halv snes større engelske krigsskibe ledet af Belfast gik
til søs for at beskytte konvojerne.
De engelske krigsskibe havde fordele af, at det på den tid af året er mørkt det meste af
døgnet. Her kom det englænderne til gode, at deres radarudstyr var væsentligt bedre end
tyskernes.
Det lykkedes for englænderne først at isolere Scharnhorst, derefter at beskadige den ad
flere omgange for til sidst at sænke det store krigsskib i Barentshavet ret nord for
Altenfjord, som var tysk flådebase.
Slaget betegnes som det sidste store søslag mellem traditionelle krigsskibe. Ud af
Scharnhorsts samlede besætning på 1.968 mand overlevede kun 36 mand.

Koreakrigen.
Belfast deltog i Korea krigen som flagskib for andre engelske krigsskibe og deltog
sammen med den amerikanske flåde i bombardementer af fjenden fra 1948 indtil sidst på
året 1952.

Udgået af flådens tal.
Belfast udgik af den engelske flådes tal 24 aug. 1963. Mange gode kræfter søgte at
bevare den gamle kæmpe, men som altid manglede man økonomisk opbakning til
projektet. Man gav imidlertid ikke op og HMS Belfast fik sin plads ved Tower Bridge
21 oktober 1971, hvor den under pragt og prompt blev indviet som museumsskib.

Køb og salg af færger. August 1990.
Det havde vist sig umuligt, at udnytte kapaciteten på rederiets nyeste, og flotteste færger
Peter Paars og Niels Klim på ruten mellem Århus og Kalundborg. Man erkendte, at
færgerne derfor var for dyre at sejle med, og at det var nødvendigt at skifte disse dejlige
færger ud med andre fartøjer.
Færgerne Peter Paars og Niels Klim var bygget som rene bilfærger med to vogndæk. De
var 134 meter lange, 24,4 meter brede og de kunne laste 330 personbiler og 2.000
passagerer. Tonnagen var på ca. 11.500 BRT.
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Færgerne havde to hovedmotorer, der tilsammen ydede ca.34.000 Hk og kunne give dem
en servicefart på 17 knob.

Billedet: Peter Paars

Det har altid været min mening, at rederiet havde stået sig meget bedre ved at have
bygget 4 noget mindre færger, der kunne have sejlet med tilsvarende kortere intervaller
imellem afgangene.
At det ikke skete beroede på en politisk afgørelse sammen med den kendsgerning, at
Nakskov Skibsværft, hvor færgerne skulle bygges, stadig havde tomme ordrebøger,
hvorfor der var mange røde stemmer at hente ved at gøre opgaven med bygningen af
disse færger så stor som muligt. Min hjemmefilosofi.
Nu måtte man imidlertid se problemet i øjnene, man havde en alt for stor og forkert
kapacitet til, at overfarten kunne bære sig selv rent økonomisk.
Derfor blev der truffet en politisk beslutning om, at rederiets nyeste og flotteste færger
skulle sælges. I den forbindelse skulle der hurtigst muligt skaffes erstatningsfærger til
overfarten.
Til erstatning for disse to dejlige færger blev det en af den nye rederichefs vigtigste
opgaver dels at sælge færgerne og derefter at indkøbe andet og billigere materiel til
erstatning og indsættelse på ruten Aarhus – Kalundborg.
Til at hjælpe rederiet både med salg af de to flotte Hurtigrutefærger og med indkøb af
erstatningsfærger havde man hyret mit gamle firma A.P. Møller.

Møde hos A P Møller.
På den tekniske side deltog jeg i min egenskab af navigatør på nogle få af de afholdte
møder. Når det skete, var det sammen med teknisk chef K E Rasmussen Skovgård og et
par andre af vores teknikere. Møderne foregik altid på rederiet A P Møllers nye domicil
på Esplanaden nr.50 i bygningen med de lyseblå vinduer og med den hvide syvtakkede
stjerne øverst oppe på facaden.
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Straks, når man kom ind i bygningen lå der en meget stor kokosmåtte med små diskrete
skilte helt ude i siderne, hvor der stod: ”Husk at tørre fødderne”.
Vel ankommet inde i receptionen henvendte man sig hos portneren, opgav sit navn,
hvilket firma, man kom fra og navnet på den person i huset, som man skulle til møde
hos.
Når det var i orden, kunne man sætte sig og pænt vente på at rette vedkommende kom
ned og afhentede en. Man fik ikke lov til på egen hånd at fare rundt og snuse i det store
hus.

Billedet: Et lille udsnit af rederiet A P Møllers domicil i København.

Når alle herefter var mødt op i mødelokalet, blev vi budt på kaffe og lagde mærke til, at
ingen af A P Møllers mødedeltagere drak kaffe, mens alle vi fra DSB gladeligt tog imod
tilbuddet.
Efter afslutning af dagens agenda skulle næste møde aftales, og så opstod det sædvanlige
store problem, som vi i DSB altid sloges med, nemlig at finde en ledig plads i kalenderen, hvor alle kunne deltage.
Når vi så endelig langt om meget længe hos os fra DSB var nået frem til en fælles dato,
hvor mødet kunne holdes, meddelte lederen af A P Møller folkene straks uden at spørge
nogen, at netop der kunne de også mødes. Han drøftede ikke så bagatelagtige ting med
sine folk, når han sagde, at der var møde, så havde de bare at møde trop.
Tænk hvilken stor forskel på kulturen i to af landets største rederiforetagender. Her
kunne vi godt have taget lidt ved lære.
Sammen med mit gamle firma A P Møller havde vi også haft kontakt til skibsmæglerfirmaet Blæsbjerg og Co. fra Århus. Begge havde de afdelinger for køb og salg af skibe.
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Dette sidste firma endte med at finde to ens søsterskibe nemlig Arka Marine (oprindeligt
Lucy Rider) bygget ved italiensk værft i 1981 og Nordic Hunter bygget ved samme
værft i 1982.

Nordic Hunter (Ask) og Aktiv Marine (Urd).
Skibene blev bareboatchartrede hos Blæsbjerg og Co., hvilket betød, at DSB Rederi
skulle betale alle driftsomkostninger i forbindelse med driften af skibene, herunder
bemandingen.

Arka Marine (Lucy Rider) som nybygning i 1982.

Begge skibe havde ført en noget omflakkende tilværelse og havde sejlet under flere
forskellige landes flag.

Teknisk beskrivelse.
Skibene var bygget som helt traditionelle Ro – Ro skibe til fart på alle have. De var 150
meter lange og 20 meter brede. De kunne laste ca.270 personbiler og medtage 100
passagerer.
Tonnagen var på ca. 11.000 BRT. Skibene havde to hovedmotorer, der tilsammen ydede
ca.12.000 Hk og kunne give skibene en servicefart på 18 knob.

Besigtigelse.
Forud for indgåelse af charteraftalen var jeg sammen med flere af mine sædvanlige
kollegaer fra Teknisk Funktion med under et inspektionsbesøg om bord på Arka Marine,
mens skibet var oplagt i Bremerhaven.
Skibet havde sidst sejlet på Sortehavet under Bermuda flag. Det havde været oplagt i
længere tid og trængte hårdt til almindelig vedligeholdelse, rengøring og oprydning. Det
var tydeligt, at der herskede rod og uorden alle steder om bord. Officielle papirer og
tegninger lå og flød de mærkeligste steder.
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Da vi fik tingene samlet sammen, og læst de officielle papirer igennem så det ud til, at
der ikke var store udestående problemer hverken med myndighederne eller med
klassifikationsselskaberne.
Grundlæggende var der tale om et temmelig stort skib set i forhold til vore andre færger
og navnlig den store kapacitet for lastbiler på to dæk var et stort plus. Skibet var kun 9 år
gammelt og virkede bortset fra snavs og uorden virkelig sundt og uden store synlige
skader i form af buler eller større rustne områder.
På broen var flere af forsiderne ind til bropultene taget af og viste, at mange ledninger
var revet over eller klippet over. Vi sagde til hinanden, at det nok var sket, når der
gennem længere tid havde lydt en alarm, som man ikke kunne få til at holde op på anden
vis end ved at klippe ledningen over.
I maskinrummet så jeg nogle af de mindste skibsmotorer jeg nogensinde havde set i så
stort et skib, men ydelserne var der ikke noget i vejen med på papiret. De var meget
hurtigtgående og hidsige. En større renselsesproces var i gang, da motorernes kølekapper
var fyldt med slam og østersskaller.
Med disse skibe fik rederiet nok de største skibsførerkamre, som man nogensinde havde
haft om bord på en færge. Jeg vil gætte på, at de var mindst dobbelt så store, som de var
om bord i Peder Paars og Niels Klim. Til gengæld var de ikke meget luksuriøse eller
hyggelige, idet en god del af inventaret var fremstillet, ikke i fine ædeltræsorter som i
ældre skibe, men af brune stålplader.
Besigtigelsen om bord gav ikke anledning til negative bemærkninger og charteraftalen
blev indgået.

Forsejling.
Jeg deltog selv i forsejlingen af Arka Marine fra Bremerhaven til København. Turen tog
34 timer og forløb helt uden problemer. Skibsfører Ole Schriver gav udtryk for, at han
godt kunne lide skibet, der var sundt, solidt og rimeligt vedligeholdt.
Undervejs udførte han en del undersøgende manøvrer og gav efterfølgende udtryk for, at
manøvredygtigheden var knap så god som i Peder Paars og Niels Klim. Det fik han jo
som bekendt aldeles ret i.

Skibsmægler.
På en dejlig solskinsdag en weekend i november måned 1990, hvor jeg gik derhjemme
og nød efterårsarbejdet i haven, blev jeg ringet op fra rederiet med besked om, at jeg lige
skulle rejse en tur ind i Københavns Frihavn for at modtage rederiets sidst chartrede
skib, som hed Nordic Hunter. Jeg skulle fungere som skibsmægler for skibet i forhold til
myndighederne. En opgave som jeg ingen erfaring havde med at løse.
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Som skibsmægler skulle jeg sørge for, at skibet blev indklareret, og jeg skulle varetage
alle formaliteter med toldmyndigheder og havnevæsen samt være behjælpelig
vedrørende afmønstring af besætningen.

Indklarering af Nordic Hunter.
Jeg stod der på kajen og så skibet komme i havn og fortøje. Sammen med mig stod også
myndighederne og ventede. Jeg henvendte mig til dem og forklarede dem situationen
med mit noget mangelfulde kendskab til den funktion som skibsmægler, som jeg var
blevet sendt i byen for at varetage.

Billedet: Nordic Hunter under fortøjning på indersiden af Langelinjekajen i København.

”Det klarer du sagtens” sagde de ”Vi har alle nødvendige skemaer og papirer med i
tasken, og vi skal nok hjælpe dig med at få det hele udfyldt”. De holdt ord og i løbet af
nogle timer var alt i den skønneste orden. Alle nødvendige papirer var udfyldt underskrevet og afleveret. Samtidigt var hele besætningen blevet afmønstret.
Den afmønstrede besætning havde en hel del at fortolde plus et overskud, som de ikke
måtte tage med i land.
En del af det flydende overskud blev ikke hældt direkte i rendestenen, som reglerne vidst
ellers foreskrev, men det tog en omvej gennem nogle af tolderne, som til gengæld med
tiden blev noget løsslupne, inden forretningen med inddragelse af de overflødige våde
varer var færdig.
Skibet var blevet sejlet til Københavns Frihavn af en tysk skibsfører, som havde dannet
sig et mindre selskab, der gik om bord på oplagte skibe for at gøre dem lettere at sælge
ved at foretage en almindelig oprydning, en grundig rengøring og måske lidt monkyshine (nødtørftig opmaling uden forudgående behandling af rust og snavs).
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Oven i denne service kunne han, som i dette tilfælde, tilbyde at bemande og forsejle et
skib fra sin hidtidige oplæggerhavn til sin nye hjemmehavn, hvor den nye reder kunne
overtage skibet.
Denne unge venlige tyske kaptajn og jeg deltog ikke i festlighederne med at udrydde
overflødig spiritus, men efter nogen tids parlamenteren og forhandling lykkedes det for
den ledende tolder at få fat i skipperens flotte kasket. Skipperen indvilligede simpelthen i
at bytte sin flotte kasket med tolderens ikke helt nye og måske knap så flotte
uniformskasket.

Ombygning.
Begge de chartrede skibe skulle i løbet af de kommende tre måneder bygges om til
færgedrift ved Seabow skibsværftet i Gdynia i Polen.
Som det havde været tilfældet, da vi chartrede Mercandia skibene, så var det heller ikke
denne gang os, der skulle stå for ombygningen, da det jo stadig var Blaesbjerg, der stod
som ejere af skibene. Maritim Sektion havde således stort set ingen tilsyn med
udførelsen af de ombygningsarbejder, der skulle foretages.
Til at varetage Maritim Sektions interesser som navigatører blev de hidtidige fastholdsskibsførere Henrik Forman og Ole Schriever sendt ned for at føre tilsyn under hele
ombygningen.
Væsentlige ændringer, der skulle foretages:
·
·
·
·
·

Forøgelse af passagerkapaciteten til 600 passagerer.
Indbygning af vandtætte skotter i den hidtidige underlast.
Forøgelse af kapaciteten på hjælpemotorer.
Udbygning af brovinger ud over skibssiden.
Fornyelse af navigationsudstyr.

Navngivning.
Ombygningen af begge færger var afsluttet i maj måned således, at navngivning kunne
foretages den 21. maj 1991 efter hjemkomst til henholdsvis Århus og Kalundborg.

Billedet: Fra dåbsdagen med gudmoderen i forgrunden. Jeg har kun kunnet finde dette billede af Urd med den
oprindelige DSB bemaling.
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Færgerne fik de korte navne Ask og Urd.
Navnene stammer fra den nordiske mytologi. Ved skæbnetræet Yggdrasill, som var et
meget stort asketræ (Ask)sad de tre norner Urd (fortid), Verdande (nutid) og Skuld
(fremtid), hvor de vogtede skæbnebrønden og spandt hver enkelt menneskes skæbnetråd.

Problemer vedrørende indsættelse af Ask og Urd.
I forbindelse med indsættelse af de to ombyggede færger opstod der hen over sommeren
og efteråret store driftsmæssige problemer. Der stilles helt andre manøvremæssige krav
til en færge, der skal foretage mange havnemanøvrer i løbet af et døgn end til et
traditionelt fragtskib, der måske anløber havn nogle få gange i løbet af en måned.
Under anløb af havn måske specielt i Kalundborg var der en tendens til, at man under
visse vindforhold med vind bort fra anløbskajen ikke kunne hindre agterskibet i at blæse
bort fra kajen.
Hen over sommeren og efteråret blev det en meget varm sag for rederiet, og der var ikke
mange aviser, der ikke næsten dagligt havde en artikel om, hvor dårligt de to ombyggede
færger havde fungeret som afløsere for deres forgængere. I perioder måtte der ligge en
slæbebåd klar til at yde assistance, når der var anløb af en færge.
Der er ingen tvivl om, at de problemer, som rederiet havde haft med indsættelse af de to
ombyggede færger Ask og Urd til erstatning for Peder Paars og Niels Kliim havde
skadet rederiets image ganske alvorligt.

Billedet: Der var stor utilfredshed med de indchartrede skibe Ask og Urd. Det vidner en af mine gamle T-shirts
om.

Som personale følte mange sigmeget berørt af den megen negative omtale i pressen og
blandt folk ude i byen af det rederi, som vi altid havde været meget glade for og lidt
stolte af at være en del af og sejle for.

55

Vi var et af Europas største færgerederier og havde ofte besøg af delegationer fra andre
lande, der ønskede at se, hvorledes vi bar os ad med at opretholde vores store effektivitet
og fine regularitet med vores færger. Dette image var det med et slag blevet meget
vanskeligt for rederiet at opretholde.

Forslag til forbedringer.
Rederiet gik i løbet af efteråret i dialog med Skibsteknisk Laboratorium (SL), for at få
dem til at fremkomme med løsningsforslag til forbedring af færgernes manøvreegenskaber. Rederiet var af den overbevisning, at SL beskæftigede landets dygtigste
eksperter, når det drejede sig om viden, der handlede om skibes manøvreegenskaber.
Efter at have behandlet problemstillingen grundigt meldte SL tilbage, at man anbefalede
fem tekniske forbedringer af færgernes manøvreegenskaber:
·
·
·
·
·

Indbygning af en stor ny bowthruster på 1.500 Hk i forskibet. Der var to mindre i
forvejen.
En væsentlig forøgelse på ca. 30 % af rorarealet på begge ror.
Mulighed for at lægge rorene meget langt ud i borde.
Udskiftning af færgernes langsomme styremaskiner med hurtigere virkende.
Mulighed for, at rorene kunne betjenes individuelt.

Overfartens navigatører var ikke enige i løsningen fra SL og mente, at man i lighed med
de tidligere færger Peder Paars og Niels Klim burde installere et joystick samt en
tværpropel i agterskibet.
Vi var i dialog med overfartens navigatører i lang tid om emnet, og jeg deltog i en række
møder både i Århus og på rederikontoret uden, at vi kom hinanden ret meget nærmere.
For at få fuld gavn af et joysticksystem kræves det, at det er muligt at tilvejebringe
tilstrækkeligt store tværkræfter både i forskibet og i agterskibet.
En tværskibs thruster i agterskibet, sådan som de ”gamle” færger havde det, krævede, at
en sådan thruster kunne anbringes enten oven over eller neden under hovedskruerne og
ingen af disse steder var der plads til en sådan thruster.
Først, da man på SL opstillede en model af agterskibet med en indbygget thruster og
navigatørerne fra overfarten kunne se, at så snart man begyndte af arbejde med den ene,
den anden eller begge hovedskruer blev thrusterens effekt fuldstændigt nulstillet af
skruevandet fra hovedskruerne, gik de nølende med på, at dette med en thruster i
agterskibet ikke var en del af løsningen på færgernes manøvreproblemer.
Helt enige tror jeg aldrig, at vi blev, men i sidste ende blev det SL´s løsning, som
rederiet valgte at gennemføre.
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Simulering.
Under færgernes ophold på skibsværft i Rendsburg først på året 1992, hvor de fem
ovenfor nævnte tekniske løsninger blev indbygget i færgerne, forberedte og gennemførte
jeg et simuleringskursus for overfartens navigatører til sikring af, at alle nu var blevet
fuldt fortrolige med færgernes nye manøvreegenskaber og var i stand til at udnytte de
mange nye kombinationsmuligheder fuldt ud, som forudsætningerne havde været.
Under vores simuleringsøvelser kom DR TV og ville interviewe mig til aftenens TV
avis.
I mit første, sidste og eneste interview til aftenens TV avis på DR gav jeg selvfølgelig
udtryk for, at jeg troede på, at vi med de indførte tekniske installationer havde løst
færgernes problemer med anløb af færgelejerne både i Århus og i Kalundborg.
Under simuleringsøvelserne opdagede vi en uheldig egenskab ved de nye meget store
ror. Ved udlægning af rorene helt i borde kunne man under en kraftig bakmanøvre
komme ud for, at færgen forøgede farten fremover i sted for at mindske den, som
generelt jo er meningen med en bakmanøvre.
Løsningen blev en rød stopknap, der hindrede roret i at gå længere ud end til de
sædvanlige ca. 35 grader. Ønskede man helt bevidst at overstige denne rorvinkel, skulle
knappen aktiveres, og rorene kunne så lægges helt ud i, jeg tror til 45 garder.

Billedet: Ikke alt var lige alvorligt under vores simuleringsøvelser med navigatørerne fra Aarhus. Det var
naturligvis undtagelsen, at det, som her, var mig, der sejlede med færgen.

Med de foretagne ændringer om bord, så kunne færgerne for fremtiden generere meget
større sidekræfter såvel for som agter end de havde kunnet før, og dermed kunne de
besejle færgelejerne, også når det skulle ske med vind bort fra den kaj, som man skulle
lægge til ved.
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Praktiske manøvreringsøvelser.
Ved færgernes hjemkomst var jeg i Århus en lørdag og søndag inden genindsættelse på
overfarten for at indøve alle de nye effekter ved færgernes stærkt forbedrede manøvreegenskaber gennem gentagende anløb af kulkajen.
Alle deltagende navigatører var enige i, at færgerne med de foretagne nye installationer
havde forbedret deres manøvreegenskaber ganske betragteligt.
Ved genindsættelsen på ruten viste det sig hurtigt, at færgerne efterfølgende kunne
opretholde samme regularitet, som var gældende for rederiets andre færger. Dermed
måtte de udførte ændringer af færgernes manøvreegenskaber siges at have været en
succes.

Ask og Urd på Storebælt.
På et senere tidspunkt i forbindelse med Romsø´s kollision med Vestbroen blev jeg af
rederichefen (Jesper Hansen) spurgt, om det var muligt at indsætte disse færger på
Storebælt. Mit svar til ham var, at såfremt han ville give mig en dags tid i simulatoren,
så ville jeg gerne besvare det stillede spørgsmål.
Det accepterede han og lejede simulatoren til mig for en dag. På trods af, at færgerne
både var 20 meter længere og 1 meter bredere end Kraka og Heimdal, så blev resultatet
af simuleringerne, at jeg kunne meddele rederichefen, at Ask og Urd under alle forhold
sejlede endnu bedre og havde højere grænseværdier for sejlads i vind og strøm, end der
var blevet fundet for Kraka og Heimdal under deres simuleringsøvelser.
Bortset fra Tycho Brahe var Ask og Urd efter min mening de på daværende tidspunkt
bedst manøvrerende færger, vi havde i rederiet.
Der blev imidlertid aldrig brug for indsættelse af disse store og overordentlig manøvredygtige færger på Storebælt.

Diplom som Projektplanlægger.
Gennem længere tid havde jeg deltaget i projektarbejder i mange forskellige
sammenhænge, og det førte til, at rederiet meldte mig ind på et kursus for projektplanlæggere i DSB.
I perioden 01.10 – 05- 10 1990 gennemførte jeg et 5 dages kursus om projekthåndtering
og blev dermed erklæret for at være uddannet projektplanlægger med ret til at deltage i
fremtidige projektorganisationer i DSB.
Underviserne var meget erfarne og højt uddannede mennesker fra Afsætnings- og
Produktionsafdelingen. Vi var kun syv elever på kursus, og vi kom fra mange forskellige
områder af vores virksomhed både geografisk og organisatorisk.

58

Billedet: Eleverne fra kursus for projektplanlæggere.

Kursus blev gennemført netop, da man var midt i planlægningsfasen vedrørende en
større godsterminal i Høje Tåstrup. Det var et meget stort projekt, hvor vi fik indblik i
den tekniske side af sagen med involvering af såvel anlægsfolk som ingeniører.
For mig var det imidlertid mindst lige så spændende og interessant at få indblik i de
forhandlinger, der foregik med lodsejerne.
Der var dem, der gerne ville sælge deres jord til projektet, og så var der dem, der under
ingen omstændigheder ville aflevere deres jord godvilligt og da slet ikke til den pris,
som projektet var i stand til at købe jorden til.
Den store nye godsterminal blev bygget som planlagt, og den står der nu i dag med sine
store og meget synlige kraner. Ved passage af Høje Tåstrup station kan man forvisse sig
om, at det i sidste ende lykkedes at komme overens med samtlige lodsejere.

Ny rederichef. 01.08 1991.Jesper Hansen.
I forbindelse med de mange problemer, som rederiet havde haft med indsættelse af
færgerne Ask og Urd på Aarhus – Kalundborgruten, blev det besluttet at udskifte
rederichefen.
Den nye chef for rederiet hed Jesper Hansen. Han var uddannet cand.oecon. med
speciale i virksomhedsøkonomi. Han kom fra en stilling som øverste chef for
økonomitjenesten i DSB. Han var altså en vaskeægte DJØF ér, defineret som en person
med akademisk uddannelse og beskæftigelse inden for juridiske, økonomiske,
administrative eller merkantile områder, ofte medlem af Danmarks Jurist- og Økonomforbund.
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Undertiden anses DJØF'ere for at have stor (for stor) magt i organisationer, i centraladministrationen og i erhvervslivet. De anses generelt for at fokusere meget på
effektivitet, rentabilitet, og administrative regelsæt, uden at have et bare nogenlunde
kendskab til, eller empati for den organisation, som man skal være øverste chef for.
Generelt kommer DJØF érne direkte fra universitetet med dokumentmappen under
armen uden anden erfaring end at have læst i bøger fra de startede i folkeskolen, indtil de
efter afsluttet embedseksamen i en alder op mod de 30 år mener sig kvalificeret til at
blive øverste ledere og chefer i erhvervslivet uden hensyntagen til opbyggede erfaringer
og traditioner, som disse virksomheder som regel er bygget op omkring.
Uden smålig skelen til hans forudgående kompetencer og stillinger i DSB, så kunne vi
meget hurtigt konstatere, at sømand var han under ingen omstændigheder, og det kom vi
hurtigt til at sande. Gamle hævdvundne traditioner så han stort på. Nu skulle der virkelig
andre boller på suppen.
Nogle nye ting var gode tiltag, men andre skabte den største splid personalegrupperne
navigatører og maskinmestre imellem, som vi hidtil havde oplevet.
At ville ændre på arbejdsfordelingen mellem disse grupper, der både var traditionsbundne og lovbestemte skabte megen uro, og personer, der tidligere havde været de
bedste venner både på arbejdspladsen og i privatlivet måtte nu nærmest se hinanden som
fjender.
Mit syn på rederichefens ønsker om ændringer (læs rationaliseringer) i opgavefordelingen mellem dæk og maskine var, at såfremt han ville ændre på disse forhold, så
skulle det primært ske gennem ændringer i diverse regler og efter aftale med de berørte
personaleorganisationer og Søfartsstyrelsen.
Gennem mit arbejde med at rationalisere arbejdet om bord på færgerne for dermed at
reducere besætningernes størrelse vidste jeg godt, og jeg var også enig i, at der stadig
kunne være områder, hvor det var muligt at forbedre og rationalisere arbejdsprocesserne.

Ny skibsorganisation.
Rederichefens tanker om at rationalisere rederiets organisation gennem tydeliggørelse og
uddelegering af den enkelte chefs direkte ansvar var imidlertid både ny og spændende.
På færgerne betød det, at ét af færgens fem hold for fremtiden ville blive direkte
ansvarlige for så vidt angik økonomi, teknik og personale. Disse forhold havde tidligere
været styret fra overfartsområdet med overfartschefen som øverste ansvarlige.
Der skulle i den nye organisation etableres en teamledelse bestående af en chefkaptajn
med ansvar for kunder, skib og personale, en chefmaskinmester med ansvar for drift og
vedligeholdelse af færgen og en chefinspektør med ansvar for færgerestauration og
kundebetjening.
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I princippet ville rederichefen gerne, at disse tre stillinger på det nærmeste skulle være
sideordnede, mens alle hidtidige rutiner sammen med lovgivningen var bygget op om, at
skibsføreren i alle forhold stadig var øverste chef om bord på sit skib.
Vores interne uenigheder opstod, fordi maskincheferne meget gerne på lang sigt ville
overtage stillingerne som øverste skibschefer.
På vejen frem mod det mål ville de gerne overtage ansvaret for alt vedligeholdelsesarbejde om bord også den del, som traditionelt altid havde været dæksofficerernes
ansvarsområde.

Billedet:
Skematisk fremstilling af den nye skibsorganisation. Læg mærke til, at chefkaptajnen er sat på linje
med de to andre chefer. Det gav anledning til mange frustrationer.

Rederichefens tanker om uddelegering af meget mere ansvar til de nye chefteams
opfattedes nærmest som en revolution om bord på færgerne og betød, at alle tidligere
fastholdschefer måtte se, at deres stillinger i princippet blev opslået ledige. De måtte
herefter sammen med andre interesserede søge deres egne stillinger, hvis de ønskede at
blive medlemmer af de nye chefteams.
Sammen med de nye kompetencer blev der også stillet en væsentlig bedre aflønning i
udsigt i form af et betydeligt tillæg til fastholdschefernes hidtidige aflønning.
Se bilag B:Stillingsbeskrivelse for chefkaptajn.

Udvælgelse af de nye chefer.
Alle ansøgere skulle bestå en meget grundig erhvervspsykologisk test udført af
anerkendte universitetsuddannede erhvervspsykologer kombineret med et omfattende
gennemstruktureret interview udført af professionelle erhvervspsykologer (headhuntere).
Der blev gennemført personlige samtaler med først en og senere et par psykologer. Hele
seancen, der gennemførtes for én mand ad gangen varede en hel arbejdsdag. Med
baggrund i de opnåede resultater under dagens program, skrev headhunterne et digert
værk på mange sider om den enkelte ansøger.
Værket blev herefter sendt direkte til rederiet og dannede baggrunden for, om den
pågældende ansøger kunne anses for at være egnet til et af de ansøgte chefjobs eller
ikke.
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Udvælgelsen betød, at et antal af de hidtidige fastholdschefer blev valgt fra og dermed
gav avancementer til nye og yngre chefer. For nogle af de hidtidige chefer betød det, at
de valgte at gå på pension, før de egentligt havde ønsket det, for andre betød det, at de
blev ”degraderet” til et af afløserholdene, der hermed fik nogle chefer, som ikke længere
var så entusiastiske, som man ellers altid havde anset dem for at være.

Diplom for 25 års tjeneste. Dateret 1.1.1992.
Hvor tiden var blevet af ved jeg ikke, men på datoen for min antagelse som
styrmandsaspirant den 1.jan.1967 modtog jeg som alle andre med 25 års anciennitet et
flot diplom fra generaldirektør Peter Langager. Se bilag C.

Billedet: dagens jubilar med en del af gæsterne.

Reception.
Rederiet holdt en reception for mig i dagens anledning, og jeg havde den store glæde, at
en masse mennesker fra andre områder inden for DSB, fra kontorerne i rederiet fra andre
statsinstitutioner og fra private firmaer ude fra byen, som jeg var i kontakt i forbindelse
med mit daglige arbejde, mødte frem for at ønske mig til lykke med dagen.
I dagens anledning havde jeg bedt mine nære venner og skibsførere fra Korsør om at
møde frem i uniform, da jeg syntes, at de støvede omgivelser inde på kontorerne kunne
trænge til at få et frisk pust ude fra søen og fra rederiets færger. Det pyntede gevaldigt op
med et par skibsførere i fuld uniform.
Der blev sagt pæne ord af rederichefen, og jeg blev begavet helt ud over alle grænser. Da
dagen var gået havde jeg haft en dejlig dag i samvær med alle mine gæster.
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Efter arrangementet på rederikontoret fik vi sammen med vore nære venner et lettere
traktement, inden vi tog toget hjem til Korsør.

Billedet: Rederichef Jesper Hansen sammen med skibsfører Hans Erik Tiedemann.

Til minde om dagen forærede medlemmerne af vores gamle kortklub ” Macintouch” mig
en meget flot blankpoleret messingklokke med inskriptionen:
”Erling Østergård DSB 1967 – 1992”.
Den knebel (klokkestreng) der sad på klokken var udført af en meget dygtig mariner, der
havde netop dette som sin specialitet.

Billedet: Aaseog jeg med et af gavebordene.

Knytteteknikken havde vi alle lært på sømandsskolen, når vi knyttede vores hvide
livremme. Men at lave en klokkestreng som denne krævede meget stor ekspertise og
erfaring.
Klokken har altid haft en hædersplads her inde på mit kontor på Drosselvej, og den
bliver pudset hvert år lige inden jul.
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IMDG koden.
Ved en senere lejlighed var jeg igen på besøg hos IMO i London. Denne gang handlede
det om transport af farligt gods, som var et af mine særlige ansvarsområder i rederiet.
Som tidligere omtalt, så havde man i Østersøområdet udarbejdet et særligt reglement for
transport af farligt gods kaldet ”Memorandumof Understanding for the Transport of
Packaged Dangerous Goods” eller på dansk ”Transport af Farligt Gods i Østersøområdetpå visse roro-passagerskibe” I daglig tale blot ”Østersøaftalen”.
Dette reglement var ikke særligt populært i IMO, fordi man havde sit eget
verdensomspændende reglement for transport af farligt gods benævnt International
Maritime Dangerous Goods Code. I daglig tale blot IMDG coden.
I Østersøaftalen var der taget højde for, at man sejlede i et afgrænset forholdsvis
beskyttet farvand. På visse områder var kravene i dette reglement en smule lempeligere
end i IMDG koden.
Jeg deltog altid i møderne, hvor ændringer i Østersøaftalen blev behandlet, og derfor var
det relevant, at jeg fik lejlighed til at deltage i et møde, hvor forholdet mellem disse to
reglementer blev drøftet.
Igen var jeg med som assistent for Søfartsstyrelsens ansvarlige på netop dette område
skibsinspektør Arne Thykjær. Både i min hyppige næsten daglige kontakt til ham
derhjemme, men også herovre var han kendt som en mand med store mængder af lune
og humør.

Billedet: Mit adgangskort til IMO.

På førstedagen påtog den danske delegation, som kun bestod af Arne og mig os at
komme med løsningsforslag til et mindre problem. Det lovede vi selvfølgelig, men ved
afslutningen nogle dage senere, hvor vi undervejs havde haft meget travle dage, så havde
vi begge to glemt det gamle løfte fra den første dag, men det havde ”The Chair”, formanden for mødet ikke, så han afkrævede os et svar.
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Det producerede vi så nærmest på stående fod som om intet var hændt, og Arne fik det
afleveret på sin sædvanlige lune facon og uden at nogen fik nys om, at vi faktisk havde
glemt at løse opgaven, men det var nu alligevel lidt flovt.
Fagligt var det igen en stor oplevelse at sidde med i dette plenum bestående af meget
dygtige folk på netop dette specielle område.
Særligt lagde jeg mærke til en lille lidt undseeligt udseende meget ung dame vist nok fra
Holland. Da hun fik ordet, skal jeg love for, at jeg fik et andet syn på hende. Hun hav
havde
virkeligt læst på lektien og lod sig ikke uden videre sætte til vægs.
Under dette møde blev der ikke truffet skelsættende beslutninger, men det havde været
en stor oplevelse for mig at høre meningerne brydes. Det var en god ballast at have med
mig til de efterfølgende møder om ændringer i Østersøaftalen.

Greenwich.
Mødet strakte sig igen hen over en weekend. Vejret var dejligt med sol og varme, så det
besluttede vi os for at udnytte til at foretage et besøgden lille by Greenwich.
Vi tog The Underground ned til kanten af Themsen, hvorfra der udgik flere mindre
passagerbåde hver med plads til op mod et halvt hundrede mennesker. Mange af dem
havde Greenwich med på deres ruteplan.

Billedet: Det kendte skilt, der markerer beliggenheden af en u
undergrundsstation.

Ved ombordstigningen lagde vi mærke til, at man havde været nødt til at tage hensyn til
den meget store forskel på flod og ebbe på helt op til 7 meter ved, at alle de små
passagerbåde var fortøjet ved en ponton, der frit kunne bevæge si
sig
g op og ned med
vandstanden, der varierede med tidevandet.
Passagerernes adgang til pontonen var en fast monteret bred landgangsbro i stål. De små
passagerbåde kunne således nu blot ligge i deres faste traditionelle fortøjninger uden at
skulle bekymre sig om vandstanden.
Selv husker jeg, hvor besværligt det var at ligge fortøjet i Esbjerg med Daphne, hvor
forskellen i vandstanden måske blot var det halve af, hvad den kunne komme op på i
London. Det gav en masse bøvl for besætningen, der med mellemrum mått
måtte slække ud
på fortøjningerne,når vandet faldt for siden at tage slækket hjem igen, når vandstanden
steg.
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På turen ud til Greenwich speekede skipperen med interessante oplysninger om alle de
nye spændende bygninger, der inden for de seneste år havde rejst sig, hvor de gamle
maleriske men faldefærdige dokker og pakhuse før havde ligget.
Om moderne arkitektur er smukt kan man jo altid diskutere, men at de mange
særprægede højhuse var pænere end de gamle forfaldne dokker og deres mange lige så
faldefærdige skure og lagerhaller, var der ingen tvivl om.

Royal Observatory.
Som uddannet navigatør fra gamle dage, hvor den astronomiske navigation var en
ganske stor og vigtig del af pensum til de nautiske uddannelser, så måtte man naturligvis
aflægge vores ”Mekka” et besøg. Dette Mekka var beliggende i Greenwich.
Som den meget store søfartsnation England altid har været, havde man haft det samme
problem som alle andre med at beregne den længde, som man befandt sig på.
I året 1884 besluttede man, at 0 meridianen skulle gå gennem det astronomiske
observatorium, der var beliggende på en bakketop i den lille by Greenwich.
Man vidste, at når man bevægede sig 15 grader mod øst fra Greenwich, når solen stod
højest og klokken derfor var 12 middag, så var klokken 13, og når man bevægede sig 15
grader mod vest fra Greenwich, så var klokken kun 11.
Ved hjælp af et godt ur også kaldet for et kronometer, der viste, hvad klokken var i
Greenwich kunne man ved brug af astronautiske tabeller over himmellegemernes
bevægelser og som baserede sig på tiden i Greenwich beregne sin position ganske nøje.
Da tiden var så vigtig for de astronomiske beregninger, blev der sidst i 1700 tallet
udlovet nærmest astronomiske beløb til den, der kunne fremstille et kronometer af
tilstrækkelig stor nøjagtighed til brug for skibene ude på de store oceaner.
Fra observatoriet gav men det nøjagtige middagstidspunkt ved, at man lod en kugle hejst
op i en høj mast falde ned. Når kuglen faldt ned, så var det sand middag i Greenwich,
altså det tidspunkt, hvor solen stod højst på himlen og klokken var 12 middag.
Alle de rigtig mange skibe der befandt sig inde i Londons mange dokker og ventede på
at sejle ud oververdenshavene med deres laster og igen bringe nye varer med hjem
kunne ved at holde øje med kuglen i Greenwich gøre sig notater om hver deres
kronometers indstilling.
Alle i hele verden benytter i dag middagstidspunktet fra Greenwich som udgangspunkt
for, hvad klokken er på ethvert givet sted på kloden. Denne internationale tidsangivelse
kaldes for Greenwich Mean Time (GMT).
I rigtig mange år blev et radiosignal blevet sendt ud over alverdens have, så skibene
kunne kontrollere deres kronometre, ikke for at stille på dem, for det gjorde man ikke,
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men for at se, hvor mange sekunder uret havde tabt eller vundet siden man sidst for et
døgn siden lavede sin kontrol.
Selv ganske små tidsforskelle var vigtige at kende. Når man skulle tage en astronomisk
position, trykkede man på sit stopur, når målingen var taget.

Billedet:
Med benene skrævende over den røde streg står man med det venstre ben på den vestlige halvkugle
og med højre ben på den østlige halvkugle.

Tiden der gik fra målingen blev taget ude i brovingen, indtil styrmanden stod inde ved
sit kronometer, blev taget med i beregningerne for at opnå den bedst mulige observation.

Cutty Sark.
Selv om et togt med et af de store danske sejlførende skoleskibe desværre aldrig blev en
del af min uddannelse til søs, så har jeg ikke desto mindre altid set med beundring på
datidens store windjammers, og en af de fineste eksempler på disse store gamle skibe og
den måske mest berømte af dem alle teclipperen Cutty Sark, befandt sig netop her i
Greenwich.
Skibet blev bygget i 1869 til indsættelse i farten til Kina efter te, og var et af de hurtigste
lastførende sejlskibe, der nogensinde er blevet bygget
Skibet var 85 meter langt, 11 meter bredt havde en dybgang på 7 meter. Deplacementet
var på 2.100 tons.
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På de tre 47 meter høje master kunne skibet føre ikke mindre end 32 sejl med en samlet
overflade på ca. 2.000 kvadratmeter, som under de gunstigste vindforhold kunne bringe
farten op på ikke mindre end 17,5 knob. Imponerende.
Det samlede antal besætningsmedlemmer har jeg ikke kunnet finde, men på et andet skib
af tilsvarende størrelse var besætningen på ikke mindre 32 mand.

Billedet: Teklipperen Cutty Sark.

Når jeg senere beskriver min tid i shantygruppen Forebitters, så var det netop skibe som
dette, der anvendte alle de mange dejlige shantysange under det hårde arbejde med ankre
og sejl.
Udenbords var "Cutty Sark" oprindeligt malet skinnende sort med to striber af ægte
bladguld, mens det opstående indenbords inklusive master og ræer var holdt i sort og
hvidt.
Træværk som lønninger og udvendige døre var udført i teak eller mahogni.Overalt var
der skinnende messing.
Blandt det meget flotte træskærerarbejde var også skibets galionsfigur. En stærkt
nedringet og efter den tids normer også meget kortskørtet ung kvinde. Hun havde givet
skibet dets navn nemlig Cutty (afkortet) Sark (særk eller skørt). Egentligt et underligt
navn til et skib.
Navnet refererede til et digt om en beruset mand, der på sin flotte vilde ganger red ind
midt i en flok unge hekse, der var samlet til fest. Den yngste og kønneste af heksene var
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meget nedringet og bar en alt for kort særk. Hun rakte hånden frem efter halen på den
berusede mands hest ”The old gray mare”.
Hestens navn stammede fra en engelsk folkesang/børnesang, der handlede om en
dengang meget berømt engelsk væddeløbshest.
Symbolikken var vel, at hun, altså skibet, skulle følge med denne meget hurtige traver
ved, at galionsfiguren holdt fast i dens hale.

Billedet: Cutty Sark har fået godt fat i halen på den berømte væddeløbshest.

Alene at stå der på dækket, læne hovedet tilbage og kigge op i den imponerende rig var
en oplevelse i sig selv.
Synet af de tre meget høje master med deres næsten uendelige mængder af tovværk i
mange forskellige dimensioner, der omhyggeligt var kvajlet op, anbragt og fastgjort på
deres rette sted i riggen klar til at blive kastet los og taget i brug, gav fantasien frit spil
om skumsprøjt og hårdt arbejdende søfolk, der blev kommanderet med, for at skibet
kunne komme hjem til England med lasten af den dyrebare te, inden konkurrenterne
nåede frem og markedsprisen faldt.
De engelske redere, som havde skibe i tefarten, kælede for dem, og der blev i reglen
ofret en hel del på udsmykningen både på dæk og i saloner.
Skibets fører rådede over meget smukke lokaler og saloner om bord. Det var her han fik
officielt besøg, og det var her han sad og forhandlede om betingelserne for at få den
næste last af te med hjemover.
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Mandskabets lukaf var det ikke nødvendigt at ofre så meget på. De bedste søfolk fik
man, når blot man behandlede dem godt, og de var tilfredse med en smal køje under et
tæt dæk.

Billedet: Skipperens salon.

Skibet var i alle måder rigt og smukt udstyret og set med mine øjne lignede skibet
nærmest en millionæryacht i overstørrelse.

National Maritime Museum.
Da vi nu havde taget turen ud til Greenwich, så måtte vi naturligvis også en tur ind og se
det, der gik for at være verdens største og bedste maritime museum.
Museet var virkeligt meget stort, og vi så ikke mange detaljer, da tiden løb lidt fra os,
men der var en særudstilling om Lord Nelson, som gik for at være den største engelske
søhelt nogensinde.

Admiral Lord Nelson.

Lord Nelson havde mistet sit højre øje under kamp på Korsika i 1793 og allerede i 1797
under kamp ved Kap Trafalgar mistede han sin højre arm.
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Det er fra dette slag man fortalte, at Nelson hængte sin beskadigede arm op på en knap i
sin frakke. Den øverste snor på jakkeærmetdannede derved et øje, og det siges, at det var
på den måde, at flådens officerer fik den løkke på den øverste snor, som kendetegner de
fleste nationers søofficersuniformer den dag i dag.

Billedet:En moderne uniform for en kommandørkaptajn med den af Lord Nelson skabte løkke på den øverste
snor.

Som tidligere officer i Søværnet var jeg ikke så begejstret for det store nederlag, som
han tilføjede landet og den danske flåde i 1801 under slaget på Københavns red.
Hans chef gav ellers pr signalflag ordre om, at slaget skulle stoppes. Nelson satte
kikkerten for det blinde øje og hævdede, at han ikke kunne se noget signal, hvorefter han
fortsætte slaget med de katastrofale følger for Danmark og for den danske flåde.

Billedet: Slaget på Reden 1801.

I Danmark har vi vel altid holdt os til Tordenskjold, som den søhelt, som alle mener at
kende og holde af for sit mod og for sin snedighed.
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Kender man ham ikke fra andre steder, så sås han gennem mange år på tændstikkerne af
samme navn.

Billedet:En tændstikæske med Tordenskjolds billede, som den så ud gennem mange år.

En fuldstændig tilsvarende folkelig status og berømmelse som Tordenskjold har haft hos
os, det havde Lord Nelson for englænderne.
En 45 meter høj søjle med en statue af ham øverst oppe til minde om hans mest berømte
slag om Kap Trafalgar er anbragt på Trafalgar Square, hvor den vidner om hans store
popularitet.

Billedet: Statuen af Lord Nelson på Trafalgar Square i London

På National Maritime Museum var det imponerende at se, hvilke mængde af kuriositeter
og værdigenstande, som han i sit korte liv havde modtaget som hædersgaver eller slet og
ret havde erobret undervejs i sin karriere.
Da vi tog tilbage til vores hotel hen under aften kunne vi sige, at vi havde haft en dejlig
dag i det fine sommervejr. Det havde været anstrengende, for vi havde gået langt og var
enige om, at gå tidligt til køjs for at være klar til en ny dags drøftelser af problemer
omkring transport af farligt gods.
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Skibsteknisk Selskab.
Skibsteknisk Selskabet havde forespurgt, om rederiet ville præsentere vores nyeste og
teknisk set meget spændende færge Tycho Brahe ved et arrangement om bord. Det ville
rederiet meget gerne og et møde om bord på færgen blev arrangeret at skulle finde sted
den 2. marts 1992.
Rederiets nyeste færge Tycho Brahe var på mange måder revolutionerende ved sin
indsættelse på Helsingborg – Helsingøroverfarten. Det gjaldt dens størrelse i forhold til
de gamle færger, dens fysiske indretning på dækket og i restaurationen, men ikke mindst
var alting nyt og anderledes med hensyn til maskineri og manøvresystemer med dens
fire azimuththrustere, en i hvert hjørne af færgen.
På mødet bød rederichef Jesper Hansen velkommen og holdt et indlæg, der omhandlede
rederiets helt nye ledelsesstruktur med teamledelser bestående af en chefkaptajn, en
chefmaskinmester og en chefinspektør som øverste chefer om bord på alle rederiets
færger.
Arkitekt Kay Kørbing holdt et indlæg vedrørende færgens meget smukke lyse
indretning. Efter min mening var færgen langt smukkere indvendigt end dens svenske
søsterfærge Aurora.
Et indlæg,der hovedsageligt beskæftigede sig med en gennemgang af færgens helt
specielle manøvresystem, var det blevet overladt til mig at levere.
At færgen var udstyret med 4 azimutpropeller med en propel anbragt i hvert ”hjørne” af
færgen gjorde den meget utraditionel at sejle for færgens navigatører. Systemet var
indrettet ved brug af den nyeste elektronisk og kunne inddeles i følgende funktioner:
1. Sejlads mode,
2. Manøvre mode,
3. Nødstyring.
Ad pkt.1.
Som alle andre nye og moderne skibe kunne også denne nye færge sejles ved
brug af en traditionel selvstyrer, hvor man kan indstille skibets kurs og fart, som
systemet herefter automatisk følger op på, indtil der undervejs måtte opstå behov
for at foretage ændringer.
Ad pkt. 2.
Ved havnemanøvre skiftedes til joystick styring. Her kunne man med brug at et
enkelt håndtag, et joystick, lade systemet styre alle fire azimutter under et og
derved manøvrere færgens kurs og fart.
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En anden mulighed under denne mode var at bruge to joysticks. Et, der styrede
de to forreste azimutter parallelt og et andet, der styrede de to agterste azimutter
parallelt.
En tredje mulighed under denne mode var, at man kunne indstille færgen til at
holde en bestemt kurs og herefter blot parallelforskyde færgen hen i færgelejet,
ind i en dok eller hen til en kaj. I alle tre tilfælde kendte man på forhånd den
kurs, som man skulle ende med at ligge på.
Ad pkt.3.
Som alle andre skibe, så skulle der også her om bord være et nødmanøvresystem, der kunne fungere, hvis al elektronikken skulle falde ud. Det var
herunder muligt at manøvrere hver azimut særskilt ved at placere en mand nede
ved hver azimut, hvor han efter ordrer fra broen rent manuelt kunne styre
azimutten både med hensyn til den retning og den kraft, der skulle bruges.
Besøget kostede 450.- kr. pr. deltager og indbefattede de ovenfor nævnte indslag og en
rundvisning om bord. Hele arrangementet blev afsluttet med en overdådig middag i
færgens smukke spisesalen.

Min egen stilling i rederiledelsen.
For mit eget personlige vedkommende var der ikke optræk til, at der skulle ske de store
ændringer for så vidt angik min stilling og mine hidtidige ansvarsområder, hvilket jeg
ikke var helt tilfreds med. Det gav jeg udtryk for over for mine nærmeste chefer.
Jeg ville meget gerne have udvidet mit kompetenceområde og rykkes op i lønramme 35
for dermed at komme på samme niveau som rederiinspektørerne, som alle var maskinmestre eller ingeniører.
Det ville ikke give den samme hyre, som de nye chefer ude i færgerne skulle have, men
hele hyren ville til gengæld være pensionsgivende, mens tillægget til de nye skibschefer
ikke var det.
Der blev skrevet en stillingsbeskrivelse for min stilling, som i store træk blot beskrev de
opgaver, som jeg sad med i det daglige. Begge mine nærmeste chefer anbefalede varmt,
at jeg blev opnormeret og fremsendte materialet til rederichefen. Se bilag: D.
Sammen med brevet og stillingsbeskrivelsen sendte man endvidere en beskrivelse af de
konsekvenser, det ville få for maritim afdeling, såfremt jeg fik en stilling som
chefkaptajn. Sebilag E.
Når jeg læser den i dag, så må man nærmest få det indtryk, at jeg var uundværlig, og det
er der som bekendt ingen der er. Det viste sig da også, at rederiet ufortrødent kørte
videre uden min tilstedeværelse i det centrale rederi.
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Efter lang tids nølen kaldte rederichefen mig til et møde på sit kontor for at drøfte min
fremtid i rederiet med mig.
Hans ideer var, som han hele tiden havde udtalt det, at slanke organisationen både i den
centrale rederiledelse og i driftsområderne for at lægge et større ansvar direkte ud til de
nye chefstillinger om bord på færgerne. Mit ønske om opnormering var således i direkte
modstrid med hans intentioner med den nye rederiledelse.
Han meddelte mig, at jeg kunne blive i min hidtidige stilling og til samme løn, hvis jeg
foretrak det, men på det tidspunkt manglede man stadig at udnævne en enkelt
chefkaptajn. Han anbefalede mig varmt at søge denne stilling.

Udnævnelse til chefkaptajn med virkning fra 01.05.1992.
Jeg fulgte rederichefens anbefaling og søgte om at blive udnævnt til chefkaptajn selv om
jeg gennem årene havde været endog meget glad for den stilling, jeg havde haft i det
centrale rederi. Se bilag F.
Der foregik dengang ikke meget i rederiet af teknisk karakter, som jeg ikke havde været
involveret i, men jeg følte tydeligt, at vores indflydelse i Maritim Sektion var hastigt på
retur, hvilket var medvirkende til, at jeg valgte igen at blive sejlende navigatør.
Samtidig havde jeg også en holdning om, at jeg gerne ville have en ordentlig løn for min
indsats for rederiet, og her spillede det store cheftillæg en rolle. Jeg har altid haft den
holdning, at jeg gik på arbejde for at tjene en løn, som jeg kunne forsørge min lille
familie for. Jeg havde ikke andet at sælge end de ting, som jeg havde lært gennem min
mangeårige beskæftigelse inden for dansk søfart.
Da jeg valgte at læse til styrmand og skibsfører var endemålet naturligvis gennem flid og
dygtighed at opnå en stilling som sejlende skibsfører i et stort dansk rederi. Stillingsbetegnelsen havde jeg jo på forhånd, men at være sejlende ansvarlig skibsfører om bord
på et stort skib havde jeg stadig til gode.
Som de andre nye chefer måtte jeg naturligvis også passere nåleøjet hos headhunterne
ude i byen. Jeg mødte op pænt klædt på i jakke og pressede bukser, manchetskjorte og
slips. Skibsfører var jeg jo trods alt.
Undervejs gav jeg udtryk for, at jeg var glad for og stolt af den store tillid, som rederiet
hidtil havde vist mig gennem flere års tjeneste i det centrale rederi. Det have ført frem
til, at jeg var blevet valgt til at sidde med i en lang række af råd, udvalg og nævn med
relation til mit fag.
I den endelige udtalelse fra headhunterne til rederiet blev det gjort til, at jeg nok var
noget arrogant. Ja, muligvis, men at jeg var stolt af, hvad rederiet indtil da havde kunnet
bruge mig til, vil jeg gerne vedkende mig.
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Min dag i psykologernes varetægt endte, trods min påståede arrogance med, at de sagde
god for mig som egnet til at påtage mig ansvaret som ny øverste chef for en af rederiets
store færger.
Den eneste færge, der på dette sene tidspunkt stadig manglede en øverste chef var
bilfærgen Kraka. Den blev herefter min daglige arbejdsplads i de kommende fire år.
Den officielle udnævnelse fandt sted ved en festlighed om bord på færgen Thybo Brahe,
hvor alle de nye chefer for rederiets 30 færger var samlede.
Vi kendte alle hinanden på forhånd, fordi vi havde været samlede i forbindelse med
orienteringer om vores nye roller, og alle vidste også, at kun stillingen som chefkaptajn
på Kraka endnu ikke var blevet besat.
Inden indtagelsen af den meget flotte middagsanretning blev jeg af rederichefen kaldt på
scenen, hvor han krammede mig ud over, hvad jeg egentligt brød mig om og delagtiggjorde de andre nyudnævnte chefer i, at jeg nu tilhørte den eksklusive klub af chefledere
i rederiet.
Ved samme lejlighed indtog jeg min første, eneste og sidste østers. Aftenens
restaurationschef var helt enig med mig. Skønt hun havde været i restaurationsbranchen i
mange år, så havde hun heller aldrig lært at sætte pris på netop denne eksklusive ret. I
min mund var det nærmest bare en klump slimet havvand. Den skulle til gengæld skylles
ned med mere end et enkelt glas god hvidvin, og her svigtede jeg ikke.
Vi havde en rigtig dejlig aften med underholdning af Tommy Seebach, der var meget
kendt og populær på det tidspunkt. Midt i underholdningen faldt strømmen imidlertid ud
på hans ellers så velfungerende forstærkeranlæg og lysshow.
Han kom sig imidlertid meget hurtigt over chokket og fortsatte uanfægtet hurtigt med sit
show nu blot rent akustisk og uden alle de former for elektronik og rytme, som han ellers
var vandt til at diske op med.
Efterfølgende har jeg ofte tænkt over, hvor flot han egentligt klarede en så ekstraordinær
situation. Han kunne bare det job med at spille fra en ladvogn, eller hvad der nu ellers er,
man kalder det, når de kendte entertainere rejser landet rundt og optræder på mange ofte
primitive scener.

Chefkaptajn Kraka. 24.04.1992.
Da jeg i sin tid kom ude fra sejlende tjeneste i færgerne og skulle beskæftige mig med
kontortjeneste, så skete det uden problemer, og jeg blev venligt og lidt nysgerrigt
modtaget af alle andre i det centrale rederi.
Først, da min stilling efter lidt mere end et års tjeneste i det centrale rederi, hvor jeg
havde været udlånt fra Driftområde Storebælt på udstationering (det var der rigtig mange
gode skattefrie penge i), blev opslået ledig, var der lidt utilfredshed med, at jeg ikke
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havde så lang tids erfaring med det administrative arbejde, som nogle af de andre
ansøgere havde.
En anden del af utilfredsheden bundede i, at jeg i andres øjne, ikke havde den
anciennitet, som de mente skulle til for at opnå så stor en stilling. På det tidspunkt var
synspunktet, at en høj anciennitet var vigtigere end gode kvalifikationer. Det er heldigvis
snart længe siden.
Nu gik turen den modsatte vej fra hovedkontoret og ud til sejlende tjeneste om bord på
en færge, hvor den nye organisation med en ledelse bestående af et chefteam allerede så
småt var under opbygning.

Billedet: Jeg ved ikke om færgen var helt så smuk som forbilledet Regner Lodbrogs kone. Det er en smags sag,
men en bred og fyldig agterstavn havde hun da.

Den nye organisationsform var fra starten ikke meget populær ude om bord på færgerne,
og den blev modtaget med en hel del skepsis.
Hidtil havde skibsførerens nærmeste chef været en jernbanemand (svellemand) med titel
af driftsområdechef. Det var galt nok i sig selv, men nu kom der en anden navigatør om
bord som ny organisatorisk chef med titel af chefkaptajn, det var næsten ikke til at bære.
Engang var det opfattelsen ude om bord på et hvilket som helst skib, at det nærmest kun
var Vor Herre selv (læs Gud), der rangerede over en skibsfører.

Modtagelse om bord.
Jeg fik en meget fin modtagelse om bord af skibsfører Hans Bonde Nielsen (HB), som i
opstartsfasen af den nye organisation midlertidigt havde bestridt stillingen som
chefkaptajn.
Sammen gennemgik vi færgen, og jeg kunne ved selvsyn konstatere, at den i alle måder
var i meget fin stand. Han gennemgik også skibets regnskab med mig. Et område, der
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var helt nyt for mig, men da jeg på forhånd efterhånden var blevet ganske ferm til at
omgås datasystemer, så fandt jeg også, at dette område var ganske overskueligt og
ganske godt organiseret.
Som enhver anden tiltrædende skibsfører skulle jeg selvfølgelig have en grundig
instruktion i at kunne manøvrere med færgen. Specielt det at kunne udføre de mange
havnemanøvrer med svaj inde i havnebassinerne var spændende.
Godt nok havde jeg haft ansvaret for den første introduktion for sejlads med denne
færgetype gennem min ledelse af simuleringssejladserne på Skibsteknisk Laboratorium,
men at stå på broen af færgen og betjene de mange håndtag var selvfølgelig en ganske
anden fornemmelse, end det havde været i simulatoren.

Sømanden: ”Er det ikke rart at komme væk fra det kvalme rederikontor og ud i den friske luft”.

I simulatoren kunne man godt have et meget hårdt anløb uden, at det fik andre
konsekvenser end en bemærkning fra min side om at passe bedre på ved næste anløb.
Sådan var det ikke i virkeligheden. Her blev der buler i skroget, eller der skete skader på
færgelejet, eller begge dele, hvis man sejlede for hårdt ind i færgelejet.
Under simuleringssejladserne havde vi fundet færgernes begrænsninger for sejlads i
hårdt vejr. Det havde vist sig, at disse færger i praksis kunne sejle under stort set de
samme vindmæssige begrænsninger som de mere traditionelle gamle bilfærger.
Min egen erfaring blev, at det var tid til at holde inde med sejladsen, når man følte, at nu
var det færgen der sejlede med mig og ikke omvendt.
Det kom mig til gode, at jeg i sin tid kom fra Storebæltsoverfarten og ind i det centrale
rederi. Det betød, at jeg i forvejen kendte såvel alle mine skibsførerkollegaer, de fleste af
færgens andre navigatører som de fleste menige tjenestemandsansatte besætninger på
forhånd. Der havde godt nok især blandt de sidste været en hel del udskiftninger, mens
jeg havde været borte fra overfarten.
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Storebæltsbroen spøgte i horisonten, og der blev selvfølgelig ikke længere ansat
personale, der forventedes at skulle blive i rederiet længere, end indtil broen kunne tages
i anvendelse. Mange, især blandt det mening mandskab, var korttidsansatte på timeløn.
Min nærmeste samarbejdspartner i teamet var chefmaskinmester K B Bertelsen (KB),
som jeg ikke kendte i forvejen. Han var én af de yngre officerer, der havde opnået et
stort og velfortjent hurtigt avancement med den nye ordning.
Han var en halv snes år yngre end mig og nød anseelse som en meget dygtig
maskinmester. Han var den sjældne type maskinchef, der gik forrest i maskinrummet
med svensknøglen, når der blev udført store reparationsarbejder, samtidig var han
nærmest ekspert i alt, hvad der havde med skibets og specielt maskinens økonomi og
regnskab at gøre.
Typisk for ham var det, at han kort tid efter, at jeg var kommet om bord fuldførte en
meget stor erhvervsøkonomisk diplomuddannelse benævnt HD, og som dengang blev
anset som indgangen til en direktørstilling.
Ud over, at han var meget, meget fagligt dygtig, så var han også en venlig og
imødekommende kollega, som jeg kom rigtig godt ud af det med. De traditionelle
gnidninger mellem dæk og maskine kendte vi ikke til i vores personlige samarbejde,
men det vil jeg senere komme ind på.
Det tredje medlem i chefteamet husker jeg ikke navnet på, og det skyldes sikkert, at der
var en meget stor udskiftning på netop denne post. Herudover var han ikke fra sin
ledelses side udstyret med nært de samme kompetencer på restaurationens side, som vi
to andre var det hvert på vores ansvarsområde.
Hvad den egentlige årsag til de mange udskiftninger var, er jeg ikke klar over. Det stod
imidlertid helt klart, at de store og yderst relevante udvælgelseskrav, der havde været
stillet som betingelse for vores chefstillinger i DSB rederi, ikke havde været stillet for så
vidt angik færgerestaurationernes udpegning til chefinspektører.
På et tidspunkt tog problemet med gentagne udskiftninger af vores chefinspektør
overhånd og KB og jeg meddelte færgerestauranternes ledelse, at vi fremover ønskede at
deltage i udvælgelsen af nye chefinspektører, da det jo var os, som skulle arbejde
sammen med vedkommende i chefteamet.
Underligt nok blev det accepteret, og vi nåede således at deltage i den sidste antagelse af
en ny chefinspektør for vores færge.

Vores fremtræden.
Med relation til det ovenfor beskrevne vedrørende skibsførernes stilling om bord så blev
ordningen fra starten generelt modtaget med meget stor skepsis og hos nogen enkelte
endda med direkte modstand.
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Det viste sig da også hurtigt, at man for at holde gemytterne i ro ved løbende
forhandlinger med vores faglige organisation måtte ændre titlen først til rederiinspektør
og senere til koordinerende skibsfører.
Vores arbejde som chefkaptajner bestod dels i almindelig sejlende tjeneste som
skibsfører, hvorunder vi bar den sædvanlige internationale skibsføreruniform med de fire
striber på ærmet, men udover de almindelige vagter som skibsfører havde vi også
temmelig meget administrativt arbejde, som bedst kunne foregå om bord.
Jeg havde ikke noget kontor om bord, så den gamle radiostation, som ikke længere var i
brug, blev indrettet som mit kontor.
Der var kun én kaptajn om bord, og det var den tjenestegørende. Det var ham, der bar de
fire striber og i alle forhold, der omhandlede skibets sikkerhed, var det ham, der
bestemte også, når chefkaptajnen var om bord.
Rederiet ville imidlertid gerne, at vi i chefteamet, når vi arbejdede om bord med vores
administrative arbejde gennem vores påklædning både over for besætning og passagerer
skulle markere os som tilhørende rederiets ansvarlige ledere.

Billedet:
Min særlige ”civile” uniform, når jeg ikke sejlede som ansvarlig skibsfører. Til højre logoet på brystlommen,
som jeg synes var det flotteste logo, vi har haft siden vingehjulet med de krydsede ankre.

Derfor fik vi syet et sæt civilt præget mørkt tøj, som vi skulle bære under vores
administrative tjenesten om bord. Det var en mørkeblå habit med rederiets logo på
brystlommen og hertil et nobelt blåt slips med gyldne striber, så man kunne se, at vi var
ansatte ledere i rederiet.

Færgens hold.
Som det var gældende for alle overfartens fuldtidssejlende færger, var også Kraka
tilknyttet fem hold nemlig:
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·
·
·
·
·

Hold 31 med skibsfører H B Nielsen som øverste chef
Hold 32 med skibsfører A Cantby som øverste chef
Hold 33 med skibsfører P E Pedersen som øverste chef
Hold 34 med skibsfører M Egebjerg som øverste chef
Hold 35 med skibsfører H E Tiedemann som øverste chef

Alle ovennævnte skibsførere kendte jeg personligt på forhånd. De var mine
jævnaldrende, og de var kendte på overfarten som dygtige navigatører.
En enkelt af mine skibsførerkollegaer, som ikke er med på ovenstående liste, markerede
tydeligt over for mig, at jeg ikke lige var hans kop te til denne stilling. Bortset fra ham så
forløb overtagelsen helt fint.
Den kritiske kollega henvendte sig næsten efter hver af hans vagter til mig om små
problemstillinger på hans vagt. Jeg pointerede hver gang over for ham, at det var hans
pligt som ansvarlig skibsfører selv at træffe beslutning om at løse disse under hans
almindelige tjenestegøring. Han kunne herefter kontakte mig om trufne beslutninger,
såfremt han skønnede behov for at få min accept.
Der opstod på et tidspunkt et spørgsmål fra vores faglige organisation, om han faktisk
havde anciennitet til stillingen. Afgørelsen blev, at det havde han ikke, så han måtte
overgive stillingen til en i anciennitet ældre kollega.

Overstyrmand.
På alle hold er overstyrmanden en meget vigtig samarbejdspartner for skibsføreren. Han
er i princippet næstkommanderende om bord, og det er ham, der har til opgave at lede
alle arbejdsprocesser på dækket med hensyn til lastning, losning og vedligeholdsarbejder
på dækkets ansvarsområde.
På mit eget hold, som tidligere ville have haft betegnelsen færgens fasthold, var jeg så
heldig at have Knud Ludvigsen som overstyrmand.
Vi var omtrent jævnaldrende, men han havde en anden erfaring end jeg selv og de fleste
af hans kollegaer, fordi han forud for sin tid i DSB´s færger havde sejlet en del år på
verdenshavene i samme type af Ro – Ro færger, som Kraka tilhørte.
Han gik altid foran, når der var problemer. Det kunne dreje sig om utætte skotter, rør
eller ventiler i vores tanksystemer eller om vrøvl med betjeningen af de store
hydrauliske porte og ramper. På med kedeldragten og ned på dækket eller i tanken for at
undersøge sagen.
Hertil var han en rigtig dygtig arbejdsleder for matroserne. Hans store erfaring som
overstyrmand og hans rolige og velovervejede facon kunne afværge konflikter og
uoverensstemmelser.
Jeg satte ham meget højt som en dygtig overstyrmand.
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Styrmanden.
I den tid, hvor jeg havde siddet på kontoret i København, var det blevet mere almindeligt
med kvindelige styrmand om bord på færgerne, og hos os blev Tina Rask ansat. Hun var
en sød ung dame med langt lyst hår helt ned til lænden.
Hendes store interesse ud over at sejle med færger var ridning på islandske heste. Hun
orienterede mig grundigt i disse hestes fortræffeligheder i forhold til andre hesteracer,
herunder, at de kunne gå i tölt en gangart, der gør disse heste meget behagelige at ride
på.
De islandske heste stammer fra de heste, som vikingerne bragte med sig, da de bosatte
sig på Island for mere end elleve hundrede år siden. Der har ikke været importeret heste
til Island siden Vikingetiden. Hesten er som race modig, selvstændig og samarbejdsvillig

Billedet: En islandsk hest, der går tölt. Det er ikke Tina, der rider på den.

Det var ikke mig, der lærte Tina at sejle færgen i havn, men der gik rygter om, at da hun
første gang skulle lægge til i færgelejet, havde hun lidt for meget fart på og Kraka
hamrede ind i bolværket, så jernbeklædningen revnede. Siden dengang var hun kendt
under tilnavnet Tina Turner.

Personale.
Som de andre fuldtidssejlende færger havde Kraka fem hold tilknyttet. Det samlede
personale om bord på færgen løb op i nærheden af 200 mennesker. Deres daglige
tjenestegøring skulle planlægges i henhold til gældende sejlplaner og gældende
overenskomster med personalets faglige organisationer. Deres vagtmønster, deres ferier
og deres fridage skulle administreres.
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Når personale søgte om forflyttelse, om forfremmelse, eller om afsked, skulle vi i
chefteamet udfærdige og påtegne bedømmelser. Jeg for navigatører og matroser og
Bertelsen for maskinmestre og motormænd. Alene gennemgangen af ansøgerens
personaleakter gennem måske mange års tjeneste i DSB var et stort og ansvarsfuldt
arbejde.
Ved ansøgninger om forfremmelse til stillinger som skibsførere og maskinchefer deltog
vi sammen med overfartens personalechef i personlige samtaler med de to eller tre bedst
kvalificerede ansøgere.
Ved antagelse af nyt officerspersonale udefra skulle der udtages den eller de bedste ud af
den stak af ansøgninger, som for det meste uopfordret var sendt ind til rederiet.

Tjenestefordeler.
Med den nye organisationsform var styring af den daglige tjeneste om bord overladt til
os selv, hvor den tidligere blev ledet fra vores lokale personalefunktion. For, at det
kunne lade gøre, var det nødvendigt at udpege en tjenestefordeler, der alene skulle tage
sig af det personale, der var tilknyttet Kraka.

Billedet: Motiv fra en T-shirt under en kampagne med afgang hver halve time.

Han skulle sørge for den daglige døgnbemanding af færgen. Det gjaldt alle personalekategorier på dækket og i maskinen fra skibsførere, dæksofficerer og matroser til
skibsmaskinchefer, maskinofficerer og motormænd. Han skulle sørge for afvikling af de
daglige vagter, afløsninger ved sygemeldinger, ferieplanlægning og - afvikling,
supplering med personale ude fra, når det var nødvendigt og gøre opmærksom på behov
for opslag af nye stillinger om bord.
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Han indtog således en meget vigtig funktion, som af alle om bord i det daglige blot
betragtede som en selvfølgelighed, når det fungerede, men som blev meget kritiseret, når
ting ikke fungerede helt optimalt.
Det krævede en dygtig, respekteret og robust mand at bestride denne stilling. Han skulle
kende gældende regler og overenskomster. Han skulle kunne tale med alle de
involverede både over og under hans egen stilling, så tingene bare kunne glide.
Krakas tjenestefordeler hed Henning Jørgensen. Han var oprindeligt uddannet og antaget
som matros. Under sin gode tjenestegøring, sin pæne og noble fremtræden samt sin
egenskab med at kunne omgås alle andre mennesker havde han gennem mange år været
beskæftiget i overfartens personalekontor.
Funktionen som tjenestefordeler var et fint avancement for ham. Næsten på højde med
en styrmandsstilling.
Ud over, at han var en dygtig tjenestefordeler, så var han i øvrigt rigtig god til at synge,
og han blev et af de første medlemmer af shantygruppen Forebitters. Se afsnit herom på
side 112.
Tjenestefordelerens arbejde omfattede ikke restaurationsområdet, hvis personale stadig
blev styret af Færgerestauranterne fra centralt hold.

Økonomi.

Kursus.
Med rederiets nye organisationsopbygning og uddelegering af ansvar ikke mindst på det
økonomiske område var der et behov for at give rederiets nye chefer og ledere de
nødvendige forudsætninger for at kunne leve op til rederiets forventninger på dette
vigtige område.
Det skete gennem et ugelangt kursus for produktionsenhedsledere og omfattede de nye
chefkaptajner og chefmaskinmestre.
Kursusindhold:
·
·
·
·
·
·
·
·

Grundlæggende regnskabsprincipper
Driftsregnskab og status, herunder DSB`s kontoplan
Regnskabstransaktioner og regnskabsrapportering
DSB`s centrale og decentrale økonomistyring
Det helt lokale økonomisystem på PC
Former for indkøb og øvrige anskaffelser, herunder momsregler
Regnskabsansvarets omfang og betydning
Sammenhæng mellem regnskaber og budget
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Budget
Midt på sommeren begyndte rederiet at forberede os på, at vi skulle indgive forslag til
færgens samlede budget for det kommende år. På dækket var mit budget på ca. 45 mill.
kroner. Det lyder af meget, men det indeholdt bl.a. betaling af charterhyre på ikke
mindre end ca. 20 mill. og af driftsomkostninger på ca. 12 mill. Ingen af disse beløb var
det selvfølgelig muligt for mig at ændre på.
Allerede dengang begyndte man at kræve af os, at vi skulle foretage besparelser og
rationaliseringer på et par procent om året.
Om bord på færgerne var vi chefkaptajner ikke helt enige om, hvordan vi skulle forvalte
de penge, vi havde fået bevilget på vores budgetter.
Fra mine helt unge år husker jeg, hvordan der gik rygter om, at militæret havde meget
travlt i den sidste del af året, fordi soldaterne skulle ud og bruge hele den mængde
benzin, som de havde fået tildelt for indeværende år. Hvis det ikke lykkedes for dem at
bruge det hele, så fik de tilsvarende mindre penge til forbrug i det følgende år. Om det
passer ved jeg ikke.
Nogle af mine kollegaer fortolkede deres budget som ovenfor beskrevet. For mit eget
vedkommende var jeg godt tilfreds, hvis jeg ikke havde brugt hele mit budget men
kunne aflevere en pæn skilling tilbage til mit rederi.
Meningen med det hele var jo, at vi skulle tjene penge til vores rederi. Det var under alle
omstændigheder min fortolkning af min opgave som øverste chef for færgen.

Opgavefordeling mellem holdene.
Opgaverne med at vedligeholde færgen var delt ud på holdene, således, at deres egne
besætninger havde udpegede ansvarsområder, som de under daglig almindelig drift
skulle reparere og vedligeholde. Reparation og vedligeholdelse kunne indebære tilkald
af firmaer uden for DSB, som det rekvirerende hold så måtte betale med midler fra deres
tildelte budget.
Ud fra holdenes ansvarsområder var der budgetteret med beløb til hvert hold på fra ca.
150.000 – kr. til godt 300.000 – kr.
Et enkelt hold var dog ansvarlig for den daglige rengøring af færgen. Opgaven blev løst
ved at engagere et større lokalt rengøringsselskab til en samlet pris af 1,5 mil. om året.
Det var dog således, at større arbejder skulle drøftes med mig, inden iværksættelse. Der
var også begrænsning fra rederiet på, hvor stort et beløb de andre skibsførerne måtte
attestere ad gangen. Generelt virkede ordningen godt og holdene påtog sig gerne
opgaven og satte sig generelt grundigt ind i deres ansvarsområder.
I forbindelse med budgetlægning for det kommende år, skulle hvert af holdene komme
med forslag til budget for hvert af deres ansvarsområder.
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Øvelser og mønstringer.
Søfartsstyrelsen stillede krav til færgen om, at der mindst en gang om ugen skulle holdes
øvelser og mønstringer, hvor hele besætningen havde været involveret. Det drejede sig
om at afvikle praktiske øvelser med henvisning til de beskrevne opgaver i henhold til
brandrullen og til evakueringsrullen.
Det gik ikke længere, som jeg tidligere har beskrevet fra min første tid i færgerne, med
at lade officererne afprøve de tekniske installationer. Nu var det selvfølgelig vigtigere, at
alle besætningsmedlemmer indgik i øvelserne og derved fik lejlighed til at rette
eventuelle misforståelser vedrørende netop den opgave, som hvert enkelt besætningsmedlem havde fået tildelt på sit sikkerhedskort.
Det var herudover vigtigt både for færgen men også for hvert enkelt besætningsmedlem,
at øvelsen var blevet noteret på deres personkort.
Søfartsstyrelsen kunne når som helst komme på uanmeldt kontrolbesøg, hvor man ved
gennemgang af personalets personkort noterede sig, om alle besætningsmedlemmer
inden for den seneste måned havde deltaget i en mønstringsøvelse.
Man accepterede dog, at en ganske lille del af besætningen kunne have overskredet
grænsen for ikke at have deltaget i en øvelse inden for de seneste 30 dage.
Hvis man ved gennemgang af kortene og/eller ved samtaler med tilfældigt udvalgte
besætningsmedlemmer fik indtrykket af, at forholdene ikke var i orden, så kunne man
kræve brand- og evakueringsøvelser afholdt, inden sejladsen kunne fortsættes.
Det skulle meget nødigt ske for vores færge. Derfor blev der udarbejdet instruktioner
om, hvornår sådanne øvelser skulle afholdes, og hvad de i det mindste skulle indeholde.
På den baggrund blev det forudsat, at der i forbindelse med afholdelse af dette
øvelsesprogram blev udvist endog meget stor omhyggelighed med gennemførsel af alle
detaljer af programmet, og at holdene eventuelt gentog delelementer, der i forbindelse
med den efterfølgende evaluering havde vist sig ikke at fungeretilfredsstillende.
Her var vi måske inde på et af de ømme punkter ved at sejle i holddrift med fem
besætninger.
At opretholde fuld sikkerhedsmæssig status,hvor hvert besætningsmedlem mindst en
gang om måneden skulle have deltaget i en brand- eller evakueringsøvelse i en intens
sejlplan med planlagte meget korte ophold i havn gav anledning til mange drøftelser
med overfartsledelserne rundt omkring.
Til sikring af,at færgen overholdt alle gældende sikkerhedsmæssige krav vedrørende
afholdelse af brand- og evakueringsøvelser, affattede jeg efterfølgende tekst til alle
færgens skibsførere, maskinchefer og inspektører.
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Afvikling af øvelser og mønstringer.
Søfartsstyrelsens krav til færgen er, at der mindst en gang om ugen skal holdes øvelser
og mønstringer. Med virkning fra 01.03.1996 gennemføres nedenfor beskrevne program
til opfyldelse af dette krav.
Det generelle krav til os er endvidere, at højst 25 % af driftsbesætningen
(3 mand) og af sikkerhedsbesætningen (et varierende antal) må overskride grænsen på
højst 31 dage mellem deltagelse i båd- og brandøvelser.
Ved konstatering af at ovennævnte grænse er overskredet, skal der snarest og på samme
vagt træffes foranstaltninger til afhjælpning af overskridelsen. Dette kan ske ved
totalmønstring af hele besætningen, ved afholdelse af øvelser med en mindre
sammenhørende gruppe eller ved øvelse med enkeltpersoner. Gruppeøvelsen og øvelser
med enkeltpersoner skal naturligvis omfatte de personer, der ikke opfylder betingelserne.
Ved konstateret overskridelse i forbindelse med en uanmeldt inspektion fra
Søfartsstyrelsen, må det forventes, at færgen vil få nedlagt forbud mod sejlads, indtil en
øvelse/mønstring har været afholdt.
På den baggrund må det forudsættes, at der i forbindelse med iværksættelse af dette
øvelsesprogram udvises endog meget stor omhu med gennemførsel af alle detaljer af
programmet og eventuelt en gentagelse af delelementer, der i forbindelse med den
efterfølgende evaluering ikke fungerede tilfredsstillende.
Til orientering kan oplyses, at et af de faste punkter på dagsordenen for færgens nye
sikkerhedsorganisation er evaluering af afholdte øvelser og mønstringer.

A. Månedlige mønstringer og øvelser for driftsbesætningen. DSB-r.
Med det formål at give holdene en væsentlig bedre mulighed for at afvikle grundige
øvelser og mønstringer foretages med virkning fra 01.03.1996 følgende foranstaltninger:
1. Afløsningstidspunktet lørdag aften rykkes frem til lørdag eftermiddag kl. 15.05
med tjenestetid til kl. 23.05. Dog forbliver 1 skibsassistent dæk, 1 skibsassistent
maskine og 2.maskinmester om bord indtil kl. 19.00. Se nedenfor punkt 3.
2. Der sejles en dobbelttur, hvorefter færgen sejles til oplæggermolen for
oplægning. Dette arbejde ventes at være afsluttet kl. ca. 18.30.
3. Holdets sædvanlige vagtsmænd møder kl. 19.00 og deltager i holdets øvelser.
Tjenestetiden for vagtsmandspersonalet fastsættes til kl. 19.00 - 08.00, og det er
en forudsætning, at tjenesten som vagtsmand først påbegyndes, når øvelserne er
afsluttet.
4. I det omfang, der skal føres tilsyn med fremmede håndværkere i øvelsesperioden,
forudsættes det, at der udsættes særligt personale hertil.
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5. Fra kl. 19.00 til kl. 23.05 kan der herefter udføres øvelser og mønstringer i
henhold til vedlagte program for afholdelse af månedlige øvelser. Programmet
sikrer, at alle elementer i færgens sikkerhedsrutiner bliver gennemprøvet og
opøvet. Uanset indholdet i den skemasatte øvelse, skal gruppeøvelserne 1, 2, 6
og 7 afholdes hver lørdag.
Det generelle krav om, at alle medlemmer af driftsbesætningen med mellemrum af højst
31 dage skal deltage i en brand- og bådmønstring anses for opfyldt, såfremt
gruppeøvelserne 1, 2, 6 og 7 afholdes inden for ovennævnte frist. Såfremt tidsfristen
overskrides for holdet eller for enkelte medlemmer af driftsbesætningen, skal relevante
øvelser afvikles under normal sejlads.

B. Månedlige mønstringer og øvelser for sikkerhedsbesætningen DSB-f.
1. Turen fredag aften med afgang Halsskov kl. 20.15 forceres, og der holdes en
mønstring af hele besætningen frem til afgangen kl. 22.00.
2. Med det formål at forbedre uddannelsen af sikkerhedsbesætningen yderligere
medgives der på alle tirsdage i lige uger en instruktør, og der udsættes ekstra
DSB-f personale, således at der kan foretages instruktion og øvelser med 3 - 4
DSB-f medarbejdere ad gangen og på skift. Formålet hermed er, at flest mulige
af de DSB-f medarbejdere, der gør tjeneste på disse dage deltager i denne
grundigere instruktion.
3. Færgens personaleinspektør udarbejder tørnlister, der viser, at alle DSB-f
medarbejdere i månedens løb kommer til at deltage enten i en mønstring som
beskrevet under punkt 1, i en tirsdagsøvelse og instruktion som nævnt under
punkt 2 eller i en mønstring som nævnt under punkt C.
4. Forud for hver af de under punkt 2 nævnte tirsdage udarbejder
personaleinspektøren lister over det personale, som skal deltage i øvelserne den
pågældende dag. Listerne afleveres forinden til instruktøren. Det er
servicechefens ansvar, at bestemmelsen om, at alle medlemmer af
sikkerhedsbesætningen med mellemrum af højst 31 dage deltager i en mønstring
som nævnt under punkterne 1 og 2.

C. Månedlige mønstringer og øvelser for dagmænd.
Første onsdag i hver måned holdes en mønstring i Halsskov kl. 10.00 med hovedvægten
lagt på træning i afvikling af melde- og kommunikationssystemer. Færgen afventer
næste færges ankomst og turen mod Knudshoved forceres.
Mønstringen skal sikre, at såvel DSB-f som DSB-r personale, der primært har
dagtjeneste, også kommer til at deltage i en egentlig mønstring.
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D. Generelt
Det forudsættes, at alle afbrydelser i færgens planmæssige sejlads hvad enten disse
skyldes tekniske eller vejrmæssige forhold benyttes til at træne besætningerne i
sikkerhedsmæssige rutiner med relation til ovennævnte program og med hovedvægten
lagt på øvelser for - og med sikkerhedsbesætningen.
Mødetiden søndag morgen giver stadig en passende mulighed for at supplere
øvelsesprogrammet for at undgå overskridelse af gældende terminer.
Ved indførsel i tilsynsbogen noteres den afholdte månedlige øvelse tillige med de
tilhørende gruppeøvelsers numre.
Indholdet af de ovenfor nævnte gruppeøvelser har jeg ikke længere, men ideen bag
falder helt i tråd med de gruppeøvelser, som jeg nævner under mine konklusioner fra
min tid som leder af rederiets kontrolenhed på side 164. Referencen mellem numrene
stemmer dog ikke overens.

Romsøs kollision med Storebæltsbroen.
Her griber jeg ind i min generelle fortælling om min tid om bord på Kraka, fordi jeg
samtidigt med mit arbejde på Kraka blev dybt involveret i den hændelse, som jeg vil
beskrive nedenfor. Dette blot for nogenlunde at holde styr på kronologien.
Under meget vanskelige vejrforhold ved anløb af Knudshoved færgehavn den 14 – 091993 kolliderede færgen Romsø med Vestbroen.

Billedet: De store skader på Romsø som følge af kollisionen med Vestbroen.

Det skete under en kraftig storm fra syd kombineret med en meget hård nordgående
strøm. Færgen var på sin anden tur på nattevagten og var i forbindelse med sit sædvanlige svaj kommet tættere på havnemolerne og den næsten færdige del af Vestbroen
end sædvanligt.
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Enkelthederne vil jeg ikke komme ind på her, men resultatet af det uheldige svaj blev, at
færgen ikke kunne nå at komme rundt og i fart, inden den blev fanget af vind og strøm
og ført mod nord, hvor den endte med at blive klemt helt op mod broen af det store
vindpres på skibssiden og af den hårde nordgående strøm.
Færgen lå og bankede ind mod brofundamenterne og fik voldsomme skader både på
overbygningen og på skroget, men vigtigst af alt så kom ingen mennesker alvorligt til
skade ved denne voldsomme kollision.

Simuleringer.
I forbindelse med sådanne hændelser var det nødvendigt for rederiet over for
offentligheden at udvise handlekraft og signalere, at man ville gøre alt, hvad man kunne
for at undgå gentagelser.
Man proklamerede, at samtlige skibsførere og overstyrmænd på overfarten skulle
gennemføre simuleringssejladser med deres egne færger under lignende vejrmæssige
forhold.
Da jeg på daværende tidspunkt var den eneste navigatør i rederiet, der havde erfaringer
med at udarbejde og lede øvelsessejladser i simulatoren, blev jeg udset til i nært
samarbejde med Skibsteknisk Laboratorium at forberede et antal øvelsessejladser, som
ovennævnte personalegrupper så skulle gennemføre.
Til formålet udarbejdede jeg et antal øvelsesoplæg i stigende sværhedsgrader, som
deltagerne skulle gennemføre. At sejle i en simulator krævede en del tilvænning, inden
man kunne regne med, at eleverne havde vænnet sig så meget til de noget anderledes
forhold, at man kunne forvente, at de reagerede, som om de stod om bord på deres egen
færge.
Der skulle simuleres med følgende færger:
·
·
·
·
·
·
·

Romsø
Arveprins Knud
Sprogø
Knudshoved
Heimdal
Kraka
Anne Marie

Det var så heldigt, at man på Skibsteknisk Laboratorium med undtagelse færgen Sprogø
havde de nødvendige tekniske oplysninger om færgerne liggende i deres computere og
derfor kunne indlede simuleringerne, når der blev plads på kalenderen.
Øvelsesprogrammet omfattede alle skibsførere og overstyrmænd på overfarten
sammenlagt op mod 50 navigatører.
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Efterhånden var det blevet rutinen, at et hold bestod af 6 mand. To af disse sejlede
henholdsvis som skibsfører og som overstyrmand. De fire andre var tilskuere og
observatører.

Billedet: Fra en stor artikel i vores personaleblad Bestik nr. 1/96. Ebbe Rasmussen og jeg.

Øvelserne strakte sig over tre dage. På den første dag blev alle øvelser sejlet under fine
vejrforhold stort se uden vind og strøm. Hele sejladsen under alle øvelser blev gemt, og
vi kunne således efterfølgende spørge ind til og diskutere deltagernes intentioner med at
udføre relevante manøvrer.
På anden dagen begyndte det at blive dårligere vejr og forholdene nærmede sig
grænserne for, hvad den enkelte færge kunne præstere afhængigt af dens manøvreudstyr
og kræfterne på samme.
Som afslutning på programmet fik den enkelte deltagere lov til at afprøve teorier om
manøvremuligheder, som han måske i længere tid havde gået og overvejet men ikke
turdet udføre i praksis.
Under afvikling af programmet kom vores personaleblad Bestik på besøg og talte med
kursusdeltagerne om deres erfaringer med simulatorkursus.
Citater fra deltagerne under simuleringer med Kraka:
·

Ja, jeg ramte molen, men jeg fik testet en vendemanøvre, som jeg aldrig har
turdet prøve før, og slet ikke med den vind.

·

Kraka har ret mange maskinstop, og vi kom med et ønske om at forsøge
forskellige ting. Som f.eks. hvor stor en vindstyrke kan man klare indsejlingen
med.

·

Vi taler da sammen til daglig ude på færgerne, men mere her, hvor der er bedre
tid.
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·

Vi siger en gang imellem til de unge navigatører. Sluk dog for jeres instrumenter.
Kig ud af vinduet. Sejl en tur over Storebælt uden at bruge de moderne
computerskærme.

·

Sømandskab er i bund og grund en mesterlære, hvor du skalnå dertil, at du slet
ikke tænker over, hvad du skal gøre.Du skal bare gøre det.

·

Det er en stor fordel, at vi får lejlighed til at udveksle synspunkter og lære af
hinanden

·

Her ved computeren er det risikofrit at forsøge noget nyt. Måske viser det sig at
være bedre end vores rutiner, og så er det slet ikke så dyrt at lægge en mole ned
her, som i virkeligheden.

·

Ikke to indsejlinger er ens pga. vind og strøm, og nogle gange kommer man
længere ind i havnen, før man vender færgen rundt. Derfor er der masser af
situationer, vi kan teste. Det er virkelig godt.

På trods af, at alle deltagere skulle gennemføre et anløb af Knudshoved færgehavn under
tilsvarende vejrforhold som under den nattevagt, hvor det gik galt for Romsø, så var der
ikke nogen elever, der løb ind i de samme problemer.
Vi vidste alle, at under dårlige vejrforhold, så var det vigtigt med de traditionelle gamle
færger at svaje længere ude end til daglig for at færgen kunne nå at opbygge en god
styrefart agterover, inden molerne skulle passeres og havnemanøvrerne begyndte.
Med Kraka og Heimdal var der som beskrevet ovenfor andre problemstillinger, der
indebar, at også disse færger, der forudsattes at svaje inde i havnebassinet, under stærk
storm med fordel kunne udføre svaje manøvrerne inde i havnebassinet anderledes end til
dagligt.
Hvor mange kursus, der blev afholdt husker jeg ikke, men kursusrækken blev påbegyndt
i maj måned 1995 og afsluttet midt på sommeren 1996.

På Værft med Kraka.
Som alle de andre af rederiets færger skulle også Kraka med jævne mellemrum på et
ordinært værftsophold. Hvordan det foregik har jeg tidligere berettet om, men det var
ikke blevet lettere med årene. I modsætning til tidligere, hvor det i høj grad blev
besluttet fra rederikontoret, hvad der skulle gøres, så var det nu i langt højere grad
overladt til os om bord, hvad der skulle udføres af reparationer.

Værftsspecifikation.
For at kunne indhente tilbud fra forskellige skibsværfter var det nødvendigt i god tid at
udfærdige en værftsspecifikation for dæk og maskine over de arbejder, der skulle
udføres på det planlagte ordinære værftsophold.

92

Det foregik ved, at hvert af holdene inden for hver deres ansvarsområde blev bedt om at
fremsende forslag til mig om ønskede eller påkrævede reparationer eller fornyelser
sammen med et prisoverslag.
Efter drøftelse med hver af skibsførerne om behov og omfang af deres forslag, blev
specifikationen skrevet og fremsendt til værfterne.
Når værfterne havde modtaget specifikationerne kunne de kontakte os for uddybende
spørgsmål, eller der kunne blive tale om, at de kom om bord for besigtigelse af én eller
flere konkrete arbejdsopgaver.
Ved modtagelse af værfternes priser på opgaverne blev disse bedømt af rederiet og af os,
hvilket resulterede i, at vi udpegede et af de tilbudsgivende værfter, oftest det billigste,
til at udføreopgaven.

Et værftsophold.
Nedenfor giver jeg en beskrivelse af et værftsophold i Svendborg med en beskrivelse af
de fleste men langt fra alle af de mange opgaver, det indebar at være på værft med en
stor moderne færge.
Selv havde jeg været på værft mange gange og vidste, at forholdene om bord, hvor der
blev lukket for vand, elektricitet og varme, ikke ligefrem var behagelige, og da slet ikke
for en køn ung dame med meget langt hår, så jeg spurgte overstyrmand Ludvigsen, om
han syntes, at vi skulle have vores søde kvindelige styrmand Tina med på værft.
Der var overhovedet ingen tvivl i hans sind: ” Tina hører til på vores hold, så
selvfølgelig skal hun med på værft ”, sagde han, og så var den sag afgjort.
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Billedet: Kraka på værft.

Vi skulle være på værft i 14 dage,og i løbet af den tid brugte vi dæk og maskine
tilsammen ca. én million kroner om dagen. Det var mange penge, og det var vigtigt at
føre kontrol med, at vi fik valuta for pengene.
Derfor havde vi på dækket ud over vores egen besætning yderligere to overstyrmænd fra
færgens andre hold med på turen. De fik primært til opgave at føre tilsyn med de
områder om bord, som de havde ansvaret for på deres hold derhjemme på overfarten.
Alle styrmænd og overstyrmænd havde ordre om, at de ikke måtte sætte nye arbejder i
gang, med mindre de havde indhentet skriftligt tilbud på det og fået det godkendt af mig.
Værfterne levede jo i høj grad af det ekstraarbejde, som altid viste sig, når man fik
tingene taget nærmere i øjesyn.
Vores egen matrosbesætning havde deres eget arbejde at udføre under ledelse af
overstyrmanden og bådsmanden. Nu kunne de komme til at arbejde på områder om
bord, som man ikke kunne arbejde på, når der var passagerer om bord, og den lejlighed
skulle udnyttes fuldt ud.

Daglig rutine.
Jeg gjorde det til en rutine at gå rundt og hilse på vores egen besætning, når de var gået i
gang med deres arbejdsopgaver om morgenen og igen om aftenen, når dagens arbejde
var ved at være slut. Jeg talte lidt med hver enkelt om det arbejde, som netop han var i
færd med. Samtidig talte jeg med overstyrmændene og beså sammen med dem de
opgaver, som de hver især førte tilsyn med.
Det var et led i det af være godt forberedt på dagens møder med værftet. Det var vigtigt
for mig at være helt ”up to date” inden dagens møder og en vigtig forudsætning for at få
et godt udbytte af disse møder.

Formiddagsmøde.
Midt på formiddagen kl. ca. 10:00 samlede vi de ledende medarbejdere fra værftet og fra
færgen i vores messe. Det drejede sig om værftets tilsynsførende ingeniører fra
henholdsvis dæk og maskine sammen med overstyrmand Ludvigsen, chefmaskinmester
Bertelsen og hans 1. maskinmester.
Vi gennemgik værftsspecifikationen og drøftede, hvor langt vi var nået med hvert enkelt
punkt. Der var næsten altid undervejs blevet afdækket nye problemstillinger, som vi
skulle tage stilling til.
Møderne var korte, og man kunne umiddelbart træffe beslutninger for de punkter, der
måtte have vist sig at give anledning til ændringer i forhold til specifikationens
beskrivelser af opgaverne.
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Økonomi.
For min part holdt jeg nøje øje med omkostningerne efterhånden som det blev afklaret,
hvad de enkelte poster måtte anses at løbe op i. Nogle opgaver viste sig at blive dyrere
end antaget. Det skete ofte. Andre, som for eksempel vores store tankeftersyn, blev
billigere end antaget på forhånd.
Der kunne også dukke nye punkter op, som skulle laves og prisansættes. Når det skete
var det vigtigt, at sådanne arbejder ikke medførte, at værftsopholdet blev forlænget.
I vores budget for værftseftersynet havde vi selvfølgelig medtaget et ret stort beløb til
uforudsete udgifter. Så det var en spændende opgave, at holde øje med omkostningerne,
når der kom tilbud ind på nye opgaver. Nogle kunne jeg afvise, mens andre skulle løses
nu, mens lejligheden var til det, og hvor tingene var skilt ad, så det var let at få adgang til
de berørte områder.
Undervejs fik jeg løbende meldinger fra de tilsynsførende overstyrmænd om, hvordan
det gik med netop de emner, som de havde ansvaret for.

Eftermiddagsmøde.
Om eftermiddagen kl. ca. 15:00 havde vi igen et møde med samme deltagere, som det vi
havde holdt om formiddagen. Dagsordenen var stort set den samme. Et nyt emne føjede
vi dog til. Det var vigtigt for os at vide, om vi var forud eller bagud efter planerne. I
sidste tilfælde kunne det komme på tale at arbejde natten igennem for igen at komme på
linje med tidsplanerne.
Det var meget væsentligt for os og i vores interesse at komme hjem til tiden, mens
værftet måske kunne spare nogle penge ved at undgå natarbejde og trække tiden lidt ud.

Generelt om værftsarbejde.
I det efterfølgende prøver jeg at skitsere nogle af de mange og forskelligartede arbejder,
der skulle udføres under et ordinært værftsophold.

Malerarbejder.
På dækket var der altid en meget stor opgave i at få færgen malet. Både for at færgen
skulle tage sig pænt ud men endnu vigtigere, at bunden skulle renses for begroning og
rustdannelser. Efterfølgende skulleden males op for at spare på brændstofforbruget
under daglig drift.
Der var tale om meget store arealer, mere end 5.000 kvadratmeter, der først skulle
rengøres ved højtryksspuling. Udpegede områder skulle sandvaskes for rust og løs
maling. Det hele skulle efterfølgende overmales indtil flere gange, inden vi igen kunne
forlade dokken.
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Det var en stor tidskrævende og dyr opgave. Den blev altid, sammen med én af skibets
overstyrmænd, nøje overvåget af en inspektør fra malerfirmaet til sikring af, at alt blev
udført efter forskrifterne med hensyn til rengøring, luftfugtighed og malingslagenes
tykkelse, så malerfirmaet kunne drages til ansvar for, at malingen kunne holde i perioden
indtil næste værftsophold.
Netop dette malerarbejde var bestemmende for, hvor lang tid det var nødvendigt at
beholde færgen i dokken og dermed også bestemmende for, hvornår værftet kunne tage
næste skib ind til dokning.
De fleste andre arbejder om bord kunne lige så godt udføres med færgen liggende ved en
af monteringskajerne.

Zinkanoder.
For at undgå galvanisk tæring på skroget og især på skruer og ror var der anbragt et stort
antal zinkanoder, som det var meningen, at den galvaniske tæring skulle ”spise”, før den
gik i gang med færgens skrog, skruer og ror.
Det var meget tydeligt at se på hver enkelt anode, hvor meget den var tæret, og om den
derfor stod til udskiftning med en ny. Antal udskiftninger blev aftalt med værftet under
en inspektion foretaget af værftets ingeniør og af færgens overstyrmand, inden bunden
skulle males igen.

Tankeftersyn.
Vi havde haft problemer med nogle tæringer nede i flere af tankene, og jeg var forberedt
på, at Søfartsstyrelsen og forsikringsselskabet, det sidste for det meste i daglig tale blot
kaldet for ”klassen” Det Norske Veritas (DNV) i forbindelse med det særligt grundige
tankeftersyn, der ventede os under dette værftseftersyn, ville kræve mange og dyre
reparationer.
Alle vore tanke bar tydelige spor af skibets fortid med sejlads op og ned ad floder, hvor
man havde taget ballastvand om bord. Tankene var simpelthen dækket af et tykt lag
rustrødt slam.
Synet skulle foretages i nært samarbejde mellem en styrmand fra færgen og en
skibsinspektør fra DNV. Skibsinspektøren viste sig at være en lidt ældre herre.
Ved sådanne syn var færgen altid repræsenteret ved en af styrmændene oftest den
yngste, og i dette tilfælde blev det så Tina, der skulle med ned i alle færgens tanke.
Hun var nærmest ukendelig, da hun mødte frem i kedeldragt med endnu en kedeldragt af
plastic uden på den af stof. Hendes lange hår var bundet op under den obligatoriske
sikkerhedshjelm, og således meldte hun sig klar til at gå i dybet med skibsinspektøren
fra DNV.
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Da de efter meget lang tid kom op på dækket igen var de fuldstændigt rustrøde fra top til
tå begge to. De tog plastdragterne af, og jeg fulgtes med dem op i officersmessen, hvor
resultatet af turen skulle gøres op.
Jeg tror, at der nærmest stod dollertegn i øjnene på mig, for jeg frygtede en meget stor
udgift som resultat af deres inspektion. Med sig havde de begge haft en notesbog til
notering af skader, der skulle repareres. Som de selv var også denne bogs sider farvet
rustrøde, og det var svært for dem at læse deres egne notater.
Det var herefter en fornøjelse for mig at høre, hvordan Tina havde fuldstændigt styr på,
hvad de havde set, hvor de havde set det, og hvad de havde drøftet, der skulle gøres i
hver enkelt tank. Var Tina og skibsinspektøren ikke helt enige, så var det oftest hende,
der havde bedst styr på sine notater, når det kom til stykket.
Skaderne var ikke nær så store og bekostelige, som jeg havde frygtet, og jeg var stolt af,
at vi om bord havde så dygtig en ung styrmand som Tina. Det var godt at Ludvigsen fik
hende med på holdet.
Det viste sig, at skibsinspektøren fra DNV havde været overordentligt godt tilfreds med
samarbejdet med Tina under inspektionennede i tankene, og han roste hende meget for
hendes arbejde i den forbindelse.
Da de andre styrmænd og jeg om aftenen skulle i land for at spise, var vi alle blevet
shinet op i vores pæne landgangstøj. Tina havde fået det lange hår vasket og redt ud. Jeg
tror, at vi alle var glade for at kunne følges med så flot en pige på vores landgangstur.

Riggerarbejde.
Redningsudstyr.
Færgens bådløbere, de meget lange wirer, som redningsudstyret hænger i skulle
udskiftes med nye wirer.
Udskiftningen gjaldt for følgende både og en enkelt af portene på vogndækket:
·
·
·
·

begge vores to meget store redningsbåde med plads til 80 passagerer i hver
MOB båden
4 stk. flådekraner
wirer på porten til øverste bildæk.

Da alle de gamle wirer var smurt ind i beskyttende olieholdigt fedt, så var det et meget
snavset arbejde, der skulle udføres, inden dækkene igen blev rengjorte og malede. For de
nye wirers vedkommende skulle de også have en grundlæggende beskyttelse inden
monteringen.
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Rørledninger og afløb.
Afløbsrør og spygatter overalt på færgen fra lukkede rum så som kabys, kølerum,
vaskerum og toiletter skulle højtrykrenses med hedtvand i deres fulde udstrækning helt
ned til samletanken.
Alle vandlåse i dørk (gulve) skulle adskilles, renses og samles som før. Nødvendige
fornyelser skulle udføres efter aftale og i regning.
Færgens lampemand skulle deltage i hele eftersynet, da det jo var ham, der under daglig
sejlads havde tilsynet med, at alle afløb fungerede godt.
Under et værftsophold fik han en rigtig god mulighed for at se, hvor alle samlinger,
rørforløb og renselemme var anbragt. Ofte sad de under beklædningen og var ikke
synlige i det daglige.
Under daglig sejlads var det endog meget generende, når toiletter ikke virkede, eller når
afløb stoppede til, så at have en lampemand om bord med erfaring og viden om disse
systemer var en meget vigtig forudsætning for hverdagen om bord.

Nederste bildæk.
Hoveddækket inden for den inderste gule afstribning og helt ind til hussiden i bagbords
side (ca. 3,5 m) skulle afrenses med vacuumrenser til blankt stål. Malingen skulle
genopbygges med 2 gange primer og en gang finish i respektive farver gul og grøn
dæksfarve.
Der skulle foretages opmaling af resterende gule afstribninger og der skulle foretages
afsætning med grøn dæksfarve.
Agterrampens køreflade skulle afrenses for løs maling og opmales med 1 x grøn
dæksfarve som før.

Agterrampe.
Den voldsomt store og meget tunge agterrampe, dens meget kraftige wirer, hydraulikken
og de lejer i dækket, som den var fastgjort i skulle alt samme grundigt efterses af det
firma, Mac Gregor, der oprindeligt havde bygget og leveret den.
Alle svejsninger for hængselsbeslag skulle efterses for revner på rampe, klædning og på
resess (den afsats, som den var monteret på).
Overstyrmanden fra det hold, som havde det daglige tilsyn med rampen, var med på
værft og skulle deltage i det afsluttende syn sammen med DNV og fa. Mac Gregor.

98

Sideport nederste bildæk for.
Alle svejsninger for hængselsbeslag skulle efterses for revner på rampe, klædning og
resess. Samme overstyrmand som nævnt ovenfor skulle deltager i eftersynet. Arbejdet
skulle igen udføres af den oprindelige leverandør fa. Mac Gregor. Nødvendig kranassistance skulle ydes af værftet

Tæthedsprøve.
Agterrampe, sideport for, samt værftsport skulle synes for tæthed med kridt - og
spuleprøves.
Prøven skulle udføres straks ved ankomst og godkendes af en overstyrmand fra færgen
og af DNV, så det var muligt at udbedre eventuelle mangler i forbindelse med
værftseftersynet.

Opretning af yderklædning.
Det skete naturligvis, at nogle af de mange anløb af lejerne, specielt når vejret var dårligt
og under kraftig blæst eller storm, blev hårde og dermed kunne medføre mindre skader
på færgen. Sådanne skader havde ingen betydning for færgens sikkerhed, men de blev
anmeldt til klassen (DNV) der stillede krav om udbedring inden for en vis tidsfrist, der
ofte var tilknyttet næste ordinære værftsophold.
Sådanne skader havde vi, og de blev beskrevet således:
·

Indtrykning i bagbords side, spant 81 - 85 fra hoveddækket og ca. 1,5 m nedad
oprettes til klassens godkendelse.

·

Mindre indtrykning bagbords side i trappeopgang spant. 1 - 2 med deformerede
afstivninger oprettes til klassens godkendelse.

Øverste bildæk.
Hele dæksarealet rundt fortøjningsarrangementet agter inden for gelænderet skulle
afrenses for rust og løs maling med skrabere og nålehammere. Arealet skulle males to
gange med primer (rustbeskyttende maling) og derefter opmales med grøn dæksfarve
som før.

Kørerfladen.
Der skulle foretages afrensning af hele kørefladen med højtryksrenser "plæneklipper"
med 800 bar for løs maling og rust. Afrensede arealer skulle behandles med 1 x
Hempadur grøn dæksfarve og 1 x all over med samme produkt. Gule afstribninger skulle
genetableres med gul vejfarve.
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Skorstene.
Begge skorstene skulle afvaskes med fedtopløsende middel.

Passagerdæk.

Nyt gulvtæppe i restauration.
En af de arbejdsopgaver, der skulle udføres, var en udskiftning af vores store uldne
gulvtæppe i en af de store saloner på øverste dæk. Det gamle tæppe skulle afmonteres og
et helt nyt uldent tæppe i en smuk lyseblå farve skulle lægges i stedet.
Meningen var selvfølgelig, at denne udskiftning var noget af det sidste arbejde, der
skulle laves inden afsejlingen. Arbejdet blev udført i løbet af den sidste nat, som det var
aftalt. Det gamle tæppe blev fjernet, og det nye tæppe blev lagt på plads. Alle adkomster
ind til spisesalonen blev spærret af med rød og hvid bred tape.
Da jeg som noget af det første på min daglige rundtur på færgen næste morgen skulle
passere salonen, kunne jeg konstatere, at en medarbejder antagelig en værftsarbejder fra
maskinen med sine store olievæddede maskinsko i størrelse 45 var gået en tur hele vejen
igennem salonen fra den ene ende til den anden efterladende et tydeligt spor af sorte
fødder.
Tænk, at folk kan finde på sådan noget, når det ikke er deres egne ting, som det går ud
over. Nu var det jo ikke nogen kriminalroman, for ellers havde det sikkert været en smal
sag for Sherlock Holmes at finde ud af, hvem synderen var.
Tæppefirmaet måtte tilkaldes og kunne heldigvis udbedre skaden, så intet senere kunne
ses, men ærgerligt var det nu alligevel.

Branddøre males.
De flotte vinrøde branddøre og dørkarme i passagerapteringen skulle spartles, hvor
maling var stødt af. Herefter skulle dørene plettes og males igen med samme vinrøde
farve. Der skulle foretages fornøden afdækning af tekster og piktogrammer.

Hovedrengøring.
Hele apteringen inklusive trappeløb skulle hovedrengøres. Rengøringen skulle omfatte
lofter, paneler, vinduer, lysarmaturer, lamper, ventilationsriste, opretstående bordsøjler,
sparkeplader og glaspartier ved trapper.
Alle køle- og fryserum skulle nedvaskes og desinficeres. I restaurationsområder skulle
alle gulvtæpper renses og desinficeres. Alle gardiner om bord skulle nedtages renses og
genanbringes.
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Ventilationskanaler.
Af brandsikkerhedsmæssige årsager var det meget nødvendigt at få samtlige
ventilationskanaler i hele færgen renset og rengjorte. Specielt i kabysområdet skulle
samtlige filtre renses og koges ud. Selv om vi under daglig drift rensede disse filtre med
korte mellemrum, så skulle de have en endnu større tur her under værftsopholdet.
Overalt var der monteret renselemme, så man kunne komme ind i kanalerne for
rengøring og støvsugning. Selv om der var krav om brandspjæld i disse kanaler, så var
faren for, at en ildebrand skulle sprede sig gennem dem meget stor. Enten fordi de var
fedtede som i kabysområdet, eller fordi de blot var sat til med almindeligt støv.
Mange skibsbrande har i tidens løb udviklet sig katastrofalt gennem skibenes ventilationskanaler.

Forskellige arbejder.

Rengøring efter udført arbejde.
Før færgen afsejlede fra værft, skulle der overalt, hvor der forekom tilsmudsning af
færgen foretages grundig hovedrengøring af de berørte dæk og lokaler herunder vask af
gulve, trappeløb, trappeafsatser, toiletter samt spuling af dæk.

Brandmateriel.
Under hele opholdet skulle værftet udlåne og placere brandmateriel i tilstrækkeligt
omfang efter færgens anvisning. Der skulle være slangeforbindelser med tryk til
brandhydranter og med tryk til færgens brandledning under hele opholdet.

Afdækning.
Dørkbelægningen skulle tildækkes overalt i færgen, hvor der blev arbejdet, i saloner,
kamre, gange, trappeløb og adgangsveje dertil. Afdækningen skulle udføres straks ved
ankomst til værftet og vedligeholdes under hele færgens ophold ved værftet.

Afald.
Alle typer affald skulle fjernes dagligt.

Færgens besætning.
Færgens besætning skulle udføre visse vedligeholdelsesopgaver under opholdet på
værftet. Det var vigtigt, at sådanne arbejder for færgens egen besætning var nævnt og
aftalt, da der ellers kunne opstå tvivl fra værftsarbejdernes side, om dette arbejde ikke
hørte ind under deres overenskomst.
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Besætningens arbejde omhandlede:
·
·
·

malerarbejder indenbords
malerarbejder i apteringen
almindeligt forekommende vedligeholdelsesarbejde

Andre firmaer.
Under færgens ophold på værftet ville der blive udført visse eftersyns- og
vedligeholdelsesarbejder af DSB og fremmede firmaer.
Disse firmaer omfattede:
·
·
·

Hans Buch & Co
Svanevej 6
2400 København

Gyroeftersyn

·
·
·

Elektronikværkstedet
Halsskov Færgehavn
4220 Korsør

Eftersyn af radioudstyr

Afslutning og hjemsejlads.
Som det er blevet beskrevet ovenfor, så var vi sjældent helt færdige med alle
arbejdsopgaver, inden vi skulle forlade værftet, og det var meget almindeligt, at en del af
værftets folk var med på turen hjemover, så de sidste arbejdsopgaver som oprydning og
rengøring kunne udføres under færgens sejlads tilbage til hjemhavnen.

Julehilsen.
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Billedet: Svendborg Værft i værftets storhedstid.

Om bord følte vi, at vi havde haft et fint samarbejde med Svendborg Værft, der havde
udført arbejderne til vores fulde tilfredshed. Specielt syntes jeg, at samarbejdet med
værftets øverste ledelse havde været helt forbilledligt.
Værftets julehilsen vidnede om deres bekymring på vores vegne over den snarlige
indvielse af Storebæltsbroen.Samtidig var det vel også en erkendelse fra deres side af, at
de hermed mistede en af deres meget store kunder gennem rigtig mange år.

Udskiftning af en azimut.
Vi var ofte på værft, fordi de to små azimuththrustere ikke helt kunne holde til de
manøvrer, som vi rutinemæssigt udsatte dem for. Det var daglig rutine, når vi skulle
anløbe Knudshoved, at det skete med en vis fart for at slippe mellem havnemolerne. For
at kunne styre ind i færgelejet måtte vi lade hovedmotoren køre lidt frem for at få
skruevand på det store agterror.
Ved passage af molerne på vej ind mod færgelejet kunne opbremsning nu alene ske ved
at lade de to små azimutter køre fuld kraft bak med skibet sejlende med nogen fart
fremover. Det var en meget hård belastning, som azimutterne blev udsat for og med
forholdsvis jævne og alt for korte mellemrum, stod den ene af dem af og måtte en tur på
værft for at blive udskiftet med en istandsat fra lageret.
Dette skete næsten altid i forbindelse med en weekend, fordi færgen ifølge sejlplanen var
oplagt nogle timer i weekenden. Turen gik til Nakskov, til Svendborg eller til Fredericia
og kunne stort set altid være tilendebragt så betids, at vi efter udskiftningen kunne være
tilbage klar til indsættelse i henhold til sejlplanen.
Det havde tidligere været sædvane, at det altid var fastholdet, der sejlede færgerne til og
fra værft.
Forholdene havde ændret sig nu, hvor færgen i ny og næ skulle på korte ekstraordinære
værftsophold, som det havde vist sig nødvendigt for udskiftning af en azimuththruster,
så ville en fastholdelse af denne gamle regel have betydet omlægning af tjenesten for en
stor del af personalet både før og efter et sådant ophold.
Nu blev rutinen, at det hold, som i henhold til vagtplanen havde vagten, også var det
hold, som sejlede færgen til og fra værft.
Det var en udfordring ikke mindst for de pågældende navigatører, der nu skulle løse nye
og anderledes opgaver end under den daglige rutine på Storebælt.

Resterne af Nakskov skibsværft.

103

Jeg var selv af sted på sådanne ture og én af dem gik til Nakskov Skibsværft, som ellers
var lukket, men lokale firmaer kunne stadig leje en af de store gamle tørdokker, som det
var nødvendigt at anvende i forbindelse med en sådan udskiftning.
På turen ind gennem Nakskov Fjord havde vi naturligvis lods, men færgen føltes endog
meget stor på vejen ind gennem det meget snævre og snoede farvand.
Tidligere havde så store skibe slæbebåde til at hjælpe sig hele vejen ind, men med vores
moderne udstyr bestående af store bovthrustere for og azimuththrustere agter behøvede
vi det ikke og sparede selvfølgelig de mange penge.
Den smalleste del af sejlrenden var markeret med store bøjer, og jeg husker tydeligt,
hvor betænkelig jeg var ved passage af disse bøjer, når vi samtidigt skulle dreje, så
overstyrmand Ludvigsen holdt udkig agterover og holdt mig hele tiden orienteret om,
hvornår jeg kunne dreje for at holde agterskibet længst muligt borte fra bøjerne.
Problemet var, at de små azimuththrustere sad ret yderligt på skroget agter, og min frygt
var, at netop disse skruer under et drej skulle kunne fange en af ankerkæderne til de store
bøjer med allandsens ulykker til følge.
Vi slap heldigt både ind ad fjorden og ud igen.
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Billedet: Udskiftning af den bagbords Azimuththruster.

Selve den store tørdok havde også set bedre dage. En hel del af det træværk, som dels
skulle beskytte udstyret monteret på siderne af dokken men også tage af for skader på
færgen på vej ind og ud af dokken var enten faldet af eller ville gøre det ved den mindste
berøring.
I de gode gamle dage, da jeg som ung styrmand var med på det samme værft, stod der en
skare af mennesker til at hjælpe færgerne helt ind i dokken. Det skete ved, at værftsfolkene flytte fortøjningerne fremefter efterhånden som færgen med spillene ganske
langsomt og forsigtigt blev halet frem til sin plads inde i dokken.
Nu var folkene borte og hele manøvren skulle foretages fra broen med de moderne
hjælpemidler, som vi nu havde til vores rådighed.
Men jeg kan love, at dokken ser endog meget snæver og smal ud, når man står der højt
hævet over omgivelserne. Bitte, bitte små bevægelser med manøvregrejet giver hurtigt
meget store udsving i henholdsvis forskibet eller agterskibet, så det var med at holde
tungen lige i munden under disse manøvrer.
På turen ud af dokken igen efter udskiftning af thrusteren var der en del vind, så jeg kom
for tæt på dokkens portåbning med agterenden af færgen. Selve portåbningen, der før
havde været godt fodret af med træ, var nu helt ubeskyttet. Tilbage sad nogle meget
lange kraftige stålbolte og ragede vel 50 cm ud. Jeg ramte en af disse bolte.
Jeg kunne ikke mærke noget på broen, men bolten gik ret igennem skibssiden og lavede
et lille fint rundt hul.
Vi lå på det nærmeste stille, da det skete, så skaden var meget begrænset.
Jeg forsøgte at få fat i nogle af værftets smede til at reparere hullet, men de var for
længst taget hjem på weekend, så vi måtte selv reparere skaden med ”stål” på tube, som
vores forudseende chefmaskinmester Bertelsen heldigvis havde på lager.

Skibsmanual.
DSB rederi var allerede et stort veldrevet rederi med orden i sagerne både om bord på
færgerne og i rederiets landbaserede organisation. Det nye for os var, at nu skulle alle
vore rutiner beskrives og dokumenteres.
Der skulle udarbejdes en skibsmanual med nøje beskrivelser af alle arbejdsprocesser om
bord. De indledende møder og drøftelser blev påbegyndt hurtigt efter, at jeg var kommet
om bord.
Det var et meget stort arbejde, som skulle udføres i tæt samarbejde mellem holdene. For
hver afdeling dæk, maskine og restauration blev der udpeget en koordinerende officer,
som under arbejdets udførelse blev fritaget for sejlende tjeneste.
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Der var enighed om, at driftsmanualerne for Kraka og Heimdal i videst muligt omfang
skulle være ens, hvorfor en tæt kontakt til Heimdals arbejdsgruppe skulle opretholdes i
hele forløbet.
Udarbejdelse af driftsmanualen skulle foregå inden for en forholdsvis snæver tidsramme
fastsat af rederiet centralt.
Driftsmanualen havde følgende indhold:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Indledning
Organisationsopbygning
Myndighed
Arbejdstilrettelæggelse
Forretningsgange
Opgavefordeling
Sikkerhed generelt
Service
Sikkerhedsorganisation
Møder
Meldeprocedure
Hvor findes hvad.

Arbejdet skred planmæssigt men langsomt frem takket være de dygtige og energiske
officerer, som vi havde sat på opgaven. Fremdriften blev fulgt på vore teammøder samt
på særlige møder afholdt for skibsførere og maskinchefer sammen og hver for sig.
Kun en enkelt ting kunne vi trods store anstrengelser og flere separate møder mellem
skibsførere og maskinchefer ikke blive enige om, og det var den tegning af skibets
organisation med kasser og streger imellem disse, som skulle indgå i manualen.
Maskincheferne holdt stædigt fast i, at de i organisationsdiagrammet ville afbildes på
samme niveau som skibsføreren, hvilket skibsførerne naturligvis ikke kunne acceptere,
så den endelige organisationsplan blev derfor og for at få en afslutning på sagen dikteret
af mig med skibsføreren afbildet et niveau over alle andre.
Ingen love og bestemmelser, der beskæftiger sig med søfart, sætter spørgsmålstegn ved,
at skibsføreren i alle forhold er skibets øverste chef. Dette gjaldt naturligvis også for
vore færger.
Færgens driftsmanual blev færdig og afsendt til rederiets godkendelse efteråret 1996.

Farligt gods.
Kraka kunne i henhold til Østersøaftalen transportere alle typer af farligt gods på sit
store helt åbne øverste bildæk. Der kunne dog være visse begrænsninger, når vi
samtidigt overførte passagerer,og det gjorde vi jo stort set altid.
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Jeg blev engang ringet op af en kvindelig redaktør fra Fyns Stiftstidende, der af en
passager havde fået at vide, at der i øjeblikket stod ikke mindre en to meget store
tankbiler med en masse farvede faresedler på bagenden.Hun udtrykte en stor undren
over, om dette mon var helt lovligt, når vi samtidigt overførte både personbiler og et
stort antal passagerer.
Jeg forklarede hende, at bilerne holdt udenfor på et afspærret område af vogndækket,
hvortil passagererne ikke havde adgang, og at der til stadighed var en brandvagt til stede
på dækket under hele overfarten. Endvidere, at køretøjerne var specielt konstrueret til at
køre med disse produkter. Det hjalp ikke meget for hvad nu, hvis ??.
Jeg kunne fortælle hende, at om et kvarters tid blev disse farlige lastbiler, der måske
vejede mere end 40 tons sluppet ud på motorvejen, hvor de måtte køre med en fart af 90
km i timen. Sammen med dem ville over 200 små og store personbiler med iltre
chauffører også blive sluppet løs på den samme vejbane. Nu kunne disse små personbiler
altså køre ind og ud imellem de store tankbiler med en fart af op til 130 km i timer.
Jeg spurgte hende, om hun i grunden ikke følte, at tankbilerne faktisk holdt mere sikkert
og bedre beskyttet her nede på vores afgrænsede område på øverste vogndæk end ude på
motorvejen under høj fart. Hun mente nu stadig, at de to store lastbiler udgjorde en fare
for færgen
Jeg kunne kun svare hende, at vi lever i en moderne verden, hvor ulykker kan ske, og jeg
kan ikke udelukke, at du om et øjeblik får en jetjager i hovedet.
Du er ikke til at tale med, sagde hun, og så grinede vi begge lidt af den historie. Der kom
aldrig en dårlig avisartikel ud af den episode.

Kursus i lækstabilitet.
Forliset af færgen Herold of Free Enterprise havde på ulykkeligste måde aktualiseret
behovet for at genopfriske navigatørernes kendskab og forståelse for vigtigheden af
skibets stabilitetsforhold i katastrofesituationer.
Ved analyser af ulykker til søs havde det vist sig, at 20 % af disse skyldtes tekniske fejl
eller mangler om bord, mens de resterende 80 % kunne relateres til fejl begået af
besætningerne.
Som jeg i flere omgange tidligere har beskrevet, så er store mængder vand med fire
overflader meget, meget farligt for selv de største skibe
Det tog rederiets ledelse meget alvorligt og sendte alle sine navigatører på kursus i
lækstabilitet, som er det faglige udtryk for, hvad der sker, når store mængder væske
utilsigtet trænger om bord på selv nok så store skibe.
Det er utroligt vigtigt, at besætningen kender deres skib, dets tanksystemer og dets
stabilitetsforhold så godt, at man har muligheden for at gribe ind, inden en eventuel
vandindtrængning får katastrofale følger.
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På Svendborg Navigationsskole og under ledelse af min meget gode ven
navigationsskolelærer Ole Nielsen fik jeg selv og rederiets øvrige navigatører
genopfrisket vores viden om disse meget vigtige forhold omkring skibes stabilitet
Ole Nielsen var også ham, som jeg i min tid i marinen 30 år tidligere ville signalisere til
med flag, at han skulle overhale mig, men hvor jeg glemte at aktivere signalet. Det
kunne vi begge stadig godt huske.
Emnerne på kursus varvar:
·
·
·
·
·
·
·
·

Hydrostatiske definitioner og tabeller
Beregning af dybgang
Beregning af intakt stabilitet
Intakt stabilitetskriterier
Grundlæggende teori vedrørende lækstabilitet
Lækstabilitetskriterier
Astabilitetsoplysninger vedr. intakt- og lækstabilitet
Brug af havarikontrolplan.

Det var selvfølgelig for det meste en genoplivning af ting, som vi i princippet havde lært
og kunnet, da vi forlod navigationsskolen for rigtig mange år siden, og som vi heldigvis
ikke havde haft brug for siden dengang.
Vi tegnede, regnede med alle de kendte og næsten glemte formler og læste tabeller i fire
dage i træk, inden vi igen med hovederne fyldte med tegninger og tal kunne rejse tilbage
til vores daglige arbejde efter et rigtig godt og interessant kursus.

Rederiet skifter navn.
Med indvielsen af Storebæltsbroen forsvandt statsbanernes strategiske interesse i
færgedriften, og rederiet var derfor allerede i 1995 blevet udskilt fra DSB og etableret
som et selvstændigt aktieselskab under navnet DSB REDERI A/S med det danske
Trafikministerium som eneaktionær.
Baggrunden for selskabsdannelsen var hovedsagelig den betydelige omstillingsproces,
som åbningen af de faste forbindelser fordrede. Som aktieselskab havde rederiet
mulighed for at konkurrere på lige vilkår med private rederier samt iværksætte nye
aktiviteter.
Hidtil havde vi været en af flere divisioner under Drifts- og Anlægstjenesten. For
fremtiden skulle vi nu sammen med Busdivisionen skillesud fra DSB og stå på egnen
ben.
Som aktieselskab havde rederiet større muligheder for at konkurrere på lige vilkår med
private rederier samt iværksætte nye aktiviteter.
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Umiddelbart efter selskabsdannelsen engagerede rederiet sig i Cat Link samt gennemførte en del rationaliseringer, i kraft af de efterhånden mange godkendte nye bemandingsfastsættelser om bord på færgerne.
Specielt var der mange tanker om, hvilken status vi som tjenestemænd ville få i det nye
rederi. Kunne vi forblive tjenestemænd og beholde vores hidtidige rettigheder som
sådanne.
For mit eget personlige vedkommende vedblev jeg med at være tjenestemand, indtil jeg
gik på pension og bevarede således alle mine opsparede rettigheder.

Flagskifte.
Med virkning fra 1. oktober 1995 skulle vores smukke gamle splitflag med krone og
DSB i øverste venstre hjørne skiftes ud efter 124 års tjeneste.
Det splitflag, der gennem mange år havde givet rederiets færger en helt særlig status,
skulle fra denne dato erstattes med handelsflådens flag, koffardiflaget.
Dette flag er jo det oprindelige og vel ældre end splitflaget. Under dette flag har den
danske handelsflåde vokset sig op blandt de største i verden.
Om bord på færgen Danmark havde man iværksat en ceremoni i dagens anledning med
nedhaling af splitflaget og erstattet det med det almindelige koffardiflag.

Billedet: Splitflaget stryges om bord i Danmark.

Sammen med koffardiflådens flag, det flag, som vi alle kender som det firkantede flag,
vi alle anvender på vores lille flagstang hjemme i haven, blev det nye rederiflag hejst.
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Det nye rederiflag symboliseredes ved vores gamle traditionelle skorstensmærke med
sorte, hvide og røde striber inderst mod flaglinen og den store blå flade yderst
symboliserende det blå hav, som færgerne sejlede på.

Billedet: Det nye rederiflag præsenteres.

Det var lidt vemodigt da ordren lød: ”Hal rederi- og splitflag ned”.

Billedet: Rederiets nye logo.

Sammen med flagskifte og indførelse af et nyt logo måtte rederiets hidtidige rederiflag
med det meget smukke blå logo med anker og DSB flettet sammen vige pladsen for
rederiets nye logo. Det fortalte, hvem vi var helt rationelt, men var det pænt.

Min harmonika.
En stor del af min tid til søs har jeg haft følgeskab af en harmonika. Jeg har valgt at
afbryde min fortælling her og fortælle lidt om ”mig og min harmonika” en lettere
omskrivning af titlen på en pæn lille let spillelig harmonikavals.
Harmonikaen har troligt fulgt mig i en stor del af mit liv. Den er kommet frem og den er
blevet gemt væk, men den har altid været der. En god del af tiden har den måttet friste en
tilværelse inde i sin trofaste kuffert, men undertiden er den igen dukket frem og er blevet
en vigtig del af mit og familiens liv.
I nogle år gik jeg en gang om ugen til undervisning hos Peter Anders i Slagelse og
spillede med i hans 25 – 30 mands store harmonikaorkester til kirkekoncerter, og vi
medvirkede også i et fjernsynsprogram, som hed Musikhjørnet sendt i Danmarks Radios
TV, der på det tidspunkt stort set var det eneste fjernsynsprogram, som Danmarks
befolkning kunne se.
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Igennem tiden har jeg har spillet til lokale revyer, jeg har spillet til folkedans, og så har
jeg på opfordring givet mig i lag med at spille de gamle sømands shanties fra de store
sejlskibes tid.
Denne genre kom til at fylde en god del af min fritid i de kommende år, og det vil jeg
fortælle mere om i det efterfølgende.

Forebitters.
Vi var en gruppe søfolk fra Korsør, der på initiativ af styrmand Knud Winter først på
året 1994 begyndte at interessere os for de gamle arbejdssange til søs, der under eet
betegnedes som ”Shanties”.
Vores målsætning var helt klar fra starten, idet hele ideen med at etablere en dansk
shantygruppe skulle være at udbrede kendskabet til disse sange og at udgive et
kassettebånd og en CD med et passende udvalg af sangene.

Shanties.
Shanties var egentlig arbejdssange til brug under hårdt arbejde i de store sejlskibe. Var
man heldige havde man måske en enkelt mand i besætningen, der kunne spille lidt på en
mundharpe, på en fløjte eller på en violin. Instrumenterne kunne bruges til at underholde
resten af besætningen med, men de kunne også anvendes under nogle af de hårde
arbejder, som skulle foregå i takt.

Shantymanden.
I de store sejlskibe kunne man have en fast ansat shantymand. Han skulle være en
erfaren sømand med en rigtig god sangstemme og en god hukommelse, så han kunne
huske en masse shanties udenad klar til at levere en god sang, når der var brug for det.
Kunne han undervejs selv digte videre på en god sang med et godt omkvæd, så var det
helt i top.
En god shantyman rangerede som en slags arbejdsleder på niveau med bådsmanden.

Billedet: Ved gangspillet mens shantymanden leder slagets gang. Ofte sad eller stod han øverst på gangspillet
under sangen
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Under det hårde arbejde var det en stor fordel at kunne synge og spille en rigtig god
sang, mens arbejdet stod på.
Shantymanden sang for, mens sømændene gik ved gangspillet, når ankeret skulle hives
op eller man hev i tovværket, når der skulle sættes sejl, eller man sled ved pumperne, når
vejret var dårligt og skibet tog masser vand ind, så sang man shanties, og søfolkene sang
med på omkvædet, der ofte handlede om netop det konkrete arbejde, som man var i gang
med.

Betydningen af navnet Forebitters.
I fritiden på den lange vej over de store oceaner kunne tiden ind imellem falde lang, og
så satte det lidt ekstra kolorit på tilværelsen med en sang eller med en god historie. Det
skete ude på dækket om læ, når vejret var godt eller nede under dæk på banjerne, når
dette var mest hensigtsmæssigt.
Navnet Forebitters var den betegnelse, som man gav sådanne sammenkomster om bord,
hvor man sang en sang eller fortalte en sømandshistorie om den ondskabsfulde kaptajn
eller styrmanden, der måske nærmest blev opfattet som en slavepisker.
Forebitters handlede også om de gange man havde sejlet i hårdt vejr, hvor folk var
skyllet over bord og aldrig fundet igen, om master, der var knækket som tændstikker De
handlede om roret, der ikke længere lystrede og man derfor drev på må og få og måske
endte med stranding og totalforlis.

Billedet: Der fortælles forebitters på dækket.

Historierne handlede også om de mange sydlandske, mørke unge piger, som sømændene
havde mødt rundt omkring på havneknejperne verden over.
Den ene af pigerne havde naturligvis været dejligere og smukkere end alle de andre og
hende havde fortælleren et særligt godt øje til.
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Sammensætningen af gruppen.
Når folk spurgte os om, hvad det var for nogle sange vi arbejdede med, og som vi kaldte
for shanties, så kunne vi henvise til en af de bedst kendte shanties, og som de allerfleste
mennesker kender nemlig:” What shall we do with the drunken sailor”.
Styrmand Knud Winther havde en rigtig god stemme til at kunne være shantymand, altså
forsanger. Han overtalte et par fuldbefarne matroser med volumen og med gode stemmer
nemlig Henning Jørgensen og Harry Poulsen til at være med til at danne et shantykor og
dermed synge med på omkvædene. De var begge ansat i Driftområde Storebælts
personalefunktion.
Lidt musik skulle der også til, og jeg selv blev som den første overtalt til at møde frem
med harmonikaen. En guitarist fandt vi også, og dermed var vi så småt i gang.
Driftområde Storebælt stillede beredvilligt øvelokaler til vores disposition, dog først
efter almindelig kontortid.
Guitaristen faldt imidlertid hurtigt fra, da han syntes, at vi bredte os over for mange
tonearter, som han ikke var vandt til at spille i.
Harmonikaen alene fyldte ikke nok, og vi lagde hovederne i blød for at finde noget mere
musik
Violinisten Christian Dragsbæk havde taget mig under sine vinger, da jeg begyndte at
spille til folkedans. Han var en meget tålmodig lærer og hjalp mig godt i gang.
Når vi stillede op til dans, og vi blev bedt om at spille til en dans, som vi ikke var
forberedt på, så spurgte han mig diskret, om jeg kunne spille den
Hvis jeg sagde, at jeg ikke kendte den melodi, så erklærede Christian uden videre
diskussions: ”Den Spiller vi ikke”, skønt han havde spillet den mange gange før. Jo, han
var i sandhed solidarisk.

Billedet: Christian Dragsbæk og jeg ved en sæsonafslutning.
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Da Christian Dragsbæk holdt op med at spille til folkedans, blev han afløst af Erling
Hansen, som var en meget erfaren violinist, som havde spillet til folkedans i mange år.
Jeg lovede at kontakte Erling Hansen, som jeg lejlighedsvis havde spillet sammen med
til folkedans, og som jeg derfor vidste var en meget dygtig violinist.
Når Erling følte, at nu gik det rigtig godt for mig med at spille den melodi, vi var i gang
med, så begyndte han at sætte ekstra pynt på melodien. Det skete i form af ekstra krøller
triller og improvisationer.
Jeg syntes, at det var pragtfuldt, men danserne var ikke altid lige glade for Erlings leg
med tonerne, for så kunne det ind imellem knibe med at høre melodien, som jo var det
vigtigste for dem og deres dans. Men jeg var begejstret, når Erling rigtig foldede sig ud.
Da jeg forelagde ham vores projektet med at indspille en række sømandsshanties, så var
han ikke umiddelbart meget begejstret, for han havde allerede selv gang i så mange
andre projekter, at det kneb med tiden. Ved at presse ham en hel del, lovede han dog at
hjælpe os, men han pointerede, at hans andre forehavender lå noget højere i hans
prioritetsrækkefølge end at hjælpe os.
Erling viste sig at være den helt rigtige for vores gruppe. Dels havde han en god
sangstemme, og så mestrede han også ud over violinen både mandolin og banjo til
perfektion.
Vores ambitioner var høje, og vi syntes stadig, at vores underlægningsmusik var lidt
tynd, så Erling Hansen foreslog, at vi kontaktede Helge Arildsø og Jens Albert Nielsen,
som var kendte i det lokale musikmiljø. Begge kunne synge, og de spillede også begge
to på guitar. Jens Albert spillede endda på en helt speciel 12 strenget guitar, der ved de
mange strenge gav lyden endnu mere fylde end en traditionel guitar. På den måde fik
både sangen og musikken den fylde, som vi efterlyste.
Begge fattede straks stor interesse for projektet og specielt gik Helge ind i sagen og
søgte forbindelser via internettet både med andre internationale aktører og med at finde
sange til vores repertoire.
I det hele taget viste Helge sig at blive den store dynamo for vores projekt. Han havde en
rigtig god udstråling, der fik sangene ud over scenekanten. Stemmen var helt perfekt, og
så sang han et overordentligt godt engelsk helt uden dansk accent.
På den tid, som sangene handlede om og om bord i de meget store sejlskibe, var
besætningerne meget sammensatte af mange forskellige landes søfolk, derfor var
hovedsproget om bord som regel engelsk og langt de fleste shanties var derfor affattet på
dette sprog.
Vi opdagede hurtigt, at der på det tidspunkt ikke var andre i Danmark, der beskæftigede
sig med at synge de gamle shanties.
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Vi syntes nok næsten fra starten, at Knud`s ambition om at indspille et kassettebånd med
salg for øje havde været meget højt sat, men nu begyndte det alligevel at ligne noget.

Billedet: Bare et smukt sejlskib med reduceret sejlføring på grund af hårdt vejr.

Gruppen bestod nu af fire sangere og tre musikere. Fire søfolk og tre pædagoger. Der var
nok ikke ret mange skibe, selv blandt de største sejlskibe, der kunne mønstre så stort et
skibsorkester og kor, så vi skilte os på den måde ud fra de mange andre udenlandske
grupper, der beskæftigede sig med disse gamle sømandssange.

Træningssamlinger.
Vi øvede mindst én gang om ugen. Undertiden samledes vi en lørdag eller søndag
morgen medbringende en pose morgenbrød, en pose kaffe, en Gammel Dansk, og en god
spolebåndoptager.
Vi afprøvede hver især vores stemmelejer til brug for flerstemmig sang, og så øvede vi
ellers til ud på eftermiddagen. Vi indspillede på bånd, lyttede og prøvede igen, indtil vi
mente at have et brugbart resultat.

Den første offentlige optræden.
Vores første officielle optræden fandt sted midt i maj måned 1994 på Tårnborg
Parkhotel. DSB holdt et seniormøde om rederiets ældrepolitik. Øjnene var skarpt rettet
mod den kendsgerning, at overfarten ville lukke ved ibrugtagning af Storebæltsbroen.
Efter mødet fremgik det af DSB´s personaleblad, at gruppens højrystede Danmarkspremiere havde høstet et stort og velfortjent bifald, og at en god del af de professionelle
søfolk blandt tilhørerne havde brummet godt med på de kraftfulde shanties.
Som det fremgår af nedenstående billede, så havde DSB sponsoreret uniformslignende
tøj til vores optræden. Det var de tre pædagoger imidlertid ikke meget for, men i dagens
anledning indvilligede de dog i sidste ende i at acceptere påklædningen.
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Vi var egentlig tæt på at ramme den irske klang i vores musik, men vi manglede jo lige
den markante høje fløjtelyd.

Billedet fra vores Danmarkspremiere:
Fra venstre Jens Albert Nielsen, Erling Hansen, Erling Østergård, Knud Winther, Helge Arildsø,
Harry Poulsen og Henning Jørgensen.

Det problem kunne gruppens pædagoger hjælpe med, idet de kendte endnu en pædagog
ved navn Torben Heegård, som var en formidabel fløjtespiller på tværfløjte.
Når lyden skulle være helt rigtig, så skulle han spille på en pennywhistle, altså en meget
billig lille blikfløjte, der kun kunne spille i en enkelt toneart eller to, men det
altafgørende ved den var, at den havde en helt speciel lyd.
Det viste sig senere, at når Torben skulle bruge en enkelt fløjte, så måtte han ofte købe ti
for at være nogenlunde sikker på, at blot en enkelt af dem stemte helt med Torbens fine
musikalske øre.
Torben ville gerne være med i gruppen, og med ham fik vi vores endelige sound. Vores
musikalske sammensætning og lyd mindede nu nærmest om irsk folkemusik, idet
instrumenteringen bestod af: violin, banjo, mandolin, fløjte, 12 strenget guitar og
harmonika.

Navnet Forebitters.
Inden vi gik i studierne for at indspille vores første shanties, var vi enige om, at vi måtte
have et mundret navn. Vi lagde hovederne i blød og forskellige forslag kom på bordet og
blev drøftet. Hvem der foreslog, at vi skulle kalde os Forebitters husker jeg ikke, men da
det kom frem, og betydningen blev forklaret, var alle enige om, at her havde vi fundet
det rigtige navn.
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Den første betalte optræden.
Vores første optræden, hvor vi fik betaling var et arrangement for Dansk Navigatørforening på Hotel Koldingfjord, hvor man afholdt et møde for foreningens udenrigssejlere.
Mødet havde over 200 deltagere, og sidste punkt på dagsordenen en lørdag aften var, at
vi skulle underholde med nogle af de shanties, som vi hidtil havde nået at indøve.
Efter mødet udtalte nogle af deltagerne, at det bedste ved det møde havde været Shantygruppen Forebitters optræden.
I foreningens blad skrev man i måneden efter vores optræden: ”Deres optræden kunne
nærmest betegnes som en stormende succes. Da sidste nummer var spillet blev gruppen
hyldet med stående og taktfast bifald. Succesen kunne måles dagen efter på antallet af
hæse stemmer”.

Indspilning af ”Strike The Bell”.
Vi var i studiet tre dage sidst i september 1994, og vi blev lovet, at vores udgivelse
kunne være femme hos os i løbet af oktober måned.
Der blev gjort et meget stort forarbejde med at skaffe sponsorer til vores første
indspilning. Da vi gik i studiet regnede vi med at kunne afsætte op mod 2.000 eksemplarer af kassettebånd og CD`er. Det var vi på forhånd overordentlig godt tilfredse med.

Billedet: Forebitters fotograferet på tidspunktet, hvor vi indspillede vores første CD.

Sammen med vores CD havde vi udgivet et flot illustreret hæfte i A4 format med
teksterne til alle vore shanties, så det var muligt for vores publikum at synge med
undervejs.Hæftet havde helt samme forside som ”Strike the bell”. Se bilag G.
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Præsentation for pressen.
Vores første indspilning af de gamle shanties skulle præsenteres for verdenspressen ved
en reception om bord på intercityfærgen Prins Joachim den 6. december 1994.
Overfartschef Niel Munk, der sammen med færgens kaptajn Bent Larsen var blandt de
største sponsorer, fortalte kort om baggrunden for de gamle shantier. Han havde selv en
professionel uddannelse som sømand bag sig og satte måske netop derfor stor pris på det
initiativ, som Forebitters havde udvist.
Under et let traktement blev der spillet nogle numre fra CD en, og i forbindelse hermed
gav vi også en forsmag på nogle af vores livenumre.

Optræden i lokalt TV.
Efter vores præsentation for offentligheden og for pressen om bord på Prins Joachim
blev vi inviteret til at spille på regionalt TV i Næstved. Man havde gjort rigtig meget ud
af at præsentere os i de rette maritime omgivelser med rindende vand og tovværk. Vi
syntes selv, at vi gjorde det ganske godt i udsendelsen.

Pausesignal.
Umiddelbart efter udgivelsen af vores første CD ”Strike the Bell” kunne man være
heldig at høre numre herfra, når man ringede til generaldirektoratet for DSB. Når der var
venetetid, så spillede og sang vi lystigt, indtil der kom en ledig medarbejder på linjen og
afbrød os.

Vores kostume.
Vi kendte jo alle til historierne om Peder Most fra Svendborg. Den rødhårede friske
dreng med de klare blå øjne. Han var kernesund og rask, han var kvik, og han var altid i
godt humør. Hans brede godmodigt smil, gjorde ham vellidt om bord.

Billedet: Peder Most som dæksdreng eller jungmand.
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Han gik typisk klædt i en blåstribet bomuldstrøje med forskelligt farvede lapper på
ærmerne. Over tid er der nok sket en vis sammenblanding mellem Peder og hans gode
ven Frits, der til sine lyse sommerbukser var iført en flot stråhat.

Billede: En rigtig Peder Most dreng.

I historierne indgik fortællinger om storme, der var mytteri om bord, og der var kampe
med indfødte vilde. Spænding, drama og dejlig underholdning for store drenge.
Med tanke på Peder Most Garden fra Svndborg følte vi os i vore ”høje” alder stadig
inspireret af historierne, selv om ingen af os, hverken med hensyn til korpus eller alder,
kunne sammenligne os med de friske unge svendborgdrenge, så syntes vi dog alligevel,
at vi var i en slags broderalliance med dem.
Som ovenfor beskrevet, så vidste vi jo trods alt godt, at vi ikke på nogen måde lignede
vores unge idealer fra Peder Most garden.
Men ideen om, at vi ville kunne skelnes fra de andre shantigrupper gennem et ensartet
kostume med store hatte og stribede trøjer, holdt vi dog fasst i.
Nogen i gruppen kendte til folk, der kunne fremstille flotte filthatte og andre kendte til
folk, der gerne ville fremstille bluser i stribet stof.
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Billedet. Forebitters i vores kendte kostume.

Inden længe havde vi fået det kendte kustume, med de meget store sorte hatte og de
stribede trøjer, der gjorde os nemt genkendelige rundt omkring, hvor vi optrådte.

Knud Vinthers udtræden
I forbindelse md nogle økonomiske uoverensstemmelser valgte Knud Winther i april
måned 1995 at melde sig ud af Forebitters med øjeblikkelig virkning.

Krigsveteraner 2. verdenskrig.
I anledning af de danske krigssejleres 50 års jubilæum, blev vi inviteret til at synge ved
den store fest, der blev holdt om bord på færgen Sjælland, som dengang var beliggende
ved Langelinjekajen i København.
Under festen skulle også den meget kendte sangtrio Swing Sisters bestående af Kirsten
Vaupel, Kirsten Siggård og Lise-Lotte Norup underholde. De var en meget kendt trio på
det tidspunkt og jeg undrede mig over, at disse kendte skuespillere og operasangere
kunne tage til takke med de meget beskedne fysiske rammer, der blev stillet til deres
rådighed om bord på færgen.

Skagen festival 1995.
Forebitters befandt sig helt nede på bunden af hierarkiet, hvad angår deltagelse i de store
danske folkemusikfestivaller. Det var derfor en stor ære for os at blive inviteret til at
deltage i Skagenfestivalen 1995.
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Festivalen foregik midt på sommeren, så vi inviterede vores koner med på turen. Nogle
boede på campingpladsen, men for Aases og mit vedkommende, der havde været lidt
sent ude med at sørge for logi, så endte det med, at jeg kom i forbindelse med en
fiskerkone i Skagen, der kunne leje os et værelse for et par dage.
Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forestillet mig, men da fiskerkonen kom ud og tog
imod os på trappen, så viste det sig at være en lille mørkhåret og langhåret, slank sag på
vel 30 år og 50 kilo iført en mørkerød bikini bestående af tre af de mindste lommetørklæder, man kunne tænke sig.

Billedet: Programmets forside.

Øjnene var nok ved at trille ud af hovedet på mig, da jeg så værtinden, men værelset,
som vi lejede, var et af børnenes værelser, og det var helt OK.
Vi besøgte naturligvis de store maleriudstillinger med MichaelogAnna Ancher, og fik
sammen med min søster Birgit og min svoger Tom lov til at spise vores frokost på en
hvidmalet bænk i husets store have.

Sussi og Leo.
Lige så aktuelt var et besøg på værtshuset Skansen, hvor den meget berømte duo Sussi
og Leo holdt til. Han spillede på harmonika, og hun på basguitar.

Billedet: Susie og Leo

De spillede på et rigtig traditionelt værtshus med tomme ølflasker her og der og
allevegne. Der kan stilles spørgsmålstegn ved parrets musikalske kunnen, men at de

121

kunne engagere deres publikum og skabe en god stemning på værtshuset, hersker der
ingen tvivl om.
Helt specielt, når de gav et af deres topnumre ”Who the fuck is Alice”, så var der høj
stemning, og alle sang med på omkvædet.

Vanddag i Korsør Havn 1995.
En årlig tilbagevendende begivenhed i Korsør var afholdelse af Vanddagen i havneområdet, hvor et stort antal lokale foreninger, firmaer og institutioner, som havde et vist
tilknytningsforhold til havnen viste deres kunnen.

Billedet: Helge Arildsø i sit es som vores uforlignelige shantyman om bord på Fulton. Bag ham ses vores
eminente fløjtespiller Torben Heegaard.

Arrangementet blev holdt sidst i august måned, og det blev begunstiget af det flotteste
sommervejr med højt solskin og dejlig varme.
Naturligvis skulle Forebitters, med vores meget fornemme høje lokale status, også vise
flaget og vores kunnen ved denne lejlighed.

122

Billedet: Fulton for fulde sejl. Skibet sås ofte i Korsør og måtte naturligvis også deltage ved dette arrangement.

Vi stillede op om bord på Fulton, der i dagens festlige anledning lå fortøjet ved
fæstningskajen.
Som vi snart var blevet vandt til det, så kom mange af vores efterhånden store skare af
fans for at høre os give nogle af vores mest populære numre.

Waterstad Maritim Festival 1995. (Rotterdam).
Vi var også blevet inviteret til at spille ved ovenstående musikfestival, der foregik i
Rotterdam Openlucht Binnenvaartmuseum.
Museet indeholdt gammelt materiel til lastning og losning af skibe, så som primitive små
kraner på gummihjul, gamle mindre lastskibe, hvoraf den hollandske skibstype kuffen
var repræsenteret.

Skibstypen kuf.
En kuf var en fladbundet hollandsk skibstype, beregnet til at sejle på lavt vand. Mest
karakteristisk ved skibstypen var vel dens meget brede bov, der ikke spidsede til i
stævnen, som ellers alle andre skibstyper gjorde. Den havde stort set sin fulde bredde
helt fra forstavn til agterstavn. Den lignede vel nærmest en bull dog.
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x
Billedet: Kuffen Mette Chathrine bygget på Fanø i 1835. Det ene sværd, som ikke er sat, ses på skibssiden
lodret over krydset.

Det andet helt specielle ved skibstypen var, at den var forsynet med sværd på begge
sider for at formindske afdriften, Når sværdet var sænket ned stak det flere fod neden for
bunden på det lille skib.

Museumshavnen.
Havneområdet var anlagt i et cirkulært område med havnebassiner og med en række
værtshuse og restaurationer rundt langs havnekajerne.
Vi skulle spille seks eller syv planlagte steder i den gamle havn både lørdag og søndag.
Det hele virkede ikke så nøje planlagt og egentlig nok lidt tilfældigt.
Vi fulgte planen så godt, som vi kunne og begyndte på den første restaurant, der stod på
vores liste. Vi skulle spille en halv times tid hvert sted. Videre til dagens næste punkt. Vi
fik hurtigt etableret et fast publikum, der fulgte med os, når vi skiftede fra det ene
spillested til det næste, og halen blev længere for hvert sted, vi spillede. Det var vi meget
smigrede over.
På et tidspunkt forvildede vi os ind på en restaurant, hvor der ikke var truffet forberedelser til at modtage så stor en shantygruppe med samt hele vores efterhånden lange
hale af fans. Men personalet løste hurtigt problemet. Der var i modsætning til de andre
steder ikke stille noget forstærkeranlæg op, men vi klarede os godt akustisk i det
forholdsvis lille lokale. Folk sad meget tæt og stemningen blev rigtig god.
Det viste sig senere, at netop dette værtshus ikke indgik i planlægningen af steder, der
skulle have vores besøg. Vi var bare gået lidt vild i programmet. Krofatter protesterede
ikke over pludseligt at få besøg af så mange uventede gæster, og vi hørte ingen senere
bebrejdelser fra festivalledelsen.
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A cappella.
Når vi ikke selv spillede, så ville vi også gerne en lille tur i byen. Maden fik vi med i
vores engagement, men når det var overstået, kunne det være en dejlig afveksling at
falde ind på et tilfældigt sted for at få os en enkelt øl eller to.
Når vi selv havde fået slukket den værste tørst, og der var faldet lidt ro over os, og vi
mærkede, at der var en god stemning på værtshuset, så kunne vi finde på at rejse os og
sammen synge en af vores a cappella sange, altså flerstemmige sange uden musikledsagelse.
Det vakte altid glæde, satte stemningen i vejret i værtshuset og resulterede altid i, at
krofatter serverede mindst en og ofte flere omgange til os bestående af en dram med en
tilhørende øl.

Sejlads med slæbebåd.
Dagen efter blev vi bedt om at gå om bord i en stor gammel slæbebåd, hvor der var
rigget et højttaleranlæg op til os på agterdækket. Slæbebåden sejlede herefter ind i et
område med kajer omkring, hvor folk så kunne stå inde på kajen og høre os spille og
synge.
Efter måske en halv times forløb sejlede båden ind i et andet dokområde og så
fremdeles. Det var anderledes, og vi havde det sjovt med det.
Dagens program sluttede begge dage ved femtiden om eftermiddagen, hvorefter vi selv
kunne disponere vores tid.

Den danske Sømandskirke.
Uden for programmet blev vi kontaktet af Den danske sømandskirke i Rotterdam og
spurgt, om vi ville underholde i fællesstuen om aftenen. Efterhånden var vi kun tre
søfolk tilbage i gruppen, og vi havde alle, mens vi sejlede på langfart, nydt rigtig godt af
sømandskirkens ydelser rundt omkring i verden, og vi ville gerne yde en indsats som
tak.
Nogle af pædagogerne, som ikke rigtig kendte til, hvad sømandskirken stod for, var
måske knap så begejstrede, men vi overtalte dem, og det blev til en rigtig hyggelig aften
sammen med de søfolk, som kirken havde kunnet nå at underrette om vores optræden.

Jordomrejse med familien.
Jens Albert valgte sidst på sommeren 1995 og indtil april måned 1996 at tage på en
meget lang planlagt jordomrejse sammen med sin familie
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Turen gik til det fjerne Østen og inkluderede ophold undervejs i følgende eksotiske
lande: Thailand, Malaysia, Singapore, Bali. Herfra gik det til Australien, New Zealand
og Tahiti, inden turen sluttede af med en togrejse fra vest mod øst i USA.
Det var 8 spændende måneder, både for Forebitters, men også for den lille familie. Gennem Jens Alberts mange rejsebreve, der beskrev de mange fremmedartede oplevelser
undervejs, blev vi i Forebitters holdt grundigt orienteret om turens forløb.
I Jens Alberts fravær var vi så heldige, at Bob Schultze kunne træde ind både med sang,
med guitarspil og med sit gode humør.Da Jens Albert vendte tilbage efter sin lange ferie,
fortsatte Bob som medlem af Forebitters.

Shantifestival i Krakow Polen, 1996.
Til trods for, at byen Krakow ligger tæt på bjergene og langt fra havet, så stod byen for
at skulle afvikle den 15. internationale Shanty Song Festival i perioden 23. – 25 februar
1996.
Ifølge deres egen beskrivelse blev denne festival af det lokale publikum og af deltagerne
betragtet som en af de største og mest autentiske shantyfestivals i Europa. Vi var derfor
rigtig glade for sammen med op mod 30 andre shantygrupper at blive inviteret med til at
deltage i dette års festival.

Billedet: Mit identitetskort fra Krakow.

Det var problematisk, om vi overhovedet kunne komme med til festivalen, fordi
arrangørerne ikke havde mulighed for at dække vores transportomkostninger, men med
stor velvilje fra den danske afdeling af det polske flyselskab LOT (Polskie Linie
Lotnicze),der gav os meget store rabatter på vores flybilletter, så kunne vi selv betale der
resterende beløb.
Vi skulle flyve til Warzawa, hvorfra vi ville blive hentet i bil af arrangørerne.
Af årsager, som jeg ikke kender, måtte vi flyve til Stockholm for mellemlanding. Ud af
flyet for at vente i over en time, inden rejsen kunne fortsætte. Helge sørgede for at
underrette vore venner i Warszawa, som jo holdt og ventede på at fragte os videre med
bil mod Krakow
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Billedet: Bilturen på 294 kmeller 4 timer og 29 minutters biltransport.

Vi fandt hurtigt vores værtsfolk i lufthavnen. Som ovenfor nævnt, så skulle de
transportere os de sidste næsten 300 kilometer til Krakow. Instrumenter og bagage blev
læsset over på den medbragte trailer, og vi drog afsted.
Foran os havde vi en biltur på over tre en halv time, inden vi nåede vores hotel ved fire
tiden om morgenen. Det var en lang tur, og det føltes også sådan.
Da vi endelig nåede frem til Krakow blev vi indlogeret på et lille pænt hotel, hvor vi
straks gik på hovedet til køjs og sov som sten indtil næste morgen.

Billedet: Vores logi under turen til Krakow.

Straks næste morgen efter morgenmaden skulle vi lige røre stemmerne og instrumen
terne. Harmonikaen havde ikke haft godt af den lange tur på traileren. Vejene i Polen var
på det tidspunkt meget ujævne og dårligt vedligeholdte, så traileren havde danset lidt vel
rigeligt der bag ved bilen.
Hvorom alting er, så var harmonikaens basside helt ude af funktion, og det lød nærmest,
som om jeg trykkede på alle knapperne på én gang, når jeg trak i bælgen.

127

Nu var gode råd jo dyre. Vi skulle give koncert allerede om eftermiddagen. For at kunne
finde ud af, hvad der var galt, var jeg nødt til at løsne bælgen fra bassiden, så jeg kunne
se, om der var en fysisk fejl inde i bælgen. Til den opgave havde jeg brug for noget der
lignede en knibtang eller en bidetang og en skruetrækker.
Men hvad hedder disse simple redskaber lige på polsk. Med fagter og gebærder lykkedes
det dog til sidst for mig at finde det rette værktøj. Med bælgen åben, kunne jeg ved
selvsyn konstatere, at det blot drejede sig om, at en af tonestokkene på bassiden havde
rystet sig løs, og lå og raslede rundt inde i bælgen.
Da den igen kom på plads og blev skruet fast, virkede instrumentet, som det skulle. Stres
niveauet hos mig faldt også igen til normalt leje, og vi gjorde os klar til dagens første
koncert om eftermiddagen.
Siden den oplevelse medbringer jeg altid diverse tænger og skruetrækkere i en lomme i
min nodetaske.

Koncerter.
Fredag skulle det stort anlagte og professionelt styrede arrangement startes op ved en
præsentation af alle deltagende bands på scenen.
Ved alle koncertsteder var der opstillet store og professionelt styrede musikanlæg, hvor
vi før koncerterne stillede op til lydprøve til sikring af, at der var fuld kontrol af hvert
instrument og sanger fra den allerførste til den sidste strofe i koncerten.
Vores koncerter i Krakow blev givet på store scener med plads til op til 2.000
mennesker. Vores fornemmelse blev også, at vi havde et godt fat i publikum og fik fin
respons for vores optræden.
Allerede ved denne første koncert mødte der 1.500 tilhørere, for det meste helt unge
mennesker, frem og gav fra starten festivalen fuld fart fest og farver.
Først på lørdagen havde vi en dejlig bustur ud til byen Novy Targ, som ligger tæt på
skisportsstedet Zakopane i det sydlige Polen. Koncerten her blev en stor succes. Så stor,
at vi blev inviteret til at komme igen senere på året for at give endnu nogle koncerter,
hvor honoraret skulle være et par ugers ferieophold i et smukt beliggende sommerhus i
bjergene. Tilbuddet blev aldrig fulgt op af os, så den sommerferie har vi stadig til gode.

Afslutningskoncerten.
Ved den afsluttende koncert lørdag var alle de 2.000 pladser i den store sal allerede
udsolgt på forhånd. Koncerten begyndte sidst på eftermiddagen med optræden af andre
af de ca. 25 grupper, der var med på festivalen, og den fortsatte til langt ud på aften og
nat. Stemningen i salen steg gradvist, og det oplevedes nærmest som at træde ind i en
heksekedel på det tidspunkt, hvor Forebitters lidt over midnat skulle optræde.
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Ved Forebitters tilsynekomst på scenen i vores karakteristiske kostume med de stribede
trøjer og de store bredskyggede hatte kulminerede stemningen, og jeg tror, at samtlige
2.000 mennesker i salen hoppede, dansede og sang med på teksterne. Det var en meget
stærk oplevelse, som jeg ror, at ingen af os nogensinde vil glemme.
Ved afslutning af koncerten var der en officiel afslutningsceremoni, hvor der blev sagt
mange, mange ord på polsk, som ingen af os i grupperne forstod ret meget af, men
undervejs syntes vi nok, at navnet Forebitters forekom mere end blot en enkelt gang.
Da talen langt om meget længe sluttede, blev vi kaldt på scenen og fik overrakt prisen
for ”Professionel og autentisk fremførelse af de gamle sømandssange”. Prisen blev
overrakt i overværelse af 2.000 mennesker, og den bestod af en ikke særligt pæn
udskåret træfigur.
Uanset præmiens lidet attråværdige udseende, følte vi os meget beærede over på en af
vores første internationale optrædener at få en sådan æresbevisning.
Prisen blev overrakt i overværelse af 2.000 mennesker, og den bestod af en skibsklokke i
messing med inskriptionen ”Shanty 96”. Hertil en ikke særligt pæn udskåret træfigur.
Ingen af os var særligt interesserede i at få hverken klokken eller figuren, så jeg tror, at
det endte med, at Helge forbarmede sig og lovede at opbevare præmien, når vi kom
hjem.

Afskedskoncert.
Dagen efter den store officielle afslutningskoncertaltså søndag formiddag lige før
middag skulle vi spille den sidste koncert på turen. Polen var et meget katolsk land, og
vi regnede ikke med, at der ville møde ret mange mennesker frem til vores koncert her
lige midt i kirketiden. Vi havde nærmest betragtet det som en mulighed for at afprøve
nogle af de numre, som vi var i gang med at indøve til vores kommende CD.
Vi havde regnet med, at der kom nogle få endnu søvndrukne rester af publikum fra
dagen før, men umiddelbart før koncerten skulle begynde, så vrimlede det bare ind i
salen.
Det var ikke den samme sal, som vi havde brugt til den officielle afslutningskoncert,
men den var stor og med sæder, der rejste sig meget stejlt opad fra gulvet. Efterhånden
som publikum mødte talstærkt frem blev alle løse stole på gulvet foran scenen fjernet for
at give plads til et dansende publikum.
Dette var altså ikke en prøvekoncert, og vi byttede i al hast vores forberedte reportiere
ud med de sange, som vi godt vidste, var publikums favoritter.
Denne formiddagskoncert blev også en af mange gode oplevelser fra denne tur, men vi
måtte nærmest afbryde den før tid, fordi vi skulle nå vores fly i Warshawa. Vi nåede det,
men, vi var meget brugte, da vi satte os ind i flyet for at kunne sove i flyet på hele turen
hjemover.
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Det havde været en dejlig og lærerig oplevelse for Forebitters at besøge Krakows
15.internationale Shantyfestival.Under vores ophold var vi blevet meget populære, og
publikum stod nærmest i kø for at få vores autografer.

Jezioarak Shanties Meeeting 96.
Fra den 19. til den 21 Juli 1996 skulle der være endnu en shantifestival i Polen, som vi
blev inviteret til at deltage i.
Den skulle foregå i byen Ilawa, som var beliggende ved søen Jeziorak, der var enaf de
største søer i Polen. For min egen del, så vidste jeg ikke på forhånd, hvor i Polen denne
by lå.

Billedet: Placering af byen Ilawa på landkortet.

Vi havde haft tid til – og mulighed for at tilrettelægge vores sommerferie på en måde, så
vi alle havde mulighed for at deltage i turen.
Da alt således var på plads, lejede vi en lille bus, som vi lige netop kunne være i sammen
med vores instrumenter.
Vi tog glade og forventningsfulde afsted til København, hvorfra vi havde reserveret
plads på en natafgang om bord på en af Polferries færger. Den skulle ankomme til den
polske by Swinoujscie næste morgen.
Vi kom hurtigt på plads i vores to mandskamre, foretog vores indkøb af cigaretter og
spiritus i færgens supermarked, og begav os derefter op i færgens barområde, hvor et
orkeste på 4 – 5 medlemmer underholdt sammen med en sangerinde.
Det var ren luksus. Allerede dengang var de fleste af sådanne små restaurationsorkestre
herhjemme af hensyn til lønomkostningerne blevet erstattet af en enkelt mand og et
keaboard med indbygget rytme.
Vi nød den gode musik, sangene og den internationale atmosfære.
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I løbet af aftenen gled der vel,også en enkelt whisky eller to ned, inden vi gik til køjs,
men vi holdt hele tiden igen med de våde varer, fordi alle var bevidste om, at vi skulle
køre langt i bil, næsten 500 km. dagen efter.
Efter et solidt morgenmåltid gik turen videre ud på de polske landeveje. På et tidspunkt
husker jeg, at vi så en stor lastbil med trailer, som havde haft lidt for travlt rundt i et
skarpt sving, og nu lå han altså der med en væltet bil og i tusindvis af brædder, der var
spredt over et ganske stort område.
Vi var på forhånd blevert advaret om ikke at stoppe op for at hjælpe til ved færdselsuheld, idet der ofte kunne være tale om, at uheldet var arrangeret alene med henblik på at
få turister til at standse op for at hjælpe, hvorefter disse hjælpere kunne risikere at blive
overfaldet og berøvet alle deres værdigenstande som pas og penge. Vi slap dogfor at
møde at møde fingerede færdselsuheld.

Skift af udstødningsrør og lydpotte.
Turen østover forløb til at begynde med helt planmæssigt. Dog begyndte bilen imidlertid
at frembringe mere larm fra udstødningssystemet, end vi syntes om. Først på eftermiddagen blev larmen endnu langt værre, og vi begyndte at se os om efter noget bymæssig
bebyggelse, hvor vi kunne forvente at finde et autoværksted.
Det lykkedes at finde en meget lille by med et autoværksted på størrelse med en
almindelig dansk garage. Midt i værkstedet var der en grav, så man kunne arbejde under
bilen, men her var ingen hydraulisk lift.
Mekanikeren, der nærmest glinsede af olie fra top til tå, behøvede ikke meget anden
forklaring end den lyd, som bilen frembragte, for at finde årsagen til vores besøg. Han
havde ikke noget reservedelslager men tilkendegav, at han kunne finde en passende
reservedel på en ophuggerplads i nærheden.
Mens han hentede, hvad han skulle bruge, tog vi instrumenterne frem og begyndte at øve
os på nogle af vores numre. Tilhørerne var ikke lang tid om at indfinden sig. Det var
først og fremmest kvarterets børn og nogle af de hjemmegående husmødre. De smilede
og så glade ud, så jeg tror de nød at lytte til os.
Mekanikeren kom tilbage med nogle brugte reservedele, monterede dem på bussen og
fik en betaling, der var væsentlig højere, end han selv forlangte, fordi vi var glade for at
få udstødningen lavet, og fordi vi syntes, at hans krævede betaling var alt for lav.

Politikontrol.
Turen fortsatte lidt forsinket, men vi var stadig i højt humør og måske også i lidt for høj
fart, for pludselig konstaterede vi, at der var en politibil med to betjente lige i hælene på
os, og de gjorde tegn til, at de gerne ville tale med os.
Vi havde nok skyndt os lidt mere end politiet syntes om, og nu skulle vi betale en stor
fartsbøde. Beløbet husker jeg ikke, men det lykkedes for os at få potitibetjenten til at
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beholde bødehæftet i lommen imod, at han fik et passende stort kontant beløb uden
kvitering.
Beløbet kunne de to betjente så dele og putte i deres egne lommer. Bagefter talte vi
meget om, at det nok var, hvad de havde regnet med fra starten, da de så en vestligt
registreret bil. Vi var rige, og her var der nok gode penge at hente.
Vi nåede frem i god behold og i god tid og blev indlogeret i et lidt koldt og klamt hus
med mange flere værelser end dem, som vi skulle bruge.
Vores lejede bus kunne vi ikke uden videre blot parkere på gaden, som vi ville have
gjort herhjemme. Vi fandt en stor plads indhegnet med ståltrådsnet. Ved åbningen ind til
pladsen sad en gammel mand med en stor shäferhund og holdt vagt. Vi betalte ham et
mindre beløb og overlod ansvaret for bilen til ham.
Vi indtog vores måltider på et lille hotel, hvor serveringsdamerne var klædt på som for
mange år siden derhjemme. Sorte kjoler et fint lille kridhvidt pynteforklæde og en lille
hvid, stivet kappe på hovedet.
Senere konstaterede vi, at om søndagen opbyggedes der på en meget stor plads tæt på
vores hotel små stande, hvor man handlede med brugte reservedele til deres for det
meste gamle og noget nedslidte personbiler.

Koncerter.
Vi spillede et par gange på byens torv og endnu et par gange på en restaurant, der var
meget smukt beliggende lige ned til den store sø, som måske var årsagen til, at man
overhovedet kunne finde på at holde en shantyfestival her inde i landet.
Hovedkoncerten fandt sted i et meget stort udendørs amfiteater med plads til flere
tusinde mennesker. Om formiddagen indledte man med at alle grupper skulle møde op
til lydprøver.
Lydfolkene virkede meget professionelle, og de havde under koncerten deres meget
store mikserpulte stående oppe midt blandt publikum og kunne dermed sørge for at
publikum under hele koncerten fik det allerbedste lydbillede.
Jeg har ikke optegnelser, der viser, hvor mange tilskuere, der var under vores koncert
med det var virkeligt mange, og jeg tror lige så mange og måske flere end på vores første
store koncert i Krakow.

Afslutningsaften.
Efter afslutningen på den store scene kørte vi tilbage til hotellet, hvor vi fandt ud af, at
nogle af de andre grupper havde tændt bål oppe i en nærliggende skov og hyggede sig
med at spille og synge for hinanden.
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Vi sluttede os selvfølgeligt til selskabet, og bidrog med at give nogle af vores
bravurnumre. Festen varede ved til længe efter, at det var blevet mørk nat. Bare så
hyggeligt.

Korsør Lohals overfarten.
Sejladsen på ruten havde været indstillet i et par år efter at man i 1994 havde opgivet at
få en god økonomi på overfarten.
Nu havde DSB, vore store sponsor, besluttet sig for at genåbne ruten med indsættelse af
færgen Tranekær.
Det skete under stor festivitas den 1.maj 1996 med deltagelse af prominente gæster med
lensgrevinden og borgmesteren i spidsen fulgt af rederichef og overfartschef fra DSB.
Der var skolebørn med dannebrogsflag, og der var underholdning med musik af
forskellig art på kajerne i Korsør og i Lohals.

Billedet: Tranekær for udgående fra Korsør.

Når der var tale om en søværts begivenhed, så måtte Forebitters også nødvendigvis
deltage i løjerne. Det gjorde vi. Vi spillede og sang i begge havne og vi underholdt om
bord på færgen begge veje.

Medborgerhuset fejrer sit 15 års jubilæum.
Et af vore foretrukne spillesteder i Korsør var Stoppestedet i Medborgerhuset. De ville
nu i forbindelse med kulturugen fejre deres 15 års jubilæum og afholde en koncert med
os som hovedattraktion.
For en pris af 35.- kr. ville der, ud over underholdning af Forebitters, blive serveret en
gang skipperlabskovs. Hvad ellers. Man anbefalede at reservere plads på forhånd.
Lokalet var stuvende fuldt af vores store skare af lokale fans. De grinede af vores jokes,
og de sang med på vores sange, som de jo alle kendte til i forvejen.
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Forebitters seneste udgivelser med mig på harmonikaen.
It´s our sailing time.
Først idecember måned 1996 havde vi premiere på udgivelsen af vores nye CD med
titlen ”It`s our sailing time”. Den var indspillet i studiet Studie Farmen ved Holbæk.
Officielt skete det på en eftermiddagstur over Storebælt med en af intercityfærgerne, jeg
husker ikke hvilken. Om aftenen samme dag spillede vi i Medborgerhuset til en entrepris på 40.- kr. men så fulgte der traditionen tro også en gang skipperlabskovs med i
købet.
I omtalen af CD en lød blandt andet: ”Den nye udgivelse viser, at Forebitters har
udviklet sig musikalsk som vokalt, hvor á capellanumre står som et af gruppens
særkender”. Det var flotte ord. Se bilag H.

Absolut Korsør.1996.
I løbet af året havde Aages Radio taget initiativ til og forestået det store praktiske
forberedende arbejde med at aftale tid for indspilninger med 11 af de bands, som på
daværende tidspunkt var aktuelle i byens musikliv.
Forebitters var selvfølgelig med i den gruppe af orkestre, som skulle med på den CD,
som skulle være slutmålet med anstrengelserne. Vores bidrag kom til at udgøre
numrene: Fiddlers green, Albertina og Roseanna.
De to første sange havde vi ikke udgivet tidligere, og den sidstnævnte sang var altid
vores afslutningsnummer, når vi spillede koncerter. Se bilag I.

Albertina.
Vi blev undertiden bebrejdet, at vi sang for lidt på dansk. Men selv om vi ledte efter bare
en enkelt dansk shantysang, så lykkedes det os ikke at finde en brugbar sang med dansk
tekst.
Til gengæld fandt vi den dejlige svenske sang om briggen ”Albertina”. En sang om at
være lastet med øl og brændevin. Om det var derfor, at hun strandede til sidst i sangen,
det ved jeg ikke, men en medvirkende årsag, kunne måske være nærliggende.
Albertina endte med at forlise, selv om omkvædet til alle versene var, at hun skulle
pumpes læns.
Igen forbavsede Helges eminente sprogøre mig. Det var tilsyneladende helt uden
problemer for Helge at synge på et, for mine ører, fejlfrit svensk.
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Korsør Havn fejrer sit 200 års jubilæum.
I forbindelse med fejringen af Korsør Havns 200 års jubilæum i dagene 22 – 24 august
1997 blev det besluttet, at man ville benytte lejligheden til at afvikle landets første
internationale Shantyfestival.

Forebitters, og især vores shantyman Helge Arildsø, var i høj grad foregangsmand og
initiativtager med gode forbindelser til kommunens folk, der jo skulle hjælpe med at
skaffe den nødvendige økonomi.
Med baggrund i det bekendtskab og venskab, som gruppen Forebitters efterhånden
havde oparbejdet både lokalt og rundt om i Europa, var det muligt at få et antal af disse
andre shantygrupper til hver især til at gøre denne vores første internationale Shanty
Festival i Korsør til en succes.
Det lykkedes os at få tilsagn om, at der ville komme 12 – 14 shantygrupper fra Danmark,
Polen, Holland, Australien, USA, Estland og Storbritannien.
Over festivalens to dage ville der blive spillet og sunget shanties i to telte på
havneområdet.

Rocky River Bush Band.
Specielt et af de andre deltagende bands, imponerede mig rigtig meget, og det var
gruppen fra Australien. Den hed ”Rocky River Bush Band”.
Som vi i Forebitters musikalsk var lidt utraditionelt opbygget med vores mange
instrumenter, så gjaldt det også for dette band. De havde nemlig i nogle af deres numre
fundet plads til et meget usædvanligt instrument nemlig en didgeridoo.
Navnet lyder måske lidt uartigt, men det var det nu ikke. Instrumentet var et måske 1½
meter langt stykke af en gren fra et eukalyptustræ, som en speciel myreart havde
udhulet, og som Australiens oprindelige folk kaldet aboriginals havde lært sig at spille
på.
Instrumentet frembragte nogle helt specielle meget dybe toner, men det mest
imponerende ved musikeren var, at musikeren hele tiden under sit spil trækker vejret
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igennem næsen, så han kunne spille i timevis, uden blot én eneste gang at afbryde tonen
for at trække vejret. Om det lyder kønt, kan diskuteres, men at det var fascinerende at se
og høre på, kan for mit vedkommende ikke diskuteres.

Billedet: En didgeridoo fra Australien.

Vi var meget heldige med vejret. Der var solskin og varme på kajerne, så der blev solgt
store mængder af dejligt kølende fadøl. Det var faktisk dette salg, der var beregnet at
skulle holde underskuddet nede.

Lørdag aften.
Lørdag aften startede de berømte danske folkemusikere ”De gyldne løver” med sange og
melodier, som alle mennesker i hele landet kendte og kunne synge med på. Og det
gjorde Korsoranerne så.
Forebitters erobrede scenen ved midnatstid. At vi var kendte og populære i byen vidste
vi godt, men den modtagelse, vi fik, da vi gik på scenen, overrumplede os nok en hel del,
og den beskrivelse, som man kunne læse i Sjællands Tidende dagen efter, var nok lidt
lokalt farvet, men den lød direkte citeret:” Det store telt ved Havnepladsen var noget nær
ved at vælte omkuld af begejstring, da lokale ”Forebitters” indtog scenen ved
midnatstid”.
Afskedssangen ”Bye, Bye my Roseanna”, sang og spillede vi først alene. Efterhånden
fik vi tilslutning fra alle de andre deltagende grupper, som lidt efter lidt kom på scenen
og sang sammen med os.
Der opstod en dejlig stemning på denne varme sommeraften i det store telt, og folk kom
op på stolene og på bordene, hvor de fandt deres lighterne frem og rakte armene så højt
op, som hver især nu kunne nå, mens de tændte lightere svajede og publikum nynnede
med på denne dejlige shanty.
Det var festligt og måske også en smule højtideligt og rørende.
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En gentagelse.
For os, der havde været medvirkende og aktive hele tiden, havde det været et brag af en
fest, så stor, at man året efter igen gerne ville arrangere endnu en international Shantyfestival.
Til understøttelse af denne ide gav Korsør Kommune tilsagn om, at man de næste to år
igen ville yde støtte til en lignende festival med henblik på, at sådanne årlige Shantyfestivaler fremover skulle kunne afvikles uden tilskud fra kommunen.Som lovet
afvikledes shantyfestivalen igen allerede året efter i 1998. Det skete i området ved
Marinaen, og det blev endnu en succes.
Året efter i 1999 rykkede man festivalen til Storebæltshallen. Her svigtede tilskuerne, så
det blev sidste gang for Shantyfestivaler i Korsør.De tre shantyfestivaler nåede at
markere sig som et initiativ, som korsoranere stadigvæk taler positivt om.

Kieler Woche.
Dette arrangement blev afholdt hvert år sidst i juni måned. Det var en meget stor
sejlsportsbegivenhed, og der indgik en parade af store historiske sejlskibe.
Der kom sædvanligvis mere end 3 millioner gæster til festivalen, så det var en oplagt
lejlighed til at præsentere musik, der relaterede sig til netop dette publikum. Med dette
formål var vi blevet inviteret til at præsentere vores fortolkning af de gamle sea shanties.
Det var virkelig meget sang og musik, der blev fremført på havnefrontens store og små
scener, men det meste blev fremført af meget store typiske tyske mandssangkor med op
til 40 – 50 medlemmer i flotte kostumer med to til tre store tyskstemte Hohner harmonikaer med meget vibrato. Man kender måske lyden bedre fra den franske musettemusik.

Billedet: Capstan Shanty Chor Et typisk tysk sømandskor med en dejlig galionsfigur i forgrunden. Dejligt at
høre på

Korene var fantastiks dygtige både til at synge og til at spille. De havde stor fylde, og de
sang i flere stemmer. I mine ører dejlig, dejlig musik, der spredte livsglæde og humør,
og det var rigtig godt, men det havde intet med de gamle sømands shanties at gøre.
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I det selskab udgjorde vi det, som man kunne kalde et nicheprodukt med vores
fremførelse af de oprindelige shanties, som blev brugt om bord til lettelse af arbejdet i de
store gamle sejlførende skibe.Så overlod vi det meget gerne til de store kor at servere
den mere romantiske type sømandsmusik, som efter mine begreber nærmere stammede
fra og hørte hjemme i havnefrontens værtshusmiljø.

Shanty Festival i Langesund, Norge. Juni 98
Vi var blevet inviteret til at deltage i ovenstående traditionelle shantyfestival i dagene 5.
til 7. juni 1998 Det takkede vi ja til og begav os ud på en dejlig tur op gennem
skærgården på den sydvestlige del af Sverige og det sidste stykke gennem den norske
skærgård.

Billedet: København Langesund.

Det var alene på grund af den dejlige natur her midt om sommeren en dejlig oplevelse,
hvor jeg lærte, at de røde pølser i Sverige serveres sammen med kartoffelmos.
Vi var ude for, at en kiosk var løbet tør for denne del af pølseretten. Et øjeblik sagde de
og kom frem med en stor pose med et gulligt pulver. Det blev hældt i en stor røremaskine sammen med vand og smør. Rumle, rumle, rumle, og i løbet af kort tid var man
klar med en kæmpe mængde kartoffelmos til vores bestilte røde pølser. Det var ikke så
godt, som hos mor derhjemme, men vi var sultne, så det gled dog ned.

Turene over oceanerne.
I sejlskibenes storhedstid sejlede de store sejlskibe ind til Langesund for at proviantere
og afvente gunstige vindforhold til de forestående lange rejser over Atlanterhavet, som
de typisk skulle ud på.
Med den baggrund havde byens store kor bestående af mere end 40 medlemmer og med
navnet ”Langesunds Mandssangforening” over en årrække og med års mellemrum
arrangeret en shanty festival.
Meningen var, at vi skulle spille 4 – 5 gange rundt omkring på byens udpegede
spillesteder. Vi blev taget godt imod, og havde, som vi havde prøvet det før i Holland,
en række trofaste proselytter, der fulgte os fra sted til sted.
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Kebab.
På den samme tur lærte jeg at spise kebab. En ret som jeg hidtil var gået langt uden om,
men på de andre medlemmers anbefalinger, måtte jeg overgive mig og erkende, at det
faktisk smagte rigtig godt.

Billedet: Kebab.

Risør sept. 1998.
Risør havde fra gammel tid været hjemsted for over 100 store sejlskibe og mere end
1000 sømænd. Byen havde været Norges sjette største søfartsby og et af Norges skibs
skibsbygningscntre.

Billedet: Vejen fra Langesund til Risør.

Der er ingen tvivl om, at byen har skullet forsyne de mange sejlskibe med proviant, og
der må også have været en stor udskiftning af besætningsmedlemmer, inden man gik ud
på de lange ture over oceanerne.

Sømandsskolen i Frederikshavn.
Byen var beliggende
iggende i den del af Norge, som blev betegnet som Sørlandet.
Det gav mig straks associationer til min tid på Sømandsskolen i Frederikshavn, hvor vi
havde besøg af det norske skoleskib fuldriggeren ved navn Sørlandet.
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Vi blev inviteret om bord i hold, og vi måbede over hvor høje masterne var, og over de
kummerlige forhold, der var for eleverne på banjerne under dækket. Her spiste man og
her sov man på frivagterne i hængekøjer, man selv havde syet.

Billedet: Det norske skoleskib Sørlandet.

På dækket kunne vi se, at eleverne var beskæftiget med at lave vedligeholdelsesarbejder
på skibets rig. De reparerede sejl, de splejsede i tre – og firslået tovværk, de beklædte
stålwirer, og de tjærede de færdige beklædninger.
De udførte det arbejde i praksis, som vi sad oppe på skolens riggerloft og prøvede på at
lære. Det var en stor oplevelse for mig at se arbejderne udført i praksis om bord på et
stort gammelt sejlskib.

Shantyfestival i Risør.
Noget helt særligt ved denne festival var, at man samlede alle de optrædende grupper på
en åben plads efter morgenmaden.
Her sang vi fællessang og gjorde gymnastiske øvelser med en dygtig norsk shantyman
som leder både af sangen og af gymnastikken. Vejret var dejligt, og det var en rigtig god
start på dagens program.
Vi spillede 5 koncerter rundt omkring på de aftalte spillesteder, og der var god
opbakning til os såvel på de udendørs scener midt på dagen og måske især på hotellerne
i de sene aftentimer, hvor vi rigtig kunne få publikum med os.
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Billedet: En af de tilbageværende smukke gamle svaner fra Risør.

Vi havde igen haft en dejlig oplevelse ikke mindst på grund af køreturen derop og hjem
igen igennem den meget smukke natur både i Norge og i Sverige.

Andre arrangementer.
Ud over de ovenfor nævnte og beskrevne shanty festivals spillede Forebitters med
mellemrum og ind imellem også til andre arrangementer som private fester og til firmaarrangementer.
Vi spillede som regel en times tid under middagen og overlod så den videre
underholdning og musikken til den efterfølgende dans til en enkelt keyboardspiller.
På den måde kunne vi som regel være tilbage i Korsør til almindelig borgerlig sengetid,
hvilket passede os rigtig godt.

Seneste udgivelse.
Den seneste udgivelse, som jeg medvirkede i var en Cd med titlen:” Folk Music from
Denmark 1998”. Blandt årets mange udgivelser af dansk folkemusik var vores CD ”It´s
our sailing time” kommet med på et udvalg af årets 20 bedste danske folkemusikudgivelser med nummeret Sailors Farewell. Se bilag J.
Hvem der købte, og hvor mange der blev solgt, ved jeg ikke, men at vores Cd kom med i
så fornemt et selskab, synes jeg var godt gået.
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Generelt om Forebitters.
Når jeg tænker tilbage til tiden, mens jeg var medlem af gruppen, så kan det godt undre,
hvor godt vi befandt os i hinandens selskab. Dette til trods af vores meget forskelligartede baggrunde.
Politisk var det mit indtryk, at de andre var socialt, altså rødt orienterede, og jeg var
nærmest borgerligt altså blåt orienteret. Når talen undertiden kom ind på politiske
spørgsmål, så holdt jeg blot en meget lav profil, dette dog med en enkelt undtagelse.
Jeg tror at det var på en af vores ture til Polen, hvor Erling Hansen og jeg som
sædvanligt skulle bo sammen i en etagekøjeseng.
Vi var begge blevet godt og vel selskabeligt overrislede og kom ved sengetid, langt over
midnat, ind på et politisk spørgsmål, hvor vi var meget uenige.
Jeg lå i underkøjen, og jeg ved ikke, hvor mange gange Erling kravlede ned på gulvet fra
den øverste køje. Her nede på gulvet kunne han bedre se direkte på mig, mens han med
høj stemmeføring, fagter, gebærder og stampen i gulvet understregede sine argumenter
og sine synspunkter.
Når han havde fyret sin slutreplik af, kravlede han omstændeligt op i overkøjen igen, han
havde jo nok et overskud af kilo, der skulle med i samme omgang. På den måde fik han
oven i købet lidt ekstra motion i den anledning. Når han igen havde lagt sig vel til rette
under dynen, så udfordrede jeg ham igen, og han måtte igen tage turen hele vejen ned på
gulvet.
Hvor mange gange han gentog denne omstændelige manøvre, husker jeg ikke. Selv var
jeg jo nok heller ikke alt for rationel i mine betragtninger og registreringer.
Forestillingen stod på i lang tid og foregik undertiden temmelig højrøstet.
Dagen efter var vi igen de fineste venner, og vi indlod os aldrig senere i politiske
diskussioner.
På vores undertiden meget lange bilture var der aldrig optræk til drikkeri eller
uenigheder. Vi fik en øl undervejs, men ellers kunne vi finde på at bruge tiden på at
indøve vores stemmer til vores a cappella sange, og en lille lur undervejs kunne det også
blive til.
For Jens Albert gik utroligt meget tid med at læse dagens aviser. Jeg tror, at han læste
hver evig eneste stavelse i alle de aviser, som det var lykkedes for ham at få fat på.
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Forstærkeranlæg.
Selv om vi i Forebitters optrådte ved rigtig mange musikarrangementer både herhjemme
og i udlandet, så var der aldrig mange penge i det. Ud over at betale vores rejseomkostninger, havde vi ikke noget videre økonomisk udbytte af vores forholdsvis store succes.
Vi ejede derfor ikke selv et forstærkeranlæg og måtte låne os frem. Det skete ved, at
vores fløjtespiller Torben Heegårds skole var så venlige at låne os deres fine anlæg
imod, at vi en gang om året stillede os til rådighed og spillede en aften for skolens
elever, hvilket for os var en overordentlig favorabel måde at klare denne problemstilling
på.
Til vores arrangementer mødte vi altid op i god tid. Tiden brugte vi til at stille vores
lånte forstærkeranlæg op og tune det ind. Det skete ved, at et af gruppens medlemmer
gik rundt i lokalet og bedømte lyden. Vi skruede op og ned for de enkelte medlemmer,
indtil det skønnedes, at balancen imellem instrumenter og sangere var i orden.
Allerede under det første nummer skete det næsten uvægerligt, at nogen af dem, der stod
nærmest ved betjeningspanelet til forstærkeranlægget følte sig foranlediget til at skrue
lidt ekstra op for sig selv, måske kunne naboen også lige netop nå sin volumenknap.
På trods af dette var mit indtryk, at vores lyd opfyldte publikums forventninger og for
det meste nød vores udfoldelser og ofte sang med på sangene.
Det var nok heller ikke problemstilling omkring forstærkeranlæg, der kendetegnede
brugen af de gamle sange i sejlskibenes storhedstid, hvor en hylende orkan og den
tilsvarende sø på det nærmeste har gjort det umuligt at høre sangene. Det er tvivlsomt
om de overhovedet blev brugt i meget dårligt vejr

Billedet. En rigtig galionsfigur.

Generelt mener jeg, at vi var ret gode til at komme ud over scenekanten, og det skyldtes
først og fremmest, at vores faste shantyman Helge Arildsø allerede fra det første
nummer fangede publikum ind. Vi gjorde alle vores bedste, men han var trods alt fores
frontfigur, vores galionsfigur.
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Der var aldrig tvivl om, at den flotte unge smilende mand med det store, lyse, krøllede
hår gik lige ind i hjerterne hos alle de kvindelige tilhørere. Han havde en tydelig og god
tenor. Hertil havde han en udtalelse af det engelske sprog, som de flest af sangene blev
sunget på, der var helt eminent.
Senere da vi sang ”Mein Vader” på plattysk eller hollandsk, så kunne han også det. Jeg
tror, at han havde aner fra det område.

Vulkanalarm.
Henning og Harry var et par friske fyre at rejse sammen med. De kendte hinanden rigtig
godt og kunne tillade sig ting over for hinanden. De gjorde ofte gensidigt lidt grin med
hinanden på en godmodig måde.
Jeg husker en episode, hvor vi alle var indlogeret på en stor fælles sovesal. Det var lige
før, vi skulle til køjs. Vi stod i smågrupper og snakkede.
Jeg tror nok, at det var Henning, der allerede havde lagt sig på sin køje kun iført
underhylere. Hans veludviklede bare mave var frit til skue. Han lå rigtig der på ryggen
og hyggede sig med en smøg. Der lå han altså på ryggen med armene ned langs siden og
med en tændt cigaret i hånden.
Harry havde i nogen tid iagttaget fænomenet lidt på afstand og set det sådan lidt fra
siden. Pludseligt råbte han: ”Pas på, pas på, det ulmer, og der stiger sku røg op fra
krateret i vulkanens centrum, og om lidt begynder den sku nok også at udspy både aske
og glødende lava”.

Aases sygdom og død.
Aase havde gennem lang tid haft problemer med en for lav blodprocent. Hun havde med
mellemrum fået medicin for det, men det blev efterhånden værre. Hun følte sig træt og
uoplagt. En nøjere undersøgelse over alt for lang tid viste, at hun havde kræft i
tyktarmen.
Hun gennemgik en stor operation, som hun umiddelbart kom godt igennem, men det
viste sig snart, at man ikke havde fået det hele fjernet, og efter et ca. et år døde hun den
15-01-1999 af sygdommen.
Aase blev begravet fra Tårnborg kirke, hvor præsten stod for en meget smuk ceremoni,
og hvor Erling Hansen stillede sig op ved siden af kisten og spillede et stykke solomusik
på sin violin, som han havde skrevet til en af sine forældres begravelse. Det var utroligt
smukt og rørende.
Senere sang Forebitters den gamle shanty ”Sailors Farewell” som en sidste hilsen. Det
var også meget, meget smukt, og jeg skylder Forebitters en stor, varm tak for denne
smukke afsked med min kone gennem 37 år.
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Min udtræden af Forebitters.
Under Aases sygdom var jeg, meget mod min vilje, ikke længere så aktiv i gruppen, som
jeg tidligere havde været. Jeg måtte selvfølgelig først og fremmest støtte Aase så godt,
som jeg kunne.
Umiddelbart efter Aases død og begravelse havde jeg truffet min beslutning og mødte
frem til en øveaften med en pose bajere og meddelte gruppen, at jeg ikke længere følte,
at jeg kunne trække ordentligt med på hamlen, når vi skulle forny vores repertoire og
lave nye arrangementer, og derfor ville jeg gerne overlade min plads i gruppen til en
anden.
Det havde været en meget stor oplevelse for mig med min stærkt begrænsede musikalske
formåen at deltage sammen med gruppens andre og meget dygtige medlemmer, men i
dag føler jeg stadig, at det var det rigtige tidspunkt for mig at træde ud af gruppen.

Forebitters seneste arrangementer.
Gruppens videre engagementer vil jeg overlade til andre at beskrive og standse min
beretning her. Jeg mindes med glæde denne dejlige tid med de mange, mange timer med
store, glade og festlige oplevelser med sang og musik, som jeg har haft sammen med
medlemmerne i gruppen Forebitters, næsten helt frem til indgangen af det nye årtusinde.
PS:
Forebitters nåede at indspille yderligere 2 CD`er, inden de helt opløstes omkring
år 2009.
Helge Arildsø, Jens Albert Nielsen og produceren Niels Martinussen fortsatte
nogle år som Helge Arildsø Trio.
Helge Arildsø, Erling Hansen, og Niels Martinussen døde i årene 2012-2014.
Jens Albert Nielsen, Bob Schulze og Torben Heegaard viderefører her i 2016 med
orkestret NOR Forebitters`s maritime musiktradition.

Lokalhistorisk Arkiv
Til ”Lokalhistorisk Arkiv” i Korsør har jeg indleveret en tekst, der i store træk følger den
tekst, som du lige har læst her, men sammen med fortællingen findes også en bilagssamling på ikke mindre end 110 styk arkivmateriale som omtaler i pressen, reklamer,
programmer mm.

145

Tilbage til hovedberetningen.
Undskyld afbrydelsen med sang og musik. Nu vender jeg tilbage til den egentlige
beretning om mit arbejdsliv.

Flytning til Dampfærgevej 10.
Rederiet, der sammen med det øvrige DSB, havde haft til huse i den gamle kasserne
beliggende på adressen Sølvgade 40 i København siden 1927, skulle med virkning fra
august måned 1995 flyttes til sin nye adresse på Dampfærgevej 10 beliggende i den
gamle Frihavn.
Dervar hverken damp eller færger på Dampfærgevej, der ligger i Søndre Frihavn. Det
var et af Københavns mest attraktive havneområder med gamle renoverede pakhuse, og
masser af atmosfære. Man har Langelinie og Kastellet i den ene retning, og Østerport
St.med en gåafstand på ganske få minutter i den anden. Den imponerende ejendom med
udhuggede stenrelieffer og klassik rund lampe over indgangspartiet ligger lige ned til
Amerikakajen.
Inden for indgangsdøren, som var lavet af massivt egetræ, mødte man den ældste
elevator, som jeg har set. Den var opbygget i et stålskelet med dobbelte indgangsdøre, en
dør til elevatorskakten og inden for den en dør til elevatorstolen.

Billedet: En elevator, der ligner den, som jeg forsøger at beskrive.

Først åbnede man døren ind i skakten.Så åbnede man ind til stolen, gik ind i stolen,
lukkede den yderste tremmedør til skakten, lukkede døren i stolen og bestilte den etage,
som man ville op til.
Både stolen og skakten var delvis åbne, så man kunne se, hvem der færdedes på trappen
undervejs op eller ned. Der var god tid til at se sig om, for elevatoren var meget langsom
og rederiet lå på 3. sal.
På 3. sal kom man ind i moderne indrettede kontorlokaler, som jeg senere vil beskrive.
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Ny rederichef. Jens Stephensen.1996.
Sidst på året 1995 skiftede rederiet igen ledelse. Den nye chef hed Jens Stephensen. Han
fik titel af administrerende direktør for DSB REDERI A/S. Han var uddannet
civilingeniør og kom fra en stilling som direktør på B & W skibsværft. Sammen med
ham kom vores nye personaledirektør, Peder Berndt, der var uddannet navigatør.
Dermed blev rederiet endelig ledet af folk med forstand på skibe og på søfolk. Det viste
sig imidlertid også hurtigt, at de havde nogle markante og kontante holdninger.
Den nye chefs første hilsen til personalet, måske især med adresse til tjenestemændene,
der havde været i rederiet i mange år, var: ”Velkommen ude i samfundet”. Efter den nye
chefs holdning havde vi åbenbart gået og hygget os inde i vores egen lille lukkede
verden, men nu skulle der andre boller på suppen.
Set med de mange tjenestemænds øjne, der stadig udgjorde den største og bærende del af
det sejlende personale, havde den nye direktør nogle meget markante synspunkter i
retning af, at vi fremover skulle konkurrere hårdere med private selskaber og på deres
præmisser.
Med henvisning til den snarlige lukning af færgeoverfarten på Storebælt, så havde han
erfaret fra skibsværftet B & W, hvor han tidligere havde været administrerende direktør
og fra brobisserne på Storebælt, at folk godt kunne gå med en fyreseddel i lommen og
alligevel stadig være aktive og producere på fuld kraft.
Det var noget af en udmelding til alle os tryghedshungrende tjenestemænd. Hans
holdninger til ledelsen af rederiet var, at der skulle rationaliseres på alle områder, og at
han hverken havde psyke eller tålmodighed til i længere tid at leve med forhold, der
hæmmede virksomheden.
Overenskomsterne i rederiet skulle ligne andre rederiers. Var det også en antydning af,
at vi som tjenestemænd var for dyre og besværlige i forhold til personale, der var ansat
på overenskomst.
Han udtalte ved sin tiltræden, at det kunne være, at rederiet om ti år ikke havde et eneste
skib, men bare sad og samlede trådene i de alliancer, som det indgik i.En sådan
udmelding skabte ikke ligefrem tanker om en lysende fremtid i dette rederi hos den
sejlende del af personalet.
Jeg ved ikkehelt, hvad rederichefen havde bedt skibsinspektøren om at gøre, men han,
skibsinspektøren, sagde senere til mig: ”Meget kan rederiet få mig til, men lyve, det vil
jeg ikke”.
Om det var holdninger som disse, der fik skibsinspektør A C Langer til at tage sin afsked
fra rederiet og tage imod et tilbud om at blive forstander på vores tidligere fælles
arbejdsplads Sømandshøjskolen i Svendborg ved jeg ikke, men måske har det en været
medvirkende årsag.
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Dansk Politi Aktionsstyrken.
Igennem snart mange år havde jeg haft et virkeligt godt samarbejde med Rigspolitichefens Aktionsstyrke. Styrken kan vel til en vis grad sammenlignes med Hærens
Jægerkorps og Søværnets Frømandskorps. Det drejede sig om specielt udtagne og
trænede politifolk. Virkeligt barske og veltrænede mennesker, der var 100 % opsatte på
at løse den foreliggende opgave.
Første gang mødte vi hinanden i forbindelse med afholdelse af en øvelse, mens jeg var
overstyrmand om bord på Prinsesse Benedikte. Færgen var i lange perioder oplagt ved
Fæstningskajen i Korsør.
Vi blændede alle koøjer under dækket og forudsatte, at vi var blevet kapret af terrorister.
Jeg beundrede allerede dengang, hvor godt styrken forberedte sig på opgaven. De fik
udleveret tegninger over færgen og planlagde omhyggeligt hver eneste detalje, inden de
gik i aktion.
Dengang kan jeg huske, at jeg tænkte, at netop denne forberedende fase var urimeligt
lang, men senere har jeg måttet erkende, at netop denne gode forberedelse var
forudsætningen for et vellykket resultat i sidste ende.
Jeg ved ikke hvorfor det blev os, om bord på Kraka, der blev udset til at deltage i
aktionsstyrkens årlige store øvelse, der involverede en kapring af en af storebæltsoverfartens færger.
Det havde naturligvis at gøre med, at vi rutinemæssigt var oplagt på bestemte perioder i
forbindelse med weekender.

Øvelser med politiets aktionsstyrke.
Sidst på sommeren hvert år blev vi kontaktet af Rigspolitiets aktionsgruppe, om vi
kunne deltage i deres store årlige øvelse, der involverede kapringen af en storebæltsfærge.
Det ville vi gerne og af uransagelige årsager, så blev det altid Kraka, der skulle deltage i
øvelserne.
Rigspolitichefens aktionsstyrke holdt på det tidspunkt altid en øvelse, der strakte sig
over 3 – 4 dage og mundede ud i en praktisk øvelse, der indbefattede generobringen af
en kapret storebæltsfærge.
Første gang vi deltog i øvelsen lå vi fortøjet ved oplæggermolen i Halsskov. Dagene
inden den egentlige øvelse kom flyvevåbnet med deres meget store Sikorsky – S 61
redningshelikopter for at indøve indflyvningen til færgen. Jeg overværede indøvningen
og var ret imponeret over at se, hvor stor helikopteren egentlig var, når den hang der
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meget larmende lige over hovedet på os og stank af flyverbenzin (det lugtede nærmest
som petroleum).
Jeg stod på et tidspunkt på platformen ved den styrbords redningsbåd og måtte gribe fat i
et gelænder for ikke at blive blæst ned fra platformen.
Man kunne tydeligt se, hvor opmærksom 2. piloten var på, hvor tæt helikopterens store
roter kom på vores høje piskeantenner om bord. Man foretog mange indflyvninger og de
forløb alle fint.
På dagen for øvelsen kom først en bølge af hærens meget små grønne observationshelikoptere. Man kunne høre dem længe, inden man kunne få øje på den, idet de fløj
ganske få meter over vandoverfladen.

Billedet: Let observationshelikopter AS – 550 Fennecy.

Når de havde meldt ind, hvad de havde observeret kom et par af Søværnets lidt større
smukke mørkeblå Aluette helikoptere med det tydelige anker på siden.

Billedet: Søværnets lidt feminine franske Aluette helikopter.

Denne mindre helikopter havde i det daglige til opgave at deltage i søværts
eftersøgninger, søredninger, søopmålinger og fiskeriinspektioner.
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Det var tydeligt, at de to første grupper af helikoptere alene havde observationsopgaver
og ikke skulle deltage aktivt i at ”redde” færgen, men nu kom så til sidst flyvevåbnets
meget store Sikorsky redningshelikoptere ind over færgen.
De skulle sætte mandskab om bord. Først egentlige kampklædte politifolk med
maskinpistoler. Da de var kommet vel om bord, ankom den næste redningshelikopter
denne gang med hundepatruljer.
Det var tydeligt at se, at nogle af hundepatruljerne havde prøvet det før, og de tog sig
meget af deres hunde, der alle kæmpede en del for at undgå at blive sendt ud i den blå
luft fra helikopteren. Der var monteret en slags ”hank” på ryggen af hundene, som
politimanden kunne holde sin hund i. De rutinerede tog sig tydeligvis meget af deres
elskede hunde og holdt tæt kontakt til den under hele turen ned på øverste bildæk.

Billedert: Sikorsky S – 61 redningshelipopter

De mindre rutinerede politifolk smed trods protester fra hundens side deres hunde ud af
helikopteren og lod den blot hænge der et par meter under dem selv og snurre rundt i
slipstrømmen fra rotoren på helikopteren, indtil de begge landede først hunden og
derefter dens herre i god behold på Krakas øverste bildæk.
Politifolkene angreb broen, der var bevogtet af vores navigatører og de indtrængende
pirater. Efter noget skyderi med løst krudt og brug af nogle enkelte ”håndgranater” var
spillet slut med en rigtig happy end, der medførte, at besætningen igen havde den fulde
kommando over færgen.
Efterfølgende konstaterede vi, at ”kampen” havde medført et større brændt hul i vores
ellers så pæne gulvtæpper på kommandobroen.
Undervejs i de planlagte øvelser var der indlagt hvilepauser, hvor alle politifolk på det
nærmeste sov som sten.
Jeg talte med deres leder af øvelsen Corfiten, som hævdede, at han under en sådan
øvelse over flere døgn blot kunne kommandere sov, så sov de inden for et par minutter.
Til gengæld var de også 100 % vågne igen, så snart han igen kommanderede til aktion.
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Ved efterfølgende øvelser forlod færgen oplæggerpladsen og sejlede rundt i Storebælt
under hele befrielsesaktionen.
Efter snart mange års bekendtskab med denne styrke kunne jeg blot konsratere, af den
blev dygtigere og dygtigere for hvert år der gik. Det var endog meget betryggende at
vide, at vi havde så dygtige folk bag os, såfremt vi skulle komme i en akut situation med
indtrængende pirater.
Vi ville sikkert også kunne bruge en sådan aktionsstyrke i forbindelse med andre former
for katastrofer om bord.

Billedet: To af aktionsstyrkelsens folk i stilling.

Jeg var selv meget glad for og betrygget ved, hvad jeg havde set og erfaret under vores
mangeårige nære samarbejde med denne styrke.

Billedet: Et eksempel på vores årlige udvekslinger af julehilsener
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Leder af rederiets kontrolenhed 1996 -1997.
Søfartsstyrelsen havde været på uanmeldte kontrolbesøg om bord på et par af rederiets
færger, hvor man havde krævet, at der blev afholdt brand- og evakueringsøvelser.
Resultatet havde ikke været det bedste, og man ville nu internt i rederiet oprette sin egen
kontrolenhed til imødegåelse af flere uheldige omtaler i pressen af, at rederiets
sikkerhedsmæssige forhold ikke levede op til myndighedernes krav.
Under min sommerferie havde jeg læst om, at en sådan enhed skulle oprettes, men jeg
havde ikke kommenteret på det. Midt under familiens sædvanlige sommerferieophold
hos min kones familie i Thy blev jeg kontaktet af personaledirektør Peter Berndt og
spurgt, om jeg ville påtage mig opgaven som leder af en sådan enhed.
Selv syntes jeg, at vi om bord på Kraka havde gjort rigtig meget for at overholde alle
krav på dette meget vigtige sikkerhedsmæssige område og følte vel egentlig, at jeg på
den baggrund kunne udføre en sådan opgave på en for rederiet god og positiv måde.
Rederiet håbede, at alene omtalen af, at vi oprettede en sådan enhed, kunne bedre vores
image i gunstig retning på dette vigtige sikkerhedsmæssige felt.
Det blev stillet mig i udsigt, at jeg ville få endnu et tillæg i hyren, der svarede til, hvad
jeg i forvejen fik for min stilling som chefkaptajn.
Kontrolenheden blev officielt oprettet og indsat med virkning fra august måned 1996,
fordi DSB REDERI ønskede at imødegå kritik fra Søfartsstyrelsen og helst komme dem
i forkøbet ved at sørge for orden i eget hus.

Billedet. Mit identitetskort som leder af kontrolenheden blev der aldrig brug for, alle kendte mig på forhånd.

Ud over mig kom enheden til at bestå af følgende medlemmer:
· Maskinchef Knud Skjøtt
· Inspektør Claus Wede
· Skibsassistent Helge Moe.
·
Vi satte os naturligvis sammen for at drøfte, hvorledes vi skulle gribe den store opgave
an. Det lå fra starten helt klart, at vi nok ikke ville blive modtaget med åbne arme alle
steder.
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Bortset fra inspektør Claus Wede var vi andre meget erfarne med afholdelse af den slags
øvelser og vidste præcist, hvad det optimale udbytte kunne være af en vel tilrettelagt og
godt gennemført øvelse.
Vi skulle gerne på længere sigt blive betragtet som en hjælp til skibsledelserne og ikke
som en plageånd, der blot ville kritisere for kritikkens egen skyld. På den anden side var
det også meningen, at vi skulle hjælpe besætningerne til at blive bedre og derved med
god samvittighed kunne imødese et uanmeldt besøg af Søfartsstyrelsen.

Praktisk afvikling af et besøg.
Alle vores besøg var uanmeldte. End ikke overfartens øverste ledelse blev orienteret om
vore besøg, før vi var gået om bord på færgen.
Vi henvendte os direkte hos tjenestegørende skibsfører og aftalte med ham, hvor og
hvornår det passede bedst ind i færgens sejlplan at udføre øvelserne. Se bilag Y. Vi kom
stort set altid ubelejligt, men blev til trods for det altid godt modtaget.
Inden øvelsen gik i gang fordelte vi os rundt om på færgen således:
·
·
·
·

Jeg var på kommandobroen
Knud var i maskinrummet
Helge fulgte røgdykkerne og bådbesætningerne
Claus opholdt sig blandt sikkerhedsbesætningen

Oplægget til enheden var, at alle afholdte kontrolbesøg skulle afsluttes med en samling
af alle deltagere, hvor vi gav en foreløbig mundtlig evaluering af de øvelser, som vi
havde overværet med mulighed for personalet til at stille spørgsmål og få
kontrolenhedens svar.

Billedet: Fra venstre Knud Skøtt, Claus Wede, mig selv. Helge Moe.

Inden vi forlod færgen holdt vi et kort møde med den øverste skibsledelse og gav udtryk
for, hvad de måtte imødese i forbindelse med den skriftlige rapport, der skulle
udfærdiges og sendes til rederiet, til færgens teamledelse og til holdet selv.
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Vi gjorde os efterfølgende stor umage med at skrive en rapport over alle de øvelser, som
vi nåede at overvære. Vi var enige om at arbejde med vores formuleringer, så de endte
med uden tøven at kunne godkendes af hver af kontrolenhedens medlemmer. Det viste
sig at væren en høj målsætning, som det var meget svært at overholde, men vi blev altid
ved, indtil det lykkedes.
I forbindelse med den afsluttende rapport kunne vi med en * og teksten skrevet med
kursivmarkere forhold, der primært skulle følges op på af det sejlende hold, som vi
havde besøgt.
Vi kunne med nummererede punkter sidst i rapporten markere forhold af mere generel
og principiel karakter,som skulle afklares i samarbejde med det koordinerende hold og
evt. med overfartsområdet.
Status for opfyldelse af stjernemarkeringer og krav skulle indgå i den efterfølgende
afrapportering fra færgen til kontrolenheden med angivelse af dato for opfyldelsen.

Omtale i vores personaleblad.
Den efterfølgende tekst er en lettere redigeret udgave af en artikel i vores personaleblad
omhandlende en af vores øvelser om bord på færgen Heimdal.
Journalisten refererer, at hun faktisk undervejs fik lidt sved i hænderne, selv om det kun
var en sikkerhedsøvelse, hun var med til at overvære.
Hun kunne nemt forestille sig, at der kunne opstå panik, hvis situationen havde været
aktuel med 500 passagerer om bord og måske var foregået under dårlige vejrforhold. På
øvelsesdagen var vejret stille, trist og tåget.
For hende stod det lysende klart, hvor vigtigt det var, at besætningen var veltrænet i,
hvad der skulle gøres i faretruende situationer. Ikke mindst, at personalet var i stand til at
bevare roen selv om en katastrofesituation er karakteristisk ved, at udviklingen er
uforudsigelig.
Hendes generelle indtryk var, at personalet under hele øvelsesforløbet spillede deres
roller godt.

Øvelsesoplæg.
Journalisten var sammen med rederiets kontrolenhed om bord på Heimdal for at afholde
en uanmeldt sikkerhedsøvelse. Organisationens medlemmerne fordelte sig forud for
øvelsen bevæbnet med blok og penne til på forhånd aftalte steder om bord, hvorfra de
fulgte øvelsen koncentreret og stort set tavse.
Oplægget til dagens øvelse var, at der var gået ild i en personbil på bildækket. Trods
hurtig og god indsats fra røgdykkerne kunne man ikke få branden under kontrol, og det
endte med, at færgen måtte evakueres.
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Journalistens oplevelser.

Brandalarm.
Brandalarmen var øredøvende høj, og det var vanskeligt at forestille sig, at selv
passagerer i dyb søvn, opslugende omfavnelser (tænkte den kvindelige journalist måske
uartigt her?) eller passagerer optaget i de fjernere kroge af færgen ikke skulle høre den
og reagere.
Der kom hurtigt melding om, at brandhold og røgdykkerhold var samlet på bildækket og
gik i gang med afkøling, mens røgdykkerholdet iførte sig deres udstyr klar til indsats.
Hurtigt efter, at røgdykkerne var blevet sat ind meddelte brandlederen på vogndækket, at
der nu var ild i tre biler, og at det flød over det hele, ilden var ude af kontrol.

Billedet: Færgens røgdykkere lægger skum ud på vogndækket.

Efter journalistens mening kunne det godt sætte gang i adrenalinet, hvis det havde været
virkelighed.

Samling af passagererne.
Med branden ude af kontrol igangsatte man evakueringssignalet som tegn til
besætningen om, at opsamlingsfasen skulle indledes.
Nu ville det blive interessant at se, om skibets ”hyrdehunde” (journalistens beskrivelse
af cateringbesætningen) kunne få ”gennet” samtlige passagerer opad til dækket, hvor
redningsmidlerne befandt sig.
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Det lykkes, og alle passagerer kom faktisk op på øverste dæk. Der var ingen drillerier fra
kontrolenhedens side i den forbindelse.
Undertiden kunne den ellers finde på at hænge bøjler med T- shirts påtrykt ”passager”
op i lumske kroge af færgen.
Cateringpersonalet, som især tog sig af passagererne, skulle fungere som dygtige
hyrdehunde. Det gjaldt lige fra den purunge sommerferieassistent til den erfarne
jubilerende.
Selv om de måske var bange, så skulle de virke myndige og rolige og slå en ring
omkring passagererne, mens de lempede dem fremad. Dels for at få alle med, dels for at
driftsbesætningen bedre kunne holde øje med, at det rette antal passagerer kom i de rette
redningsmidler.

Billedet: En ”passager har gemt sig på et toilet.

Nogle medlemmer af skibets besætning var udset til at skulle agere vanskelige
passagerer. Dem havde de rigtige besætningsmedlemmerne lidt besvær med. ”Nu gør du,
hvad vi siger” var beskeden, da en kvinde pludselig desperat og bebrejdende udbrød:
”Jeg skal bruge et toilet og det skal være NU”
Hun blev ikke mindre insisterende efterhånden som øvelsen skred frem. En anden
kvinde spurgte med begyndende panik i stemmen ” Hvor skal I hen” og trippede efter
den toiletsøgende.
De blev begge venligt men bestemt ført ud i et nærtliggende gangareal, som var
opsamlingssted for passagererne i dette område.
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Skibsføreren.
Undervejs gennem øvelserne talte skibsføreren beroligende om end lidt tøvende i
højttalerne. Han overdrev i hvert fald ikke situationens alvor.
Til gengæld blev det dramatisk, da en gruppe passagerer ventede på nærmere besked i
cafeteriet. Det besætningsmedlem, som havde walkie – talkie kontakt med bildækket,
hvor der ”brændte”, lod ufortrødent apparatet lyde højt og tydeligt ud i rummet med de
forsamlede nervøse ventende passagerer med følgende melding: ” Der sprang lige en til
bil i luften, nu har vi tre ødelagte biler i brand. Det flyder over det hele”.
Det mente journalisten godt kunne sætte adrenalinet i kog, hvis det havde været
virkelighed.
Undervejs lod skibsføreren evakueringssignalet lyde to gange, hvilket var en gang mere,
end der står på rullen. Der opstod lidt forvirring i den forbindelse, men efter øvelsen
forklarede han, at han gjorde det bevidst for at se, hvordan besætningen ville reagere på
noget ureglementeret.
Kontrolenheden knurrede lidt og syntes, at man skulle tage eet trin i raketten ad gangen
og så eventuelt mundtligt gentage og forklare, at der kan ske afvigelser.
Ligegyldigt hvilke retningslinjer, der stod på personalets individuelle sikkerhedskort,
kunne det afviges, hvis skibsføreren vurderede, at medarbejderen skulle gøre noget andet
end det, som vedkommende havde lært udenad i henhold til sit sikkerhedskort, og så
skulle der bare pareres ordre. Skibsførerens ordrer stod aldrig til diskussion.
Kontrolenheden var ikke så begejstret for ”skuespilleriet”, for selv om det giver
pluspoints at have fantasi, at være indlevet og ikke bare haste øvelserne igennem, så
syntes den, at der blev overspillet en smule under dagens øvelser.

Instruktion i brug af redningsmidler.
På øverste bildæk havde et besætningsmedlem, der kunne genkendes på de selvlysende
gulgrønne veste, stillet sig op på en container og viste, hvordan redningsvestene skulle
tages på og i øvrigt fungerede.
Nogle besætningsmedlemmer havde anderledes veste på. De fyldte mindre på kroppen,
fordi medarbejderne f.eks. skulle kunne håndtere grej i forbindelse med klargøring af
redningsbådene.
Netop denne funktion, hvor et besætningsmedlem, som man kender det fra stewardesserne om bord på en flyvemaskine rutinemæssigt demonstrerer brugen af en redningsvest, havde rederiet, da der blev stillet krav om det, besvær med at få opfyldt, idet flere
besætningsmedlemmer hævdede, at de ikke kunne træde frem for mange mennesker og
give den fornødne instruktion.
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Billedet: Et medlem af sikkerhedsbesætningen (tjener) instruerer i brug af redningsvest.

Udskibning med redningsmidler.
Om bord var der tre typer af redningsmidler:
·
·
·

Mindre gummibåde kaldet MOB = Mand Over Bord både
Oppustelige redningsflåder, der kommer til at ligne cirkustelte i udfoldet stand.
Store klassiske motorredningsbåde.

De to MOB både kom først i vandet med to besætningsmedlemmer om bord. Journalisten skrev, at de nærmest blev ”hældt” ned i de helt tætsluttende vand- og varmetætte
overlevelsesdragter. De skulle dels samle eventuelle passagerer op dels være en slags
slæbebåde, der ledte de øvrige redningsflåder bort fra færgen.
De store klassiske motorredningsbåde skulle bruges til opsamling af ældre
gangbesværede, til småbørnsfamilier og til handicappede samt selvfølgelig også til
almindelige passagerer.
Det var kun driftsbesætningen, der var med til udsætning af MOB både og motorredningsbåde.

Afslutning og evaluering af øvelsen.
Ved afslutning af øvelsen kunne det konstateres, at færgen var sunket og at alle
passagerer blev reddet. Besætningen havde herved opnået det vigtigste af alt, når det
gælder katastrofe- og redningssituationer.
Ved den efterfølgende evaluering ledet af kontrolenheden blev der talt lidt om det
dobbelte evakueringssignal. Kontrolenheden spurgte efterfølgende, om der var nogen
spørgsmål. Det kom der ikke ved denne lejlighed.
Journalisten sluttede sine oplevelser her og det kunne konstateres, at hun såvel som
resten at besætning og passagerer blev reddede.
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Afrapportering.
Dagen efter øvelsen satte kontrolenheden sig typisk sammen for at skrive rapport om
den afholdte øvelse. Det var altid spændende at høre, hvad de andre medlemmer af
gruppen havde oplevet. Det kunne undertiden være meget forskelligt, hvorledes de tre
afdelinger dæk, maskine og restauration havde præsteret undervejs.
Den faktiske rapport fra netop dette kontrolbesøg om bord på Heimdal er jeg ikke
længere i besiddelse af, men for at give et indtryk af, hvorledes en sådan rapport kunne
se ud, er vedlagt en tilsvarende rapport fra et besøg om bord på om bord på færgen Ask.
Se bilag K.

Interview med kontrolenhedens leder.
I artiklen var der blevet plads til et interview med mig. Det rumlede i kulissen om
kontrolenhedens fortsatte beståen, men det var mit indtryk, at kontrolenheden ville
fortsætte sit virke under en eller anden form, måske med færre medlemmer, men dens
arbejde havde –desværre- vist sig at være mere påkrævet, end jeg havde forestillet mig.
Det var ikke gjort med, at vi tog ud, så på øvelserne og skrev en rapport. Derfor var det
næppe realistisk, som man først troede, at kontrolenheden kun skulle være en midlertidig
foranstaltning, indtil alt blev bragt på plads.
Som eksempel nævnte jeg, at vi ofte stødte på, at kommunikationen mellem brandlederen og røgdykkerholdene ikke fungerede ordentligt, og det skulle der gøres noget
alvorligt ved.
I interviewet pegede jeg på, at det var særdeles lærerigt at være ude og se, hvordan
kollegaerne gjorde rundt omkring, og at man godt kunne lade nogle medarbejdere indgå
i kontrolenheden i en slags oplæring eller efteruddannelse. Desuden mente jeg, at der jo
var andre områder af sikkerhedsarbejdet at tage fat på. Arbejdsmiljøet kunne være et
godt forslag.

En udenforståendes oplevelser.
For os i kontrolenheden havde det været interessant at høre om, hvad en helt
udenforstående person uden kendskab til færgens organisation men med kendskab til
rederiets interne organisation havde oplevet under afholdelsen af en af vores mange
kontrolbesøg. Vi syntes, at den unge kvindelige journalist havde fanget og beskrevet
situationerne på en god, anderledes, medlevende og interessant måde.

En opfordring fra DFDS.
For snart mange år siden havde jeg sejlet et års tid på ruten København – Oslo med
passagerskibet Kong Olav V. En tid, som jeg stadig mindes med glæde.
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Nu havde rederiet DFDS anmodet os om at få besøg af kontrolenheden for at overvære
og bedømme afholdelsen af en stor øvelse i Oslo havn.
Vores personaledirektør havde haft en glorværdig fortid i dette rederi og ville gerne, at
vi tog imod tilbuddet, som også omfattede ham selv og vores hustruer.
Det lød jo spændende, og vi tog selvfølgelig gerne imod tilbuddet. Mens vi holdt øvelse
om bord, var det meningen, at fruerne skulle på sightseeing i Oslo i personaledirektørens
store bil og med hans frue som guide.

Billedet: Crown of Scandinavia.

Crown of Scandinavia blev oprindeligt bygget til Swed-Link i Malmø til at indsætte i
europæisk som passagerskib. Byggeværftet hed Brodogradevna Industrija og var
beliggende i Split i Kroatien,
Skibet blev afleveret 1994. Samme år blev det solgt til DFDS for indsættelse på ruten
mellem København og Oslo.
Færgen havde plads til 2.136 passagerer og 450 personbiler. Der var i alt 2.026
køjepladser om bord.
Tonnagen var på ca. 35.000 brt. Færgen havde fire hovedmotorer, der i alt ydede ca.
24.000 kW og kunne give den en servicefart på 21,5 knob. Den var 170 m lang og havde
en bredde på 28,2 meter.

Ankomst og ombordstigning.
Vi i kontrolenheden fulgtes ad og ankom derfor samtidigt til kajen, hvor den store hvide
og blå færge hævede sig højt over vore hoveder.
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Om bord stod en repræsentant fra DFDS, vores egen personaledirektør og hans frue samt
skibets kaptajn i fuld ornat for at tage imod os og byde os rigtig hjertelig velkommen om
bord.
Efter at have præsenteret os selv og vores fruer og udvekslet lidt almindeligheder om os
selv og vores hidtidige virke for kontrolenheden blev aftalen, at vi efter at have
installeret os på vores værelser til aftalt tid inden afgang, skulle mødes i kaptajnens salon
for en lille velkomstdrink.
Herefter blev vi ført op til vores logi for de næste par dage. Der var ikke bare tale om
almindelige kamre med dobbeltkøjer. Det var flotte suiter beliggende i skibets VIP
område, hvortil krævedes særligt adgangskort, og suiterne lå selvfølgelig alle helt ude i
borde øverst oppe med den mest pragtfulde udsigt.
I suiten, som var opdelt i en soveafdeling, et baderum og en opholdsstue, var der anbragt
en stor buket med friske blomster, et stort fad med frugt og et næsten lige så stort fad
med slik og chokolade. Sammen med herlighederne var opstillet en flaske dejlig kølig
hvidvin.
At vi var kommet i nogle helt anderledes omgivelser, end vi havde været vant til om
bord på DSB færgerne, var helt oplagt og meget synligt.
Da vi havde fået vores små kufferter pakket ud, gjorde vi os klar til at bevæge os til
kaptajnens salon.
Ankommet her kom der tilkaldt personale og serverede drinks, mens vi gjorde os til
gode i de store dybe stole og sofaer. Opholdet i kaptajnens salon blev kortvarigt, fordi
han hurtigt blev kaldt på broen for afgang.
Vi fulgte som aftalt med op på færgens meget store bro med den helt eksklusive udsigt
over meget store dele af den indre havn i København og ikke mindst var det fantastisk at
kunne betragte Amaliehaven og Amalienborg slotsplads sådan lidt fra oven.
Ud over alt det mest moderne navigationsudstyr, som færgen naturligvis rådede over, så
var noget af det mest iøjnefaldende nok et meget stort papegøjebur i bagbords side af
broen. Ikke nok med buret, men der boede sandelig også en papegøje i buret. Om den
kunne tale fik vi ikke lejlighed til at afprøve.
Ved siden af buret til papegøjen var der på agterkanten af broen fundet plads til et meget
stort sofaarrangement, hvor kaffen var serveret.
Selve afgangen fungerede helt rutinemæssigt i det fine sommervejr. Vejret på hele turen
var meget flot stille og solskin. Vi nød den flotte udsigt op gennem Øresund, indtil vi
havde passeret Kronborg
Da jeg sejlede på ruten for mange år siden spiste alle officerer minus kaptajnen i
officersmessen. Sådan var det ikke længere. Nu gjorde man, som man kender det fra de
store krydstogtslinere, hvor de fineste passagerer bliver inviteret op til kaptajnens bord i
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den store spisesalon. Her sad han og færgens øverste officerer fra dæk og maskine alle
iført deres pæneste uniformer med masser af guld på ærmerne.
Denne aften var det os fra kontrolenheden, der sammen med vores fruer fik æren af at
spise ved kaptajnens bord. Maden var god og vinen var både god og rigelig.

Billedet:
Et af den danske sømands kendemærker Kronborg, som man havde om bagbord på vej ud mod nye
spændende eventyr og om styrbord, når man glædede sig til gensynet med ens kære derhjemme, som man på
det tidspunkt måske ikke havde set i flere år.

Efter maden fik vi lejlighed til at komme en tur rundt om bord for at bese det leben, som
foldede sig ud på sådan en tur. Der var både små barer og dansesaloner. Vi fik nok hver
især en enkelt drink, men var selvfølgelig alle meget opmærksomme på den store
opgave, som vi havde lovet DFDS at udføre den næste dag.

Overnatning.
Om morgenen følte vi det, som om vi have sovet på lagvis af edderdunsdyner næsten
som i eventyret om prinsessen på ærten. I modsætning til hende vågnede vi op og var
helt udsovede og uden blå mærker og ømme punkter.
Morgenmaden var igen et meget stort udvalg af et overdænget English Breakfast. Og
jeg, der sjældent spiser mere end et halvt stykke rugbrød med ost og drikker en kop kaffe
til.
Umiddelbart efter morgenbordet skulle vores fruer på sightseeing i Oslo og nærmeste
omegn, mens vi andre skulle gøre os klar til at igangsætte den store øvelse, så snart
færgen var udlosset.
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På forhånd havde vi bestemt, at en ildebrand skulle opstå i passagerapteringen dybt nede
i den agterste del af færgen.

Afholdelse af brand- og evakueringsrulle.
Vi fordelte os om bord, som vi plejede ved gennemførslen af vore egne øvelser for på
den måde at få det bedst mulige overblik over, hvad der skete overalt om bord, mens
øvelsen stod på.
Øvelsen blev igangsat ved at trykke et brandtryk ind i en af passagergangene dybt nede i
agterskibet.
Besætningens reaktion kom meget hurtigt, og hvor jeg opholdt mig på broen, kunne jeg
se, at officerer fra cateringafdelingen mønstrede på broen, fandt deres udstyr frem og
stillede sig hen til et stort bord med meget store tegninger over skibet.
Brandstedet blev hurtigt lokaliseret og afmærket på tegningen i området, hvor
brandtrykket var blevet påvirket. Ved meldinger fra personalet og nye markeringer blev
der konstant holdt øje med brandens udbredelse.
Folkene ved bordet sikrede sig, at de havde radiokontakt med deres kollegaer rundt
omkring i skibet, og disse gik straks i gang med at afsøge deres forud bestemte områder
for passagerer. Med fedtstifter blev det tydeligt markeret, hvor langt man var nået med
rømning af passagererne.
Nogle få andre personalekategorier hentede afmærkede tasker på broen mærket med
deres stillingsbetegnelse i henhold til rullerne.
Udstyret bestod af radioer og af beskrivelser af den enkeltes opgaver i begge ruller
omtrent, som vi kendte det fra sikkerhedskortene om bord på vore egne færger.
På flere punkter afveg deres organisation en hel del fra vores. Ikke mindst derved, at den
var bygget op omkring flere hundrede besætningsmedlemmer.
Alene den kendsgerning, at passagererne specielt om natten var spredt rundt om på hele
færgen fordelt i mange, mange små kabiner både over og under hoveddækket, gjorde det
nødvendigt at have mange grupper af personale, der skulle purre ud og sørge for at
ledsage passagererne hen til opsamlingsstederne.
Dette var grunden til, at der på broen samledes en del cateringofficerer til at checke på
de store tavler, hvilke dele af færgen der var afsøgt, og hvilke der manglede.
Det markeredes tydeligt, hvor branden havde sit arnested og hvilken udbredelse den
havde. Overstyrmanden var hele tiden tæt på ilden for at kunne indsætte sine tre
røgdykkerhold der, hvor han skønnede, at de kunne udrette den bedste indsats med
bekæmpelse af branden.
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Ved hjælp af tavlerne fik kaptajnen i hele forløbet den allerbedste oversigt over
situationen, og det skete stille og rolig under hele øvelsen.Kaptajnen havde hele tiden
overblikket og behøvede kun at stille nogle få opfølgende spørgsmål og udstede nogle få
ordrer undervejs.
Rederiet havde i tidens løb haft flere alvorlige brande om bord på sine skibe, og man var
kendte for at takle disse alvorlige situationer på en god måde, og med slukning af
branden.Vores øvelse sluttede med, at branden blev slukket, og at en båd blev sat i
vandet, for også her om bord skulle besætningen gennemføre begge typer øvelser hver
måned.
Jeg husker ikke mange detaljer fra øvelsen, men vi var alle enige om, at vi havde set en
skibsorganisation, der var anderledes opbygget end vores egen, men også en
organisation, der virkede overordentlig troværdig og effektiv.
Jeg husker faktisk heller ikke om vi havde bemærkninger i form af krav eller stjernemarkeringer. Det havde vi jo i øvrigt heller slet ingen beføjelser til. Vi var måske nok en
smule mere detaljerede i vores rapportskrivning end vi plejede at være, fordi vi
henvendte os til en anden og meget større organisation end vi plejede.
Efter den vel overståede øvelse vendte fruerne tilbage til færgen i løbet af
eftermiddagen. De havde været en tur på skihopbakken Holmen Kollen og på strøgtur på
byens store hovedgade Carl Johan. De gav udtryk for, at de havde haft en dejlig dag i
den norske hovedstad.
Hjemturen forløb omtrent som beskrevet for turen med masser af godt selskab og god
mad. På turen hjem kunne vi bedre tillade os af få en enkelt drink eller to i baren inden
vi skulle til køjs. Det fik vi så.

Opsamling af kontrolenhedens arbejde.
Rederiets interne kontrolenhed ophørte pr 01.04.1997 med at fungere i sin hidtidige
form. Der var blevet foretaget mere end 20 kontrolsyn fordelt på de fleste af vore
overfarter.
Kontrolenhedens medlemmer blev tilbageført til deres oprindelige tjenestesteder med
undtagelse af mig, der midlertidigt blev overført til det centrale rederi, hvor jeg blandt
andet skulle beskæftige mig med opfølgning på kontrolenhedens arbejde.
Undervejs havde der været stærkt divergerende holdninger til kontrolenhedens arbejde
spændende fra positiv interesse og tilfredshed med at få hjælp til forbedringer over
venlig lidt negativt ladet forståelse til direkte afvisning med krav om øjeblikkelig
afskaffelse.
Kontrolenhedens faste, kontante og konkrete afrapporteringsform havde undervejs været
udsat for kritik. Der var tydelige og meget forskellige holdninger til værdien af disse
rapporter

164

Flere færger havde anvendt kontrolenhedens rapporter som udgangspunkt for
efterfølgende øvelser og satte pris på, at blive vurderet af andre end af overfartens - eller
færgens egne observatører, som ofte veg tilbage fra at udtrykke en direkte kritik.

Generelt.
Det generelle indtryk af kontrolenhedens erfaringer med at foretage de mange
kontrolbesøg kunne måske samles i følgende konklusion.
Når de samlede øvelser ikke altid gik helt, som de skulle, så skyldtes det ofte, at nogle af
de mindre grupper, som indgik i rullerne ikke fungerede, som de skulle og dermed
generede eller direkte sinkede de øvrige gruppers funktioner.
Erfaringerne og rådet til færgerne fra kontrolenheden blev, at man burde træne
besætningen i mindre grupper, når lejlighed bød sig.Det kunne dreje sig om en
bådbesætning, besætningen ved en flådekran, et røgdykkerhold eller
sikkerhedsbesætningen i et enkelt modul osv.
Først, når disse mindre enheder fungerede optimalt hver for sig, kunne den samlede
organisation fungere efter hensigten. Fordelen ved denne metode til optræning af
besætningen var, at de fleste af grupperne kunne trænes under normal daglig sejlads
uden at involvere resten af besætningen.

Gruppeøvelser.
Med baggrund i min tid som leder af rederiets kontrolenhed udarbejdede jeg følgende
retningslinjer til inspiration for rederiets færger.Til sikring af, at grupper, som i henhold
til rullerne skal arbejde sammen er i stand til dette, at de kan iføre sig den krævede
udrustning korrekt og på kort tid, samt at de er i stand til at betjene relevant udstyr på en
hensigtsmæssig måde udarbejdes der gruppeøvelser for følgende grupper/emner:
1. Røgdykkere
2. Indsatshold
3. Farligt gods hold
4. Kommunikationsøvelse
5. Bropersonale
6. Redningsbådsbesætninger
7. MOB bådsbesætninger
8. Flådestationsbesætninger
9. MES stationer
10. Personale i kontrolrum
11. Sprinklercentral
12. Nødgeneratorrum
13. Udløsning af halon/CO 2.
14. Brandmønstring af sikkerhedsbesætningen
15. Evakueringsøvelse for sikkerhedsbesætningen
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Oplægget var, at øvelserne kunne afholdes én ad gangen eller i en hensigtsmæssig
kombination.

Gruppeøvelse 1.
Øvelse med røgdykkere.
Røgdykkerne mønstrer som angivet på sikkerhedskort og ifører sig deres udstyr. Procedurer for kommunikation med bandleder gennemgås, og der foretages radiocheck før
indsats. Procedure med tilslutning af flugtmasker afprøves. Placeringen af universalrør,
forlængerrør, letskumsudstyr mv gennemgås. Holdet sendes til et nærmere angivet
brandsted og påbegynder brandbekæmpelse efter bandlederens anvisninger. Der arbejdes
med tryk på mindst to brandslanger og der radiokommunikeres med røgdykkerne
underindsatsen.

Gruppeøvelse 2.
Øvelse med indsatshold.
Indsatsholdet og bandlederen mønstrer som angivet på sikkerhedskort medbringende
brandudrustninger. Holdet tilrigger slanger og påbegynder afkøling eller brandbekæmpelse efter bandlederens anvisninger. Der arbejdes med tryk på mindst to
brandslanger. På et tidspunkt bestemt af bandlederen beordres indsatsholdet at iføre sig
deres brandudrustning.
Når røgdykkerne når frem, tager brandlederen, med baggrund i færgens rulle, stilling til,
om indsatsholdet skal iføre sig nærmeste røgdykkerudstyr og indsættes som andet
røgdykkerhold. Som led i øvelsen gennemgås placeringen af universalrør, forlængerrør,
letskumsudstyr mv.

Gruppeøvelse 3.
Øvelse med indsatshold farligt gods.
Indsatsholdet mønstrer ved udstyret til bekæmpelse af uheld med farligt gods. Personalet
ifører sig øvelsesdragter og procedure med tilslutning af flugtmaske afprøves. Placeringen af universalrør, forlængerrør, letskumsudstyr, absorberingsmidler mv
gennemgås.Procedurer for mindst mulig risiko ved udslip af væsker, gasser og dampe
gennemgås
f eks hold passagerer borte fra området, start af ventilation, overtryk i opgange og
aptering, færgen op i vinden, åbning af porte mv.

Gruppeøvelse 4.
Kommunikationsøvelse.
Til sikring af, at personale, der skal medbringe WT, er opmærksom på betydningen af
god radiodisciplin og har kendskab til, at der er områder om bord med mindre god
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radiodækning, afvikles en teoretisk gennemgang af disse forhold efterfulgt af en praktisk
øvelse med placering af personalet på relevante steder om bord. Brandlederne skal
indøve kommunikation med broen og med røgdykkere på separate kanaler.

Gruppeøvelse 5.
Øvelse for brogruppen.
Personalet møder på broen og gennemgår de procedurer og funktioner, som hver enkelt
skal kunne løse jævnfør deres sikkerhedskort.
Følgende udstyr gennemgås: Brandmeldepanel, panel for ventilation, panel for
brandspjæld og branddøre, panel for VT - døre, akustiske signalsystemer,
stabilitetsovervågning, instruks for udløsning af halon/co2 mv.
Indholdet på mindst et af kortene med manuelt betjente brandspjælds placering
gennemgås og afprøves.

Gruppeøvelse 6.
Øvelse med redningsbådsbesætninger.
Personale tilhørende redningsbåd x møder ved båden iklædt overlevelsesdragter og/eller
redningsveste.
Bådbesætningens 3 mand og kun disse klargør og udsætter båden efter udskibningslederens anvisninger. Såfremt der opstår behov herfor gennemgås nøje, hvad hver mand
skal udføre. Det skal sikres, at begge bådbesætninger opnår tilstrækkelig rutine i
betjening af udstyret.

Gruppeøvelse 7.
Øvelse med MOB - bådsbesætninger.
Personale tilhørende MOB - båd nr. x møder ved båden iført overlevelsesdragter.
Bådbesætningens tre mand og kun disse klargør og udsætter båden. Særlig
opmærksomhed skal rettes mod klargøring og start af motor. Såfremt der opstår behov
herfor gennemgås nøje, hvad hver mand skal udføre. Det skal sikres, at begge
bådbesætninger opnår tilstrækkelig rutine i betjening af udstyret.

Gruppeøvelse 8.
Øvelse med flådestationsbesætninger.
Personale tilhørende fåldestation x møder ved flådestationen iført redningsveste. Der
simuleres udsætning af en flåde, og det sikres, at kranoperatøren er fuldt fortrolig med
betjening af flådekran og flådekarussel.
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Ved øvelsen sikres, at medlemmer af sikkerhedsbesætningen kan fastgøre og betjene
relevante liner, herunder specielt grøn og rød udløserline.

Gruppeøvelse 9.
Øvelse med MES besætninger.
Personale tilhørende MES station x møder ved stationen iført redningsveste. Der
simuleres udsætning af en sliske, og det sikres, at sliskelederen er fuldt fortrolig med sin
ledelsesfunktion og med betjening af relevant udstyr herunder betjening af bowsinggear
og udsætning af flåder.
Ved øvelsen sikres, at medlemmer af sikkerhedsbesætningen er fuldt fortrolige med
aftalte procedurer, betjeningen af de tekniske funktioner ved udsætning af slisken og
klargøring af flåder. Opmærksomheden henledes på muligheden for om nødvendigt at
anmode fysisk stærke passagerer som assistance for platformsoperatørerne.

Gruppeøvelse 10.
Øvelse med personale i kontrolrum.
Personalet møder i kontrolrum og gennemgår placering og brug af brandspjæld, ventiler,
pumper, nødstop og hurtiglukkere. Procedure for nødlænsning og anvendelse af
halon/CO2 gennemgås.

Gruppeøvelse 11.
Øvelse i brug af sprinklercentral.
Personalet møder i sprinklercentralen. Overstyrmanden gennemgår sektionernes
placering på vogndækkene, opstart af pumper, antal mulige sektioner i brug ved normal
pumpeanvendelse, placering og anvendelse af sektionsventiler og rørsystemer samt
muligheden for sammenkobling af systemer og udvidelse af kapaciteten. Ventilation af
sprinklercentralen gennemgås. Opmærksomheden henledes på stabilitetsproblematikken
ved frie vandoverflader på store dæk, derfor hold dæk og afløb rene under daglig drift.

Gruppeøvelse 12.
Øvelse i brug af udstyr i nødgeneratorrum.
Personalet møder i nødgeneratorrum. 1.mm gennemgår placering og brug af rummets
tekniske installationer.
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Gruppeøvelse 13.
Øvelse i brug af halon/CO2.
Personalet mønstrer ved udløsningssted for halon/CO2. Procedure ved udløsning
gennemgås og en udløsning simuleres i samarbejde med broen.

Gruppeøvelse 14.
Brandøvelse for sikkerhedsbesætningen.
Personale tilhørende modul x møder i henhold til deres sikkerhedskort. Akustisk signal
samt meldeprocedure gennemgås. Placering og betjening af relevant teknisk udstyr i
modulet gennemgås herunder brandtryk, håndslukkere, brandtæpper, brandjalousi og
udløsning af halon/CO 2.

Gruppeøvelse 15.
Evakueringsøvelse for sikkerhedsbesætningen.
Personale tilhørende modul x møder i henhold til deres sikkerhedskort. Akustisk signal
samt meldeprocedure og procedure ved overgang til udskibningsfasen gennemgås. Det
sikres, at alle vejledere er klar over, hvilke områder de skal eftersøge, dette gælder
specielt personale, der skal rondere særlige ruter. I princippet ronderes kun en gang,
derfor er grundighed altafgørende.
Placering af redningsveste og procedure for iklædning af passagerer gennemgås. Det
sikres,at personalet kender deres opsamlingssted og ruten herfra til redningsmidlerne.
Lyt efter ordrer over højttaleranlægget.

Konklusion.
Når disse ovennævnte grupper hver for sig havde deres ting på plads, så var det min
klare overbevisning, at de store samlede månedlige øvelser kunne afvikles på en
gnidningsfri måde til glæde for færgen, dens passagerer og dens besætning.

Afskedsbrev til Krakas besætninger. 11.04.1997.
Efterhånden havde rederiet bedt mig løse så mange sideløbende opgaver samtidig med,
at det blev forudsat, at jeg også passede mit arbejde som chefkaptajn for Kraka, at jeg
følte tiden inde til at finde en permanent løsning på min arbejdssituation.
Jeg havde stået for simulationssejladser for navigatørerne på Halsskov – Knudshoved
overfarten, og jeg havde været leder af kontrolenheden blot for at nævne nogle af de
opgaver, som jeg havde brugt mest tid på.
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Jeg følte efterhånden, at hverken besætningerne på Kraka eller jeg selv kunne være tjent
med, at jeg med mine lange perioder med fravær var den rette til samtidig at være
øverste chef for færgen.
Der var samtidigt opstået behov for igen at opslå en stilling i det centrale rederi med
stort set samme indhold, som den stilling, jeg havde haft, inden jeg fik chefkaptajnstillingen om bord på Kraka.
Stillingen var beskrevet med basis i min tidligere stilling og jeg accepterede de vilkår,
der blev opstillet. Se bilag L.
Samtidig indstillede jeg den skibsfører, der midlertidigt havde fungeret i stillingen som
chefkaptajn i Kraka, da jeg kom om bord til, at han skulle overtage stillingen igen, når
jeg fratrådte, hvis han var interesseret. Det var han, og det glædede mig meget, at
rederiet fulgte min indstilling.
Det var fremgået af rederiets lille blad Fredagsnyt, at jeg med øjeblikkelig virkning var
overgået til en anden stilling i det centrale rederi på Dampfærgevej.
I den anledning skrev jeg et brev til alle medarbejdere om bord på Kraka, hvor jeg
takkede for et godt samarbejde og bemærkede, at det havde været en lærerig og positiv
oplevelse for r mig at komme ud i driften igen efter mine år i det centrale rederi.
Jeg nævnte, at der havde også været mindre knaster undervejs (Vedtagelse af en
driftsmanual), som blev rettet til. Jeg mente, at eksperimentet lykkedes, og det skyldtes
ikke mindst en meget positiv og hjælpsom indstilling hos alle om bord.

Retur til tjeneste i det centrale rederi.
Da jeg selv med virkning fra efteråret 1996 igen fik tjeneste i det centrale rederi, fik jeg
anvist en plads i et meget stort moderne og meget lidt indbydende åbent kontorlandskab,
hvor de nærmeste naboer kunne følge med i alt, hvad man var beskæftiget med i form af
telefonsamtaler og meget andet.
Jeg fik igen den flotte titel som souschef i Nautisk Afdeling, men jeg var kommet meget
langt bort fra mit flotte mødekontor med forkontor i Sølvgade 40.
Skulle jeg holde møder, og dem holdt jeg en hel del af, så måtte jeg, som de fleste andre,
bestille et særligt mødelokale for hver gang. Kun de allerøverste chefer havde deres egne
kontorfaciliteter.
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Scandlines.
Med virkning fra 1. januar 1997 ændrede DSB Rederi A/S navn til Scandlines A/S. Vi
ville blive Nordeuropas største færgerederi, og det skulle have et nyt logo bestående at
en trekant med farverne rød, gul og blå.

Billedet: Rederiets nye logo

Trekanten
en var et gammelt symbol for vand og de tre farver indikerede landene Danmark,
Sverige og Tyskland, som med deres tidligere mere eller mindre statsejede rederier
skulle samarbejde i det nye selskab.

Arbejdsmiljøkursus.
Siden opstarten af rederiets arbejds
arbejdsmiljøuddannelse
miljøuddannelse var instruktørerne blevet skiftet ud
og der var naturligvis også sket en tilpasning af kursus med indarbejdelse af de
erfaringer, der var gjort i den forløbne tid.
I tiden 11. – 14. marts 1997 deltog jeg i et sådant kursus med henblik på aat komme med
mine bemærkninger set fra det centrale rederi.
Kursus var i tidens løb blevet ændret en hel del til det bedre. Det var nu mere praktisk
orienteret og med henblik på sikkerhedsrepræsentanternes daglige arbejde, mens en stor
del af de mere teoretiske
tiske emner var faldet ud.
Kursus blev afviklet på et af fagbevægelsens store kursuscentre nemlig Energicentret i
Næstved.
Vores kursus var bare en enkelt af de mange aktiviteter, der kørte på centret, mens vi var
der. De andre aktiviteter havde intet me
med søfart at gøre.
En aften blev det annonceret, at man i auditoriet ville vise den gamle danske film om det
gode skib ved navn Marta.
Filmen handler om det daglige liv om bord på en rigtig gammel dansk damper, hvor alle
de kendte problemstillinger de forskellige personale
personale-grupper
grupper imellem, herunder især
forholdet mellem dæk og maskine, bliver beskrevet på en måde, der er ramt helt i plet i
forhold til de fortællinger, som alle søfolk elsker at fortælle, og som selv synes at have
oplevet.
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At hele vores klasse skulle op og se filmen, var der slet ikke tvivl om, men også andre
kurtister uden tilknytning til søfarten var mødt op i auditoriet for at nyde den gamle film.
Vi morede os fra starten over alle de pudsige og morsomme situationer, der alle sad lige
i øjet, og vi grinede højlydt over løjerne.
Mange af eleverne fra de andre kursus forstod tilsyneladende ikke de indforståede løjer
og listede høfligst lige så stille ud af auditoriet.
Det skuffede mig egentlig noget, at ikke alle andre mennesker end søfolk kunne se
komikken, men at den tilsyneladende krævede, at man selv havde oplevet den baggrund,
der var forudsætningen for alle de mange spøjse og sjove optrin.
Som f.eks. da styrmanden kommer ind i bestiklukafet med sekstanten og stopuret i
hånden, og giver sig til at beregne skibets positionen.
Skipperen står bag styrmanden under hans udregninger, og da resultatet foreligger,
udbryder han:”Tag kasketten af styrmand, ifølge deres beregninger, så befinder vi os
netop nu inde midt i Peterskirken i Rom”.

Billedet: s/s Marta.

Jeg tror, at rigtig mange gamle søfolk som jeg selv stadig ser denne film mindst én gang
om året.

Indvielse af Storebæltsforbindelsen.
Efter en byggeperiode på mere end en halv snes år kunne Storebæltsforbindelsen med
pomp og pragt åbnes af dronningen den 1.juni 1997. Den arbejdsplads, som mange
søfolk havde levet af i rigtig mange år, var dermed forsvundet for altid.
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De sidste sejladser med rederiets færger på Storebælt henholdsvis med jernbanefærgerne
mellem Korsør og Nyborg og med bilfærgerne mellem Halsskov og Knudshoved fandt
sted den 14. juni 1997.

Billedet: Uanset hvad man mener, så må man sige, at vi fik en smuk afløser for vores færger.

Der var opløb på kajerne i alle de fire færgehavne. Der blev holdt taler, der blev sunget
sange, og der blev blusset med fakler. Endvidere var der en værre tuden og vrælen både
af færgerne, men der var vidst også mere end en enkelt blandt de fremmødte tilskuere,
der fældede en enkelt tåre eller to.
Indtil åbningen havde der været særlige gunstige ordninger for at kunne holde på
personalet indtil den sidste dag. Nu, hvor sejladsen var ophørt, var der også indført
særligt fordelagtige pensionsordninger som den ældste del af det tjenestemandsansatte
personale kunne benytte sig af. Netop denne sidst nævnte ordning valgte jeg i december
måned 1998 også at benytte mig af, lige før den udløb, fordi min kone Aase blev
alvorligt syg.

Vessel Traffic Service.
Indtil 1993 havde vi om bord i færgerne haft et meldesystem for alle større nord- og
sydgående fartøjer, der skulle passere Storebæltsoverfarten kaldet for Ferryleader
ordningen, som jeg tidligere har beskrevet.
Den nye storebæltsforbindelse ville blive en akilleshæl i hele Danmarks trafiksystem,
hvis der skulle indtræffe alvorlige uheld som påsejlinger af broen. Derfor var det
naturligvis af den allerstørste vigtighed, at broen ikke blev vædret og beskadiget af store
skibe under deres passage af broen.
Under bygningen af den nye storebæltsforbindelse blev Ferryleader ordningen midlertidigt erstattet af et VTS system (Vessel Traffic Service).
Vi blev i DSB i sin tid rådspurgt om den fysiske placeringen af systemet og tilkendegav
dengang, at vi mente, at systemet burde placeres på en af de høje pyloner med den
allerbedste fysiske udsigt over hele farvandet.
Man fulgte ikke vores indstilling og man besluttede sig for at placere systemet inde på
Flådestation Korsør uden udsigt over Storebælt. Systemet var baseret på et antal
radarantenner opsat på strategiske steder med udsigt ud over farvandet.
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På VTS kunne en stab af navigatører overvåge radarbillederne samtidig med, at de
kunne kommunikere med relevante nord- og sydgående fartøjer på vej i rute T ned
gennem Storebælt. Hvis farefulde situationer opstod, kunne man sende et mindre
afviserfartøj ud mod et nærmende skib og derved advare mod den forestående fare.

Lederstillingen.
Der blev opslået en lederstilling til VTS, som jeg overvejede at søge. Den væsentligste
grund hertil var ikke mindst den lange daglige togrejse ind til København og hjem igen
om aftenen.
Jeg henvendte mig og udbad mig en egentlig stillingsbeskrivelse for stillingen. Da den
forelå vurderede jeg, at min nuværende stilling som souschef i nautisk afdeling i rederiet
var meget mere udfordrende og spændende end den nye stilling som leder af VTS ved
Storebælt. Derfor blev det ved overvejelserne, og jeg søgte aldrig stillingen.
Det pudsige var så måske, at den person, der endte med at få lederstillingen ved VTS var
Jørgen Brandt, der i en periode havde siddet som overstyrmand i mit forkontor i rederiet.

Europas største færgekatastrofer.
Herald of Free Enterprise 1987.
En af de største katastrofer i europæisk færgefart indtraf den 6.marts 1987, hvor Ro – Ro
færgen Herald of Free Enterprise fra rederiet Townsend Thorsen kæntrede umiddelbart
efter afsejling fra den belgiske havneby Zeebrügge.

Billedet: Den grundstødte og væltede færge Herald of Free Enterprise.

Som en del af den normale afgangsprocedure skulle bovporten naturligvis lukkes i
forbindelse med afgang. Dette skete ikke, da det besætningsmedlem, der skulle udføre
proceduren med lukning af bovporten, havde sovet over sig og ingen anden trådte ind og
udførte hans opgave.
Skibsføreren havde ingen indikation på broen af bovportens status og anså derfor porten
for at være lukket, som den normale afgangsprocedure foreskrev.
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Færgen afsejlede som normalt og nåede hurtigt op på en fart af 19 knob, hvorved den på
grund af den åbne bovport på det nærmeste skovlede vand ind på det nederste vogndæk.
Er der noget, som et skib ikke kan tåle, så er det meget store frie væskeoverflader. Det er
grundlæggende viden for alle navigatører. En sådan stor fri væskeoverflade gør i løbet af
ingen tid skibet endog meget ustabilt.
Prøv blot at balancere en serveringsbakke fyldt med vand på tre fingre. Det går meget
hurtigt galt, vandet skvulper over, og det hele falder sikkert på gulvet. Således også med
nok så stort et skib.
I løbet af 30 sekunder havde færgen en slagside på 30 grader. Det lyder måske ikke af så
meget, men det er det, og ingen kunne længere holde sig oprejst om bord. I løbet af 90
sekunder væltede den store færge simpelthen om på siden og sank.
Som det ses på ovenstående billede, så var vandet så lavt, at færgen blot væltede om på
styrbords side og blev liggende der med en god del af skroget stadig oven vande.
Til trods af dette medførte katastrofen, at 193 passagerer og besætningsmedlemmer
druknede.Færgen havde en besætning på 80 mand og medførte 459 passagerer.
Færgen var bygget i Bremerhaven 1980 og var altså forholdsvis ny. Den havde en
tonnage på 13.600 ts. Færgen var 132 m langt og 23 m bred. Service farten var på 22
knob.
Med andre ord så lignede færgen i høj grad mange, mange andre færger i fart verden
over. Tænk, at så stor og ny en færge inden for ganske få minutter umiddelbart efter
afgang fra havn kunne kæntre og synke. Alle i søfartsverdenen var på det nærmeste
målløse.
Undertiden hørte man om store og stærkt overlastede, gamle og udrangerede passagerskibe fra Europa, som var blevet solgt til fart ude på Østen, hvor nogle af dem kæntrede
og sank, men at det kunne ske her i det højt udviklede Nordvesteuropa var på det
nærmeste utænkeligt.
Katastrofen førte naturligvis til, at alle søfartsmyndigheder verden over måtte spørge sig
selv, hvad der kunne gøres for at undgå lignende katastrofer i fremtiden.På allerhøjeste
plan drejede det sig først og fremmest om IMO (International Maritime Organisation) i
London, som er en organisation under UN. (FN).
Det var herfra man stod for udgivelsen og redigeringen af regelværket SOLAS (Safety
Of Life At Sea), hvis formål, som navnet siger, var, at tage vare på alle sikkerhedsmæssige forhold til søs. Den var og er stadig de søfarendes sikkerhedsmæssige ”bibel”.
Vores egen nationale myndighed på området nemlig Søfartsstyrelsen havde naturligvis
sæde her og deltog i alle organisationens møder, som altid foregik hos IMO i London.
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Scandinavian Star.
Allerede tre år senere nemlig den 7. april 1990 indtraf endnu en meget stor
skibskatastrofe, da passagerfærgen Scandinavian Star efter afgang fra Oslo brød i brand
på sin rejse mod Frederikshavn.

Billedet: Brand om bord på Scandinavian Star.

Færgen befandt sig i Kattegat, da der lidt over midnat udbrød brand om bord. Med på
rejsen var der 482 passagererog besætningsmedlemmer. Af dem omkom 158 som følge
af branden.
Ved denne ulykke var der ikke tale om en kæntring men alene om en ildebrand, der
gradvist udviklede sig og aldrig nåede at komme under kontrol. Den udviklede meget
høje temperaturer og store mængder af meget giftig røg.
Igen var der tale om et meget stort passagerskib på 10.500 bruttoregistertons. Færgen var
bygget i Frankrig i 1971. Skibet var 142 meter langt og 22 meter bredt. Igen en helt
traditionel bilfærgetype, som blev anvendt verden over.

Estonia.
En tredje skibskatastrofe ramte i Skandinavien, da færgen Estonia på rejse mellem Tallin
i Estland og Stockholm i Sverige natten mellem den 27. og 28. september 1994 forliste i
Østersøen i meget hårdt vejr. Om bord var i alt 989 mennesker nemlig 803 passagerer og
186 besætningsmedlemmer.
Der var igen tale om en stor moderne passagerfærge på 15.600 bruttoregistertons. Den
var bygget i Tyskland 1979 og var 157 meter lang og 25 meter bred.
Den pågældende nat var vejret i området meget hårdt med vindstyrker på mellem 15 og
20 m/s og bølgehøjder på mellem 4 og 6 meter. Undervejs, kl. ca. 01:15, da færgen
befandt sig i udkanten af den finske skærgård fik færgen som følge af det hårde vejr
store skader på sin bovport.
Dette forårsagede umiddelbart meget store mængder af frit vand på vogndækket. Som
tidligere omtalt førte disse meget store mængder af frie væskeoverflader til, at færgen

176

nærmest momentalt blev meget ustabilt og fik 30 til 40 graders slagside. I løbet af et
kvarter var slagsiden forøget til 90 grader. Færgen var altså nu kæntret. Under sådanne
forhold er der stort set ingen af færgens traditionelle redningsmidler, der kan anvendes.

Billedet: Bilfærgen Estonia.

Redningshelikoptere og andre skibe i området var kommet til undsætning, men til trods
for dette førte kæntringen til en af de største skibskatastrofer i nyere tid.
Lidt før kl. 01:50 forsvandt Estonia fra de omkringliggende skibes radarskærme og ansås
herefter for at være sunket.Ved katastrofen omkom 852 mennesker og kun 137
mennesker overlevede katastrofen.

ISM – koden. (International Safety Management).
Med baggrund i de ovenfor beskrevne meget store færgeforlis med tabet af uhyggeligt
mange passagerers og besætningsmedlemmers liv blev der, af såvel nationale som
internationale søfartsmyndigheder, iværksat bestræbelser på at undgå lignende
katastrofer i fremtiden.
Det store arbejde mundede ud i helt nye tekniske krav til alle funktioner om bord samt til
beskrivelse af alle arbejdsprocesser og sikkerhedsmæssige forhold om bord på alle skibe,
men især var disse tiltag møntet på forholdene om bord på store passagerskibe og
færger.
Systemet omfattede også beskrivelser af hele rederiets organisationsopbygning såvel på
rederikontoret, i alle overfartsområder og om bord på færgerne.Alle ansvarsområder og
arbejdsprocesser skulle beskrives i mindste detalje. I princippet gjaldt det for alle
rederiets ansatte.
Der skulle i systemet udpeges en ”designatet person” med det overordnede ansvar for
den generelle sikkerhed i rederiet og alle dets skibe. Han skulle have beføjelser til at
henvende sig direkte til direktionen vedrørende alle sikkerhedsmæssige forhold. I
princippet havde vi i vores rederi altid haft en sådan person i form af rederiets
skibsinspektør.
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For os om bord på færgerne havde vi et ganske godt udgangspunkt i vores allerede
udarbejdede skibsmanual, som vi med møje, stort besvær og indbyrdes uenigheder trods
alt havde fået udarbejdet.
Søfartsstyrelsens intentioner var, at man skulle udarbejde en international standard for
sikker skibsdrift, og at det nye system skulle være implementeret med virkning fra
januar måned 1996. Det lykkedes dog ikke helt, idet arbejdet var større og mere
kompliceret end først antaget.
Manualerne blev udarbejdet og videresendt til Søfartsstyrelsen for endelig certificering,
som blev tilendebragt med udgangen af 1996.

Udfærdigelse af SAR manualer.
Som endnu en følge af de tidligere nævnte meget store færgeulykker til søs startende
med Herald of Free Enterprise`s kæntring i havnebassinet og sluttende med Estonia`s
totalforlis, var der truffet beslutning om, at der skulle udarbejdes en SAR plan (Search
And Rescue plan), der omfattede alle færger, der sejlede i international rutefart på
Østersøen og i Nordsøen.
Der skulle laves en plan for hvert enkelt skib, og planerne skulle hver for sig udarbejdes
i nært samarbejde med SOK i Århus og sendes til endelig godkendelse af Søfartsstyrelsen.
Specielt i forbindelse med Estonia`s forlis langt ude til søs havde der været overvejelser
om, hvordan man i nødsituationer som denne, med en del skibe i området og med mange
helikoptere svævende over det synkende skib havde haft behov for at kende hinandens
resurser både om bord på skibene i farvandet og hos myndigheder i land til brug for det
MRCC (Marine Rescue Coordination Center), som skulle lede og koordinere indsatsen i
denne vanskelige situation.
Planen skulle indeholde retningslinjer for afholdelse af periodiske øvelser som aftalt
med SAR myndigheden for at teste planens effektivitet.
Om bord på passagerskibe, som sejlede på faste internationale ruter skulle der findes en
SAR plan i tilfælde af en nødsituation. Planen skulle udarbejdes i samarbejde mellem
skibet og SAR myndigheden, og den skulle ende med at blive godkendt af Søfartsstyrelsen.
For at sikre en vis ensartethed og for lette udviklingen og godkendelsesprocessen havde
Søfartsstyrelsen i samarbejde med SOK i Århus udarbejdet en maske, der skulle
anvendes ved udformningen af den endelige SAR plan for skibene.
Udformningen var sket på gaggrund af den struktur, som af en række lande i Østersøen
og i Nordsøen havde godkendt.
Det blev mit arbejde at udforme manualerne for de af vore færger, i alt 14, som var
omfattet af de nye regler.
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Følgende færger var omfattet:
·
·

7 færger på Østersøen
7 færger på Øresund.

Alle manualer skulle findes:
·
·
·

I det centrale rederi
Hos Sok
Hos Søfartsstyrelsen

Yderligere skulle relevante manualer findes følgende steder:
·
·
·
·

Overfartsområde Helsingør
Overfartsområde Østersøen
MRCC Göteborg
MRCC Bremen

Rent praktisk rejste jeg i flere omgange op til Søværnets Operative Kommando (SOK) i
Århus for at aftale retningslinjer og detaljer vedrørende udformning af rederiets SAR
manualer.
SOK var opdelt i et administrativt hovedkvarter, der havde ca. 150medarbejdere og var
placeret i Brabrand og et operationelt center, hvor jeg skulle henvende mig.
Jeg tog en taxi ud til adressen i Havreballe Skov ved Marselisborg slot. Det var fint vejr
og turen derud gik igennem en meget smuk natur med skov på begge sider af vejen på
den sidste del. Jeg blev sat af ved en høj uindbydende gitterlåge. Der var ingen ydre tegn
på militær tilstedeværelse, og jeg blev lukket ind ved et opkald til en vagt, der åbnede
lågen.
Længere inde på grunden skulle jeg igennem en del sikkerhedscheck udført af
bevæbnede vagter, før jeg kunne komme frem til selve indgangen længere inde.
SOK var placeret i en bunker dybt nede under jorden og camoufleret af skovens store
gamle træer.
Både fra min civile uddannelse og fra min tid i Søværnet vidste jeg selvfølgelig, at det
var herfra, at alle eftersøgnings-og redningsoperationer i danske farvande blev ledet. Det
var yderst interessant for mig at være på et sted, som for mit vedkommende havde været
omgivet af en vis mystik og respekt.
Alene beliggenheden i en bunker dybt nede under jorden fyldt med moderne teknik
virkede imponerende og lidt skræmmende på mig.
Her arbejdede ca. 150 mennesker, hvoraf en del var placeret ved radarskærme, der
tilsammen dækkede alle danske farvande.
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Det højere placerede fælles operationscenter med vinduer ud over folkene ved skærmene
og kommunikationsmidlerne mindede mig om, hvad jeg havde set på mange film blot
var det meget mere avanceret og up to date.
Jeg holdt i flere omgange møder med Orlogskaptajn P S Poulsen, som var daglig chef
for operationscentret.
Han viste sig at være en meget venlig og imødekommende mand, som det endte med, at
jeg fik et godt samarbejde med omkring udformningen af rederiets SAR manualer.
Hver af de ovenfor nævnte manualer skulle udføres i 6 eksemplarer og fordeles efter
følgende retningslinjer:
·
·
·
·
·
·

Eksemplar nr. 1: Søværnets Operative Kommando
Eksemplar nr. 2: Skibet
Eksemplar nr. 3: Rederiet centralt, Dampfærgevej
Eksemplar nr. 4: Rederiet decentralt, Driftområde
Eksemplar nr. 5: Fremmed MRCC
Eksemplar nr. 6: Søfartsstyrelsen

Da der var tale om et dokument, der i givet fald skulle anvendes i et internationalt
samarbejde, skulle de naturligvis udarbejdes på engelsk.
At få indsamlet de rigtig mange tekniske data helt ned til mindste detalje og få lavet
generalarrangementer og andre relevante tegninger i et passende format var egentlig et
større arbejde end man i første omgang skulle tro.
SAR manualen for den enkelte færge kom til at fylde 16 sider, så der var tale om at
temmelig stort arbejde, som jeg udførte i nært samarbejde med cheferne for de berørte
færger.
Godkendelsesproceduren hos Søfartsstyrelsen forløb helt uden problemer, når jeg først
var blevet enig med SOK i Århus, så havde Søfartsstyrelsen ingen yderligere kommentarer.

Katastroferum i det centrale rederi.
I forbindelse med flytningen fra Sølvgade 40 til Dampfærgevej 10 var der blevet
indrettet et pænt stort lokale til katastroferum, hvor alle rederiets skibsmanualer og alle
SAR manualer befandt sig.
Alle relevante opslagsbøger som telefonbøger var til stede. Rummet var aflåst til daglig,
og jeg var ansvarlig for, at alt relevant materiale altid var til stede.
I rummet var der kommunikationslinjer til omverdenen, og der var søkort over alle de
farvande, som rederiets færger besejlede.
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I forbindelse med ibrugtagning af ISM koden var der krav om at afholde øvelser til
sikring af at katastrofeberedskabet virkede som det var beskrevet over for Søfartsstyrelsen.

Intern katastrofeøvelse.
Den designerede person, skibsinspektør A C Langer, tog initiativ til afholdelse af
øvelsen og oplægget var, at kun en meget snæver kreds af direkte involverede
observatører måtte have kendskab til øvelsens indhold, samt hvor og hvornår den skulle
afholdes.
Øvelsesoplægget benævnt EØ\1007.doc er udarbejdet i samarbejde mellem følgende
personer:
·
·
·
·

Jørgen Friis, koo. skibsfører på Romsø
Jens E M Jensen, overstyrmand og ISM-inspektør
Bjørn Sigshøj, 1. maskinmester og ISM-inspektør
Erling Østergård, skibsfører

Det primære formål har været at afprøve, om de beskrevne tilkaldeprocedurer for de
lokale- og den centrale havarigruppe fungerede i praksis, og om kommunikationssystemerne kunnen klare det pres, som givet ville opstå under hård belastning.
Forud for afvikling af øvelsen blev det aftalt, at ingen eksterne myndigheder eller
organisationer måtte involveres. Der var dog givet meddelelse til SOK og Søfartsstyrelsen om, at øvelsen skulle holdes, idet det var vanskeligt at holde styr på
handlingerne i den første indledende fase, inden havarigrupperne var blevet samlede.
SOK tilbød at deltage i øvelsen. Det blev høfligt afslået med den begrundelse, at vi
ønskede at afprøve vort interne beredskab, inden vi involverede andre.
Der blev endvidere umiddelbart forud for øvelsen givet en grundig information til alle
medarbejdere, der skønnedes at kunne overhøre dele af den afviklede kommunikation
om, at der var tale om en øvelse.
Jeg har udarbejdet mange øvelsesoplæg i min tid i rederiet, men jeg tror, at denne øvelse
på det tidspunkt var noget af det bedste, som jeg havde været involveret i, fordi den
involverede hele vores rederi fra direktøren til den senest antagne restaurationsmedarbejder,og så lavede jeg den i nært samarbejde med nogle af vores dygtigste
instruktører og medarbejdere i det interne rederi.
Se bilag M.
I bilaget vises alle relevante papirer vedrørende øvelsen, i alt 14 sider
Rapport over afholdt intern katastrofeøvelse den 29.05.97.
Bilag nr. 1: Øvelsesoplæg til intern katastrofeøvelse.
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Bilag nr. 2: Kronologisk fortegnelse over hændelsesforløbet.
Bilag nr. 3: Aktionsplan efter afholdt øvelse den 29.05.97.

MEP design.
Foranlediget af de meget store færgekatastrofer i Europa nævnt ovenfor under Europas
største færgekatastrofer startende med den engelske bilfærge Herald of Free Enterprise`s
forlis i 1987 blev der af EU nedsat en gruppe af søfartsrelaterede statslige og videnskabelige organisationer, der i samarbejde med et enkelt rederi skulle undersøge og
komme med forslag til forbedringer af færgers generelle indretning, opbygning og
organisering om bord til sikring mod en gentagelse af lignende katastrofer i fremtiden.
Præcist hvornår og hvem i rederiet der traf beslutning om, at vi skulle involveresidette
projekt under EU, der fik navnet MEP design, ved jeg ikke, da beslutningen blev truffet,
medens jeg endnu var chefkaptajn om bord på Kraka.
Jeg føler mig imidlertid ret overbevist om, at civilingeniør Knud Prytz, som på
daværende tidspunkt var teknisk chef og generelt havde været involveret i internationale
sikkerhedsspørgsmål vedrørende skibes bygning og stabilitetsforhold, havde været
talsmand for, at et af Europas største færgerederier burde involvere sig i et undersøgende
arbejde om sikkerheden om bord på store bilfærger.

Arbejdsgruppens sammensætning.
Arbejdsgruppen fik den officielle betegnelse BriteEuram project 97-4229 ”MEPdesign”.
(Mustering and Evacuation of Passengers) og var sammensat af nedenfor nævnte firmaer
og institutioner:
·
·
·
·
·
·
·

Det Norske Veritas, Oslo
Dansk Maritimt Institut
Scandlines
Institut Francais de Navigation
Royal Institute of Tecnologi
TNO Hollandsk Universitet
A/S Quasar Consultants

(DNV)
(DMI) (Skibsteknisk Laboratorium).
Rederi
Fransk søfartsmyndighed
Kungliga Tekniska Högskolan
Human Factors Research Institute
EDB eksperter, Oslo

I forbindelse med, at vi igen fik en ny øverste ledelse med Jens Stephensen som øverste
direktør skiftede rederiet imidlertid holdning og ønskede ikke længere at deltage i
projektet.

Gennemgang af kontrakten.
Den første store opgave, som jeg fik som leder af dette arbejde, blev sammen med
konsulent og civilingeniør Ditlev Jørgensen, der allerede havde været med fra
opstartsfasen, at sørge for, at rederiet hurtigst muligt blev trukket ud af projektet igen.
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Ditlev og jeg studerede meget indgående den lange og noget snirklede kontrakt, der
pålagde rederiet at stille en færge til rådighed for afholdelsen af en meget stor
evakueringsøvelse med op til 600 passagerer involveret.
Hvis rederiet ikke opfyldte denne del af kontrakten, kunne de andre deltagere i projektet
kræve, selv at leje et andet færgeselskab til at udføre øvelsen mod betaling. I givet fald
skulle dette så ske på vores regning.
Det ville således næsten være at udskrive en blankocheck til et andet rederi, hvis vi trak
os fra opgaven.
Min fornemmelsen var, at ledelsen var bange for, hvad der kunne ske med vores
omdømme, hvis noget i forbindelse med denne stort anlagte øvelse gik galt, og vi derfor
ville få negativ omtale i pressen.
Efter lang tids granskning af kontrakten og brevvekslinger med lederen at MEP design
måtte jeg meddele rederiledelsen, at vi ikke kunne overse, hvad de økonomiske
konsekvenser ville blive, hvis vi trak os fra aftalen. Se bilag N.
Kontrakten blev herefter sendt til granskning hos et advokatselskab ude i byen med
forstand på sådanne sager. Efter en uges tid kom svaret, at man heller ikke her kunne
bedømme de økonomiske konsekvenser af at melde rederiet ud af projektet.
Ditlev og jeg fik herefter til opgave at gennemføre den kontraherede del af opgaven
sådan, som den oprindeligt var blevet beskrevet. Derved fik jeg og Ditlev en af de mest
interessante internationale opgaver, som jeg for min part har haft lejlighed til at
beskæftige mig med inden for mit fag.

Arbejdsogaver.
Det var virkelig mange og meget forskelligartede opgaver, som man havde sat sig for at
undersøge i projektet. Bortset fra en enkelt fransk skibsfører, så var jeg nok den eneste,
der ikke havde en akademisk eller videnskabelig baggrund.
For mig var det en helt særlig oplevelse at se, hvor møjsommeligt disse videnskabsfolk
gik til værks. Selv den mindste lille detalje blev undersøgt, vendt og drejet. Det, der
endte med at komme ud af arbejdet, var alenlange forelæsninger og rapporter. Disse
mennesker var tilsyneladende fyldt med ord, og de væltede bare ud af dem.
Arbejdsgangen var også ret møjsommelig, idet de ansvarlige firmaer for et delområde
skrev en rapport om deres resultater. Denne rapport skulle et antal af de andre deltagere
læse korrektur på. Først, når korrekturlæserne havde sagt god for rapporten, kunne den
drøftes i plenum. Mindre rettelser kunne igen komme på tale. Når disse var blevet
indført kunne rapporten endelig frigives til læsning at de øvrige deltagere i projektet.
Se bilag O.
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Arbejdet var meget detaljeret og endte op i et stort antal delreporter og en meget lang
endelig rapport. For overskuelighedens skyld vil jeg nøjes med at beskrive den del af
arbejdet, som jeg selv deltog aktivt i.
Nedenfor nævnte punkter vil jeg således beskrive under ét, selv om emnerne selvfølgelig
blev behandler over mange møder undervejs, idet projektet løb over en periode på flere
år.

Menneskelig opførsel i en katastrofesituation.
Det første møde, som jeg deltog i foregik i TNO i Amsterdam. Vi blev modtaget og budt
velkommen af Professor C I Boer, der var chef for Human Factors Research Institute.
Han gav os en kort briefing om institutionen, dens virke, og hvorledes den indgik i hele
MEP design projektet.
Den hollandske leder, professor C L Boer fra TNO, var også den øverste leder af hele
projektet. Det var ham og hans sekretariat, der sørgede for, at alle deltagere overholdt
gældende tidsfrister og fik afleveret de Work Papers, som var en forudsætning for, at
projektet fik tilført de nødvendige økonomiske midler fra EU.

Model af passagergang.
TNO´s ekspertise handlede primært om at beskrive, hvorledes passagerer (mennesker)
opfører sig i en katastrofesituation.
Efter den indledende velkomst og introduktion inviterede han os med på en kort
spadseretur over mod en stor hal. Inden vi gik ind i hallen, blev hele selskabet på 25 – 30
deltagere bedt om at tage de udleverede sorte bind for øjnene og ikke tage dem af igen,
før vi fik besked om det.
Der gik vi så i gåsegang ind i bygningen. Vi mærkede, at vi gik gennem flere døre og
undertiden gik vi også på et lidt underligt skævt underlag.
Langt om længe fik vi besked om at fjerne det sorte bind fra vores øjne. Vi konstaterede
herefter, at vi var fire mennesker, der befandt os i en passagerkabine om bord på et skib,
der krængede voldsomt. Vi fik besked om at forholde os i ro, indtil vi hørte nærmere.
Der gik ikke lang tid efter vores guide havde forladt os, inden signalet til evakuering lød
over højttaleranlægget.
Vi forlod vores kabine i god ro og orden blot for at konstatere, at de øvrige ”passagerer”
også var ude på gangen uden for deres kabiner og på vej ud mod opsamlingsstederne.
Gangen var lang, lys og venlig. Gruppen fandt hurtigt en pil, der viste, hvilken vej vi
skulle gå for at komme til opsamlingsstedet.
Nu gik vi så igen i gåsegang efter hinanden og bekymrede os ikke længere om, hvor vi
skulle hen, det bestemte ham, der gik forrest. Et stykke nede ad gangen var der en pil på
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en dør, der viste, at vi skulle have været ind af den dør, men lederen, ham der gik forrest,
overså den eller valgte ikke at gå ind ad den, måske fordi der ikke var lys inde i den
gang, som den ledte ind til.
På trods af fejltagelsen endte det dog med, at vi alle kom ud i god behold. En interessant
oplevelse rigere.

Fakta om anlægget.
Man havde bygget en ca. 20 meter lang model af en passagergang om bord på et
moderne passagerskib. På begge sider af gangen var indrettet et antal 4 personers
passagerkabiner. Skibet havde en krængning på 15 grader. Det lyder ikke af meget, men
når man står på et gulv med 15 graders krængning, så virker det ret voldsomt.
På gangen og i kabinerne var opsat de almindeligt kendte internationalt krævede tavler
om alarmer og samlingssteder ved brand og evakuering. Der var lyst, rent og pænt i
gangen, hvor der også var sidegange til andre områder af skibet.
Under de mange gennemførte forsøg havde man haft mulighed for at afprøve to
forskellige slags afmærkning og vejledning. Den, som man kendte fra fly og bestod af en
lysende stribe i gulvet og den mere traditionelle med den type af international skiltning,
som var krævet af søfartsmyndighederne til brug om bord på passagerskibe.
Man havde haft op med 300 mennesker opdelt i større og mindre grupper igennem
systemet og omhyggeligt noteret sig deres reaktioner i forbindelse med forsøgene.
En stærkt forkortet konklusion blev:
1. Man konstaterede, at den forreste er leder af gruppen. Nummer to hjælper ham
lidt, mens alle andre stort set bare følger efter de to forreste.
2. Man går ikke ind af en dør, som fører ind til en uoplyst gang, på trods af, at
skiltningen viser, at det var den rigtige vej til opsamlingsstederne.

Skib i bevægelse.
Under det samme besøg hos TNO fik vi også lejlighed til at se deres store hydrauliske
anlæg, der kunne simulere et skib i søgang. På anlægget var monteret et trappeløb over
et par etager og med drej undervejs. Hele arrangementet kunne illudere et stærkt
krængende men stilleliggende skib. Det samme arrangement kunne endvidere bringes i
bevægelse simulerende et skib i hård søgang.
Vi fik selvfølgelig selv mulighed til at afprøve systemet, mens det simulerede at skibet
både krængede og duvede. Det var en morsom, men også lærerig oplevelse. At bevæge
sig rundt i et skib i hård sø er ikke en let sag.
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Igen havde man haft mange mennesker gennem systemet både på vej op og på vej
ned.ad trapper. Man noterede sig den hastighed, hvormed forskellige grupper af
passagerer havde været i stand til at bevæge sig med.
Det drejede sig om grupper af gamle mennesker, grupper af børn om blandede grupper
og om handikappedes muligheder for at blive reddet videre op eller ned af trapper.
En stærkt forkortet konklusion blev:
1. Der var store forskelle på, hvor hurtigt passagerer kunne påregnes at kunne
bevæge sig i dårligt vejr.
2. Resultaterne kunne bruges til at indtaste i de EDB styrede forsøg for evakuering,
som MEP design skulle afprøve.

Forsøg med redningsmidler.
Vi var ad flere omgange inviteret til møder hos professor Olle Rutgarsson og hans
assistent Elena Tsychkova (ET) på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
For mig var disse møder noget af det meget interessante, fordi man her arbejdede med
virkelige og realistiske temaer vedrørende den rent praktiske og tekniske del af en
virkelig evakuering af et stort passagerskib.
ET var en yngre forsker, der oprindelig kom fra Rusland, men som nu var flyttet til
Sverige, hvor hun var tæt på at færdiggøre og udgive sin ph.d. afhandling, som handlede
om evakueringssystemer fra store passagerskibe.
I modsætning til sædvane med at teste disse systemer i virkeligheden i fint vejr og med
skibet liggende på ret køl, så handlede hendes eksperimenter om at teste de samme
systemer under dårligt vejr med høj søgang og med et beskadiget skib i stærk bevægelse
og samtidig liggende med stor slagside. Lige netop sådanne forhold som vi praktiske
søfolk frygtede mest.
ET´s forsøg blev udført med modeller i en forsøgstank, da de ville være alt for farlige
både for skibet, for besætningen og for passagererne at gennemføre i praksis og i fuld
skala.
Der var blevet gennemført en lang række fysiske forsøg godt nok kun med modeller af
redningsmidlerne i størrelsesforholdet 1:40. Forsøgene var alle blevet optaget på
videobånd. Disse optagelser sagde mere end mange ord om, hvor dårligt man generelt
var stillet med de gængse og traditionelle redningssystemer under disse ekstreme
forhold.
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Hun undersøgte følgende redningssystemer:
1. Almindelige nedfirbare redningsbåde med davidder.
2. Slidskesystemer (MES-systemer: Marine Escape Systems) med tilhørende
oppustelige redningsflåder.
3. Frit fald redningsbåde.
Moderskibet var fremstillet, så både intakt og beskadiget kondition kunne afprøves og
med mere eller mindre krængning. Moderskibet gjorde ikke fart igennem vandet og var
fortøjet med slække fortøjninger til en pæl med bølger tværs ind mod skibssiden.
Fortøjningerne hindrede ikke moderskibets bevægelser som følge af påvirkninger fra
vind og sø.
De samme konditioner var udgangspunkt for forsøgene med alle tre typer af
redningsmidler

Ad pkt. 1. redningsbåde.
Om bord i redningsbåden var anbragt acceleratormålere, der skulle registrere
de kræfter, der opstod, når båden ramte ind mod skibssiden enten undervejs
ned på vandet eller på vandet, indtil den blev frigjort fra sine nedfiringskroge.
De aflæste kræfter kunne sandsynliggøre, om bådens passagerer måtte anses
for at have lidt skade som følge af de påførte accelerationer.
Selv om de fleste redningsbåde var lukkede og kunne udløses inde fra båden,
så kunne en sådan løs wiereblok efter at være blevet frigjort lave overordentlig
stor ravage på redningsbåden, hvis denne blev ramt med stor kraft af den store,
tunge svingende blok.
Jeg påpegede problemet med de meget store og tunge blokke, der, når de blev
frigjort fra redningsbåden susede rundt i luften som følge af moderskibets
bevægelser i søen og redningsbådens egne bevægelser i den høje sø langs
skibssiden.
Problematikken var indlysende, men den indgik ikke i forsøgene.
Det blev noteret og skulle indgå i senere forsøg, når der skulle søges om midler
til videreførelse af MEP design, hvor problemstillinger fundet under de
nuværende forsøg ville blive undersøgt.
Davidernes højde over vandet kunne reguleres under forsøgene. Der har i
mange år været en tendens til, at det sidste, der skulle skaffes plads til på et nyt
passagerskib,var redningsudstyret, der under ingen omstændigheder matte tage
plads op inde i skroget, hvor passagerkabinerne skulle bruge pladsen.
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Derfor var redningsmidlerne oftest anbragt øverst oppe, hvorved selv en
mindre slagside gjorde evakueringsforholdene væsentlig ringere.
Davidsystemer er ikke gode i dårligt vejr eller, når moderskibet er beskadiget
og ligger med stor slagside. Under de fleste ulykker, hvor redningsudstyret skal
tages i anvendelse, er vejret dårligt.

Billedet: En traditionel stor overdækket redningsbåd anbragt i davider.

Undtaget herfra er brand om bord, der for det meste opstår under moderat vejr,
hvor redningssystemerne virker efter hensigten.
Det gode ved moderne store og fuldt overdækkede eller helt lukkede
redningsbåde er, at man kan bringe passagererne ned på havoverfladen uden, at
de bliver våde og faren for underafkøling af disse dermed mindskes meget.
Det mest kritiske ved brug af traditionelle redningsbåde med bådene hængende
davider er udløserfasen og udløsermekanismen.
Faremomenter ved udsætning af en redningsbåd med davider:
·

Redningsbåden skal bringes fra stuvet position klar til ombordtagning
af passagerer.

·

Under ombordtagning af passagerer skal redningsbåden være fastgjort
til skibet, så passagererne uden fare kan bevæge sig om bord.

·

Frigøre redningsbåden klar til sænkning. Sænkning mod vandoverfladen, hvor redningsbåden kan slå ind mod skibssiden på moderskibet,
når dette bevæger sig i søen.
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·

Mødet med vandet. Det er uhyre vigtigt, at begge bådtaljer for og agter
slipper samtidigt og ikke frigøres hverken for tidligt eller for sent.

·

Frigørelse fra udløsermekanisme skal ske mens der endnu er vægt i
taljerne men ikke for tidligt, så faldet mod havoverfladen sker fra for
stor højde. De svingende taljeblokke efter frigørelsen er i sig selv et
stort problem, da de vil kunne tilføre redningsbåden store skader, hvis
de rammer.

·

Disse store tunge redningsbåde er forsynet med maskineri, og det er af
allerstørste betydning, at motoren går i gang straks, når man trykker på
startknappen. At sejle redningsbåden bort fra moderskibet indebærer
risiko for at tørne ind i moderskibet, når manøvren skal foregå på luv
side af moderskibet.

Ad pkt. 2. slidskesystemer.
Fra vi i 1984 monterede de første slidskesystemer om bord på færgerne Peder
Paars og Niels Klim, har jeg altid anset netop slidskesystemer, som det hidtil
bedste redningsmiddel set med en færgemands øjne. Se en nærmere beskrivelse
af systemet i bind 3, på side 210.
Efter at have set videoerne fra ET`s forsøg er jeg kommet i tvivl om, hvor gode
de er under forhold med stor slagside eller for udsætning fra et moderskib i
dårligt vejr og under slingerage.
Slidskesystemerne blev afprøvet med forskellige længder på slidskerne
afhængigt naturligvis af den højde, som de skulle udløses fra om bord på det
aktuelle moderskib.
Uhensigtsmæssigheder ved brug af slidskesystemer:
·

Ved stor slagside blev slidsken i den ene side nærmest lodret og dermed
ubrugelig mens slidsken i den anden side på det nærmeste blev vandret
og dermed heller ikke kunne anvendes som oprindeligt forudsat.

·

En anden vigtig faktor viste sig at være, hvor hårdt slidsken var pumpet
op. Var den for hårdt pumpet op, kunne den risikere at trykke landingsplatformen ned under vandoverfladen som følge af moderskibets
bevægelser i høj sø.

·

Var slidsken derimod pumpet op med for lavt tryk, kunne den finde på
først at ”knække” på midten for derefter i næste øjeblik at rette sig ud
med stor kraft, hvorved den nærmest var i stand til at sende en passager,
der måtte befinde sig på midten af slidsken på rumrejse til månen.

·

Vægten af passagerer på slidsken og på platformen.
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Ad pkt. 3, frit fald redningsbåde.
Med hensyn til frit falds redningsbådene var disse installerede med
instrumenter til at beregne de kræfter som passagererne om bord blev udsat for,
når disse fartøjer blev udløst.
Bådene var konstrueret til at kunne tåle frit fald fra helt op til 60 meter (Til
brug for boreplatforme og –rigge).
Bådene monteredes ofte som det ses på nedenstående billede med beregnet frit
fald over moderskibets agterende. Derved var de ikke så følsomme over for
moderskibets eventuelle slagside.
For besætningerne betød det, at man kom sikkert og ikke mindst tørre bort fra
moderskibet.

Billedet: En frit fald redningsbåd.

Systemet har ikke været anvendt om bord på store passagerskibe, måske fordi
kapaciteten har været for lille på grund af de særlige krav om fastspænding af
passagererne under det frie fald.
På baggrund af sine forsøg pointerede ET, at det var meget vigtigt, at alle
passagerer før udløsning var spændt forsvarligt fast på deres pladser under
turen ned mod vandoverfladen.
Jeg husker ikke så meget om resultaterne fra disse forsøg, fordi jeg ikke følte,
at disse typer af redningsmidler var aktuelle for os i færgerne.
Systemet var nyt og var set med mine briller af størst betydning for fartøjer
med mindre besætninger og uden passagerer.
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Evacuationchute.
For vores vedkommende i Scandlines skelede vi dengang mere over mod et helt nyt og
principielt meget anderledes system, som hed Evacuation chute. I daglig tale kaldte vi
systemet for ”Strømpen”. Vi havde været inviteret til flere demonstrationer af systemet
og fandt, at det kunne være et alternativ til slidskesystemet.
På tidspunktet for afholdelse af MEP design var systemet med evacuation cutes stadig på
et eksperimentalt stade og indgik derfor ikke i MEP eksperimenterne og undersøgelserne.

Billedet: Evacuatin chute fra fa. Viking.

Systemet bestod af et rør (cute) op til 20 meter langt udført i netværk med indsatte
hastighedsdæmpende foranstaltninger, der sørgede for, at passagerernes fart på vej ned
på de nedenfor anbragte oppustede redningsflåder ikke blev for stor.
Cuten eller ”strømpen” førte direkte ned om bord på en stor overdækket redningsflåde
med en kapacitet på 100 personer. Systemet havde en stor kapacitet og kunne evakuere
over 500 passagerer på 30 minutter.

Evakuering på tegningsniveau.
Et norsk EDB firma ved navn Steinar Orset, K.Harald Dragerbeliggende i Oslo havde
påtaget sig opgaven med at udføre en simuleret evakuering af et stort passagerskib på
baggrund af tegningsmaterialet til et stort nyt passagerskib.
En at de grundlæggende ideer var, at man på baggrund af en sådan simulering kunne
finde steder om bord, hvor ophobning af passagerer kunne finde sted eller, hvor andre
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uhensigtsmæssigheder ville blive afsløret. På et tegningsstade ville det derefter være
muligt at udbedre sådanne forhold uden de store omkostninger, som en rettelse på det
byggede skib ellers ville medføre.
Der viste sig hurtigt praktiske problemer med at overføre tegningsmaterialet til EDB
modellen. Det var før den tid, hvor alle tegninger fra starten er lavet på EDB og dermed
umiddelbart ville kunne overføres til vores forsøg. Alle døre og branddøre i gangarealer
skulle markeres med åben lukke funktioner. Havde man glemt at markere en enkelt
branddør var skaden sket. Det var et enormt arbejde at lave modellen, så alle tekniske
funktioner virkede, som de skulle.
De dimensioner, som var nedlagt i modellen, arbejdede med moduler af 0,5 x 0,5 m
svarende til en passager. Gangarealer i skibe er lovlige og mest brugte med en bredde på
0,8 m. Hvis to passagerer således mødte hinanden i modsatte retninger, så opstod der
forstoppelse i modellen men ikke i virkeligheden, hvor to passagerer sagtens ville kunne
passere hinanden.
Uanset indbyggede vanskeligheder, så var det et absolut krav fra SOLAS, at opsamling
og evakuering af passagererne fra nok så stort et passagerskib skulle kunne udføres på
maksimalt 30 minutter.
Følgende generelle forhold skulle der tages højde for i modellen. Listen må ikke anses
for at være fuldt dækkende:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tiden der går, før bropersonalet beslutter sig for at sætte evakueringen i gang.
Det aktuelle passagerantal set i relation til skibets maksimale passagerantal.
Skibets bevægelser og eventuel slagside.
Vejledningssystem skiltning og højttalerinformation.
Passagerernes placering om bord. Er de i kamrene om natten eller sidder de i
restaurationsområderne.
Bredden på flugtveje. Hastighed på passagerflow.
Antal opsamlingssteder, deres størrelse og placering.
Besætningens indsats med vejledning til opsamlingsstederne og
udlevering/iklædning med redningsveste.
Gruppebinding. Familier vil gerne forblive samlede.
Det fysiske arbejde med klargøring og udsætning af redningsmidler. Dette sidste
punkt indgik ikke i modellen.

Det var uhyre interessant for mig uden den store viden om, hvad et EDB system kunne
udrette, at iagttage de mange og grundige forberedelser, der skal til for i det hele taget at
få et slutresultat ud af en simuleret evakuering af et stort passagerskib.
Det system, som jeg deltog i etableringen af, var i princippet meget enkelt og på mange
områder helt utilstrækkeligt til at forudsige resultatet af en katastrofesituation om bord
på et skib.
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De fejl og mangler ved systemet, som vi opdagede, blev beskrevet og skulle indgå i
senere programmer af lignende art, som man forventede at få bevilget midler til efter
afslutningen på dette projekt.

Møde i Southampton marts 1998.
Det var den hollandske delegation fra TNO der behandlede spørgsmål vedrørende
human ressources, som tidligere beskrevet. Et af denne delegations medlemmer var
fysisk handikappet og sad i kørestol.
Om det var ham, der havde taget initiativet ved jeg ikke, men hvorom alting er, så
indkaldte man til møde til afholdelse i den engelske havneby Southampton.
Mødet forløb uden særlige hændelser, hvor vi som sædvanligt udvekslede oplysninger
om afholdte opfølgninger på vores delprojekter.

Et sejlskib for handikappede under bygning.
Den engelske velgørenhedsorganisation Jubilee Sailing Trusthavde som sit hovedformål
at skaffe fysisk såvel som psykisk handikappede mennesker mulighed for at komme med
et stort sejlskib på togt.
Midlerne skaffede man gennem sponsorer, ved henvendelser til fonde og gennem
indsamlinger.
På daværende tidspunkt havde man allerede et sejlskib ved navn Lord Nelson i søen,
men man havde konstateret, at efterspørgslen efter at komme med på togt var så stort, at
der var behov for endnu et stort sejlskib.
Det lykkedes at samle midlerne ind og midt på sommeren 1996 var den første del af
træet bestående af sibirisk lærketræ ankommet til byggeværftet i Southampton og HRH
(His Royal Highnes) The Duke of York kunne slå de første gyldne nagler ind i træet, der
skulle anvende til bygningen af køl og spanter.
Skibet skulle bygges med bunden i vejret. Jeg mener at kunne huske, at det skyldtes, at
skroget skulle lamineres med flere lag af krydsende træplader, og de var åbenbart lettere
at arbejde med på den måde.
Skibet ville blive det største engelske sejlskib, der var blevet bygget i England i de sidste
100 år.
Skibet blev udelukkende bygget af en stab på ca. 25 frivillige, hvoraf en hel del var
handikappede mennesker. Den samlede byggeperiode var på 2½ år.
Da vi var på besøg i den meget store hal, hvor skroget lå, var bunden stadig i vejret og
man var i fuld gang med at beklæde den med de beskrevne flere lag af krydsende plader
af træ.
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Der var tale om en tremastet bark på 65 meters længde, når bovsprydet var regent med,
og den havde en bredde på 10,5 meter. Sejlarealet udgjorde 1.217 m2,og sejlene alene
kunne bringe farten op på 11 knob.
Den 6. april 2000 døbte The Duke of York skibet og gav det navnet Tenaciaus. Navnet
betyder noget i retning af sej, vedholdende og ihærdig. Egenskaber, som den handikappede del af dens besætning måtte være i besiddelse af for at kunne gennemføre
togterne med skibet.

Billedet: Det smukke og særprægede sejlskib Tenaciaus.

Skibet ville blive indrettet, så selv mennesker i kørestol kunne færdes på dækkene. Selv
helt ud på bovsprydet var der anlagt en kørebro, så det var muligt at komme helt derud i
sin kørestol.
Der ville blive lavet et hejsearrangementer om bord, så handikappede kunne komme en
tur op i riggen og nyde udsigten. Kompasset ville blive lavet, så det kunne tale, så også
synshandikappede kunne stå til rors.
Nogle af kamrene var lavet i en størrelse, så man kunne færdes derinde i kørestole.
Jomfrurejsen fandt sted i september år 2000, og siden har skibet med en ordinær
besætning på en halv snes mand sejlet mange togter på de store verdenshave sammen
med op mod 30 personer ad gangen med mange forskellige former for handikap.

Tall Ship Race.
Mens jeg sidder og skriver dette i 2016, er det planlagt, at Tenaciaus skal deltage i
sommerens Tall Ships Race og i den anledning kommer det en tur til Århus.
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Gennem årene har skibet givet masser af godt kammeratskab, glæde, frihed og
eventyrlige oplevelser ikke mindst til den handikappede del af sin besætning.

Oplevelser undervejs.
På alle møder med MEP design fulgtes Ditlev og jeg altid ad. I vores fritid søgte vi at
udfylde tiden med mange meget forskellige aktiviteter, som jeg i det efterfølgende vil
fortælle lidt om.

I Stockholm.
Under et møde i Stockholm blev Ditlev og jeg på en dejlig sommeraften enige om at
spadsere en tur rundt i byen.
Undervejs kom Ditlev i tanker om, at han engang i sine unge dage havde været på en
mindre restaurant i Gamla Stan, hvor der sad en guitarist, der underholdt med den
berømte svenske visedigter og sanger Carl Bellmans sange. Det var ham med Fredmans
Epistler og den meget smukke Fjäril vinga, på dansk ”Nu er jord og himmel stille”.

Billedet: Stemning fra Gamla Stan i Stockholm.

Vi ledte længe efter stedet men uden synderligt held, indtil vi fandt en mand, som vi
kunne spørge til råds. Det viste sig, at vi på det nærmeste stor uden for stedet, men at
restaurationen havde været lukket i mange år.
Vi måtte altså opgive men fortsatte alligevel vores vandring i Gamle Stan. Pludseligt
hørte vi nogen klimpre på en guitar og en mand sang ganske godt til musikken. Vi fulgte
efter lyden, og den førte os ind på et lille men hyggeligt værtshus.
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Vi fandt et lille rundt bord til to. Da servitricen kom, bestilte jeg en øl til hver af os. Vi
hyggede os og fortsatte vores samtale. En rum tid og et par gode viser senere kom
servitricen med vores to øl, og da jeg kiggede op på hende, sagde hun 42.- kr.
Jeg halede min pung frem og gav mig, stadig i samtale med Ditlev, til at tælle det
ønskede beløb frem og gav hende pengene.
Servitricen blev imidlertid stående og midt i vores samtale prikkede hun mig på
skulderen og spurgte:” Saj mig, hvem skal så betala för den andra”. Jeg mente med det
svimlende beløb på 42.- kr. at have betalt for begge vores øl.
På en dansk restauration med musik kostede en øl på det tidspunkt måske 20.- kr. så jeg
havde god samvittighed. Jeg betalte selvfølgelig resten af regningen. Vi grinede af det
lille optrin og nød derefter de dyre øl, den gode stemning og visesangen.

I Paris.sep. 1999.
De franske søfartsmyndigheder Institute Francais De Navigation, som svarede til vores
Søfartsstyrelse, og som også deltog i projektet, var værter for os under et ophold i Paris.
Som det måske er kendetegnende for mange statsinstitutioner boede de i meget kedelige
omgivelser. Det var næsten som at være på besøg i danske statsinstitutioner og overalt
virkede det lidt luvslidt.
Specielt når man tænker på det meget berømte franske køkken, så lod denne
statsinstitution meget tilbage at ønske. Vi fik god men meget lidt spændende mad.
Under besøget Paris, der strakte sig over fire dage, slappede Ditlev og jeg af i vores fritid
og gav os på sightseeing som turister i byen.
Det viste sig, at Ditlev i forbindelse med sine studier som ganske ung mand havde
opholdt sig og studeret i Paris i flere perioder.
Efter afslutningen på sin uddannelse som civilingeniør havde han fået en henvendelse fra
sin tidligere professor i Paris med et tilbud om at blive underviser på dennes institut.
Ditlev tog imod tilbuddet og opholdt sig i byen et par år.
En af de ting, som han måtte se, var den nye triumfbue ”La Grande Arche” tegnet af den
danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsen og afleveret i 1989.
Bygningen var den foreløbige afslutning på en flere kilometer lang historisk akse, der
løber gennem Paris. Den begynder ved museet Louvre og går blandt andet over
Concordepladsen og passerer den gamle triumfbue.
Triumfbuen er 111 meter høj, 107 meter bred og 112 meter dyb. Spreckelsen er kendt
for sin enkle arkitektur, som er baseret på geometriske figurer. Hans triumfbue har da
også form som en kube med et hul i midten, der fungerer som et vindue mod verden.
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Billedet: La Grande Arche.

Det var virkeligt nogle meget imponerende dimensioner som porten havde, og den
udsigt, der blev lagt for ens fødder, når man stod på toppen af den, var om muligt endnu
mere imponerende. Man kunne meget tydeligt se den nævnte akse, som den var
endepunktet for, tegne sig som en snorlige streg her midt igennem byernes by Paris.
Godt nok var jeg imponeret af den kæmpemæssige bygning, men egentlig fandt jeg den
gamle og kendte triumfbue langt mere menneskelig og meget smukkere i sine noget
mindre dimensioner. Specielt på dage, hvor en enormt stor ”Trikolore” er hejst midt i
Triumfbuen tager den sig imponerende godt ud.
Ditlev var ansat som konsulent under nogle ganske andre vilkår en jeg, der jo rejste som
tjenestemand og på startens lidt stive regler herfor.
Når det er sagt, så har det altid undret mig, at jeg som tjenestemand fik udleveret billetter
til SAS på det, der dengang hed Business klasse med adgang til selskabets fine
restauranter for VIP passagerer rundt om i lufthavnene med aviser og gratis forplejning.
I flyet var der pladser på de forreste rækker og igen fuld forplejning. På ture til England
rejste vi altid dagen før, hvor vi skulle deltage i mødeaktiviteter, og derfor kunne vi med
god samvittighed sagtens nå at drikke hver to små flasker champagne (25 cl) på sådan en
forholdsvis kort flyvning.
Tilbage til Paris, hvor Ditlev kendte mange fine restaurationer beliggende på de fine
avenuer og med det lækreste udbud af spændende retter på menukortet, som jeg jo ikke
kunne læse.
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Billedet: Den gamle triumfbue med den kæmpemæssige udgave af trikoloren midt i porten.

For Ditlev var det obligatorisk, at jeg skulle smage snegle. Det havde jeg ikke prøvet før,
og jeg accepterede nølende. Sneglene kom ind på bordet i små pander, der mindede om
miniatureudgaver af en dansk æbleskivepande. Heri svømmede der en snegl i hvert af de
små rum. Smagen og konsistensen af sneglen imponerede mig nu ikke, men den lage,
som de lå og sejlede rundt i, smagte helt vidunderligt.
Vi tog for os af de mange spændende retter og havde ingen hæmninger med prisen. Når
bare Ditlev fik den kvitterede regning, så havde han tilsyneladende ingen problemer med
at få den betalt, når han kom hjem til rederiet med den.

På parisisk værtshus.
Ditlev havde som tidligere omtalt boet nogle år i Paris dels under sine studier og senere
som underviser på universitetet. Nu ville han gerne vise mig det lille værtshus, hvor han
havde tilbragt mange muntre stunder.
Hvad det hed, og hvor det lå, husker jeg ikke, men det var ikke længere væk, end vi
kunne gå derhen. Der virkede lidt skummelt og halvmørkt i den gade, hvor det lå, men vi
fandt det hurtigt og kom ind i et lille dunkelt lokale, hvor der sad en mand og spillede på
guitar og sang til.
Vi fandt et bord og satte os til rette. Det var bestemt ikke noget internationalt sted. Det
var tydeligt, at der kun var franske lokale gæster måske 25 – 30 i alt.
Ditlev talte lidt med tjeneren og fortalte ham, at dette havde været hans stamværtshus
mens han studerede i Paris for en menneskealder siden. Han fik også afklaret, at den
slanke unge mand med det kulsorte hår, der sad og spillede på sin guitar også var den
samme, som havde spillet for Ditlev for mange år siden.
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Det kom der megen snak og gensynsscener ud af, som hurtigt mundede ud i, at der
skulle spilles og synges nogle af de sange, som blev sunget på beværtningen for mange
år siden. Ditlev havde en fin sangstemme og kunne synge for. Snart rungede det lille
lokale med sange fra gamle dage.
For mit vedkommende kunne jeg ikke meget andet end at sidde og nyde stemningen og
et godt glas vin,mens jeg og lytte til den forrygende stemning, der var opstået.

Ditlevs finske sang.
Under en julefrokost i rederiet kan jeg huske, at Ditlev sang en meget morsom finsk
sang, som var lidt af et udstyrenummer.
Ditlev rejste sig fra sin plads tog sin jakke af, vendte vrangen ud på den og tog den på
igen. Under denne procedure var han blevet overordentlig fuld og kunne dårligt stå på
fødderne.
Så sang han sin sang på et sprog, der nærmest var en blanding af svensk og finsk. Hvad
sangen handlede om ud over, at han til sin kones store fortrydelse holdt rigtig meget af
vodka, husker jeg ikke, men alene de fagter, som han udførte mens han sang, var så
komiske, at alle nærmest hylede af grin længe, inden han var færdig med at synge.
Undervejs i vores internationale arbejde er det nogle gange lykkedes for mig, at få Ditlev
til at synge netop denne sang, skønt han havde indtil flere gode, iørefaldende og sjove
sange på sit repertoire.

Ansøgning om afsked, dateret 04.-12.-1998.
Jeg havde ikke umiddelbart haft noget ønske om at gå på pension, men med tanke på
Aases alvorlige sygdom ønskede jeg at kunne være mere hjemme og tage mig af hende.
Jeg ville benytte mig af den gunstige pensionsordning, som var givet tjenestemændene i
forbindelse med indvielsen af Storebæltsbroen. Jeg ville blive tillagt ikke mindre end 12
ekstra pensions år, hvis jeg opsagde min stilling inden udgangen af året 1998.
Det blev så mit valg, men inden alle formaliteter var kommet på plads døde Aase og jeg
nåede egentlig aldrig at komme hjem og passe hende i den sidste tid.
Dog vil jeg sige, at rederiet var endog meget forstående i den svære situation vi var
kommet i, og man gav mig helt frie hænder til hjemmearbejde og til at ledsage Aase på
hendes ture til Rigshospitalet for at modtage de kemobehandlinger, som blev hende
anbefalet.

Pensionist den 31. dec. 1998.
Min ansøgning om pension på særlige vilkår i forbindelse med Storebæltsbroens
indvielse blev imødekommet, og jeg fik i henhold til denne ordning tilskrevet 12 ekstra
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pensionsår, således, at jeg allerede fra pensioneringens begyndelse fik udbetalt fuld
tjenestemandspension
Min sidste ordinere arbejdsdag som tjenestemand i rederiets tjeneste ville blive den 31.
december 1998.

Ansættelse som skibsfører på timeløn. 01.-01.-1999.
Allerede dagen efter nemlig med virkning den 01.-01.-1999 indgik jeg en ny
ansættelseskontrakt med Scandlines A/S i henhold til Funktionærloven.
Kontrakten var på halv tid og gav mig en hyre på 18.000 –kr. pr md.
Den anden halve tid skulle jeg beskæftige mig med EU´s forskningsprojekt MEP design
til en aftalt løn på 225.- kr. pr time. Altså andre 18.000- kr. pr md.
Altså en samlet månedsløn fra rederiet på 36.000- kr. samtidig med at jeg modtog min
tjenestemandspension på ca. 20.000- kr. pr md.
I alt ca. 56.000- kr. pr.md. og det mente jeg nok, at jeg kunne leve af. Det var faktisk en
meget høj hyre på det tidspunkt.

Skonnerten Mira.1998.
Flere af mine arbejdsopgaver overlappede naturligvis hinanden, og en dag midt i
december måned 1998 kom min kollega Erik Rudolf fra personaleafdelingen og
meddelte mig, at jeg skulle ud at sejle med skonnerten Mira.
Jeg havde aldrig hørt om skibet før, og det kom som lyn fra en klar himmel, at jeg nu
skulle ud at sejle med den gamle skonnert. Jeg forklarede, at jeg ikke anede, hvad Mira
var for et skib.
Sagen var, at den et hundrede år gamle og misligholdte skonnert Mira i 1993 var blevet
skadet ved en påsejling og måtte på værft. Det viste sig, at tidens tand havde været
meget hårdere ved Mira end forventet, så motorsaven blev startet op og efterlod kun
ganske lidt af det originale skib.
Mira var nu blevet solgt til Fonden Mira af København, som var stiftet med det ene
formål at frede og bevare denne kulturhistoriske perle for eftertiden.
Restaureringen og ombygningen var foregået ved E M Bådbyg i Gilleleje i perioden
1995 til 1998. Økonomien var ikke alt for god og blandt andet derfor, havde restaureringen taget meget lang tid. Under hele processen havde en erfaren navigatør ført tilsyn
med arbejdets udførelse.
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Præsentationssejlads på Øresund.
Nu var genopbygningen langt om længe tilendebragt, og man skulle foretage en
præsentationssejlads på Øresund for de mennesker, som havde gjort dette store og
kostbare arbejde muligt.
En sådan sejlads havde været forberedt to gange tidligere men havde måttet aflyses,
fordi visse arbejder stadig udestod.
Nu var tiden imidlertid oprundet, og alle forberedelser var gjort til festligholdelse af den
store dag.
Af grunde, som jeg ikke kender, valgte den hidtidige tilsynsførende på hele projektet og
skipper om bord at meddele, at han ikke ville gennemføre præsentationssejladsen.
Nu var gode råd dyre, og det var på det tidspunkt, at jeg kom ind i billedet. Jeg betingede
mig dog, at jeg forud for sejladsen sammen med en af de unge maskinmestre fra rederiet
ville foretage en grundig teknisk gennemgang af skibet, inden vi stævnede ud.
Med hensyn til manøvrering og sejlads, så kendte jeg naturligvis ikke noget til skibet og
dets sejladsmæssige egenskaber, men skibet var jo ikke større, end at det var til at
overkomme. Jeg fik at vide at direktørens tvillingebroder kunne deltage i sejladsen som
kendt mand, idet familien på et tidspunkt selv havde ejet et lignende skib.
Vi fandt ingen fejl og mangler ved vores gennemgang og midt på eftermiddagen
afsejlede vi med de indbudte gæster en tur ud på det grå og kedelige Øresund. Det var
koldt, og der var ikke megen vind. Ude på Sundet kunne vi således nøjes med at lade de
indbudte gæster hejse sejlene for derefter at vise dem ned i skibets smukke salon i det
gamle lastrum, hvor der var dejligt varmt, og hvor færgerestaurationernes kokke havde
sørget for en passende servering.
På tilbageturen skulle vi anløbe det gamle fort Trekroner. I den gamle kommandantbolig
var der blevet indrettet en stor restaurant, som færgerestaurationen havde fået varmet op
og pyntet flot i dagens anledning.
Mens gæsterne hyggede sig i salonen riggede vi sejlene ned igen og satte kursen ind
mod det gamle fort Trekroner. Ved ankomsten hertil var det blevet mørkt, så det var et
festligt syn, der mødte os, da vi sejlede ind i det lille havnebassin. Lyset skinnede ud fra
alle vinduerne på fortet. På kajen stod der folk i gamle sømandsdragter, og alle havde de
fakler i hænderne.
Det lykkedes mig med noget besvær at komme til kaj med Mira. Det lange og lavt
siddende bovspryd passede lige i højden til netop at kunne passere kajkanten, det vidste
jeg ikke på forhånd, men derefter havde det retning lige ind mod kommandantboligens
mange festligt oplyste vinduer, som det var langt nok til at kunne nå ind igennem.
Folkene på kajen hjalp med fortøjningerne. Vi skulle fortøje ved pæle vinkelret på
kommandantboligen uden at stikke bovsprydet igennem nogen af dens oplyste vinduer.
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En gallamiddag blev serveret både for vores gæster og for besætningen. Festtaler om,
hvor glade alle var for at se, hvor smuk Mira var blevet efter istandsættelsen og
tilbagevenden til sit oprindelige udseende, blev holdt, inden vi igen kunne vende
stævnen hjem til vores foreløbige plads i den gamle Frihavn neden for rederiets
hovedkontor.

Billedet: Trekroner fort. Vi skulle ligge ved den lille røde bygning nederst til højre i billedet

Præsentationsturen havde været særdeles vellykket, og jeg var glad oven på min
jomfrurejse som skipper på Mira.
Siden den dag var der kun mig, der kunne bruges som skipper på de mange efterfølgende
spændende ture med Mira.

Historien om Mira.
Mira viste sig at være en jagtrigget pælemastskonnert. Den var blandt fagfolk (dem hørte
jeg åbenbart ikke til) kendt som ”Nyhavns førstedame”, fordi dens faste kajplads i
mange år havde været på solsiden af Nyhavn og beliggende helt oppe ved mindeankeret
tæt på Kongens Nytorv. Den blev omtalt som en virkelig dame. Smuk og forførende af
folk, der holder af de gamle træskibe.
Skibet blev i sin tid bygget til skipper Niels Mira Hansen som tomastet skonnert ved
Rasmus Møllers Værft i Faaborg i 1898. Mira havde oprindeligt ingen maskine og blev
sejlet af skibsrederen selv sammen med en ung dæksdreng.
Da den blev bygget var et af kravene, at den skulle kunne krydse gennem Bøgestrømmen, som er et snævert lavvandet farvand mellem Sjælland og Møn. Formålet
hermed var, at den kunne skyde genvej mellem Fakse Bugt og Storstrømmen og derved
spare ca. fem timers sejlads på turen til Fakseladeplads for at hente sin last bestående af
kalk.
Mira var igennem rigtig mange år hovedsageligt beskæftiget i netop denne fart. Den blev
anset for at være en af de fineste sejlere i småskibsfarten, og den havde gennem tiden
sejlet de danske farvande tynde med alle typer af last.
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Billedet: Mira for fulde sejl. Et smukt syn.

I begyndelsen af trediverne blev Mira solgt, og den nye ejer fik installeret en maskine
om bord. Samtidig blev Mira rigget helt ned til kun at føre et enkelt støttesejl.Ved
samme lejlighed blev der bygget et styrehus agter.
Under 2. verdenskrig kneb det også til søs med at skaffe brændstof til motoren, og
sejlene kom igen til at udgøre skibets væsentligste fremdrivningsmiddel.
Under og efter krigen blev forholdene imidlertid så dårlige for disse små sejlskibe, at de
fleste af dem opgav og forlod markedet. Dette var efterhånden blevet overtaget af
lastbilerne, der voksede støt både i antal og i størrelse. Efterhånden overtog de således
hovedparten af transporten af massegods mellem landsdelene.
Fra sidst i tresserne opstod imidlertid et nyt marked for disse gamle sejlskibe, idet man
kunne ernære sig ved sejlads med chartergæster. Betingelsen var dog, at skibene på det
nærmeste skulle føres tilbage til deres oprindelige udseende og etablere det meste eller
gerne hele sin gamle og oprindelige sejlføring.
En ny epoke indtraf i 1970, da den tremastede skonnert Fulton mod en ganske god
betaling fra amter og kommuner begyndte at sejle med utilpassede unge mennesker
under skipper Mogens Frohns skrappe og omdiskuterede ledelse.
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Mira var et af de gamle sejlskibe, der igen blev rigget op i fuldt omfang,og kom til at
ligne sig selv, næsten som hun så ud ved stabelafløbningen i 1898. Man havde set en ny
eksistensmulighed for den smukke gamle dame på netop dette marked.
Mira var beskæftiget i denne nichefart, indtil den i 1993 blev påsejlet og måtte
gennemgå en større reparation.
Det viste sig hurtigt, at tidens tand havde været hårdere ved Mira end forventet og
motorsaven blev taget i anvendelse. Men hvem skulle betale for en total og meget dyr
genopbygning af det smukke gamle skib. Man var på nippet til at opgive.
I sidste øjeblik kom Skibsbevaringsfonden sammen med bl.a. Dansk feriefond og
Scandlines ind i billedet. De sponsorerede den nødvendige kapital til gennemførsel af
det store projekt med at genopbygge skibet til det udseende, som den oprindeligt havde
haft, da den var ny. Nu blot med store ændringer i lastrummet, så den kunne indrettes til
luksussejlads med et mindre antal passagerer.
Således blev skonnerten Mira totalrenoveret i perioden 1995 til 1998.

Tekniske data om Mira.
Mira vejede 58 tons, Skroget var kun 18,5 meter langt, men når man regnede det lange
bovspryd og redningsbåden agter med, så nåede længden op på samlet ca.28 meter med
en bredde på ca. 5 meter.
Den højeste af skibets de to master var 20 meter høj, og det samlede sejlareal udgjorde i
alt 270 kvm. Hovedmotoren kunne yde ca. 180 Hk og give skibet en fart på ca. 7,5 knob.
Skruen var som jeg kendte det fra de fleste andre skibe og kunne vendes fra frem til bak
uden at ændre på motorens omdrejningstal.
På grund af den lange fast monterede rorpind kunne roret ikke gå så langt i borde, som
man godt kunne ønske sig nu, hvor der skulle foretages mange flere havnemanøvrer end
det havde været tilfældet, da hun var ny, men vi vænnede os til det og klarede os med
styreegenskaberne, som de nu engang var.
Navigatorisk havde hun stadig sit oprindelige spritkompas. I øvrigt var hun udstyret med
de mest moderne navigationsmidler som radar og GPS navigation indlagt i radarbilledet.
Da Mira ikke havde noget styrehus, så var alt, hvad der hørte til manøvrering og
navigation anbragt i en pult på agterkanten af det, der engang havde været skibets
storluge. Se bilag T.

GMDSS certifikat.
Som en selvfølge havde Mira naturligvis også det nyeste inden for radiokommunikation,
og jeg måtte på kursus for at erstatte mit gamle certifikat som radiotelefonist med det,
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der nu krævedes nemlig: ”Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS” (Global
Maritime Distress and Safety System).
Efter at have gennemgået et ugelangt kursus fik jeg fra Søfartsstyrelsen tilsendt ovenfor
nævnte flotte certifikat.

Dagligdag med Mira.
Jeg kunne jo ikke passe og sejle med Mira alene. Søfartsstyrelsen krævede en besætning
på to mand, når vi skulle sejle med passagerer.
Efter den meget vellykkede præsentationssejlads på Øresund stod vinteren imidlertid for
døren, og Mira skulle rigges af for den kolde tid. Vi sejlede Mira til Helsingør, hvor hun
skulle ligge oplagt i vinterhalvåret.
Når foråret kom, og den nye sæson skulle indledes, ville Søfartsstyrelsen komme om
bord for at afholde et hovedsyn. Såfremt vi klarede dette syn, ville vi få den midlertidige
tilladelse til sejlads med passagerer erstattet med en varig sejltilladelse gældende for et
år ad gangen.
Da vi nåede frem til vores anviste liggeplads for vinteren, var det lige ved siden af et
større lidt fremmed udseende fiskerfartøj (ca. 20 tons kutter). Om bord gik der en mand
iført færøsk hue, arbejdshandsker og overalls og arbejdede. Vi hilste på ham, og det viste
sig at være skipperen fra vores tur til Oslo med vore koner om bord på Crown of
Scandinavia.
Her forgik arbejdet i mere beskedne omgivelser, og han fortalte, at skibet ganske rigtigt
var af færøsk oprindelse, og at han havde planer om at indrette den til lystsejlads i
danske farvande sammen med sin kone.

Besætning.
Det var planerne, at færgerestaurationernes markedsføringsafdeling, skulle stå for
booking af sejladser med passagerer. Her havde man ansat en mand, som havde været
med under en del af genopbygningen på værftet. Han hed Carsten og han havde det
kendskab og de papirer, der skulle til for at kunne føre tilsyn med skibets maskineri.
En stor del af arbejdet med at rigge af og rigge til for ikke at sige langt det meste blev
udført af Carsten, som arbejdede meget selvstændigt kun ved en telefonsamtale med mig
en gang imellem, når ting skulle købes og betales af skibet.
Alle de problemer, som vi havde med vores ankerspil blev løst af ham, der kunne få det
gamle spil til at virke nogenlunde. Egentligt burde det eksisterende spil have været
udskiftet med et nyt. Eller måske rettere det gamle stokanker burde nok aldrig have
været skiftet ud med et moderne patentanker.
Carsten var med på alle vore sejladser og jeg betragtede ham nærmest som
maskinmester om bord.
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På dækket havde jeg i min tid som leder af rederiets kontrolenhed arbejdet nært sammen
med Helge Moe, som viste sig endog meget interesseret i at få et job som besætningsmedlem på Mira. Han var oprindeligt uddannet på det store norske tremastede sejlskoleskib Sørlandet, som jeg tidligere har omtalt, og han havde dermed en del kompetence,
som jeg selv følte, at jeg manglede.

Træning på Sundet.
Da vinteren var overstået skulle Mira rigges til igen. Til det fik vi hjælp af en ældre
mand ved navn Richard. Han havde sammen med sin kone ejet og sejlet med gæster med
et lidt mindre sejlskib end Mira. Han var uddannet folkeskolelærer og havde interesseret
sig for de gamle sejlskibe gennem mange år.
Han havde altid interesseret sig for de gamle sejlskibe og kendte mange vigtige detaljer
og særlige stik, som skulle benyttes ved tilrigningen efter vinteropholdet. Vi andre
lyttede lærevillige, prøvede os frem efter hans anvisninger og fik snart rigget den gamle
dame til for sommeren.
Inden Søfartsstyrelsen kunne komme om bord for at foretage det årlige obligatoriske
hovedsyn og udstede den endeligeog nødvendig tilladelse til sejlads med passagerer,
skulle vi træne os i at sejle med Mira.
Tre opgaver var helt obligatoriske, nemlig:
·
·
·

Sejlads for sejl alene
Brandmanøvre
Mand over bord.

Alene det at kunne sejle og manøvrere sikkert under sejl var en vigtig opgave for os. Det
skulle jo helst se nogenlunde professionelt ud, når vi fik vore passagerer om bord.
Selv om bord på et lille og let overskueligt skib som Mira var det naturligvis vigtigt, at
vi var godt kendt med brugen af vores udstyr til bekæmpelse af ildebrand både i
maskinrummet og i hele apteringen, hvor der kunne være sovende passagerer.
Vi lavede mange øvelser, hvor vi smed en redningskrans eller en redningsvest overbord,
hvorefter vi så på skift skulle vende rundt og manøvrere så tæt på den overbordfaldne, at
vi kunne fiske ham om bord igen.
En lidt ondskabsfuld manøvre var, at jeg uden de andres vidende kastede en redningsvest
overbord og skreg, at jeg var faldet udenbords.
Opgavefordelingen under havnemanøvrer med ankomst og afgang skulle også indøves,
idet det lange og lavt siddende bovspryd, næsten alle steder var i vejen ved anløb af
havn. Tilsvarende skulle man passe på ved afgang, hvor en for stor vinkel bort fra kajen
kunne resulterer i, at vores fine hvide klinkbyggede jolle ville ramle ind i kajen.
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Klargøring til syn.
Jeg havde stor erfaring i deltagelse i hovedsyn om bord i vore færger,og jeg vidste,
hvorledes det foregik, og hvad kravene var.
Det stod mig hurtigt klart, at der var en hel del fejl og mangler, som skulle være på
plads, inden vi inviterede Søfartsstyrelsen om bord for afholdelse af hovedsyn.
Som en selvfølge skulle alle papirer og certifikater være gyldige og ført op til dato. Visse
vigtige certifikater fandtes slet ikke om bord, og nye måtte rekvireres.
Følgende mangler kunne umiddelbart konstateres:
·
·
·
·
·
·
·

Stabilitetsberegninger manglede
Nyt målebrev skulle fremskaffes
Nyt nationalitetsbevis skulle fremskaffes
Radiojournal skulle købes
Nye elektroniske søkort til vores navigationssystem skulle fremskaffes
Mangelfuld skiltning skulle rettes op
SMS håndbog skulle skrives

Som det fremgår, så måtte vi bestille og afvente fremkomsten af vigtige papirer. I
mellemtiden kunne vi så passende afholde visse prøver og øvelser for og med os selv.

Sikkerhedsprøver.
Ved vores egne afprøvninger konstaterede vi meget hurtigt, at to ting ikke virkede, som
de skulle, nemlig:
·
·

Brandpumpen
Ankeret.

Til det første punkt nemlig brandpumpen havde den tidligere ejer, som også havde sæde
i fondsbestyrelsen en snuptagsløsning, som var billig, men som slet ikke efter min
mening kunne leve op til Søfartsstyrelsens krav om leveret vandmængde.
Ved at involvere rederiets maskinafdeling lykkedes det dog i løbet af nogen tid og ved
indkøb af visse nødvendige reservedele at få tilstrækkeligt tryk på brandledningen.
Ankeret voldte dog stadig kvaler. Der var godt nok installeret et elektrisk ankerspil, men
kapelarhjulet, som skal passe nøje med ankerkædens led var forkert, og vi havde store
kvaler med at finde en kædestørrelse, der passede til netop vores kapelarhjul.
Vi fandt en ankerkæde, der passede bedre end den gamle, men helt godt blev det aldrig i
den tid, som jeg havde med skibet at gøre.
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Søfartsstyrelsen havde ikke andre generelle krav end, at vi skulle kunne ankre med
skibet, og det var der ingen kvaler med. Hvordan vi herefter ville få ankeret op igen, var
helt vores egen sag.

Afholdelse af hovedsyn.
Endelig i midten af maj måned kunne vi tage imod Søfartsstyrelsen for afholdelse af det
første ordinære hovedsyn efter ombygningen.
Vi havde alle gjort os umage og var klar til at vise vores flotte lille skib frem for vores
øverste myndighed.
Søfartsstyrelsen var meget grundige i dette første syn, men fandt ingen anledning til
bemærkninger. Vi fik udleveret en helt ny tilsynsbog med laksejl og det hele. Det blev
noteret, at der var afholdt hovedsyn uden bemærkninger.

Sejltilladelse.
Sammen med tilsynsbogen fik vi den helt nødvendige endelige sejltilladelse til
indsættelse i vores certifikatmappe.
Med en besætning på to mand, en skibsfører og en bedstemand, måtte Mira herefter sejle
med op til 22 passagerer om dagen.
Når passagererne skulle overnatte faldt passagertallet til 12.

Certifikat som radiooperatør. 1999.
I forbindelse med min sejlads med Mira, blev det nødvendigt for mig at uddanne mig
som radiooperatør i GMDSS. (Global Maritime Distress and Safety System) Et internationalt og verdensomspændende system til maritim nød- og sikkerhedskommunikation.
Der var næsten tale om en revolution. Den var foranlediget af, at det blev besluttet, at
nedlægge stort set alle radiotelegrafiststillinger om bord i skibene. Samtidig med at det
skete, blev der stillet nye krav til skibenes navigatører om at kunne opretholde
kommunikationen med tidens nyeste kommunikationsmidler, som altså ikke længere
indbefattede brugen af en gammeldags mellembølgeradio.
Mit certifikat var begrænset og omfattede alene brug af VHF radioanlæg.

Indretning og udseende.
Da vi med vores overståede hovedsyn og den nyerhvervede sejltilladelse var færdige
med forårets klargøring sejlede vi Mira ind i Frihavnen, hvor vi havde fået plads lige
neden for rederiets kontorer på Dampfærgevej.
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Apteringsplan for Mira

Billedet: Skitsen fra skibets indretning stammer fra Miras SMS håndbog

Her lå den så og var et meget smukt syn med sine blankskrabede master sine
blanklakerede luger og det smukke hvidskurede teaktræsdæk.
Mira var nu navnlig under dækket indrettet meget forskelligt fra sit oprindelige formål
som et lille lastførende sejlskib til sejlads i indre danske farvande til nu at være et lille
skib, der skulle kunne tiltrække mennesker med interesse for de gamle sejlskibe og som
også var villige til at betale en god pris for at opleve noget ganske anderledes end blot en
weekendtur til den nærmeste landevejskro.
På dækket var stort set alt ført tilbage til gammel tid, men under dæk var der nu i det
gamle lastrum indrettet en meget smuk salon, kabys, soverum, bad og toilet med god
plads til besætning og passagerer.
Et af de smukkeste rum om bord var skipperens salon. Den var ikke ret stor, men den var
indrettet med to køjesenge og møblerne var beklædt med mørkerødt riflet fløjl. Jeg
tvivler på, om den oprindeligt havde set sådan ud, som det var tilfældet i det restaurerede
skib, men flot var det.

Sejlads med passagerer.
Til de overnattende passagerer var der indrettet plads til 12 passagerer i faste køjesenge
med to køjer over hinanden. For at lokke flere passagerer til havde vi fået lavet en meget
flot velkomstbrochure. Se bilag U.
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Med det nyligt overståede hovedsyn og med den udstedte sejltilladelse fra Søfartsstyrelsen kunne vi først på sommeren 1999 indlede vores sejladser med passagerer.
De første mange ture foregik om aftenen efter kontortid, med afgang fra Amaliehaven
lige nedenfor Amalienborg.
Efter en velkomstdrink og en kort sikkerhedsmæssig instruktionstale af mig sejlede vi ud
på Sundet med en snes passagerer ad gangen, som, når vi var kommet ud i åbent
farvand, fik lov til at hale i skøderne, indtil alle sejl var sat og stod pænt.
Mange ville gerne have en tørn ved roret. Dengang havde Mira ikke noget rat med
knage, som man ellers kender det så godt fra de fleste sejlskibe. I stedet havde den en
meget lang blanklakeret rorpind, som man ellers mest kender fra mindre joller.
På et tidspunkt udfærdigede vi et specielt certifikat, som passagererne fik udleveret ved
ankomst havn.

Billedet: Fra kabyssen kigger kokken ind i den fine salon i det gamle lastrum.

Sådanne hyggeture på Sundet begyndte oftest sidst på eftermiddagen, og det var for det
meste næsten midnat, inden vi igen kunne fortøje Mira neden for rederikontoret. På de
fleste af turene havde vi mindst én kok med om bord, så der kunne serveres et måltid
mad undervejs. Menuen var aftalt og tilrettelagt på forhånd.
Menukortet var righoldigt og kunne udvides efter aftale og bestilling. Det skal siges, at
det heller ikke var billigt. Se bilag V.
I løbet af sommeren sejlede vi sammenlagt 35 dage inklusive turen Fyn rundt, der alene
tegnede sig for 10 hele døgn til søs.
Vi fik henvendelser fra mange mennesker, der troede, at vi kunne anløbe alle
lystsejlerhavnene i området. Det var Mira imidlertid for stor til, så vi kunne for det meste
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klare det med, at vi fandt en havn i nærheden af den oprindeligt foreslåede, så en dejlig
aftentur på Øresund kunne gennemføres alligevel.
Som jeg husker det, så anløb vi følgende havne nogle af dem flere gange:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Helsingør
Hven
Skovshoved
Middelgrunden
Trekroner
Amaliehaven
Amerikakajen
Dragør
Fyn rundt.

Nedenfor fortælles nærmere om nogle enkelte af turene.

Baltic Sails.
Vi var flere gange engagerede til at sejle ture for direktøren for færgerestauranterne
Svend Jørgensen, hvor han selv var med.
På en af turene skulle vi til Helsingør i anledning af et større nyt arrangement kaldet for
”Baltic Sails”, som jeg tror han havde været med til at få til at anløbe Helsingør.
Under denne overskrift samledes en lang række af de gamle træskibe, der sejlede på
lignende betingelser som Mira. Altså med feriegæster, der skulle have en god oplevelse i
deres sommerferie.
Vejret var godt og havnen var fyldt godt op med mange af de gamle og for de flestes
vedkommende godt vedligeholdte gamle skibe.
Vi var der et par dage,men da vi skulle sejle hjemover blev vejret dårligt med usigtbart
vejr, blæst og tilsvarende sø.
Passagererne så vi ikke meget til. De opholdt sig for det meste i salonen, hvor kosten var
god og rigelig. På sådanne ture arrangeret af ham, og hvor han selv deltog, sørgede
Svend Jørgensen altid selv personligt for, at vi i besætningen fik den samme gode mad,
som blev serveret for gæsterne i salonen. Selv på denne tur i dårligt vejr kom han op til
mig med den varme mad.

Match race.
Som noget forholdsvis nyt herhjemme blev der midt i august måned arrangeret et stævne
med match race i farvandet ud for Skovshoved.
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I match race duellerer to teams imod hinanden i identiske både. Man sejler aggressivt, og
der stilles store krav til teknik, styrke og taktik.
Den korte bane blev lagt lige uden for havnen, så man tydeligt kunne følge hver af
bådene under hele sejladsen. Hele banen rundt kunne man således til enhver tid følge
med i, hvem der førte an. Hver sejlads varede måske kun omkring en halv time.
Vi var engageret til at skulle sejle ud med hele tre hold af 22 passagerer på den samme
dag. Hvert hold skulle forsynes med madpakker, som direktørens tvillingebroder lå i fast
rutefart for at hente fra færgen Sjælland.
Vejret var rigtig flot til begivenheden med solskin og en let brise, der på det nærmeste
var ideelt fil formålet.
Sammen med os var også Lille Dan på en tilsvarende opgave, og vi udkæmpede
selvfølgelig indbyrdes et mindre søslag for at skaffe vores passagerer de bedst mulige
pladser, men vi sejlede dog begge to hele tiden, som søvejsreglerne foreskrev og tog
således behørigt hensyn til hinanden.
Lilla Dan er en tomastet topsejlskonnert bygget på Ring Andersens Træskibsværft i
Svendborg i 1951.

Billedet: Topsejlsskonnerten Lilla Dan, som har været skoleskib for sømandsskolen i Kogtved ved Svendborg.
Lilla Dan er en del større end Mira

Skibet blev oprindeligt bygget til rederiet J Lauritsen og blev indrettet med det formål at
skulle sejle som skoleskib for Koktved Søfartsskole ved Svendborg.
En topsejl skonnert adskiller sig fra andre skonnerter ved sit topsejl. Det er et eller to
råsejl, der sidder på formasten ovenover de gaffelriggede sejl. Der er flere spændende
udfordringer ved at sætte et topsejl, da det kræver mandskab til vejrs i riggen.
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Nok konkurrerede vi med Lilla Dan om de bedste pladser af hensyn til vore passagerer
men værre var det med de meget store lystyachter, som også gerne ville se, hvad der
foregik. De fandt en god plads, og så droppede de bare deres anker. Om det så var lige
ud for stævnen enten af os eller Lilla Dan tog de tilsyneladende ikke hensyn til.
For mit eget vedkommende var det således ikke meget match race, jeg fik set, men vi
klarede opgaven uden at komme i direkte karambolage med nogen af de andre tilskuere
hverken om bord på Lilla Dan eller på nogle af dem, der kom med deres store flotte
Lystyachter.
Der var således ingen frivagter for skipperen på den sommertur på Øresund.

Dragør.
Der var et mindre engelsk rejseselskab, der hyrede os nogle gange. Efter et ferieophold
her i Danmark skulle de retur til England og afslutningen på deres ferie skulle være en
sejltur med Mira fra Amaliehaven og ud til Dragør.
Jeg tror, at vi sejlede for dem tre gange i løbet af sommeren og alle tre gange var det
halvdårligt vejr med regnbyger og blæst. Men som vi kender det fra tyskerne, der
besøger den jyske vestkyst og er klædt på til alle vejrforhold, så gjaldt det også for disse
englændere. At det blæste, og at vi tog lidt vand over, var de tydeligvis forberedte på
med vind- og vandtæt tøj.
Særligt på en af turene skinnede solen, men det blæste temmelig godt, og vi sejlede for
sejl med rigtig god fart. Med passagerer på dækket måtte vi træffe forholdsregler for, at
vi ikke skulle komme til at bomme utilsigtet og derved risikere, at folk kunne komme til
skade med slag fra en hårdtslående vildfaren bom.
Før anduvningen til Dragør lystbådehavn sejlede vi op i vinden for at bjerge sejl. Selv
om vi var klar og hurtige på hænderne, så kunne det ikke undgås at forsejlene med deres
store skødeblokke blafrede kraftigt i den hårde vind.
Passagererne skulle væk fra fordækket for ikke at blive ramt af en af blokkene fra
forsejlene. Vi havde efterhånden lært, hvor passagererne kunne stå og iagttage vores
arbejde, uden at være i vejen og uden at blive ramt af vores grej.
Vi fik bjerget sejlene og gjorde klar til at gå i havn for maskine. Jeg glemmer ikke den
anduvning. Vind og strøm pressede os så meget nordover, at jeg tror, at vi styrede mere
end 30 grader syd for havnemolen for, at jeg kunne holde mig i mærket ind mod havnen
for så nogle ganske få meter inden passagen af molen at rette kursen ind mellem
molerne. Jeg har undervist mange i at sejle i mærker, og her fik jeg selv brug for min
erfaring med netop denne kunst.
Selv om Mira ikke var noget stort skib, så var den alligevel en hel del større end de
lystfartøjer, der normalt besejlede havnen, så det føltes trangt, når vi som her skulle ind
for at ilandsætte vore passagerer.
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Ved passage af molerne slap strømmen sit hårde tag i os og vi kom fint ind i havnen,
hvor vi skulle ligge lige på sydsiden af den nordlige havnemole. Gæsterne havde haft en
fin tur, hvor de rigtig kunne føle, hvordan det var at sejle for sejl i forholdsvis hårdt vejr.
Da gæsterne var gået, så skulle vi hjem igen. Vi slap fortøjningerne og begyndte straks
at drive for vinden længere ind i havnen. Det var også meningen for her var bedre plads
til at vende, men det viste sig snart, at det var helt umuligt for mig at få Mira igennem
vindøjet. Vindøjet er præcis den retning, som vinden kommer fra.
For at komme rundt skulle vinden komme lidt ind om bagbord, men den vedblev at
komme lidt ind fra styrbord. Vindens pres på riggen gjorde det umuligt for mig at få
Mira til at dreje den lille smule mere, der skulle til, for at jeg kunne komme over på den
anden side af vinden.Jeg tror, at jeg prøvede til tre gange uden held og endte med at
ligge helt inde i bunden af havnen.
Vi lå ganske godt, men ville hellere hjem, så jeg henvendte mig til havnefogeden, som
godt nok havde set, at jeg havde problemer. Han havde i havnen en lille jolle med
maskine i, og vi blev enige om, at han skulle levere den lille smule ekstra kraft, der
skulle til, for at få mig igennem vindøjet og dermed ud af havnen igen.
Han fik en trosse ned i jollen og hele manøvren forløb som planlagt, da han helt uden
besværtrak mig over på den rigtige side af vinden, kom vi fint rundt. Glade var vi, da vi
igen kunne sætte kursen nordover til Københavns Frihavn.

Fyn rundt.1999.
Vi skulle selvfølgelig præsentere vores flot restaurerede skib i forbindelse med
afholdelsen af det store årlige arrangement ”Fyn rundt for bevaringsværdige skibe”.
Der var blevet installeret et rigtigt fadølsanlæg om bord, og jeg havde fået klare
instrukser om, at vi gerne måtte være det mest gæstfrie skib på turen ikke alene for os
selv men også for gæster, som måtte komme om bord for at se Mira, som hun nu var
kommet til at se ud. Løb vi tør for øl, var der mere, hvor det kom fra.
Det blev en meget varm tur, og vi fulgte ordren om at være meget flinke og rare overfor
vores gæster, som der kom mange af, men venligheden tog aldrig overhånd.
Fire modne damer havde meldt sig som betalende gæster på hele turen Fyn rundt. De
skulle indlogeres i vores luksuriøse køjekamre under dækket.
For at vi ikke skulle sulte havde vi også en uddannet kok i besætningen. Det var en
dame, som til daglig stod for kantinen inde på Dampfærgevej. Med skam at melde så har
jeg glemt, hvad hun hed, men hun var frisk, sød, omgængelig, ærekær og fagligt meget
dygtig.
Hun var først oppe om morgenen hver dag for at finde en god bager, så hun kunne
forsyne os med helt frisk brød til vores morgencomplet, og vi oplevede aldrig, at hun
havde glemt at købe noget til madlavningen.
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Hun klarede alt vedrørende kosten, så jeg kunne tage mig af det faglige med at forberede
sejladserne sejle skibet og med at sørge for en rigtig god stemning om bord.
Selv var jeg stadig langt fra at kunne kalde mig erfaren i at sejle for sejl med Mira og
meningen var netop, at vi hver dag skulle sejle om kap på en given strækning under
turen rundt om Fyn.

Billedet: Soverum for fire passagerer i køjesenge over hinanden. Overfor er der bad og toilet.

Jeg henvendte mig igen til Richard, som havde været os behjælpelig med at rigge Mira
til i foråret, og som selv havde deltaget i arrangementet flere gange, mens han havde haft
sit eget mindre skib. Jeg spurgte, om han ville være min ”sailing master”. Det ville han
meget gerne, hvis han kunne få lov af konen. Det fik han, og så var den sag afgjort, så
dermed havde vi nu en besætning på ikke mindre end fem personer.
Vi skulle mødes i Svendborg søndag den 25. juli og gøre klar til sejlads med afgang
mandag morgen. Arrangementet var meget stort og strakte sig over en uge. Der var
anmeldt over 30 gamle sejlskibe, store og små imellem hinanden.
Ærgerligt nok, så jeg har ingen optegnelser om turen, men jeg mener, at den var
tilrettelagt nogenlunde som følger:
·
·
·
·
·
·

Søndag:Svendborg opsamling
Mandag:Sejlads Svendborg – Fåborg
Onsdag:Sejlads Fåborg – Assens
Torsdag: Sejlads Assens – Kerteminde
Fredag:Sejlads Kerteminde - Svendborg
Lørdag:Svendborg afslutning

På sejladserne mellem de fynske havne var det meningen, at vi skulle sejle om kap på
indlagte etaper. I virkeligheden var det sociale samvær langt vigtigere end, hvem der
kom først over målstregen.
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Afsejling.
Vores fire kvindelige gæster skulle alle stige om bord i København, og afgangen var sat
til Kl.16:00. Da vores gæster i god tid var ankommet, blev de vist rundt i skibet og fik
anvist deres sovepladser. De fik den obligatoriske sikkerhedsinstruktion, og vi var klar
til afgang som planlagt.
Da vi afsejlede, havde vi det dejligste sommervejr på hele vejen op gennem Øresund, og
nød den smukke passage med Kronborg om bagbord, men vejrudsigten til om natten
varslede dårligt vejr med blæst og kraftige regnbyger.
Efterhånden som mængden at truende mørke skyer tog til sammen med vindstyrken, og
søerne begyndte at danne hvidt skum på bølgetoppene, kravlede passagererne ned i
salonen og fortsatte snart derefter ret på hoved til køjs.
Søvagten drejede og den første nattevagt fra kl. 20:00 til kl. 24:00 skulle gås af den
erfarne sømand Helge, og jeg kunne gå til køjs som alle andre om bord.
Om jeg overhovedet faldt i søvn husker jeg ikke, men at jeg kunne ligge i min køje og
høre at vinden tog til, og at maskinen arbejdede hårdt bekom mig ikke allerbedst, så det
var nærmest en befrielse, da Helge åbnede kappen ned til mit kammer og kaldte mig op
på vagt, da klokken var 24:00.
Det blæste hårdt og Mira tog meget vand over dækket. Vi sejlede med vinden ret ind i
stævnen og Helge fortalte mig med bekymrede miner, at vi ikke kom ud af stedet på
trods af, at maskinen arbejdede for fulde omdrejninger. Det ville kun være lige med nød
og næppe, om vi kunne klare at nå rundt om pynten ved Sjællands Odde.
Den risiko kunne vi naturligvis ikke løbe, og jeg ændrede straks kursen 45 grader
styrbord over. Meget hurtigt herefter begyndte Mira igen at bygge fart op ikke meget
men farten over grunden øgedes alligevel til to til tre knob. Det var befriende og snart
skønnede vi, at vi havde samlet højde nok til, at vi kunne sætte kursen ned gennem
Storebælt.
Hvor var det en dejlig fornemmelse, da vi kunne høre, at maskinen ikke længere var så
belastet, og at skibets hårde bevægelser efterhånden blev blødere.
Undervejs hørte vi ikke noget til vores gæster, men senere fortalte de alle sammen med
kokken om deres oplevelser, da alting væltede rundt mellem hinanden nede på deres
lukaf. Egentlig søsyge havde de ikke været men snarere bange for,hvad det hele mon
ikke kunne ende med. Den ene af gæsterne var præst. Om hun havde bedt for sit liv ved
jeg ikke, men at hun også havde været bange lod hun os ikke i tvivl om.
Der var stadig lang vej til Svendborg, men vi var så heldige, at vi havde en god
strømmed os sydover. Vejret blev bedre og bedre, indtil vi nåede indsejlingen til
Svendborg-sund, som altid er så smuk at besejle, men her hen under aften i helt stille
vejr og med solen stadig højt på himlen, så var det bare den skønneste naturoplevelse,
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man kan forestille sig. Det kunne råde lidt bod på de barske oplevelser, vi havde haft
aftenen og natten før.

Ankomst Svendborg.
Da vi nåede Svendborg, var de fleste af de andre deltagere allerede ankommet og havde
fortøjet. Det viste sig, at vi havde fået kajplads i den inderste del af havnen, og at vejen
derhen på det nærmeste var spærret af de andre deltagere. Alle kendte til, at Mira i år
blev sejlet af en kaptajn fra færgerne, og det var ikke populært, så nu stod de bare der
med albuerne på lønningerne og skulede for at se, hvordan en færgekaptajn nu ville løse
dette lille manøvremæssige problem.
Vi klarede det faktisk fint og snart løstes de sure miner op i smil på ansigterne, og da vi
skulle have vores fortøjninger i land, var der mange, der velvilligt sprang ind på kajen
for at tage imod.
Det havde været en lang rejse på hele 25 timer, så vi trængte hårdt til noget god mad og
en øl fra vores fine fadølsanlæg. Efter at have spist den dejlige mad, som kokken havde
tilberedt på turen ind gennem Svendborgsund, så var vi alle helt restituerede og klar til
den videre sejlads mandag morgen.
Der var ellers mange fristelser på kajen, men lige netop den aften ville alle om bord
hellere tidligt til køjs for at indhente noget af den manglende nattesøvn fra natten før.

Skippermøde.
Mandag morgen ved morgenmaden var alle spændte på, hvad der skulle ske i løbet af
dagen. Dog vidste vi, at der skulle sejles om kap for sejl alene. Vi ville få oplysninger
om, hvor banen lå, når jeg kom tilbage fra det aftalte skippermøde.
Skipperne var blevet indkaldt til skippermøde i det gamle pakhus på kajen helt nede ved
færgelejerne. Vi fik en morgendram og blev budt velkommen som deltagere i det store
arrangement. Ugens og dagens program blev gennemgået.
Alle ugens dage ville man samle skipperne til et lignende møde. På disse møder ville
arrangørerne have taget stilling til,hvor kapsejladsbanen for den pågældende dag skulle
udlægges, idet vindforholdene selvfølgelig ville være afgørende for, hvor og hvordan
banerne skulle placeres. Det blev ligeledes meddelt, hvornår sejladsen skulle påbegyndes
og et udlagt dommerskib skulle sætte sejladsen i gang.
På turen rundt ville skippermøderne gå på skift mellem de deltagende skibe, hvoraf Mira
straks meldte sig som et af dem.
Straks efter skippermødet brød vi op orienterede vores passagerer og besætning, gjorde
sejlklar og påbegyndte sejladsen ud mod kapsejladsbanen. Denne sejlads måtte gerne ske
for maskine. Vi satte vores sejl og på et givet tidspunkt skulle alle maskiner stoppes. Det
blæste en god vind, og der udbrød nu en kamp om at få den bedste placering, inden
starten skulle gå.
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Vi tog det helt roligt, da vi nødig ville komme i karambolage med de andre deltagere. Vi
sejlede det bedste, vi havde lært og havde en dejlig dag, som endte med, at vi fik en
placering midt i feltet. Det var vi alle yderst tilfredse med.

En helt særlig gæst.
Om aftenen sejlede vi ind til Fåborg, hvor jeg havde den store glæde at få besøg af en
ældre dame, som viste sig at være datter af skibets første reder Niels Mira Hansen. Hun
udtrykte stor glæde og var næsten rørt over, at skibet var blevet bevaret, og hun var fuld
af beundring over så flot, der var blevet overalt om bord.

Varme og svigtende vind.
Mandag viste sig at blive den eneste dag, hvor vi kunne sejle om kap. Ved skippermøderne fik vi som planlagt at vide, hvor vi skulle påbegynde kapsejladsen. Fra
morgenstunden blæste der typisk en let morgenbrise, som så hurtigt løjede så meget af,
at al kapsejlads måtte opgives.
Sommeren var rigtig kommet til det sydfynske øhav. Op ad dagen var der stort set ingen
vind, og det blev endog meget varmt.

Billedet: Som det ses, var der ikke meget energi i det sejl. Med et fugtigt viskestykke om hovedet var det lige til
at holde ud.

En af ugens dage holdt morgenbrisen sig så godt, at kapsejladsen blev påbegyndt, men
snart løjede vinden også af på denne dag, så vi kunne se, at man rundt omkring om bord
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på de andre skibe fandt på alternative muligheder for at få skibene fremad, da det kunne
konstateres, at sejlene alene ikke havde nogen effekt i det stille og meget varme vejr.
I de gamle skibe brugte man slagpøse, når dækket skulle spules. Det var simpelthen en
spand med et reb fastgjort i hanken. Man smed spanden udenbords så den fyldtes med
vand, og så skyllede man dækket med indholdet.
Nogle af deltagerne smed slagpøse ud på begge sider af skibet så langt fremad i
sejlretningen som muligt. Så trak man sig fremad ved at hive ind på pøsen, indtil man
var nået helt hen agter og måtte gentage manøvren. Det så sjovt ud, men det var meget
lidt effektivt.
Hos os insisterede Carsten og Helge på, at vi skulle sætte jollen i vandet, og så ville
disse to halvgamle (undskyld) mænd trække Mira efter sig, når de trak alt, hvad de
kunne på årerne.
Det blev der nu ikke noget ud af. Jeg så for mig, at en af dem ville få et hedeslag, som
jeg ikke tror, at vores ellers så fine fadølsanlæg kunne have kureret dem for. Nej, de
måtte pænt blive om bord hos os andre.
Vi lå på det nærmeste stille og såvel passagerer som besætninger benyttede sig af
lejligheden til at få sig et rigtigt havbad.

Assens.
Undervejs anløb vi Assens, hvor hele min familie med min mor og min søster i spidsen
stod på kajen for at hilse på mig og for at se mit fine lille skib, som jeg selvfølgelig
havde rost i høje toner. Som alle andre havde de kun lutter rosende ord at sige om mit
smukke lille skib.

Middelfart.
På vej fra Assens mod Kerteminde skulle vi med Mira som eneste deltager forlade feltet
og anløbe Middelfart, hvor rederiet havde inviteret særligt indbudte gæster. Da vi anløb
havn og havde fortøjet, var kun en enkelt af disse gæster ankommet.
Det drejede sig om den tidligere konservative industriminister Anne Birgitte Lundholt.
På daværende tidspunkt var hun administrerende direktør for Danske Slagterier. Hun
sprang rask om bord, så snart vi var fortøjet.
I dagens anledning havde jeg skiftet til andre bukser og konstaterede efter, at jeg havde
taget dem på, at den øverste knap manglede.
Det hørte direktøren og på stående fod tilbød hun straks at sy en ny knap i, mens jeg
endnu havde bukserne på. Med alle de damer, som jeg havde om bord, så var det
åbenbart kun et øjebliks sag at fremskaffe både nål, tråd og en ny knap.
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Under et vist opløb både på kajen og om bord så blev knappen syet i og alle både på
kajen og om bord morede sig over det lille optrin.

Mine briller.
Allerede længe før sejladsen Fyn rundt var det blevet nødvendigt for mig at bruge
briller, når jeg skulle arbejde i søkortet. Bare nogle billige nogen, som kunne købes hos
boghandleren eller i Brugsen.
Under vores havnemanøvrer var det ofte nødvendigt, at jeg gav en hånd med under
fortøjningsarbejdet. Mens man haler i trosserne, står man for det meste bøjet dybt
forover og ”plump” sagde det.
Mine briller forlod deres trygge havn i min venstre brystlomme og sejlede i store sving
ned på bunden af havnebassinet.
Flere af mine morgener begyndte derfor med, at jeg skulle finde den nærmeste butik, der
var åben, og som handlede med billige briller for at skaffe erstatning for den foregående
aftens tab. Det lykkedes altid, men jeg var ikke rigtig tryg, før denne lille handel var
overstået.

Havnefester.
I alle de havne, som vi skulle anløbe undervejs, var der pudsigt nok arrangeret
havnefesternetop, som vi skulle besøge byerne med vores mange smukke gamle
sejlskibe.

Billedet: Et stemningsbillede fra Fyn rundt. Som det ses, var det nærmest havblik på det meste af turen.
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Der var feststemning i alle havnene, og der var rejst salgsboder af enhver art. Måske
endnu vigtigere for den gode stemning, så var der rejst mange store øltelte typisk
indbefattet øredøvende musik. Folk skrålede med på omkvædet fra de kendte sange eller
man tog sig en svingom med konen eller med sin partner.
Sammen med de gamle sejlskibe var humøret og sommeren kommet til Fyn.

Afslutning.
Arrangementet sluttede i Svendborg, hvor det var begyndt. Den årlige havnefest blev
også her afholdt på det tidspunkt, og det gik ikke stille af. Her var der endnu flere boder
og telte med øl og med levende musik, så alle mine damer forlod mig, fordi de skulle ud
og gøre deres hoser grønne for nogle af de mange amatørsøfolk.
Forinden havde de plaget mig, om vi ikke kunne sejle syd om Fyn og Sjælland på turen
hjemover. Om det var minderne om det hårde vejr på vejen herned, der stadig sad i dem,
ved jeg ikke, men jeg var helt enig i, at turen syd om var en rigtig god ide og accepterede
deres forslag.
Mit problem med den beslutning var imidlertid, at jeg ikke havde de relevante søkort om
bord, hverken på min GPS eller i rigtige søkort på papir.
Mens damerne og besætningen dansede og morede sig inde på kajen, så måtte jeg finde
bagvejen ind hos en skibshandler for at købe de famøse nødvendige søkort.Det lykkedes,
men for mit vedkommende blev det således ikke til en afsluttende dans med mine damer.

Hjemturen.
Vi sejlede fra Svendborg midt på lørdag formiddag. Det var stadig nødvendigt at sejle
for maskinen, for der var stadig næsten ingen vind. Vikunne i fulde drag nyde den
dejlige smukke tur ud gennem Svendborgsund.
På turen hjem skulle vi passere Bøgestrømmen, som Mira på det nærmeste var bygget til
at sejle igennem. Jeg var nu glad for den fine og tætte afmærkning i det snævre og
lavvandede farvand og for, at jeg ikke skulle krydse min vej igennem det for sejl.
Mens vi passerede Møns klint (se næste side) i den lyse sommernat var alle på dækket
for at nyde det meget smukke syn med de kridhvide stejle klinter. Med vores lave fart på
kun ca. 7 knob kunne alle nyde synet så længe, de orkede.
Selv sad jeg og tænkte på sangen med den engelske sangerinde Vera Lynn, når hun sang
om ”The White Cliffs of Dover”. I mange år dukkede denne sang ofte op på Giro 413
om søndagen, og det var derfra, jeg kendte den.
Dette var den sidste store og meget smukke naturoplevelse på vores lange tur rundt om
både Fyn og Sjælland.
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Vi fortøjede Mira kl.04:00 om morgenen efter en dejlig og begivenhedsrig sommersejlads sammen med vores betalende gæster og de mange smukke gamle sejlskibe. Inden
vi forlod skibet nød vi en afskedsdrik med vore gæster.

Billedet: Så smukt så det ud, da vi passerede Møns Klint. Selv i mørke lyste klinten flot op.

Vi havde haft det dejligt i hinandens selskab, og inden vi sagde endeligt farvel
udvekslede vi adresser og telefonnumre. For min part så jeg ikke senere noget til vores
fire gæster.

Malmø.
I august og september måned er det sæson for at fange krebs i Sverige. Krebsene koges
og spises derefter med fingrene. Til retten er der tradition for at krebsene skylles ned
med rigelige mængder af brændevin. Under måltidet afsynger man en eller flere af de
utroligt mange svenske snapseviser.
Vi var blevet hyret til at sejle til Malmø for at danne baggrund og give husly for et
selskab, der skulle fejre krebsegilde. Samtidig ville de gerne ud på Øresund for at sejle
en tur rundt om nogle af søjlerne til den nye Øresundsbro, som netop var under
opførelse.
Vi afsejlede om eftermiddagen fra vores plads ved rederikontoret lastet med flere kasser
af krebs to kokke og mange flasker brændevin. Vejret var kedeligt. Det småregnede, det
blæste, og der var også en del sø, men vi nåede ind i det aftalte havnebassin til aftalt tid.
Gæsterne kom om bord fik en velkomstdrink, og vi gjorde klar til at sejle på sightseeing
ud til Øresundsbroens fundamenter.
Vinden var vestlig, og vi nåede ikke ud mellem havnemolerne før søerne begyndte at slå
ind over os. Mira slingrede temmelig meget i søerne. Sammen med skumsprøjtet
tømtesdækket meget hurtigfor folk. Gæsterne krøb i ly i salonen nede under dækket.
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Snart efter kom arrangøren op til mig og spurgte, om ikke vi kunne undgå, at skibet
slingrede så meget. Det kunne jeg ikke love med mindre vi returnerede til havnebassinet
og fortøjede Mira der. Det blev enden på det, så vi vendte skuden og gik i havn igen
efter mindre end en times sejlads.
Flere af gæsterne havde været på kanten af søsyge, men det hjalp hurtigt på søsygen, da
vi igen lå vel fortøjet i havn i Malmø.
Efterhånden kunne vi oppe på dækket høre,at selskabet var kommet sig over
strabadserne til søs og var gået i gang med at synge nogle af de kendte svenske
brændevinssange som f.eks. ” Helan går”.
Så vidt jeg ved, er der syv forskellige sange i ritualet, og man drak selvfølgelig en hel
dram efter hver sang. Om vores selskab stoppede ved de syv dramme ved jeg ikke, men
jeg havde en anelse om, at man for en sikkerheds skyld tog hele repertoiret om måske
mere end én gang.
At stemningen steg efterhånden som det svandt i såvel krebsene som i brændevinen
kunne ingen være i tvivl om. Larmen fra det glade selskab forplantede sig viden om.
Jeg havde dog lagt mærke til, at en af damerne fra selskabet var listet op fra salonen, og
nu sad hun og krøb sammen på en pullert inde på kajen.
Da jeg havde set lidt på det, henvendte jeg mig til hende og spurgte, om jeg kunne gøre
noget for hende. Det viste sig, at hun havde været meget søsyg.
Der løb stadig lidt sø helt ind til kajen, hvor Mira lå fortøjet, og det var nok til, at Mira
stadig rørte lidt på sig selv om hun lå velfortøjet i havn. Det var mere end damen på
kajen syntes om,så hun foretrak pullerten frem for maden og brændevinen nede i
salonen.
Jeg foreslog hende at tage tilbage til sit hotel, men hun havde ingen penge og ville ikke
bede sin mand om hjælp. Festen var planlagt til at skulle fortsætte til hen under midnat,
og så lang tid kunne hun ikke sidde på pullerten og fryse.
Jeg kontaktede arrangøren, satte ham ind i situationen og foreslog ham, at vi ringede
efter en taxi til at køre damen tilbage til sit hotel. Det blev enden på den historie, og
manden så vi aldrig noget til.
Festen sluttede som planlagt ved midnatstid, og vi var tilbage i København ved halv to
tiden om natten.

Afslutning på historien om Mira.
Undervejs havde der været en del uoverensstemmelser med den tidligere ejer af Mira. På
et tidspunkt blev det for meget for Scandlines, og man fremførte i Mira fonden, at man
ikke kunne samarbejde med den tidligere ejer.
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Der stod imidlertid i fundatsen, at den tidligere ejer ikke kunne smides ud. Gik han
derfor ikke frivilligt, så ville Scandlines trække sig helt ud af projektet. Den tidligere ejer
ville ikke frivilligt trække sig ud og konsekvensen blev derfor, at Scandlines trak sig helt
ud af arbejdet med Mira.
Scandlines beslutning betød imidlertid også,at det blev afslutningen på min tid som
skipper om bord på den kønne lille skonnert Mira.
Det havde været en meget spændende periode for mig at deltage i dette lille smukke
sejlskibs opgaver som udflugtsskib i luksusklassen gennem mere end et år, men jeg følte
også, at mit behov for tursejlads på Øresund til fulde var blevet dækket.

Tilbageblik fra Mira.
At jeg nogensinde skulle blive skipper på en rigtig skonnert drømte jeg vidst ikke om, da
jeg som dreng hjemme i Gelsted sejlede rundt i den lille branddam, som vi kaldte for
Sivkjær.
Skibet var dengang bare et tilspidset bræt med en pind plantet på midten og med en
tilfældig klud som sejl.
Sejladsen med Mira var på alle måder helt forskelligt fra alt, hvad jeg hidtil havde prøvet
i min karriere til søs.
Undertiden følte jeg måske nok et savn af ikke som dreng at have plasket rundt i et
havnebassin sejlende i en sildekasse og af ikke at have haft en tid om bord på et af de
store sejlførende skoleskibe Danmark eller Georg Stage.
Det gik jo alligevel, selv om der undervejs havde været nogle store udfordringer som
sejlads i hårdt vejr og med udfald af motorkraft på de uheldigste tidspunkter, men vi
klarede det, og det er trods alt en tid, som jeg ser tilbage på fyldt medmange dejlige
minder og mange gode oplevelser.

Skipperhyre.
Jeg har tidligere beskrevet de økonomiske vilkår, som jeg var ansat under som
timelønnet skibsfører i rederiet.
I forbindelse med min tid som skipper om bord på Mira, så kunne kontraktens
bestemmelse om, at jeg kun var ansat på halv tid under ingen omstændigheder
overholdes, selv om jeg f.eks. på turen Fyn rundt aldrig noterede mig mere end 8 timers
tjeneste i døgnet.
Stort set alle sejladser med Mira skete i week-ends og om aftenen, så der løb rigtig
mange ekstra timer på lønsedlen.
På intet tidspunkt hørte jeg ophævelser over den tid, jeg noterede mig for at være skipper
på Mira.
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MEP Design.
Planlægning af øvelse om bord på Kronprins Frederik.
Om færgen.

Billedet: Kronprins Frederik

Færgen blev bygget som jernbanefærge til DSB i 1981 på Nakskov Skibsværft til
indsættelse på Korsør – Nyborg overfarten. Den havde plads til 2.000 passagerer.
På ruten mellem Gedser og Rostock var passagertallet nedskrevet til 1612.
Tonnagen var på ca. 10.500 BRT. Maskineriet bestående af 6 stk. dieselmotorer ydedei
alt ca. 25.400 Hk, hvilket kunne bringe servicefarten op 17 knob. Skibet var 152 m langt
og 24 m bredt. På vogndækkets fire spor var der en samlet sporlængde på i alt 495 m.
Når færgen sejlede med mere end 1400 passagerer bestod besætningen af i alt 39
personer nemlig 15 professionelle sømænd som navigatører, matroser, maskinmestre og
motormænd samt 24 medlemmer af sikkerhedsbesætningen som inspektører, kokke og
tjenere. Sikkerhedsbesætningens størrelse kunne variere alt efter, hvor mange moduler
eller restaurationsområder, der var åbne og tilgængelige for passagerer.
Alle besætningsmedlemmer havde som i alle vore færger sikkerhedskort på sig, der
beskrev, hvad hvert enkelt besætningsmedlem skulle foretage sig, når et af signalerne til
brand eller evakuering lød.
På øvelsesdagen skulle alle besætningsmedlemmer passederes sædvanlige rutiner og
normale arbejdsopgaver, indtil alarmen lød.
Selve den begivenhed, der gav anledning til alarmen, var aftalt at skulle være en
kollision med et andet skib.
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Når alarmen lyder, mønstrer besætningen, og opsamlingsfasen indledes. Under denne
fase afsøges alle områder af færgen, og fundne vildfarne passagerer ledes til et af
færgens 5 opsamlingssteder.
På opsamlingsstederne udleveres redningsveste. Når dette er sket, afventer man nærmere
ordrer fra broen om eventuel iværksættelse af udskibningsfasen.
Det var aftalt, at kun den første del af udskibningsfasen,hvor passagererne ledes hen til
det redningsmiddel, som de skal udskibes med, skulle gennemføres. Redningsmidlerne
skulle altså ikke klargøres og udsættes.
På det tidspunkt, hvor dette skulle ske, ville øvelsen blive afblæst.
Færgens redningsudstyr bestod af følgende materiel:
·
·
·
·

2 stk. 50 personers redningsbåde.
20 stk. nedfirbare redningsflåder.
2 stk. fast rescue boats.
2 stk. slidskesystemer.

For at gøre færgen fleksibel under daglig sejlads og afhængigt af forventet passagertal
var passagerområderne opdelt i 5 moduler, som kunne åbnes og lukkes uafhængigt af
hinanden.

Billedet: Redningsbåd i davider og nedfirbare redningsflåder med kran.

Ved at lukke et eller flere moduler og dermed reducere passagertallet kunne antallet af
sikkerhedsbesætningsmedlemmer nedsættes tilsvarende.
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Dette system var i sin tid en del af forudsætningerne for min ansøgning om bemandingsfastsættelsen for disse færger.

Billedet: Udløserskab for redningsslidske.

Billedet: Reol for redningsflåder til slidskesystem.

Der var indrettet 5 opsamlingssteder med tilhørende opbevaringsskabe for redningsveste,
hvorfra besætningsmedlemmer udleverede redningsveste til passagererne.

Forberedelser.
Forud for den store øvelse med passagerer var gået en lang række forberedelser både
med overfartschefen og med chefkaptajnen.
Til gengæld havde jeg en tydelig fornemmelse af, at ingen i det centrale rederi ønskede
at have noget som helst i klemme i forbindelse med afholdelse af den store øvelse. Hvis
noget gik galt, ville man derinde fra gerne kunne pege fingre ad mig.
Fra min side gjorde jeg til gengæld alt, hvad der var mig muligt for, at vi skulle lave en
god øvelse både set fra rederiet side og fra de andre deltagere i MEP design.
Sammen med besætningen var der blevet afholdt flere mønstringsøvelser, end der lå i
færgens almindelige mønstringsprogram. Vi var sikre på, at besætningen på forhånd var
motiverede og virkelig godt forberedt.

Passagerer til øvelsen.
Forud for øvelsen skulle vi lokke op mod 600 mennesker om bord på en lørdag aften for
at deltage i vores øvelse som passagerer. Det blev gjort ved at sætte en annonce i den
lokale avis Lolland Falsters Folketidende. Se bilag P.
I annoncen blev det pointeret, at man skulle deltage i en større evakueringsøvelse, og at
man derfor skulle klæde sig godt varmt på i forhold til årstiden.
Planen var, at færgen skulle afsejle mod Rostock lørdag den 28. oktober kl. 20:00 og
forventedes at være hjemme i Gedser igen kl. 01:00.
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Man henvendte sig til alle typer af passagerer børn, voksne og ældre.
Lokkemidlet var, at man ville få en gratis middag og en værdikupon på 175.- kr. til brug
i færgens supermarked eller parfumekiosk. Det virkede og folk strømmede til for at
deltage i arrangementet.
Der var oprindeligt tilmeldt 735 passagerer til at deltage i øvelsen. Af forskellige årsager
deriblandt muligvis udsigten til dårligt vejr mødte kun 592 passagerer frem til øvelsen.
For at sikre en vis spredning af passagererne om bord skulle de ved ombordstigningen
have udleveret billetter af forskellig farve.
Gule billetter til passagerer,som skulle tage plads i færgens restauration (179), grønne
billetter til passagerer,som skulle tage plads i den salon, der hed Baltic Room (240), og
røde billetter til passagererne,som skulle tage plads i Panorama salonen (173). Se den
originale beskrivelse af øvelsen i bilag Q.

Registrering undervejs.
Det var vigtigt, at vi under hele forløbet af øvelsen kunne holde øje med, hvor folk
bevægede sig hen.
Undervejs ville vi observere passagerernes færden på tre forskellige måder:
·
·
·

Med EDB tællere og tilhørende PC. I alt 8 stk.
Med videokameraer. I alt 7 stk.
Ved opstillede medlemmer af MEP design (spioner). I alt 7 mand.

Denne vanskelige overvågnings -og registreringsopgave var blevet lagt i hænderne på en
af deltagerne i MEP design nemlig DMI.
Til løsningen af opgavenhavde man engageret et firma, der normalt blev benyttet ved
afvikling af større sportsarrangementer som cykelløb og motorsportskonkurrencer, hvor
registreringen af deltagere og deres præstationer på tid altid er afgørende for den
endelige placering i løbet.

Billedet: Skematisk opstilling af en tællemåtte med den tilsluttede PC.
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Vi havde på forhånd udset os nogle strategisk vigtige steder,på Arkadedækket, på
Promenadedækket og på Soldækket, hvor udstyret skulle opstilles. Inden øvelsen skulle
udstyret prøveopstille og en egentlig afprøvning skulle finde sted. Jeg tror, at vi i alt
rådede over ca. 10 stk. automatiske tællestationer.

Billedet: Det virkelige opstilling med den røde registreringsmåtte,tælleværket og den tilhørende PC.

De opstillede PC`er havde numre, og man kunne således se, hvilken PC passageren var
gået forbi, hvilken vej han gik og på hvilket tidspunkt. Det registreredes selvfølgelig
også, hvis den samme passager passerede det samme optællingssted flere gange og
hvilken vej han gik.
Herudover skulle vi videofilme på 7 forskellige steder og endelig skulle 7 af deltagerne
fra MEP design opstilles på vigtige steder, så vi på den måde håbede på at indsamle både
faktiske data på vores EDB udstyr, videofilms fra vore kameraer og endelig notater fra
MEP deltagerne om deres oplevelser på de steder, hvor de havde været placeret under
øvelsen.

Billedet fra soldækket: 2 stk. videokameraer,4 stk.PC tælleudstyr og 2 observatører fra MEP design.

Alle medlemmer af MEP design var til stede underøvelsen, og hver især havde de gjort
sig sine iagttagelser, men 7 af medlemmerne havde som ovenfor beskrevet faste forud
bestemte opholdssteder med faste forud definerede opgaver. (spioner).
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I forbindelse med invitationen til passagererne og tilbagemeldinger fra disse havde vi på
forhånd fået oplysninger om passagererne så som køn og alder, og om man var sammen i
en grupper.
Disse faktorer indgik som tidligere omtalt i de oplysninger, som TNO i Holland havde
medtaget i deres mange undersøgelser. Nu ville man gerne måle, i hvilket omfang deres
egne målinger hjemme i Holland faldt sammen med de faktiske forhold under øvelsen.

Billedet: Chip til fastspænding på anklen.

Når passagererne mødte frem ville hver af dem få udleveret en chip, som skulle spændes
fast omkring den ene ankel. Hver af disse chips havde et helt entydigt nummer, så man
senere nøje kunne følge, hvorledes netop bæreren af denne chip havde bevæget sig under
hele øvelsen.
Nogle dage før afholdelsen af øvelsen skulle udstyret opstilles og afprøves. Specielt var
vi spændte på, hvorledes det elektroniske tælleudstyr ville virke. Et par prøvesteder blev
opstillet og efter en del justeringer virkede det perfekt. Det kunne virkelig skelne, når
forskellige mennesker passerede hen over tællemåtterne. Det registrerede, hvem de var,
og hvilken vej de gik hvornår. Fantastisk.

En kollision.
Oplægget til øvelsen var, at færgen på sin tur mod Rostock ville komme ud for en
kollision med et andet skib. Det viste sig hurtigt, atdenne kollision have påført færgen så
store skader, at kaptajnen besluttede sig for at evakuere færgen. Dette skulle gøres
igennem iværksættelse af evakueringsrullen.
Evakueringsrullen iværksættes ved afgivelse af et signal bestående af syv korte og en
lang ringning med brandklokkerne.
Rullen falder i to faser nemlig:
·
·

Opsamlingsfasen.
Udskibningsfasen.

Straks, når signalet lyder, skal besætningen mønstre på forud bestemte steder til sikring
af, at alle poster på rullen er besat.
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Når dette er sket påbegyndes afsøgning af de arealer, som netop dette personale har
ansvaret for bliver tømt for passagerer. Passagererne i området ledes hen til det forud
bestemte opsamlingssted og udlevering af redningsveste kan påbegyndes.
Når alle passagerer havde fået udleveret redningsveste og var blevet instrueret i at tage
disse rigtigt på,skulle alle i modulet afvente videre ordre.
Ved overgang til udskibning skulle passagererne ledes hen til det redningsmiddel, som
hørte til netop dette opsamlingssted. Det kunne være et slidskesystem, en redningsbåd
eller en nedfirbar flåde.
Dette sidste trin med udsætning af redningsmidler ville ikke blive aktuelt, idet øvelsen
ville blive afblæste forinden.
Det du liger har læst om planlægningen af øvelsen er en oversættelse af WP 4 a, forsiden
er vist i bilag Q. WP 4 b er gengivet med den originale engelske tekst som bilag R.

Afvikling af øvelse om bord på Kronprins Frederik.
Øvelsen var aftalt at skulle finde sted i forbindelse med færgens afgang fra Gedser
lørdag den 28.oktober 2000, kl.20:00. Alt forløb som planlagt og færgen kunne afgå
planmæssigt. Se bilag R.

Ombord stigning.
Den forud planlagte procedure ved ombordstigningen blev nøje fulgt og gav ikke
anledning til bemærkninger.
Kaptajnen bød passagererne velkommen om bord over højtalersystemet,og man blev
orienteret om, at der ville blive giet besked over højtalersystemet, når Supermarkedet og
Parfumekiosken ville blive åbnet.
Passagererne fordelte sig hurtigt i de respektive saloner, og det lovede varme måltid mad
blev serveret.
Ved afgangen fra Gedser kl. 20:00 var der 592 passagerer, 37 besætningsmedlemmer og
37 teknikere, observatører og ekstra mandskab om bord på færgen.

Vejret.
Der havde i dagene forud for øvelsen været nogle meldinger om dårligt vejr med storm
og høj sø i området. Som det ofte sker, så tog metrologerne fejl, og vejret artede sig
pænt.
Under øvelsen var det meget mørkt og overskyet men med god sigtbarhed. Der var en
sydvestlig brise af en styrke på ca. 8 m/s med tilsvarende sø. Der var ingen strøm. Det
var køligt med en temperatur på 11 grader Celsius.
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Teknisk personale.
Alene DMI stillede med 25 mand til betjening af de mange tekniske installationer, der
vedrørte tælleudstyr og videoer. Sammen med medlemmerne fra MEP design fik de en
orientering om, hvorledes de skulle agere under øvelsen.
Alle,der indgik i gruppen, fik udleveret en skrigende gul kasket og de fik besked om, at
de ikke selv skulle evakueres. De fik også besked om,at de ikke undervejs i øvelsen på
nogen måde måtte råde eller være passagererne behjælpelige.
Endelig fik de besked om at gå til deres observationsposter,for at gøre deres udstyr klar
til registreringer,når det blev meddelt, at supermarkedet var åbent.
Når alarmsignalet blev givet, skulle de iføre sig den gule kasket som tegn til
besætningen om, at de ikke indgik i øvelsen, og altså ikke skulle evakueres.
Det var aftalen med MEP design, at øvelsen skulle sættes i gang, når de fleste af
passagererne havde fået udleveret og spist deres varme måltid mad, som de var blevet
lovet for deltagelsen.

Supermarkedet åbnes.
Meddelelse om, at Supermarkedet var åbent blev givet kl.21:00, og det blev hurtigt fyldt
godt op. Inden passagererne nåede frem til kasseapparaterne, blev der givet signal til
broen om, at øvelsen kunne iværksættes.

Kollision
Kl. 21:17 simulerede man, at færgen var kollideret med en gammeldansk damper ved
navn s/s Marta. For at passagererne skulle føle, at noget alvorligt var sket lagde man på
broen rorene hårdt ud til styrbord. Herved krængede færgen en god del. Begge
bovthrustere blev aktiveret (de buldrer og larmer en hel del).
Kollisionen fandt sted 2 sømil vest for Rostock, mens færgen sejlede med en fart af 15
knob
Den nøjagtige position var 54 grader 17`8 Nord og 11 grader 58`5 øst.
Umiddelbart efter kollisionen fik kaptajnen melding fra maskinrummet om, at man
havde fået en alvorlig skade i bagbord side i maskinrummetunder vandlinjen og vandet
fossede ind.
Kaptajnen aktiverede krængningssystemet og gav derved færgen en slagside til
bagbordpå 2½ grad.Det lyder ikke af meget, men det føles ret voldsomt højt oppe i
færgens saloner.
Det konstateredes meget hurtigt, at situationen var alvorlig, og kl. 21:19 besluttede
kaptajnen at afgive signal for evakuering af færgen.
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Da man generelt anser færgen for at være det sikreste sted for alle om bord ventes oftest
med at iværksætte evakueringsrullen,indtil det står helt klart, at der ikke er andet at gøre.
Evakueringsrullensførste fase nemlig opsamlingsfasen blev iværksat ved afgivelse af et
signal bestående af syv korte og en lang ringning med brandklokkerne.
Kaptajnen informerede over højtalersystemet om, at der var tale om en øvelse og
simulerede, at færgen var kollideret med et andet skib. Han nævnte, at der ikke var tale
om umiddelbar fare, og at situationen var under kontrol. Han ønskede at forberede en
evakuering af færgen,hvis situationen forværredes. Kaptajnen opfordrede passagererne
til at forholde sig rolige og rette sig efter besætningens anvisninger.

Myndigheder.
Marine Rescue Communications Center i Bremen og Søværnets Operative Kommando i
Århus blev orienteret sammen med Scandlines hovedkontor.Alle var naturligvis blevet
orienteret om øvelsen nogle dage, før den skulle finde sted.

Mønstring af besætning og passagerer.
Det første der sker, når signalet til evakuering lyder, er, at besætningen mønstrerfor at
sikre, at organisationen er intakt og klar til at udføre deres pligter i henhold til deres
sikkerhedskort. Mangler der en mand ved mønstringen, er der et sæt opgaver, der skal
udføres af et andet besætningsmedlem.
Den generelle ordre er, at besætningen er ansvarlig for, at restaurationsområder,toiletter
og alle andre områder om bord bliver eftersøgt og tømt for passagerer og bliver ledt til
deres opsamlingsområder.

Opsamlingsfasen.
Under opsamlingsfasen ledes passagererne til opsamlingsområderne, som befinder sig
nær skabene med redningsveste.
For at undgå ophobning af passagerer ved udgangen fra salonerne ledte sikkerhedspersonalet ca. 20 passagerer ad gangen hen til opsamlingsområderne og til skabene med
redningsveste. Dette blev gjort, fordi det skønnedes at være den hurtigste måde at få alle
passagerer iklædt redningsveste på.
Ankommet til opsamlingsstederne udleverede personalet redningsvestene til
passagererne, hvor de af andre besætningsmedlemmer blev instrueret i den rette
iklædning af vestene. Det blev sikret, at alle veste sad, som de skulle på alle passagerer.
Hermed var alle passagerer klar til udskibning, ogmanstod nu blot på opsamlingsstedet
og afventede ordre fra broen om eventuel evakueringaf færgen.
Modullederen kunne nu orientere broen om, at modulet var klar til udskibning.
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Udskibningsfase.
Da ordren om udskibning kom, blev passagererne ledt hen til de relevante redningsmidler for at simulere en egentlig udskibning. Det være sig nedfirbare redningsflåder,
redningsbåde eller slidskesystemer.
Fra MEP design var der enighed om, at redningsmidlerne ikke skulle klargøres eller
tages i anvendelse.

Generelle bemærkninger.
Forsinkelse af igangsættelse.
Passagererne reagerede ikke umiddelbart af sig selv på alarmen eller udkaldet til
opsamlingsfasen. Denne afventende holdning fra passagerernes side var ventet og
passagererne var da også af kaptajnen blevet opfordret til at afvente nærmere
instruktioner fra besætningen.
Det konstateredes, at det tog op til 7 min, inden besætningen i alle moduler var
mønstrede og klar til at iværksætte opsamlingsfasen.
Denne forsinkelse var kun aktuel for opsamlingsstation ”A”, fordi besætningen med vilje
holdt passagererne tilbage, indtil der var plads til dem på udskibningsstederne. Forsinkelsen havde ikke noget med sammensætningen af passagererne at gøre så som aldereller
andre særlige forhold hos passagererne selv.
Besætningenhavde været en smule nervøse over at skulle deltage i øvelsen. Op til
øvelsen havde man trænet mange detaljer i de generelle øvelser om bord. Nu følte de, at
man på det nærmeste skulle op til en form for eksamen.
Generelt havde det været en let sag at motivere besætningen til at yde deres bedste under
udførelsen af øvelsen.
AlleMEP design partnere havde været repræsenteret. Dem, der ikke på forhånd havde
veldefinerede opgaver under øvelsen, havde deltaget som ordinære passagerer og havde
selvfølgelig alle noteret sig deres egne private oplevelser undervejs.
Nogle af disse medlemmer af MEP design gik ned på bildækket, for at undersøge om
besætningen ville finde dem. De blev hurtigt fundet af runderende besætningsmedlemmer, og de blev venligt men bestemt beordret til at begive sig op til nærmeste
opsamlingssted.
Der var stor ros til besætningen og til skibets organisation for denne lille men uhyre
vigtige detalje til sikring af, at ellers vildfarne passagerer blev reddet på denne måde.
Et antal instruktører fra Scandlines og fra DFDS, som til daglig underviste ledende
besætningsmedlemmer i krisestyringog menneskelig opførsel, deltog i øvelsen som
almindelige passagerer.
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De var hovedsagelig interesserede i at se hvordan besætningen taklede situationenmed at
skulle lede store mængder af passagerer. De var overraskede over at se, at passagerer-ne
næsten evakuerede af sig selv uden ret megen hjælp fra besætningens side.
I nogle tilfælde kom passagererne før sikkerhedsbesætningen frem til opsamlingsstederne, fordi besætningen, før de nåede frem til opsamlingsstederne, havde ansvaret
for, at alle salonområder under netop deres modul var blevet helt tømt for passagerer,
inden de kunne udføre deres opgaver på opsamlingsstedet.
At udlevere redningsvestene viste sig at være en flaskehals på grund af smalle døre ind
til opbevaringsrummene. At redningsvestene var lukketmed deres spænde ved
udleveringen gav problemer for nogle passagerer, og det viste sig, at
passagererneberedvilligt hjalp hinanden med løsningen af dette lille problem.
Efter udlevering og iklædning i redningsveste viste det sig vanskeligt at skelne
passagerer og medlemmer af sikkerhedsbesætningen fra hinanden, da redningsvestene
skjulte besætnings særlige kendetegn.
Der var en tendens til, at passagererne efter udlevering og iklædning i redningsveste blev
stående ud for redningsvestskabene til gene for de passagerer, der endnu ikke havde fået
udleveret veste.

Indhøstede erfaringer.
Øvelsen havde givet færgen og Scandlines input til at foretage visse ændringer i
færgernes organisation og i visse praktiske foranstaltninger.
Øvelsen viste, at det er vigtigt nøjagtigt at vide, hvem af sikkerhedsbesætningen der skal
gå ind i skabet med redningsveste, hvem der skal række vestene ud til passagererne og
hvem, der skal instruere i den rette iklædning af vestene, og hvem der skal se efter, om
vesteneherefter virkelig sidder korrekt på passagererne.
Nogle medlemmerne af MEP design gruppen gik ned på bildækket. De ville gerne se,
hvor effektivt eftersøgningen af forskellige områder af færgen fungerede. De blev
imidlertid hurtigt set af nogle af de besætningsmedlemmer, som netop havde til opgave
at afsøge sådanne områder.
De blev venligt men bestemt beordret til at begive sig op til nærmeste opsamlingssted.

Ting der skulle ændres.
Selv om den store øvelse selvfølgelig blev gennemført i regi af MEP Design, så kunne vi
i rederiet og om bord på færgen også tage ved lære af de fejl og uhensigtsmæssigheder,
der blev begået undervejs.
Det var meningen, at alle om bord naturligvis skulle tage ved lære af erfaringerne fra så
stor og realistisk en øvelse som denne.
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Følgende helt konkrete elementer skulle indgå i fremtidige øvelser:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gennemgå sikkerhedskort og ændre, hvor nødvendigt.
Brug megafoner på udskibningsdækket.
Gennemgå skibets højtaleranlæg for ret volumen.
Redningsveste skal stuves uden at være lukkede i redningsvestskabene.
Information til passagererne mindst hvert 5. minut.
Send sikkerhedsbesætningen til redningsvestskabene, før passagererne kommer.
Tøm og stop elevatorer.
Instruktioniat iklæde sig redningsvestene opdateres.
Tydeligere afmærkning af besætningsmedlemmer.

Informationsbrev til deltagende passagerer.
Efter afslutning af den store øvelse fik hver enkelt af de deltagende passagerer udleveret
et brev med følgende tekst:
I aften har De deltaget som passager i en større evakueringsøvelse om bord på
færgen Kronprins Frederik. Øvelsen var den praktiske del af et EU projekt, der drejer
sig om undersøgelse og udvikling af sikkerhed til søs.
For nogle år siden besluttede Scandlines at tage imod en invitation fra en række
selskaber og videnskabelige institutioner i Europa, som arbejder med sikkerhed om
bord på passagerskibe.
Formålet med projektet er at udarbejde et EDB program, som på basis af tegningerne
til et nyt passagerskib kan simulere, hvordan passagererne kommer frem til redningsmidlerne. Programmet skal tage hensyn til skibets bevægelser i søen, til at skibet
krænger og til passagerernes mulige relationer til hinanden m.v.
EDB programmet er nu færdigt, og den øvelse, som De netop har deltaget i sammen
med ca. 600 andre passagerer, skulle vise, hvor godt programmets forudsigelser
vedrørende evakuering af Kronprins Frederik stemmer overens med øvelsens
resultater.
Sammenligningen vil ske gennem en omhyggelig registrering af passagerernes
bevægelser under hele øvelsen. I tilfælde af væsentlige uoverensstemmelser mellem
simuleringen i EDB programmet og de fundne resultater fra øvelsen, vil EDB
programmet blive tilpasset for at opnå størst mulig overensstemmelse mellem
simulering og øvelse.
Vi er fuldstændig overbevist om, at Scandlines, vores partner i projektet, så vel som
skibets kaptajn og besætning har indhøstet gode erfaringer i forbindelse med
udførelsen af øvelsen.
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Vi vil derfor en gang mere udtrykke vores taknemmelighed til Dem for at have
deltaget i øvelsen, og det er vores håb, at De har haft en god og interessant aften om
bord på Kronprins Frederik
Med venlig hilsen
Her blev de firmaer og institutioner, som indgik i MEP Design, og som have været med i
arbejdet med at forberede og planlægge øvelsen nævnt.
Til min og til rederiets store lettelse og tilfredshed, så havde pressen efterfølgende kun
lovord til overs for afvikling af øvelsen.

Afslutning på MEP design.
Hele projektet med MEP design havde været udtænkt og blev i høj grad udført at en lang
række af teoretikere.
På trods af dette så var jeg som praktisk erfaren sømand stærkt interesseret i at finde selv
meget små forbedringer, som ad denne vej kunne indgå og forbedre mulighederne for at
evakuere selv meget store passagerskibe i nød.
Hele vejen igennem forløbet havde jeg mødt engagerede og meget dygtige mennesker
fra mange sider af forskningsmiljøerne rundt omkring i Europa. En verden der i den grad
var mig fremmed.
Der var den stille og rare norske forsker, der hævdede, at han kunne og forstod Einsteins
relativitetsteori til den lille søde og mere praktisk orienterede russer fra Sverige, som fik
mig til at tvivle på brugen af vores slidskesystemer.
Selv med baggrund i deres meget store viden inden for hver deres felt viste de sig som
ganske almindelige mennesker, der var lette ikke blot at samarbejde med men også lette
blot at tale small talk med.

Holmenkollen hotel i Oslo.
For Scandlines og for mit eget vedkommende skulle vores deltagelse i projektet MEP
design afsluttes med at fremlægge de to workpapers, som vi havde udfærdiget i projektet
og som beskrev forberedelserne og afviklingen af en øvelse med ca. 600 passagerer om
bord på færgen Kronprins Frederik.
Konferencen blev holdt i dagene 19. – 22. juni 2001 på det utroligt smukt beliggende
Holmen Kollen Hotel med udsigt til den berømte skihopbakke og med den skønneste
udsigt over hele Oslo by liggende for vore fødder.
Konferencens officielle navn var ”The International Emergency Management Society”
forkortet til SIEMS 2001. Som navnet siger var konferencen international, og der kom
deltagere og publikum fra mange lande rundt om i verden.
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Flere hundrede mennesker med særlig interesse for katastrofesituationer helt generelt og
ikke kun for søfartens vedkommende var mødt frem for at høre nyt om muligheden af at
afværge og bekæmpe sådanne sit
situationer.
Hele det store arbejde med BriteEuram project 97
97-4229
4229 ”MEPdesign blev for mit og for
rederiets vedkommende afsluttet på dette store internationale møde.

Billedet: Det meget smukt beliggende hotel med den berømte skibakke i baggrunden.

Konferencen blev anset så vigtig for byen, at vi på den første aften blev inviteret som
gæster på byens berømte rådhus og efter behørige taler bespist på byens regning i den
kæmpestore og rigt dekorerede centerhal.
Emnerne var rigtig mange fra dead end co
corridors
rridors (blinde gange) under brand på land og
til søs, surring af gods på lastbiler og i skibe, transport af farligt godspå vej, i tog, på fly
og i skibe mv.
Der var på forhånd tilmeldt 191 deltagere til konferensen og de repræsenterede
foredragsholdere fra
ra mere end tyve lande. Se bilag S.
Vi fra MEP design fremlagde på skift og i et af de ialt 4 konferencelokaler hver vores
WP (Work Papers).
For vores vedkommende var det mig der fremlagde Scandlines del af MEP design
nemlig:
·
·

WP 4a ”Planning of Musterin
Mustering
g Exercise on board m/f Kronprins Frederik”
WP 4b ”Mustering Exercise with 600 pax on board m/f Kronprins Frederik”.
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Undervejs fik jeg god hjælp og støtte fra Ditlev Jørgensen, der samtidig kørte det
indlagte PowerPoint program for mig.
Med afleveringen af vores arbejde med MEP i Oslo afsluttede jeg en af de mest
interessante arbejdsopgaver, som jeg havde haft i min til på Scandlines hovedkontor.

SimTrans.
I tidens løb havde jeg udarbejdet mange simulatoropgaver og gennemført megen
optræning i simulatoren hos Skibsteknisk Laboratorium. Det betød, at jeg i den
forbindelse blev inviteret til at deltage og komme med indlæg for en organisation, der
kaldte sig SimTrans og som stod for simulatortræning, menneskelige faktorer og
sikkerhed.
SimTrans beskrev sig selv som et forum af eksperter i human factors spørgsmål,
hovedsageligt ved jernbanedrift, skibsfart og luftfart.
På et møde afholdt den 11. april 2002 holdt jeg mit sidste officielle indlæg på vegne af
Scandlines.
Emnet var Crowd Management og var i store træk en gentagelse af foredragene, som jeg
havde holdt i Norge. Se bilag X.

Afsked.
Umiddelbart efter dette møde sluttede mit arbejde for DSB og for Scandlines. Jeg havde
på det tidspunkt arbejdet for rederiet i 35 år.
Gennem alle årene havde jeg udført mit arbejde med stor daglig glæde, med tilfredshed
og med stort engagement.
Tilbage stod nu kun at jeg kunne gå en runde på kontoret for at hilse pænt af med, hvad
der var tilbage af de mennesker, som jeg havde samarbejdet med, og det var ikke ret
mange, idet der igen var sket store rationaliseringer, organisationsændringer og udskiftninger blandt det ledende personale, så de store ceremonier blev det ikke til i den
forbindelse.
En glad og godt tilfreds timelønnet medarbejder gik hjem, efter,synes jeg selv,et vel
udført og langt arbejdsliv.

Afslutning på min beretning.
Nu er der gået ca. 15 år, siden jeg havde min sidste arbejdsdag for rederiet. De sidste år
med de mange udskiftninger af topchefer og dermed følgende organisationsændringer
kunne jeg godt have undværet, men ikke mange af de meget spændende arbejdsopgaver,
jeg også fik i forbindelse hermed.
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Umiddelbart vil jeg sige, at min bedste tid i administrationen var, da vi endnu havde til
huse i Sølvgade 40 med Ole Rendbæk som rederichef.
Det var også den periode i rederiet, hvor vi i teknisk funktion følte, at vi havde den
største indflydelse på hele rederiets daglige drift på godt og på ondt.
Gennem en årrække var vi tre mand i rederiet, der udgjorde vores egen lille tekniske
trojka bestående af:
Skibsbygningsingeniør Claus Kruse
Skibsmaskinchef Peter Poulsen
Skibsfører Erling Østergård.

Billedet: Claus Kruse tv. og Peter Poulsen th.

I den periode blev der ikke udført større arbejder på rederiets færger eller færgelejer,
som vi ikke var involveret i.
Claus havde sammen med sin kæreste en stor gammel Old English Ceepdog. Den race,
der er så langhåret, at den dårligt kan se ud gennem øjnene. Det var egentlig kærestens
hund, men de holdt begge to meget af den hund.
Hunden var blevet gammel, og det endte med, at hunden efterhånden skrantede så
meget, at Claus måtte bære den ud i haven hver gang den skulle forrette sin nødtørft.
Den kom sig aldrig og døde af ælde og af sin sygdom.
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Hunden havde haft sin faste plads i stuen på det dejlige tykke gulvtæppe, og den havde
på det sidste ikke været helt tæt, så Claus måtte fjerne det fine gulvtæppe blot for at
konstatere, at gulvet neden under havde taget så meget skade, at han måtte i gang med en
egentlig afslibning.
Det var han på trods af sin oprindelige uddannelse som skibstømrer ikke helt ekspert i,
så han sleb igennem fineren og måtte lægge et helt nyt gulv i stuen. Men det havde været
en dejlig hund, så pyt.
Claus havde fået en stor stilling i DFDS og var fyldt 50 år. Jeg deltog selvfølgelig i den
reception, som han holdt i den anledning. Efterfølgende sendte han mig nedenfor viste
takkekort, som jeg var meget glad for at få.

Efter Claus havde forladt vores rederi, havde jeg ikke anledning til at møde ham igen på
fagligt niveau, men jeg ser stadig tilbage på vores fælles storhedstid i rederiet med meget
stor glæde.
Det han nævner om at lære af hinanden var absolut gensidigt, og jeg satte pris på, at han
som udlært skibsbygger, altså en rigtig træmand i ordets bedste betydning, i forbindelse
med vores nære samarbejde udelukkende sad og tegnede og beregnede i stål.
Jeg kan næsten høre endnu, hvordan han sad og tastede matematiske data ind på sin
dengang meget avancerede regnemaskine og endte med højt at sige ”enter”. Derefter sad
vi spændt og afventede resultatet af vores fælles anstrengelser.
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Vi var begge fascinerede over den ny elektronik, der gjorde, at vi ikke længere behøvede
at sidde og slå op i store trigonometriske tabeller med sinus, cosinus og tangens for at få
resultatet af vore udregninger.

Højdepunkter i mit arbejdsliv:
Jeg har haft et meget spændende og afvekslende arbejdsliv, og jeg har så rigeligt fået
opfyldt de forventninger og ambitioner, som jeg havde haft fra starten af min karriere til
søs.
Følgende begivenheder nævnt i rækkefølge anser jeg dog selv for at være afgørende og
skelsættende:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Flidspræmie fra Sømandsskolen i Frederikshavn.
Aspirant i rederiet A P Møller.
Styrmands- og skibsførereksamen fra Svendborg Navigationsskole.
Udnævnelse til Søløjtnant i Søværnet.
Styrmandsaspirant i DSB.
På kontor i Sølvgade.
Udnævnelse til skibsfører i DSB.
Udnævnelse til chefkaptajn i Kraka.
Arbejde med MEP design.
Skipper i Mira

Mangler i mit arbejdsliv:
Mange af mine gode arbejdskollegaer havde i deres helt unge år været elever på et af
skoleskibene Danmark eller Georg Stage. Herved havde de lært mange faglige ting og
meget om livet til søs,og samtidig havde de indledt venskaber og kammeratskaber, som
de stadig mindedes og til en vis grad holdt ved lige gennem årlige sammenkomster.
Der kunne sagtens sættes mange relevante spørgsmålstegn ved min uddannelse eller
mangel på samme.
Selv vil jeg nævne, en enkelt alvorlig mangel nemlig:
·

Et togt med Skoleskibet Danmark eller Georg Stage.

Andre vil sikkert med fuld ret kunne nævne mange flere.

Mest interessante arbejdsopgaver:
I mine egne øjne har der været hændelser og opgaver undervejs, som jeg selv finder at
have haft indflydelse på min videre udvikling, og hvor der er blevet vist mig en tillid og
pålagt mig et ansvar, som jeg selv mener har været med til at udvikle mig som person og
som leder til søs.
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I den forbindelse vil jeg nævne følgende begivenheder, hændelser og arbejdsopgaver,
som jeg selv mener var vigtige for mig i min udvikling:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ansvaret for flytning af ca. 6.000 tons ballast om bord på Jakob Mærsk.
Etablering og instruktion i landets første og største sikkerhedsorganisation til søs.
Første sejlads som skibsfører i Prinsesse Benedikte.
Arbejde med transport af farligt gods i det centrale rederi.
Projekt HH – 90. Bygning af Tycho Brahe.
Sejladssimuleringer på Skibsteknisk Laboratorium.
Udarbejdelse af SMS-Håndbog for Kraka.
Leder af rederiets kontrolenhed.
MEP design.
Sejlads som skipper med Mira.
Udarbejdelse af SAR manualer.

Generelt vil jeg sige, at jeg på intet tidspunkt, da jeg begyndte med at sejle til søs, havde
regnet med, at jeg med en forholdsvis beskeden teoretisk uddannelse som navigatør
skulle få så mange spændende og interessante arbejdsopgaver, som det endte med at
blive mig til dels.
Tak, fordi du tog dig tid til at læse min beretning.
Hilsen fra morfar.
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Bilag:
Bilag A: Rederiets organisation 1991, side 36.
Jeg er placeret i kolonne 1 under teknisk funktion.
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Bilag B: Stillingsbeskrivelse for Chefkaptajn. 01.05.1992, side 60.
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Bilag C:25 års jubilæum.Jan. 92, side 61.
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Bilag D: Stillingsbeskrivelse for souschef i maritim sektion, side 73.
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Bilag E: Konsekvenser ved min evt. fratræden fra maritim sektion, side
73.
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Bilag F:Ansøgning om stilling som chefkaptajn, side 74.
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Bilag G:Strike the bell. Forebitters første CD. Sep. 94, side 116.
Indholdet på ”Strike the Bell”
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Bilag H: It`s our sailing time. Forebitters anden CD. Dec. 96, side 132.
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Bilag I:Absolut Korsør CD, side 132.
Vi spillede numrene: Fiddlers green, Albertina og Roseanna.
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Bilag J:Folk Music from Denmark 1998, side 139.

262

Bilag K: Kontrolenhedens rapport Ask, side 157.
Personaledirektør Peter Berndt
Skibsfører E Pedersen, m/f Ask
Koordinerende skibsfører J Nielsen, m/f Ask
Overfartschef N Tolstrup, overfartsområde Vest

Rapport over afholdt internt operativt kontrolsyn på m/f Ask, den 04.02.1997.
Kontrolenheden henvendte sig tirsdag, den 04.02.1997, kl. 10.45 under
færgens ophold i Århus hos skibsfører E Pedersen.
Færgen havde været oplagt og skulle sættes i fart over middag, hvorfor
opstart og lastning skulle foretages før afsejling.
Program beskrevet i EØ\ 1064 blev gennemgået og aftalt afviklet i løbet
af vagten. Programmet er vedlagt denne rapport som bilag nr 1.
Før afsejling meddelte skibsledelsen, at man ville afvikle brandøvelsen
under sejladsen mod Kalundborg. Man ville ligeledes på denne tur affire
den kombinerede MOB og redningsbåd til lønningshøjde bemandet og
klar til affiring.
Evakueringsrullens opsamlings - og udskibningsfase ville man afvikle
under havneopholdet i Kalundborg.
Kontrolenhedens rapportering omfatter følgende punkter:
1. Gennemgang af dokumentation:
2. Brandøvelse
3. Evakueringsøvelse
4. Evaluering
Det henstilles, at rapporten fremlægges i skibsledelsen og drøftes med
besætningen.
Tekst markeret med * og skrevet i kursiv er forhold, der skal følges op på
primært af holdet.
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Stillede krav sidst i rapporten er af mere generel og principiel karakter og
skal afklares i samarbejde med det koordinerende hold og evt med
overfartsområdet.
Status for opfyldelse af stjernemarkeringer og krav skal indgå i den
efterfølgendeafrapportering til kontrolenheden.
Ad pkt 1 Gennemgang af dokumentation.
Kontrolenhedens kommentarer til færgens dokumentation for
besætningens sikkerhedsmæssige status med baggrund i en grundig
gennemgang af alle besætningsmedlemmers personkort mv:
Færgens dokumentation for afholdte øvelser var i god orden. Ved
gennemgang af besætningens uddannelsesmæssige status fandt
kontrolenheden, at færgens navigatører manglede dokumentation for
deltagelse i rederiets stabilitetskursus, og at 1.- og 2.maskinmester
manglede farligt gods uddannelse.
Overfartsområdet bør være opmærksom på, at den manglende uddannelse
i farligt gods vil kunne medføre afvisning af farligt gods.
Der var en fin orden på færgens korttavle.
Kontrolenhedens medlemmer blev registreret som § 2 personale, og
overstyrmanden gennemgik proceduren på en god og grundig måde.
Ad pkt 2Brandøvelse.
Med henvisning til brandøvelsen, som i henhold til ovenstående blev
gennemført med passagerer om bord, kommenteres følgende elementer:
1. Brandledelse.
Forud for øvelsen blev passagererne ved et højttalerudkald informeret
om, at der ville blive afviklet en brandøvelse.
Brandalarmen blev aktiveret fra maskinrum, og skibsmaskinchefen
meldte til broen, at der var udbrudt brand i hjælpemotorrum, hvor een
ud af tre motorer var i drift.
På broen overleverede styrmanden vagten til skibsføreren.
Styrmanden var under hele øvelsen beskæftiget med relevante opgaver
så som intern kommunikation og mønstring af besætningen.
Over højttaleranlægget gav skibsføreren melding om brandsted og
besked til besætningen om at møde i henhold til rullen og den enkeltes
sikkerhedskort. Skibsføreren gav ordre til, at alle
besætningsmedlemmer med WT skulle skifte til kanal 1.
Der blev ikke simuleret ekstern kommunikation til myndigheder,
andre skibe i området eller til rederiet.
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Bortset fra problemer med radiodækning var der under hele øvelsen en
god kommunikation mellem bro, maskine og brandleder. I forsøg på at
udbedre kommunikationen med brandlederen tog skibsmaskinchefen
initiativ til at sende en ny radio ud til brandlederen.
Brandlederen sendte en god situationsmelding fra brandstedet og bad
indsatsholdet møde ved trappe H.
Der blev foretaget en god mønstring af besætningen.
1.drift fik udleveret kort over manuelle brandspjæld i den aktuelle
brandzone og fik besked om lukning af disse. Brandspjæld og vandtæt
dør til hjælpemotorrummet blev simuleret lukket i samråd mellem
skibsmaskinchefen og skibsføreren.
En overtallig ISS medarbejder fik til opgave at samle slanger og
påbegynde afkøling af vogndækket. Herudover betjente
overstyrmanden sprinkleranlæget efter ordre fra skibsføreren..
Efter indsættelse af indsats - og røgdykkerhold meddelte
brandlederen, at han skønnede branden ubekæmpelig med traditionelle
midler. Skibsmaskinchefen meddelte herefter skibsføreren, at det var
nødvendigt at trække personalet ud fra maskinområdet og udløse
halon.
Der blev givet ordre til røgdykkerholdet om at rondere maskinrummet
for at sikre, at alle personer var kommet ud.
I haloncentralen blev der foretaget en mønstring af
maskinbesætningen, og halon blev udløst i samråd mellem skibsfører
og skibsmaskinchef.
Kontrolenheden konstaterede, at haloninstruksen ikke blev konsulteret
og fulgt. Således blev hurtiglukkende ventil på brændolietanken ikke
aktiveret.
*1) Det er af største vigtighed at haloninstruksen følges nøje.
Skibsføreren og skibsmaskinchefen skal sammen gennemgå
instruksen.
Skibsføreren redegjorde for proceduren efter slukning af en brand med
halon.
Under øvelsen blev færgens passagerer løbende orienteret over
højttaleranlægget.
Broen sikrede sig løbende meldinger fra 2.drift , der har til opgave at
vejlede og berolige passagererne i modul 1.
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1. Indsatsholdet
Indsatsholdet mønstrede i brandstation nr 1 på brodækket, for
afhentning af flugtapparater og tasker med personligt udstyr til sig
selv og til brandlederen. Holdet begav sig hurtigt til det beordrede
mødested på vogndækket, hvor de blev modtaget af brandlederen.
Processen forekom herefter lidt rodet, idet indsatsholdet (3.- og
4.drift) på skift iklædte sig personligt udstyr på vogndæk og på skift
assisterede brandlederen i maskinrummet med tilrigning af slanger.
Under forløbet forlod brandlederen brandstedet to gange for at begive
sig til vogndæk.
Som princip bør en brandleder ikke forlade brandstedet. Det er vigtigt
konstant at holde branden under observation for løbende at kunne give
situationsmeldinger og tage initiativ til handlinger.
I det konkrete tilfælde havde det været relevant, om brandlederen
havde sørget for hurtig assistance fra 2.maskinmester og 6.drift, der
opholdt sig i kontrolrummet.
Formålet med indsatsholdet er at angribe branden meget hurtigt og om
muligt inden iklædning af personligt udstyr.
Når røgdykkerne når frem, er det muligt at trække indsatsholdet lidt
tilbage for iklædning af personligt udstyr, hvis det skønnes
hensigtsmæssigt.
* 2 )Brandlederens- og indsatsholdets rolle skal drøftes, og
konsekvenser heraf skal indøves på holdet. Se vedlagte bilag nr 2.
1. Røgdykkerholdet
Holdet mønstrede i brandstation nr 1 på færgens brodæk, hvor det
iførte sig fuld udrustning under overstyrmandens ledelse.
Kontrolenheden konstaterede at 7.drift iførte sig en alt for lille
branddragt. Se krav nr 1 sidst i rapporten.
Monteringen af det bærbare radioudstyr virkede ikke overbevisende
og tog for lang tid. Overstyrmanden burde have foranlediget, at der
blev foretaget radiocheck på kanal 3, inden holdet blev sendt i aktion.
* 3) Holdet skal træne iførelse af brandudrustning incl radioer med
vægten lagt på valg af rigtigt udstyr. Der skal foretages
radiocheck og check af flasketryk.
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1. Tidsforløb
Der var afsat fornøden tid til øvelsen.
1. Engagement
Kontrolenheden har ingen bemærkninger til dette punkt.
Ad pkt 3 Evakueringsøvelse.
Med henvisning til den gennemførte evakueringsøvelse, som blev
afviklet under havneophold i Kalundborg, og med personale afsat til
bunkring, kommenteres følgende elementer:
1. Evakueringsledelsen
Før afgivelse af signal blev der givet en god orientering til alle om
bord om, at der ville blive afholdt en evakueringsøvelse.
Øvelsen blev iværksat ved akustisk signal efterfulgt af et godt udkald.
Der blev ikke simuleret ekstern kommunikation til myndigheder,
andre skibe i området eller til rederiet.
Evakueringslederen udviste god ledelse og et godt overblik. Under
den simulerede sliskeudsætning foretog han resolut rokering, da der
manglede personale ved sliske nr 2.
1. Opsamlingsfasen.
Der blev foretaget en grundig mønstring af besætningen, og der kom
gode tilbagemeldinger om afsøgte områder. Kontrolenheden
konstaterede, at afsøgningen på vogndæk og i apteringen var grundig
dog med en enkelt undtagelse, idet en passager i TV - 2 rum ikke blev
fundet.
Det var indtrykket, at der herskede uklarhed om, hvem der skulle
foretage afsøgning og evakuering af TV - 2 rum.
*4 ) Holdet skal tydeliggøre ansvaret for afsøgnig af
passagerområder.
1. Udskibningsfasen.
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Udskibningsfasen blev som aftalt afviklet under sejladsen mod
Kalundborg og bestod i en udsætning af bb MOB - båd til
lønningshøjde.
Affiring, betjening af bowsinggear samt opstart af motor forløb hurtigt og
sikkert under god ledelse af udskibningslederen.
Betjeningen af fanglinen forekommer lidt tung og kontrolenheden
anbefaler, at man på færgen drøfter muligheden for at have en fast
afmålt længde og en særlig klampe for fastgøringen.
2. Tidsforløb
Kontrolenheden finder, at der var afsat den fornødne tid til øvelsen.
3. Engagement.
Besætningen udviste et godt engagement under denne øvelse.
Ad pkt 4 Evaluering.
Færgen var i fart med passagerer om bord under store dele af øvelsen,
hvilket medførte et realistisk pres på bropersonalet.
Da der ikke på færgens brandruller er anvist, hvem der betjener
sprinkleranlæg på vogndæk, skal dette klarlægges. Kontrolenhedens
opfattelse er, at opgaven skal løses af en anden person end
overstyrmanden. Se krav nr 2.
Under øvelsen blev det simuleret, at brandspjæld og VT - dør blev lukket
til et rum med en hjælpemotor i drift. Konsekvensen heraf burde have
indgået i øvelsen.
* 5) Skibsledelsen skal drøfte og aftale procedure for betjening af
ventilation, brandspjæld og VT - døre.
Brandøvelsen blev afviklet uden aktiv deltagelse af 2.maskinmester og
6.drift. Dette på trods af, at kontrolenheden inden øvelsen havde påpeget
det vigtige i, at alle besætningsmedlemmer blev aktiveret.
Det havde således været relevant om 2.maskinmester havde fået til
opgave at starte brand - og evt lænsepumper, at stoppe hjælpemotor nr 3
og lukke for brændolietilførslen.
Krav nr 1.
Branddragter og de tilhørende tasker skal mærkes tydeligt med
størrelser.
Krav nr 2.
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Betjening af sprinklercentral skal afklares og påføres
sikkerhedskort.
Krav nr 1 og 2 samt stjernemarkeringerne 1 - 5 skal gennemføres inden
den 15.03.97.
Når krav og stjernemarkeringer er opfyldt og senest den 20.03.97, skal
der foretages en afrapportering til kontrolenheden med status for hvert af
punkterne.
Med venlig hilsen
E Østergård
Leder af kontrolenheden
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Bilag L: Ny stillingsbeskrivelse for souschef i Nautisk afdeling, side 169.
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Bilag M: Katastrofeøvelse, side 179.
INTERN KATASTROFEØVELSE
RAPPORT

Rapport over afholdt intern katastrofeøvelse den 29.05.97.
Rederiet er i henhold til ISM - koden forpligtiget til at oprette et
katastrofeberedskab i rederiets landbaserede organisation.
Beredskabet er oprettet og beskrevet i ISM- systemet, men der har indtil
videre ikke været afholdt en praktisk afprøvning af, om systemet fungerer
på en hensigtsmæssig måde.
I forbindelse med auditering af systemet er der fra Søfartsstyrelsen stillet
krav om, at der foretages en praktisk afprøvning i form af afholdelse af
en egentlig øvelse.
Den designerede person, skibsinspektør A C Langer, tog initiativ til
afholdelse af øvelsen og oplæget var, at kun en meget snæver kreds af
direkte involverede observatører måtte have kendskab til øvelsens
indhold, samt hvor og hvornår den skulle afholdes.
Øvelsesoplægget benævnt EØ\1007.doc (Vedlagt som bilag nr 1) er
udarbejdet i samarbejde mellem følgende personer:
Jørgen Friis, koo. skibsfører m/f Romsø
Jens E M Jensen, ISM-inspektør
Bjørn Sigshøj, ISM-inspektør
Erling Østergård, skibsfører
Det primære formål har været at afprøve, om de beskrevne
tilkaldeprocedurer for de lokale- og den centrale havarigruppe fungerer i
praksis, og om kommunikationssyetemerne kan klare det pres, som givet
vil opstå under hård belastning.
Forud for afvikling af øvelsen blev det aftalt, at ingen eksterne
myndigheder eller organisationer måtte involveres. Der var dog givet
meddelelse til SOK om, at øvelsen skulle holdes, idet det var vanskeligt
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at holde styr på handlingerne i den første indledende fase, inden
havarigrupperne var blevet samlede. SOK tilbød at deltage i øvelsen. Det
blev høfligt afslået med den begrundelse, at vi ønskede at afprøve vort
interne beredskab, inden vi involverede andre.
Der blev endvidere umiddelbart forud for øvelsen givet en grundig
information til alle medarbejdere, der skønnedes at kunne overhøre dele
af den afviklede kommunikation om, at der var tale om en øvelse.
Fordelingen af observatører under afvikling af øvelsen var som følger:
Jørgen Friis
Anton C Langer
Bjørn Sigshøj
Erling Østergård
Jens E M Jensen

Om bord på færgen Romsø som overtallig skf
Dampfærgevej
Dampfærgevej
Ovfo Stb, Korsør
Kommandopost Korsør, derefter hjemme,
hvor han fungerede som SOK, politi, Falck,
personale, pårørende mm.

Det generelle indtryk efter afvikling af øvelsen er, at organisationen
fungerede efter hensigten og at alle involverede deltog på en yderst
engageret og kompetent måde.
Personalet i kommandoposten i Korsør skal roses for meget stor
akuratesse og omhyggelighed ved videregivelsen af de ret lange og
komplicerede meldinger, de fik fra færgen. Ved gentagelser af teksten
sikrede de sig på god sømandsmæssig vis, at alt var rigtigt forstået og
noteret klar til at bringe videre.
Havarigruppen i Korsør (fysisk placeret i overfartschefens kontor) var
under meget hårdt pres, men takket være Nils Munks meget store rutine
var der i hele forløbet et godt overblik over situationen. Alle relevante
meldinger og ordrer blev givet uden at frekventere nedskrevne rutiner,
først da det kom til nummeret på rederiets vagttelefon kneb det gevaldigt
og manualerne måtte tages ned fra hylderne, uden at det dog hjalp
synderligt.
Når alt lykkedes så godt, som tilfældet var, skyldtes det ikke mindst de
mange bærbare telefoner, som man havde med og gjorde god brug af.
Det virkede undertiden hektisk og lidt ustruktureret, men der var på intet
tidspunkt tvivl om, hvem der ledede havarigruppen i Korsør og traf de
afgørende beslutninger.
Som beskrevet ovenfor varede det meget længe før rederiets
vagthavende, som var Knud Prytz, blev underrettet, men da det skete,
varede det kun få minutter før han og Jens Stephensen var til stede i
havarigrupperummet. Begge var tilfældigvis i huset, da meldingen
endelig kom. Rederiets havarigruppe spillede helt med, og der blev skabt
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kontakter til de personer i rederiet, som enten var aktuelle i situationen,
eller som kunne tænkes at blive det på et senere tidspunkt.
Som bilag nr 2 er vedlagt en kronologisk beskrivelse af
hændelsesforløbet.
Hensigten med øvelsen har imidlertid været at afsløre direkte fejl og
mangler samt ting, der ikke fungerede hensigtsmæssigt.
Følgende forhold bør efter observatørernes mening tages op til drøftelse
og efterfølgende stillingtagen:
1. Skal den, der modtager den første melding i dette tilfælde
kommandoposten i Korsør, foretage opkald til alarmcentralen på
telefonnr 112. Tvivlen opstår, fordi SOK også foretager alarmering af
politi, Falck, sygehus osv.
2. Alarmeringsbladet i kommandoposten i Korsør var en forældet
udgave, hvorfor personalet måtte anvende telefonbøger for at finde de
rigtige telefonnumre til færgehavnene.
3. Vagthavende færgedisponent blev ikke informeret.
4. Den daglige færgedisponent M Sørensen blev underrettet, men mødte
ikke op.
5. Det skal undersøges hvilket telefonnummer SOK skal anvende ved
kontakt til rederiet i en nødsituation. Under afvikling af øvelsen blev
såvel vagttelefonens nummer 20 20 20 00 som nr 58 35 03 55 opgivet.
Beredskabet bør fastlægge, hvem der har kontakten til SOK.
6. Rederiet bør undersøge, hvad SOK helt konkret vil foretage sig med
hensyn til videre alarmering. Her tænkes på Politi, Civilforsvar,
Flådestation, andre myndigheder, Falck, sygehuse mv.
Informationerne skal kommunikeres til såvel overfartsområder som til
alle skibsførere.
7. Ved henvendelser fra pressen skal det sikres, at overfartsområder og
færger er i besiddelse af et telefonnummer, der kan henvises til, så alle
oplysninger kommer derfra og kun derfra.
8. Da der vil komme en del henvendelser vedrørende personalets forhold
bør det overvejes at medtage vagthavende tjenestefordeler på listen
over personale der skal tilkaldes.
9. Der bør reserveres et bestemt telefonnummer til brug mellem færge og
havarigruppe i land til sikring af, at færgen når som helst kan komme i
forbindelse med denne. Dette nummer bør besvares af lederen af
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havarigruppen, så tidspilde med gentagelser til en ny person ved hver
henvendelse kan undgås. Dette nummer må ikke anvendes af andre
end den nødstedte færge.
10.Med henvisning til ISM - systemet opfordres til en tydeliggørelse og
forenkling vedrørende brug af rapporteringslister.
11.Alle ledende medarbejdere i overfartsområderne skal have kendskab
til nummeret på rederiets vagttelefon.
12.Der skal tages stilling til, om - og evt hvornår omstillingsbordet i
overfartsområdet skal bemandes
13.Da der hos nogle af de vagthavende i rederiet er givet udtryk for tvivl
om, hvad der skal til for at indkalde rederiets havarigruppe, skal
retningslinierne herfor præciseres.
14.Formålet med - og virkemåden af nødtelefonen i rederiets havarirum
skal klarlægges.
15.Der skal tages stilling til, om - og evt hvornår omstillingsbordet i
rederiet skal bemandes
16.Der skal anbringes en kasse med glaslåg i rederiets havarirum.til
opbevaring af nøgle til skabene i rummet.
17.Der skal foretages en generel ajourføring og vurdering af materialet i
rederiets havarirum.
I rederiet er man vidende om det store arbejde, der udføres i
Overfartsområde Storebælt i øjeblikket. Øvelsen udgjorde en ekstra
belastning, men dette til trods var der fuld opbakning omkring den, og
der blev ydet en helhjertet indsats af alle involverede.
Tanken var imidlertid også, at tiden nu er inde til at foretage nødvendige
tilpasninger i katastrofeberedskabet i forbindelse med lukningen af
togoverfarten og udflytning til biloverfarten.
Observatørerne siger tak for en god behandling undervejs og mener, at
rederiet generelt kan være tilfredse med resultatet.
Følgende bilag er vedlagt rapporten:
Bilag nr 1: Øvelsesoplæg til intern katastrofeøvelse.
Bilag nr 2: Kronologisk fortegnelse over hændelsesforløbet.
Bilag nr 3: Aktionsplan efter afholdt øvelse den 29.05.97.
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INTERN KATASTROFEØVELSE
ØVELSESOPLÆG
Bilag nr 1
Kl 19.00

Melding fra skf til SOK, til øvrige færger og til kom post kø:
Koll m ukendt skib på Østerrenden
Hul i færgen
Ramt umiddelbart agten for skorstenen i bb side
Ingen overblik over situationen

Kl 19.15

Melding fra skf til SOK, til øvrige færger og til kom post kø:
Hullet i skibssiden i bb side strækker sig fra øverste bildæk og nedad
Der er konstateret vandindtrængning i rum agten for hovedmotorrum
Der er 4 alvorligt tilskadekomne personer om bord. De skal hurtigst muligt under
lægelig behandling.
Har haft kontakt med det andet skib. Han meldte, at kunne klare sig selv.
Færgen er begyndt at få bb slagside
Der lænses fra rummet
VT døre er lukkede
Passagererne er informerede om situationen. Der er ingen umiddelbar fare for færgen
SOK har udnævnt skf til "On scene commander"

Kl 19.30

Fra skf
Situationen er forværret
Slagsiden øges og er nu 4 - 5 grader
Der er konstateret vand i hovedmotorrum
Der pumpes nu også fra hovedmotorrum
Matros Pedersen har fået åbent benbrud
1 passager sidder fastklemt i sin bil på øverste bildæk
Kokken er blevet svært forbrændt af friturefedt
En passager ligger i trappe X og er død af sine kvæstelser
De tilskadekomne skal hurtigst muligt under lægelig behandling
Et mindre antal passagerer har småskrammer og er under behandling om bord.
Flere passagerer er i en chocklignende tilstand, andre er meget oprevne. Besætningen
gør hvad man kan for at berolige passagererne
Det fremmede skib meddeler, at han agter at fortsætte sin rejse

Kl 19.30

TV 2 nyhederne(Bjørn) til Kasper 40 45 33 99 eller 31 59 45 49. Bjørn laver oplæg.
Forventet reaktion fra Kasper er, at han vil ringe tilbage, hvis han ikke allereder er
blevet orienteret.

Kl 19.45

SOK (Jens) til rederiets vagttelefon 20 20 20 00. Fortæller, hvad SOK i henhold til
casen ved og hvad SOK har foretaget sig. Det vil sige at redningsarbejdet i form af
hjælp fra skibe og kontaktes. Spørge, om der er et andet nummer, som ikke er et
mobilnummer, rederiet kan kontaktes på.
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Kl 20.00

Fra skf
Situationen er nu yderligere forværret
Slagsiden er forøget til 8 - 9 grader
Der er konstateret en stor flænge i skot mellem tunnel og hovedmotorrum
Vand i mm apteringen
Begge hovedmotorer er stoppede som følge af vandindtrængning
Vandet i hovedmotorrum stiger på trods af lænsning
Evakueringsrullens oplamlingsfase er iværksat
Skf anmoder om rederiets vurdering af situationen
Der anmodes om slæbebådsassistance
Der anmodes om pumpeassistance
Der ligger to bilfærger, Kraka og Heimdal, stand by i området

Kl 20.00

Radioavisen (Jens) til Kasper. Hvad er der sket.

Kl 20.05

Sjællands Tidende (Jerns) til Niels Munk. Hvad er der sket

Kl 20.10

Radioavisen (Jens) til J P Hemmingsen. Hvad er der sket.

Kl 20.15

Bromand (Jens) til vagthavende tjenestefordeler 30 54 19 59. Der står en hel
besætning til Romsø her ude i Halsskov. De ønsker besked om, hvad de skal.

Kl 20.30

Fra skf
Situationen er nu, at tunnel nr 1 er fyldt med vand. Lænsning fra rummet er ophørt
Vandet i hovedmotorrum stiger stadig på trods af lænsning med alle midler
I maskinmesterapteringen står vand i ca 30 cm højde og vandet stiger tilsyneladende
ikke.
De tre hårdt tilskadekomne og den døde er på vej i land med en af marinens
motorbåde
Passagererne er samlede på opsamlingsstederne og er ved at blive iført redningsveste
Slagsiden er forøget til 10 - 12 grader
Skf er bekymret for om lasten skrider
Skf gentager sin anmodning om rederiets vurdering af situationen
Af hensyn til ombordværende pårørende ønsker skf oplysning om, hvor de
tilskadekomne sendes hen
Skf iværksætter udskibning af passagerer til omkringliggende færgers redningsbåde så
hurtigt det er praktisk muligt.

Kl 20.30

Far til en matros (Jens) til vagthavende tjenestefordeler 30 54 1959. Har hørt, at der er
sket noget alvorligt om bord på Romsø. Kan ikke komme igennem til færgen. Vil
vide, om der er sket noget med sønnen Flemming Juhl.

Kl 20.40

Jens ringer til vagthavende tjenestefordeler og fortæller ham, at han i tidsrummet
siden sidste opringning har fået endnu to opringninger (altså i alt tre) fra pårørende,
som alle vil havn noget at vide.
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Kl 20.45

Bromand (jens) fra Halsskov til vagthavende færgedisponent 30 32 31 15. Nu brænder
det på i havnen. Der kommer ingen færger, og bilisterne vil have besked om hvad der
sker og hvornåd de kan forvente overførsel.

Kl 21.00

Fra skf
Den første redningsbåd med ca 100 pass er nu på vej ind. Hvor skal den sejle hen
Proceduren med ilandsætning af passagerer med andre færgers redningsbåde
fortsættes.
Situationen er tilsyneladende stabil. Vandet står ca 1 m op på hovedmotorerne. Der
pumpes stadig med fuld kapacitet.

Kl 21.00

TV 2 nyhederne (Jens) til Kasper. Vil have interwiew med en ledende person i
rederiet.

Kl 21.30

Fra skf
Alle passagerer har forladt færgen
Situationen er tilsyneladende stabil men det ser ud til at vandet er steget yderligere.
Ved inspektion er konstateret, at skottet mellem tunnel 1 og tunnel 2 buler noget som
følge af vandtrykket
Giver dette anledning til ændring i rederiets forholdsordre
Hvorledes og hvornår påregnes afløsning af personale. Flere er dybt rystede og alle er
meget trætte.

Kl 22.00

Seneste tidspunkt for afslutning af øvelsen. Forud for afblæsningen kontakter
observatørerne hinanden.
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INTERN KATASTROFEØVELSE

Bilag nr.2

Kronologisk fortegnelse over hændelsesforløbet.
Nedenfor er så nøjagtigt og udførligt som det har været praktisk muligt
foretaget en kronologisk optegnelse af hændelsesforløbet. På visse tidspunkter
var aktiviteten meget hektisk, hvorfor visse detaljer ikke kan ses registreret.
Kl 19.00

Øvelsen blev iværksat ved et telefonisk opkald fra færgens skibsfører til
kommandoposten i Korsør på telefon 8 57 458. Der blev afgivet en meget
kortfattet melding om, at færgen var kollideret.
Der opnåedes forbindelse med det samme, og den vagthavende modtog
meddelelsen stille og roligt, og han gentog meldingen nøjagtigt, som den var
blevet afgivet. Han blev ikke bedt om at iværksætte alarmering i henhold til
alarmeringsplan.
Kommandoposten iværksatte herefter alarmering som følger:
112
Nils Munk (NM)
J P Hemmingsen (JPH)
Trafikcentralen
Mogens Sørensen (MS)
Kai Nielsen (KN)
J K Tokkesdal (JKT)
Lederen Halsskov
Lederen Knudshoved
Brotjenesten

Kl 19.15

Opringning blev efter aftale ikke foretaget
Svarede med det samme
Havde telefonsvarer på, der blev lagt besked om
at ringe op til opgivet telefon nr. Han ringede
tilbage efter ca. 10 min.
Opringning blev efter aftale ikke foretaget
Svarede med det samme
Svarede med det samme
Svarede med det samme
Svarede ikke
Opringning blev efter aftale ikke foretaget
Opringning blev efter aftale ikke foretaget

Skibsføreren afgav en mere udførlig melding til kommandoposten. Denne gang
til en anden person, der gentog alt og spurgte om det, han ikke fik fat i med det
samme. På skibsførerens forespørgsel om alarmeringsplanen var iværksat
bekræftedes, at det var den. Færgen sendte telefax til kommandoposten på DSB
nettet og den gik igennem med det samme.
Under modtagelsen af anden melding fra færgen ringede JPH og NM til
kommandoposten. Begge blev informeret om, at en mere udførlig melding var
ved at blive modtaget. Begge afventede afslutningen af meldingen. NM fik
herefter straks meldingen og besked om, at en fax var ved at indløbe fra færgen.
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NM meddelte herefter, at han overtog kommandoen. Denne meddelelse blev
videregivet til JPH og samtalerne afsluttedes kl 19.22.
Under ovenfor beskrevne forløb indfandt NM sig på sit kontor, som herefter
fungerede som havarigrupperum, og meldingen om, at han overtog ledelsen
blev afgivet herfra.
Kl 19.23

Kl 19.25

Kl 19.27

Kl 19.28

Kl 19.30

NM ringede til færgen, hvor skibsføreren gav ham en kort briefing om den
øjeblikkelige situation. NM orienterede skibsføreren om, at der var etableret
kontakt til politiet, der oprettede kommandostation i Halsskov og sendte en
kontaktperson til kommandocentralen i Korsør. Endvidere at Falck, ville
underrettede sygehuset og foranledigede indkaldelse af lægevagthold og
udsendelse af en læge til Halsskov.
KN mødte og fik besked om at meddele JPH, der havde henvendt sig på
telefonen, at han skulle underrette Søfartsstyrelsen, Bureau Veritas,
Forsikringsselskabet og Miljøstyrelsen.
På dette tidspunkt blev det aktuelt at informere rederiet på vagttelefonen og et
arbejde med at finde nummeret på denne blev iværksat. Først efter lang tids
søgen lykkedes det kl 19.41 af finde dette telefonnummer.
Skibsføreren afsendte telefax nr 2 med en foreløbig rapport over kollisionens
omfang, færgens kondition og en opregning af skaderne på de tilskadekomne
passagerer og mandskab. Faxen blev sendt på telefonnettet og gik igennem
første gang.
Kasper Skaaning (KS) blev ringet op af en journalist fra TV 2 nyhederne, der
via DSB´s pressetjeneste havde fået oplysning om hans telefonnummer.
Journalisten havde hørt, at to færger var stødt sammen på Storebælt, og han
ønskede oplyst, hvornår det var sket, hvor mange tilskadekomne der var, og
hvor mange passagerer, der var om bord.
KS meddelte, at han ikke var orienteret. Han ville ringe tilbage snarest muligt
JKT mødte i havarigrupperummet i Korsør og var behjælpelig med at besvare
de efterhånden mange telefoniske henvendelser, der løb ind.

Kl 19.35

Kl 19.41

KS ringede og talte med NM, der omhyggeligt orienterede med de fakta, der var
kendte i øjeblikket og oplyste, at der var tale om tre tilskadekomne og een død
person.
Nummeret på rederiets vagttelefon blev nu fundet i havarigrupperummet i
Korsør og NM ringede straks på nummeret, hvor han talte med vagthavende
Knud Prytz (KP) Han orienterede om situationen på Storebælt og oplyste, at der
var oprettet en havarigruppe i Korsør. KP meddelte, at han ville orientere
ledelsen.
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Kl 19.45

Søværnets Operative Kommando (SOK) ringede til rederiets vagttelefon og
fortalte vagthavende (KP), hvad SOK vidste og hvad de havde foretaget sig. KP
noterede telefonnummeret til SOK Det aftaltes, at kontakten fra SOK fortsat
skulle ske på vagttelefonen.
KS ringede tilbage til TV 2 og bekræftede, at der havde været en kollision og at
der var tilskadekomne, men at han ikke ønskede at fremsætte yderligere
kommentarer i øjeblikket.

Kl 19.50

Jens Stephensen mødte i rederiets havarigrupperum, hvor han forsøgte at
kontakte NM via sin egen mobiltelefon, dog uden held i første omgang.
I rederiets havarigrupperum havde man problemer med at skaffe sig adgang til
skabene i rummet, da nøglen ikke umiddelbart var tilgængelig. Nøglen blev
fremskaffet ved telefonisk henvendelse til Keld Andersen (KA), der kunne
oplyse, at der lå en nøgle i skuffen i hans skrivebord. KA fik besked på at holde
sig stand by på sin telefon.
Fra havarigrupperummet i Korsør forsøgte man at henvende sig til rederiet, men
opnåede kun kontakt med en telefonsvarer.

Kl 19.54

NM ringede til SOK og oplyste, at der var oprettet et havarigrupperum i Korsør,
og at denne kunne kontaktes på to nærmere angivne telefonnumre. NM ville
gerne vide, hvornår man kunne have en helikopter fremme.
JPH ringede til havarigrupperummet i Korsør og oplyste, at han havde
underrettet Søfartsstyrelsen, Klassen og Miljøstyrelsen. Det aftaltes, at han
skulle simulere at køre til Korsør, men ellers blive, hvor han var.
JS og KP fandt det relevante søkort frem og diskuterede mulighederne for at
sætte færgen på grund.

Kl 19.59

Kl 20.00

NM ringede til skibsføreren på færgen og informerede om, at en båd var på vej
ud for at sejle de tilskadekomne ind til Halsskov, og at helikopteren var i luften.
Skibsføreren meddelte, at færgerne Kraka og Heimdal lå stand by i området.
JS ringede til skibsføreren og oplyste, at rederiets havarigruppe nu var oprettet.
Skibsføreren var ikke klar over, hvem han talte med, men oplyste, at al
kommunikation til færgen skulle gå via havarigrupperummet i Korsør.
KS blev kontaktet af Radioavisen. KS var orienteret og gav faktuelle
oplysninger, han tilbød at ringe tilbage senere med flere oplysninger, hvilket
han gjorde kl 20.15.

Kl 20.01

JS talte med NM, der beroligede og oplyste om, at situationen var under
kontrol. JS ville vide, om der snarest kunne evakueres.

281

Skibsføreren gav en situationsmelding til NM, der opfordrede til at påbegynde
evakueringen. Skibsføreren mindede om, at en sådan beslutning kun kunne
træffes af ham.
JKT fik besked om at bede Flådestationen levere pumper.
Kl 20.02

NM orienterede kommandoposten i Korsør om situationen.
JS ringede til KS. De lavede sammen en pressemeddelelse.

Kl 20.04
Kl 20.05

Kl 20.09

Kl 20.10

Skibsføreren afgav situationsmelding til NM om, at situationen var forværret,
og at han ønskede rederiets vurdering af situationen
Sjællands Tidende henvendte sig til overfartsområdet om oplysninger og blev
henvist til telefon nr 35 29 02 00, som var en telefonsvarer. Ved fornyet
henvendelse til overfartsområdet blev det oplyst, at man ville ringe tilbage.
Dette skete kl 20.25 med besked om, at oplysninger kunne fås på telefon 40 11
71 26. Her opnåedes forbindelse med KS, der gav faktuelle oplysninger.
NM førte en samtale antagelig med rederiet. Samtalen oplevedes som rederiets
svar på skibsførerens ønske om rederiets vurdering af situationen. Der blev
nævnt en række fyldte bundtanke. Konklusionen var, at der ikke måtte røres ved
disse tanke. Meldingen blev videregivet til skibsføreren kl 20.20.
Skibsføreren forsøgte forgæves at få forbindelse med NM på telefon
nr 8 57 450. Da det ikke lykkedes ringede han på telefon nr 8 57 430, hvor han
efter kort tid fik forbindelse med JKT, der modtog og videregav
situationsmelding til NM.
NM modtog besked om, at pumpegrej fra Flådestationen kunne være på vej om
ca 30 min samt at A/S Storebæltsforbindelsen også kunne levere
pumpekapacitet, men at det ville tage længere tid.
Sjællands Tidende ringede til JPH, der oplyste, at der var oprettet en
havarigruppe i Korsør. Han oplyste endvidere, at der var en død person og flere
tilskadekomne. For yderligere oplysninger henviste han til
kommunikationsafdelingen i rederiet. Da han blev presset oplyste han, at der
var vand i flere bundtanke og at der stod vand i maskinrummet

Kl 20.12
Kl 20.15

NM orienterede igen KP om situationen.
E V Poulsen ringede til KP og fik en orientering om situationen. Han skulle
holde sig stand by på sin mobiltelefon.
JPH meddelte NM, at slæbebåd var klar. NM svarede, at færgen skulle sættes på
grund.

Kl 20.20
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NM meddelte skibsføreren, at slæbebåden var klar og at man ønskede at slæbe
færgen på grund. Det blev aftalt, at dette skulle ske på hjørnet af Nygrunden.
Skibsføreren blev opfordret til at lade de fyldte tankene være. Skibsføreren
oplyste, at færgen nu havde ca 10 graders slagside. NM ville gerne vide, hvor
langt man var kommet med evakuering af passagererne.
KP ringede til A C Langer. Det blev oplyst, at han var i London, men at han
kunne kontaktes og være stand by på sin mobiltelefon.
Brovagten i Halsskov ringede til vagthavende tjenestefordeler og meddelte, at
natholdet nu havde stået i havnen i en time og gerne ville have besked om,
hvorledes de skulle forholde sig. Tjenestefordeleren var ikke informeret om, at
der var sket en ulykke. Han ville undersøge sagen og vende tilbage med besked.
Kl 20.25

Kl 20.28

Kl 20.30

Kl 20.33

Kl 20.40

Skibsføreren meddelte NM, at slæbebåden kun kunne holde færgen, men ikke
slæbe den på grund. Diskussion i kommandocentralen i Korsør om man kunne
få en anden færge, Sprogø eller Kraka, til at slæbe færgen på grund.
JPH ringede til NM. JPH fik besked om at undersøge muligheden af at få en
kraftigere slæbebåd fra Svitzer til hjælp. Samtidig skulle JKT via SOK også
prøve at finde en kraftigere slæbebåd.
NM kontaktede skibsføreren og foreslog, at Kraka skulle forsøges anvendt til at
slæbe, og at den lille slæber skulle skubbe. Det blev aftalt at søge færgen sat på
grund på hjørnet af Nygrunden
NM kontaktede politiet og orienterede om, at passagererne var på vej til
Halsskov med redningsbåde. Ville vide, om politiet havde arrangeret
krisehjælp.
NM orienterede KP om, at passagererne nu var ved at blive evakueret fra
færgen. Med baggrund i rederiets vurdering af situationen blev det besluttet at
ændre planerne og i stedet for at søge grundsætning på Nygrunden, ville man
slæbe færgen ind til Halsskov og sætte den på grund ved oplæggerlejet.
KS ringede til Ritzau med en pressemeddelelse, igen med faktuelle oplysninger.
Der kom en ny pressemeddelelse kl 20.55. Samtidigt blev TV avisen orienteret.
En far til en ombordværende matros ringede til tjenestefordeleren og ville vide,
om der var sket noget med hans søn. Tjenestefordeleren ville undersøge sagen
og give besked. Et kvarter senere ringede tjenestefordeleren og opgav et
telefonnummer, hvor der blev givet besked om, at der ikke var sket noget med
sønnen.

Kl 20.42

NM aftalte med skibsføreren, at der ville blive sejlet seks matroser ud til færgen
for supplement. En meddelelse om, at vandet nu stod 1 m over hovedmotoren
blev modtaget med megen undren, men den blev ikke søgt verificeret.
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Kl 20.45

NM kontaktede lederen i Halsskov og bad ham sørge for at holde folk på
afstand.
Tjenestefordeleren ringede til brovagten og gav besked om, at besætningen
skulle afvente nærmere ordrer.

KL 20.47

NM kontaktede politiet og bad dem om at identificere passagerer og besætning,
når de kom i land og sørge for underretning af deres pårørende.
JPH ringede til rederiets havarigruppe og oplyste, at vandstanden i
maskinrummet igen var steget.

Kl 20.55

NM gav en situationsrapport til SOK og anmodede om assistance til at sejle
seks matroser ud til færgen.
NM mindede skibsføreren om at huske at tilstoppe afløbsrør og
ventilationskanaler for at forhindre vandet i at trænge frem ad den vej.
KN meddelte vagthavende tjenestefordeler, at seks matroser skulle sejles ud til
færgen med en af søværnets både. Øvrig besætning skulle være behjælpelig ved
modtagelse af de passagerer, der blev sejlet ind fra færgen.
Tjenestefordeleren gav besked til brovagten om, at seks matroser skulle sejles
ud til færgen og resten af besætningen skulle assistere passagererne, når de
ankom til Halsskov.

Kl 21.00

Kl 21.10

NM gav KP en situationsrapport. Alle med undtagelse af driftsbesætningen er
ved at blive evakueret. KP spurgte til de sårede og ville vide om sejladsen på
overfarten var blevet suspenderet.
Øvelsen afblæst.
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INTERN KATASTROFEØVELSE
AKTIONSPLAN

Bilag 3.
Aktionsplan efter afholdt øvelse den 29.05.95.
Med henvisning til "Rapport over afholdt intern katastrofeøvelse den 29.05.97" side 2 og 3 opregnes de
punkter, som observatørerne mener bør tages op til nøjere overvejelse.
Pkt nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Emne
Opkald til 112
Nyt alarmeringsblad til kommandopost i Korsør
Informering af færgedisponent
Daglig færgedisponent ikke mødt
Telefonkontakt mellem SOK og rederiet aftales
Hvad foretager SOK sig
Henvisning af pressen til et bestemt telefonnummer
Skal vagthavende tjenestefordeler med på tilkaldelisten
Særligt tlf nr kun til brug mellem færge og ovfo
Forenkling af rapporteringslister
Kendskab til rederiets vagttelefon
Bemanding af omstillingsbord ved ovfo
Tydeligere retningslinier for vagthavende i rederiet
Nødtelefonens funktion i rederiets havarirum
Bemanding af omstillingsbordet i rederiet
Placering af nøgle i rederiets havarirum
Ajourføring og vurdering af materialet i rederiets
havarirum

Ansvarlig
NM
NM
NM
NM
ACL
ACL
ACL
NM
NM
ACL
ACL
NM
ACL
ACL
ACL
ACL
ACL

Termin

Udført
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Bilag N:MEP Design: Forhandling om udmelding, side 180.

287

288

Bilag O:MEP Design: Frigørelse af WP 4a, side 182.
Under udarbejdelsen af disse ”papers” måtte intet offentliggøres før ledelsen af MEP design og de
grupper, der havde udført det bagvedliggende arbejde gav deres tilladelse.
Nedenfor er vist vores frigivelse af WP 4a.
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Bilag P:MEP Design: Brev til øvelsesdeltagere, side 225.
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Bilag Q:MEP Design: Planlægning af mønstringsøvelsen på dansk, side
224 - 230.
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Bilag R:MEP Design: Afvikling af mønstringsøvelsen, side 228.
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295

296

297

298

299

300

301

302

303
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Bilag S:Tiems Conference 2001 i Oslo.
Der var tale om en meget stor international konference, der blev afholdt på Holmenkollen Park
Hotel i Oslo. Den begyndte mandag den 18. juni 2001 kl. 08:00 og den sluttede fredag den 22. juni
kl. 17:30.
Antal af besøgende gæster kender jeg ikke, men mit skøn ligger på op mod 1.000 eller flere.
Antallet af foredrag har jeg ikke talt op. Foredragene begyndte kl. 08:00 om morgenen varede 30 til
60 minutter hver og sluttede sent på aftenen. Jeg er i besiddelse af en oversigt over foredragene,
men har ikke talt dem op. Fra nogle nationer var der mange foredragsholdere. Fra Danmark var vi
f.eks. tre.
Foredragsholdere kom fra følgende lande:
Algier
Belgien
Canada
Danmark
England
Frankrig
Holland
Italien
Korea
Kroatien

Malaysia
Norge
Polen
Rusland
Sverige
Tyrkiet
Tyskland
USA
Østrig

Den første aften var der velkomst og bespisning på Byens berømte rådhus for alle de deltagende
foredragsholdere, firmaer og institutioner

Et par dage senere var der arrangeret besøg på Bygdøy, hvor det berømte ishavsskib Fram og den
måske endnu mere berømte Kon Tiki flåde ligger.
Også her var vi officielle gæster med velkomstdrinks serveret på dækket af ishavsskibet Fram og
efterfølgende rundvisning.
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BilagT: Mira, skibets manøvregrej,side 203.
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Bilag U: Mira, velkomstbroshure, side 208.
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Bilag V: Mira, menukort, side 208.
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309

Bilag X: SimTrans, side 238.
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Bilag Y: Kontrolenhedens program.
Skibsføreren m/f Urd
Overfartsområde Vest
Århus

Dato:
03.02.97
Ref:
EØ\ 1064.DOC

Kontrolenhedens præsentation og program for vagten m/f Urd, den 04.02.1997.
Vi er rederiets udsendte kontrolenhed, som du antageligt har hørt om, og
vore navne er
Erling Østergård, skibsfører og kontrolenhedens leder
Knud Skjøtt, skibsmaskinchef
Helge Moe, skibsassistent
Claus Wede, inspektør
Du bedes i løbet af vagten og med mindst mulig gene for færgens drift
afholde en brandøvelse bestående af en mønstring efter brandrullen og
efterfølgende bekæmpelse af en maskinrumsbrand.
Du bedes ligeledes i løbet af vagten og med mindst mulig gene for driften
afholde en evakueringsøvelse efter rullen bestående af opsamlings- og
udskibningsfase med bemanding og udsættelse af en redningsbåd efter
holdets valg.
Såfremt tiden eller vejrforholdene ikke tillader en fuldstændig affiring og
udsætning på vandet standses øvelsen, når båden er i lønningshøjde og
klar til affiring.
Øvelserne skal have et indhold, der berettiger til indførelse af afholdte
månedlige øvelser på personalets personkort.
Forud for afviklingen af dagens program vil vi gerne deltage i en
gennemgang af dette, idet der gøres opmærksom på, at der ikke må
tilrettelægges med udfald af planlagte ture.
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Under færgens sejlads vil kontrolenheden i løbet af vagten foretage sig
følgende:
Gennemgå alle personkort med henblik på check af uddannelser,
overholdelse af terminer for øvelser og mønstringer samt foretage en
generel bedømmelse af besætningens registrerede sikkerhedsmæssige
status.
Vi vil fjerne et antal personkort ad gangen og erstatte disse med vore
kort, der henviser til, at vi har kortet til gennemsyn.
Foretage samtaler med personalet dæk, maskine og restauration til
registrering af holdningen til færgens øvelsesprogram vedrørende antal
øvelser, overholdelse af terminer, tidspunkter for afholdelse, tid og
indhold.
Inden kontrolenheden forlader færgen vil vi give dig, og hvis du ønsker
det færgeledelsen, en foreløbig evaluering af det gennemførte forløb.
Du vil endvidere meget snart modtage kontrolenhedens endelige og mere
udførlige skriftlige rapport, som også bliver sendt til rederiets
personaledirektør, til overfartschefen og til færgens koordinerende
skibsfører.
Med venlig hilsen
E Østergård
Skibsfører
Leder af kontrolenheden
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Bilag Z: Visitkort.
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