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LEDER

Tid til
sammenhold
Velkommen til den nye udgave af vores fælles fagblad: Lederne Søfart. Du vil
kunne læse en masse om de nye færgenavigatører, høre mere om, hvem den
nye skipper på skoleskibet Danmark er,
og læse flere artikler om, hvad der sker i
foreningen.
En af artiklerne er fra et af de seks
medlemsmøder, der blev afholdt i slutningen af maj. Helle og Karabi var på tur
rundt til Svendborg og i Jylland, og det
kom der mange gode samtaler ud af.
Formandskabet tror på, at dialog er vejen frem. Det gælder ikke bare, når vi taler
med rederier og lodserier, men specielt internt i foreningen. Samtalerne er centrale, fordi det gør, at vi kan stå sammen. Vi
skal have en god og løbende dialog blandt
medlemmer, bestyrelse og sekretariat.
Samtalen modvirker misforståelser, mistro og utilfredshed.
Omvendt er det også vigtigt, at vi ikke
konstant er i diskussion om den linje, der
er lagt. Det nytter ikke noget, at vi skal
diskutere og evaluere retning og strategi
hver eneste dag. Det er meget forstyrrende for driften af foreningen og kræver meget tid fra det, der burde være vores fokus:
Udvikling af foreningen, vores services og
samarbejde med de andre organisationer
i Det Blå Danmark.
Foreningens retning bliver fastlagt af
bestyrelsen, derfor er det vigtigt, at medlemmerne engagerer sig i valget af bestyrelsesmedlemmer. I vores forening er der
repræsentativt demokrati. Det vil sige, at
du skal vælge de bestyrelsesmedlemmer,
som ønsker det samme fokus og den politiske linje som dig. De vil så arbejde for deres mærkesager i bestyrelsen, og Lederne
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Søfarts linje er altid et kompromis mellem
de medlemmer, der sidder i bestyrelsen.
Vi lytter til hinanden og accepterer hinandens synspunkter.
Den ”kontrakt”, du indgår, er dermed
med det bestyrelsesmedlem, du har valgt,
og de ting vedkommende er gået til valg
på. Når bestyrelsen er valgt, er det derfor ikke på generalforsamlingen man
skal stille spørgsmålstegn ved retningen
og målsætningerne, men du skal stille
spørgsmål til de resultater, som bestyrelsesmedlemmerne er gået til valg på.
Har vi gjort det, vi lovede? Har vi nået de
målsætninger, vi har sat os for? Hvis ikke,
hvorfor?
Og der er rig mulighed for at få indflydelse. Vi har lige budt velkommen til
Sif Lundsvig i bestyrelsen. Hun er blevet valgt, fordi der var ledige pladser. Sifs
mærkesag kan du også læse mere om i
bladet. Til gengæld har Ola Brødremoen
valgt at trække sig af familiemæssige årsager.
Med Sifs tiltræden ser der ud til at
være hele fire bestyrelsesposter på valg,
når det næste bestyrelsesvalg går i gang
til oktober. Vi håber at se nye kræfter
komme på banen og deltage i udviklingen
af foreningen. Det er en både spændende
og udfordrende opgave med et godt fællesskab.
Jeg ønsker jer en god sommer og god
læselyst!
Jens Marquard Sørensen
Formand for Lederne Søfart

”Foreningens retning
bliver fastlagt af bestyrelsen, derfor er det
vigtigt, at medlemmerne engagerer sig i
valget af bestyrelsesmedlemmer.

„

BESTYRELSEN
STEMMER LÆS
ALLE DE FØRSTE NI

INDHOLD

FÆRGENAVIGATØRER SIDE
6-13
ER I JOB

Nyt bestyrelsesmedlem

LODSFORMAND
ØNSKER ÉT
FÆLLESSKAB
Mikael Pedersen
mener, at det er til
alles bedste, hvis alle
lodser er samlet i én
forening med overenskomster

Sif Lundsvig vil arbejde med grøn omstilling
Side 4

Foreningen fortsætter med Lederne
Urafstemningen endte med et ’nej’.
Side 5

Mød DANMARKS nye kaptajn
Eleverne skal opleve glæden ved sølivet
Side 18

Netværksmøde for kvinder
Budskab: Der er masser af muligheder
Side 22

Pensionsuro

Side 40

Skal jeg være bekymret over finansmarkederne?
Side 25

Samtale med direktøren
Hvem er Helle Andsbjerg, og hvad vil hun?
Side 28

IFSMA KNOKLER FOR
MÆRKESAGER
Kaptajnsforeningen
vil gerne have flere
medlemmer ind i
kampen

SIDE 34

Esvagts grønne skib
Skibet skal sejle på diesel og methanol
Side 31

Medlemsmøde i Esbjerg
Den stod på dialog og drinks rundt om i landet
Side 38

Individuel kontrakt eller OK
Hvad er forskellen?
Side 44

LEDERNE SØFART / 2 / 2022 • 3

FAGBLAD

Skibsfartens grønne omstilling er Sif Lundsvigs professionelle fokus og hendes politiske
mærkesag som nyt medlem i foreningens bestyrelse. Den 34-årige kystskipper og maskiningeniør arbejder lige nu i land med innovation, sikkerhed og grønne brændstoffer til
fremtidens klimavenlige flåde hos DFDS i afdelingen Sustainable Fleet Projects.

Nyt bestyrelsesmedlem
vil arbejde med grøn
omstilling
AF RASMUS NORD JØRGENSEN | FOTO: SIF LUNDSVIG

4 • LEDERNE SØFART / 2 / 2022

”Jeg ville ind i bestyrelsen, fordi jeg vil arbejde med den grønne
omstilling. Det er ikke en agenda, man kommer i mål med uden
at have søfolkene med, og i Skandinavien er vi stærke på dygtige
søfolk, innovation og grønne ambitioner, så jeg ser den kombination som en styrke, vi skal til at udnytte endnu bedre,’’ siger
Sif Lundsvig.
Hun er ikke i tvivl om, at det at sejle ”grønt” på sigt bliver et
”license to operate”. Det er derfor vigtigt, at officererne også blive
godt inddraget, fordi de både har en enorm indsigt, og fordi de i
sidste ende er dem, der skal kunne håndtere en dagligdag med de
udfordringer, der følger med nye teknologier om bord på skibene.
Hendes professionelle fokus er lige nu også brændstof i forbindelse med DFDS-målet om at have et grønt skib på vandet i
2025. Det projekt kræver velovervejede valg af brændstofløsninger og samarbejdspartnere, det kræver tilladelser og nye sikkerhedsløsninger.
Den viden vil hun tage med ind i bestyrelsesarbejdet og søge
indflydelse for foreningen.
”Jeg vil have indflydelse på de krav, der kommer til søfarten
og søfolk pga. den grønne omstilling. Vi skal bruge vores stemme
og ville diskutere det her på et niveau, hvor medlemmerne bliver
hørt. Jeg vil tage min viden om innovation og om, hvordan de her
løsninger skal fungere i praksis, med mig ind i bestyrelsesarbejdet
og i dialogen med foreningens interessenter,” siger hun. Det kunne
f.eks. være i dialog med IMO-landene eller i EU-regi.
Sif Lundsvig er indtrådt i bestyrelsen i starten af juni 2022. Bestyrelsen har bedt Sif deltage på baggrund af hendes kompetencer
inden for bæredygtig skibsfart. Bestyrelsen skal finde afløsere til
ledige bestyrelsespladser i henhold til vedtægterne. Sifs rolle som
bestyrelsesmedlem skal til valg ved bestyrelsesvalget i efteråret,
indtil da er hun afløser. Der er pt. ikke andre medlemmer, der har
været interesseret i at deltage, og det betyder, at der formodentligt
vil være fire bestyrelsesposter på valg til oktober.
Hendes karriere strækker sig allerede over tre videregående
uddannelser og hyre som både styrmand hos Svendborg Bugser
– der nu hedder NH Towage, JA Shipping – og som befaren skibsassistent på flere forskellige sejlskibe. Kombinationen af en økonomisk, en navigatørmæssig og en ingeniørmæssig baggrund ser
hun som en styrke, da de udfordringer, branchen står over for, kræver, at mange forskellige aspekter er tænkt med. 

Urafstemningen
blev afgjort til fordel
for Lederne
Urafstemningen, der blev iværksat på generalforsamlingen i marts,
sluttede 15. maj. Resultatet blev, at 241 stemte for at melde foreningen
ud af Ledernes Hovedorganisation, mens 482 stemte imod. Dermed
forbliver Lederne Søfart hos Lederne. 723 medlemmer valgte at stemme ud af 2285 stemmeberettigede.

”Bestyrelsen takker for engagementet og
debatten. Jeg er meget tilfreds med det resultat. Nu er det slået fast igen, at vi har
demokratisk opbakning til den nye kurs
med dialog og samarbejde. Nu kan foreningen endelig fokusere kræfterne på
at forbedre vores services, tiltrække nye
medlemmer og søge indflydelse på de
rammer, der gælder for erhvervet,” sagde
formand Jens M. Sørensen efterfølgende.
Lederne Søfart har haft en samarbejdsaftale med Ledernes hovedorganisation siden 2018. Aftalen betyder bl.a., at
Lederne Søfarts medlemmer har adgang
til Ledernes mange specialiserede eksperter og sparer medlemskroner til f.eks. it,
administration og regnskab, men samtidig er fagforeningen politisk uafhængig.
Forslaget, der var til urafstemning, gik
på at melde foreningen ud af Lederne, for
derefter at analysere om man skulle stå
alene eller hvilken samarbejdspartner,
der var bedst, og til sidst bringe spørgsmålet op til afstemning om en endelig udmelding et år senere. Men det blev afvist
af medlemmerne.
”Vi var allerede i gang med at forbedre vores services og har forbedret foreningens kapacitet på en række punkter. Vi
modtager gerne kritik og forslag fra alle
vores medlemmer, men forslagets løsningsmodel var ude af proportion med
kritikpunkterne. Det svarer til, at man får
et skib ud fra værftet, hvor der viser sig, at
der er nogle fejl og mangler, og så mene,
at løsningen er at sende skibet tilbage
på værftet i yderligere et år. Det gør man

naturligvis ikke. Man fikser problemerne
med det samme, og det er også sådan, vi
nu arbejder i bestyrelsen og sekretariatet,” siger formanden.

241 stemte for udmelding
482 stemte imod udmelding.
723 medlemmer stemte ud
af 2285 stemmeberettigede.

Myter på spil

Der kom også flere myter frem: Som at
Lederne Søfart er en såkaldt ”gul fagforening”, hvilket er forkert, da foreningen
har adskillige overenskomster og gerne
tager konflikter med arbejdsgiveren, og
at Lederne Søfart ikke har møderet ved
Arbejdsretten, hvilket også er helt forkert. Via Ledernes Hovedorganisation,
har Lederne Søfart sågar dommere ved
Arbejdsretten
I løbet af debatten kritiserede stillerne af forslaget blandt andet foreningens
tilbud til kaptajner på individuelle kontrakter og prisniveauet for medlemskab
af Lederne.
Efterfølgende har sekretariatet været i
dialog gennem medlemsmøderne og med
Jens-Christian Schou – en af initiativtagerne til ”Kursændring” – og diskuteret
forskellige muligheder for forbedringer.
Nogle ting kan Lederne Søfart ikke ændre
på af lovgivningsmæssige eller økonomiske årsager. F.eks. er brugen af NemID et
lovkrav, lige meget hvilken organisation
man er en del af.
Til gengæld kan foreningen se på, om
der findes en ”login-løsning”, der fungerer bedre med en svagere internetforbindelse indenfor de rammer, it-system
og GDRP-regler sætter. Information om
medlemmernes kontaktmuligheder med

foreningen findes i hvert nyhedsbrev og
på bagsiden her i bladet.
Under turneen blev der stillet forslag
om en kombination af online og fysiske
medlemsmøder. Foreningen starter efter
sommerferien med det første online-møde. Dato og login-oplysninger vil blive
sendt i nyhedsbrevet.

Fokus på engagement og debat

Selvom bestyrelsen var meget uenige i
forslaget, indgik den alligevel i debat om
forslaget og om konkret kritik, hvilket er
sundt i en demokratisk forening. Bestyrelsen håber på et fortsat højt engagement
blandt medlemmerne – især fra de yngre medlemmers side – i de kommende år.
I øjeblikket er der flere ledige pladser
i foreningens bestyrelse, og bestyrelsen
håber, at det engagement, der blev vist,
også udmønter sig i øget deltagelse i foreningsarbejdet.
”Hvis man ønsker indflydelse på foreningen, så er vi et repræsentativt demokrati, og jeg håber, at kritikerne af foreningens arbejde vil stille op og få et mandat
til at deltage i bestyrelsesarbejdet,” siger
formanden.
Næste valg til Lederne Søfarts bestyrelse starter i oktober 2022. 
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HAR BEVIST DERES

VÆRD OG SCORER JOBS
Alle ni, der blev færdige med deres uddannelse fra Marstal Navigationsskole december sidste år,
har fået arbejde i diverse færgeselskaber. Og det mener initiativtagerne til forsøgsuddannelsen er et vægtigt argument for at
gøre ordningen permanent.
TEKST: PIA ELERS
FOTO: CARSTEN LUNDAGER, FÆRGESEKRETARIATET, MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE
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Venøfærgen, Furfærgen og Fejøfærgen.
Det er nogle af de øfærger, der nu har fået
gavn af det første hold færgenavigatører.
Derudover er der også lyse udsigter for
de 11 kommende færgenavigatører, der
i øjeblikket er i praktik på andre af landets små færger. Og det må siges at være
overraskende positivt, da ideen om at lave
denne ultrakorte navigatøruddannelse på
bare 12 måneder ikke faldt i god jord hos
alle landets færgeselskaber. 40 håbefulde ansøgere meldte sig som interesserede i den nye korte navigatøruddannelse,
som Marstal Navigationsskole skulle stå
for. Men som rektor Helle Bak Poulsen ærgerligt konstaterer, var det kun med møje
og besvær muligt at finde de ti praktikpladser, der kunne retfærdiggøre, at der
blev startet et hold.
”Det var virkelig op ad bakke at skaffe
de fornødne praktikpladser. Faktisk var vi

nødt til at tage personlig kontakt til nogle
af de ansvarlige i de 18 kommuner, som
driver landets øfærger. Og heldigvis lykkedes det til sidst, og i dag tror jeg i høj grad,
at stemningen er vendt til det mere positive. Det kan vi blandt andet takke det første hold praktikanter og nu færdiguddannede færgenavigatører for. De har i hvert
fald bevist deres værd, og det er også derfor, de alle sammen har fået tilbudt job,”
siger Helle Bak Poulsen.

Sund skepsis

En af de færgepraktikanter, der blev mødt
med en vis skepsis, var Søren Ramshøj.
Hans praktikforløb kom til at foregå ved
Svendborgs kommunale færger, der omfatter M/F Højestene, Hjortøboen og
Sundfærgen Helge. Det meste af praktiktiden foregik på Højestene, der sejler mellem Svendborg, Skarø og Drejø.

FOTO: CARSTEN LUNDAGER

Det var op ad bakke
at finde de fornødne
praktikpladser, ifølge
Helle Bak Poulsen,
rektor på Marstal Navigationsskole, men
det lykkedes til sidst,
og eleverne har vist
deres værd i og med,
at de alle er blevet tilbudt job.

Her var navigatørerne i begyndelsen noget usikre på, hvordan de skulle
håndtere situationen med en praktikant.
Blandt andet fordi det kræver minimum
en sætteskipper at sejle færgen, og det var
ikke den uddannelse, forløbet ville munde ud i.
”Færgenavigatøruddannelsen er jo et
pilotprojekt, og jeg var en del af det første
hold. Og når man starter sådan en ny uddannelse, vil det ofte kræve lidt tid, inden
den bliver accepteret. Men trods lidt skepsis i starten udviklede det sig til et rigtig
godt praktikforløb. Det endte da også
med, at jeg efter at have afsluttet uddannelsen fik tilbudt job som timelønnet afløser i færgeselskabet, og det er jeg rigtig
godt tilfreds med,” fortæller Søren Ramshøj, der oprindelig er uddannet smed og
i over 30 år har arbejdet i offshore branchen som tekniker.
Da Lederne Søfart fanger ham på mobilen, er han lige gået ombord på Hjortøboen og skal til at starte turen fra Svend-

borg til den lille ø, Hjortø, hvor der kun bor
fire fastboende. Turen tager en times tid,
så der er god tid til at snakke undervejs.
Han føler sig utroligt heldig, at han i første omgang kunne få en praktikplads og
altså nu et job i den by, han i forvejen bor
i – altså Svendborg – og synes i det hele
taget, den etårige uddannelse har været
et godt forløb.
”Det må da også være en stor fordel for
de enkelte færgeselskaber, at de med den
her model selv kan uddanne deres folk.
Vi er jo i en slags mesterlære, og så kan
de selv forme os, som de gerne vil have
det. Derudover lærer vi også nogle helt
specifikke ting, der har med færgefart at
gøre. Helt oplagt har vi kundeservice på
programmet, men også kurser i batteridrift, som de fleste færger begynder at gå
over til,” siger Søren Ramshøj og tilføjer,

at han også indimellem kan bidrage med
sine faglige kompetencer og komme med
forslag til løsning af nogle tekniske problemer på færgerne. Så på den måde kan
ordningen være til gavn for begge parter.

Sikre fremtidig rekruttering

Ideen om denne særlige uddannelse til
færgenavigatør er oprindelig udklækket
i Færgesekretariatet, der er en sammenslutning af 18 danske kommuner med
øfærgedrift. Her kunne man nemlig se, at
der i en nær fremtid ville blive mangel på
navigatører på de små indenrigsfærger.
”Der var ganske enkelt opstået et behov for at få et større rekrutteringsgrundlag. Flere af færgeselskaberne har oplevet,
at hvor de tidligere fik omkring 60 ansøgninger til en stilling som navigatør, så får
de måske i dag max. ti. Et færgejob har



Ifølge overfartsleder på Venø Færgen, Charly Clemmensen, tog de en praktikant for
at støtte initiativet, selvom de ikke lige nu kan garantere et job. Flere af de ansatte
er dog over 65 år, så der bliver behov for folk i de kommende år.

Med den 1-årige uddannelse
som færgenavigatør får man
papirer som styrmand af 4.
grad med begrænsning. Det vil
sige, at den nye type navigatører
må sejle færger under 500 bt i
kystfart. Ifølge Færgesekretariatet findes der omkring 50 færger
i den størrelsesorden, og de beskæftiger cirka 500 mand m/k.

LEDERNE SØFART / 2 / 2022 • 7

Der var ganske enkelt
opstået et behov for at
få et større rekrutteringsgrundlag," siger Færgesekre-

”

tariatets leder Jan Fritz Hansen.


ellers typisk været en god retrætepost for
seniorofficerer som overgang til pensionen, men eftersom der bliver stadig færre danske officerer i handelsflåden, vil det
uundgåeligt tynde ud i rækkerne,” siger
lederen af Færgesekretariatet, Jan Fritz
Hansen, der samtidig erkender, at der er
hård konkurrence om at få fat på de traditionelt uddannede navigatører. Mange søger over i offshore vindindustrien,
hvor lønniveauet generelt ligger højere
end hos de kommunale færgeselskaber.
Løsningen på at øge rekrutteringsgrundlaget var altså en målrettet kort uddannelse til færgenavigatør. I samarbejde med Marstal Navigationsskole og med
grønt lys fra Søfartsstyrelsen blev der i
2019 indleveret en ansøgning til Styrelsen
for Uddannelse og Forskning, som sagde
ja til en forsøgsperiode på to år. Betingelsen for at blive optaget på uddannelsen
blev fastsat til en 9. klasses afgangsprøve, og at ansøgerne skal være fyldt 25 år.
”Det kan måske virke aldersdiskriminerende, men jeg tror, det har været
vigtigt at få folk ind med erfaringer fra
andre erhverv. Og med den snes færgenavigatører, der nu er færdige eller er
midt i forløbet, kan vi også se, at det har
været rigtigt at gå den vej. Det er i høj grad
folk, der aktivt har valgt et sporskifte, og
dermed er dedikerede til jobbet som færgenavigatør,” lyder vurderingen fra Jan
Fritz Hansen, der også mener, det må
være en fordel for færgeselskaberne, at
de nu i højere grad kan rekruttere blandt
folk i nærområdet.
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Færre fiskere til færgerne

Det er de også glade for på Venøfærgen,
hvor overfartsleder Charly Clemmensen
siden januar har haft en færgepraktikant
ansat – nemlig den 52-årige læreruddannede Lise Aggerholm, der sammen med
sin mand har sommerhus på Venø og
derfor kender færgen vældig godt som
passager.
”Vi ville jo gerne vise udadtil, at vi
også støtter initiativet med at få uddannet nogle færgenavigatører, så derfor besluttede vi at tage en praktikant fra hold 2.
Og Lise klarer sig rigtig godt, så det har vi
bestemt ikke fortrudt. Vi kan ganske vist
ikke garantere hende job bagefter, for så
skal hun jo skubbe en anden ud, men eftersom flere af os er over 65 år, så kunne
der godt blive et hul på et tidspunkt,” siger
Charly Clemmensen.
Der er i alt ti mand ansat til at betjene
Venøfærgen, hvor kravet er papirer som
kystskipper. Hovedparten af de ansatte
er forhenværende fiskere, men fra dem
kommer der heller ikke så mange ansøgninger som tidligere. Og derfor har de et
reelt rekrutteringsproblem på Venø-overfarten.
”Vi er da pressede med hensyn til at
finde folk, det må vi erkende. Så derfor
så vi da gerne flere færgenavigatører blive udklækket. Men der er også et andet
problem, jeg gerne vil gøre opmærksom
på, og det er, at det er ualmindelig bøvlet
at få sine papirer som fiskeskipper konverteret til kystskipper,” påpeger Clemmensen, der selv har en baggrund som
fisker og har sejlet i over 25 år.
”Det kan da ikke passe, at man ikke
kan bruges som fiskeskipper. Jeg tror helt

ærligt, at vi på mange måder har mere
erfaring med at manøvrere under vanskelige forhold end en navigatør med
skibsførereksamen, der kun har sejlet
store oceangående skibe. Så jeg kunne
godt tænke mig, at Søfartsstyrelsen ville
se på det problem og gøre reglerne mere
fleksible.”

Evalueringsrapport ved årsskiftet

I første omgang skal Søfartsstyrelsen
sammen med erhvervets parter, dvs. færgerederierne og fagorganisationerne til
snart at kigge på den evalueringsrapport,
som Marstal Navigationsskole indleverer
sidst på året. Det sker, så snart færgenavigatørerne fra hold 2 har afsluttet deres
uddannelse lige op til jul. Og som rektor
Helle Bak Poulsen konstaterer, er det lidt
ærgerligt, at de skal vente helt indtil da,
fordi det så under alle omstændigheder
kommer til at tage nogen tid, inden de
kan sætte et nyt hold i gang.
”Men jeg er faktisk ret fortrøstningsfuld, for jeg fornemmer en positiv holdning både hos Søfartsstyrelsen og aftagerne – altså færgeselskaberne. Vi mangler
selvfølgelig bare, at endnu flere øfærger
hopper med på vognen og ser fordelen i
at få disse færgenavigatører som en del
af deres rekrutteringsgrundlag. Men jeg
synes da, det taler for sig selv, at alle fra
hold 1, der bestod deres eksamen før jul,
nu har fået job,” siger Helle Bak Poulsen,
der også er åben for, at der måske skal rettes til i uddannelsesforløbet, så det bliver
endnu bedre. 

FÆRGENAVIGATØRERNE
POPULÆRE PÅ DE SMÅ
ØFÆRGER
Trods nogle bølgeskvulp og en vis skepsis ser det nye tiltag
med at uddanne navigatører specifikt til landets små færger
ud til at være kommet godt fra land. Overfartsleder Max Møller Christensen fra Lollands Færgefart håber i hvert fald på, at
ordningen efter to års prøvetid bliver gjort permanent.

TEKST: PIA ELERS | FOTO: CHRISTINE GRUBE PEDERSEN, FÆRGESEKRETARIATET

Overfartsleder Max Møller Christensen
mener, man skal se på jobbet som færgenavigatør med nye øjne.
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Christine Grube Pedersen forlod lærerjobbet for først at blive havnefoged og
nu færgenavigatør.

Klokken er lidt i seks om morgenen,
da Christine Grube Pedersen mønstrer
Femøfærgen og gør klar til dagens første
afgang fra øen. Der skal tælles biler og
passagerer samt køres gods ombord, og
det hele skal føres ind i tallysystemet. På
broen er det skibsføreren Claus, der har
kommandoen og sejler den første tur fra
Femø til Kragenæs, mens styrmanden
Erik går en runde på færgen og ser, om
alt er, som det skal være. Der bliver hilst
godmorgen til pendlerne, sat kaffe over,
og roen indfinder sig her på morgenturen,
hvor stort og småt bliver drøftet. Her til
morgen er der syv biler og ti passagerer.
På den 55 minutter lange overfart har de
to navigatører og praktikanten god tid til
at få en kop kaffe og se på, hvilke opgaver
der skal klares i løbet af dagen. Hver ugedag har en specifik rutine/vedligeholdelsesopgave, der skal udføres, og om mandagen er det smøring af alle ventiler på
vogndækket.
”Smør og rør, som vi siger” lyder det
fra Christine med et stort grin. ”Jeg kaster
mig over alle de opgaver, jeg kan komme i
nærheden af, for det er jo den måde, man
lærer tingene på og bliver klogere på alle
funktionerne ombord. Som praktikant på
Femøsund er jeg blevet taget rigtig godt
10 • LEDERNE SØFART / 2 / 2022

”Det var da lige mig, for jeg er vild med det
maritime miljø, jeg elsker at have med skibe og havvand at gøre. Jeg elsker at have
mennesker omkring mig og fortælle dem
om ”min” fantastiske ø.”
– Christine Grube Pedersen – om
hvorfor hun valgte uddannelsen til
færgenavigatør

imod, og så er det jo en fornøjelse at møde
ind på arbejde. I det hele taget er jeg utroligt glad for, at jeg traf beslutningen om at
melde mig som kandidat til den her specielle uddannelse,” forklarer den 52-årige
færgepraktikant.

Orlov fra lærerjobbet

Nu kender Christine faktisk Femøfærgen
ganske godt i forvejen – i hvert fald som
passager. Hun har nemlig boet på øen siden 1993 og har pendlet med den i alle de
24 år, hun arbejdede som folkeskolelærer
på Lolland, primært i Nakskov. For fire år
siden sagde hun dog farvel til lærergerningen og blev havnefoged på Femø. Et
rigtig fint job, men, som hun siger, dur
det ikke rigtig med sæsonarbejde, for så
skal man ud at søge alle mulige løse jobs
om vinteren og måske i sidste ende leve
af dagpenge. Så da hun hørte, der var en
mulighed for at hoppe på den etårige uddannelse som færgenavigatør, var hun
slet ikke i tvivl.
”Det var da lige mig, for jeg er vild
med det maritime miljø, jeg elsker at have
med skibe og havvand at gøre. Jeg elsker
at have mennesker omkring mig og fortælle dem om ”min” fantastiske ø. Sende
et smil, et vink eller veksle et par ord og

”

dermed sende passagererne godt afsted
til deres forskellige destinationer,” fortæller Christine med begejstring i stemmen
og fortsætter:
”Man kan kun komme ind på uddannelsen til færgenavigatør, hvis man har
en praktikplads, og der var det jo fint, at
overfartslederen for Lollands Færgefart,
Max Møller Christensen, var helt frisk på
at tage mig ind. Så jeg startede på Marstal
Navigationsskole midt i november sidste
år sammen med ni andre, der ligesom mig
havde sikret sig en aftale med et færgeselskab. Vi havde virkelig nogle intense fem
uger, så vi var klædt på til at starte på diverse færger over hele landet.”

Mentor ombord

Nu lyder de fem ugers kursus på Marstal
Navigationsskole måske som en meget
kort forberedelsesperiode, når man skal
ud at sejle færger. Men hvert færgeselskab har udpeget en uddannelsesvejleder, der skal sørge for, at praktikanterne bliver klædt på til på sigt at varetage
jobbet som færgenavigatør. Derfor bliver
praktikanten udstyret med en uddannelsesbog, hvor vejlederen kan krydse af, når
vedkommende har tilstrækkeligt styr på
alt fra søvejsregler, brandslukning og red-

”De kommende færgenavigatører har kun fem uger
på skolen i Marstal, inden de kommer i praktik
hos os. Så de har måske aldrig før sat benene på et
skibsdæk, de kan ikke nødvendigvis slå et pælestik
eller ved noget som helst om at laste et skib.”
– citat Claus Pedersen, skibsfører på Femøsund

ningsudstyr. Og som Christine bemærker,
er der virkelig mange ting, man skal sætte
sig ind i, men at det hænger bedre fast, når
man gennemgår tingene i praksis ude på
et skib fremfor at læse om det i en bog.
”I dag havde vi tilfældigvis besøg af
Viking, fordi nogle af vores redningsflåder skulle til syn. Så fik man lige lært lidt
mere om det, og så skulle vi for den sags
skyld også have nødbrandpumpen startet
op. Selvom vi primært skal fungere som
navigatører, skal vi selvfølgelig også have
styr på, hvordan maskineriet fungerer.
Som praktikant får man lov til at prøve
det hele, og hvis en af skipperne skal spise frokost, kan jeg godt få lov til at sejle
turen for dem – under opsyn naturligvis.”

Sporskifte

Overfartsleder Max Møller Christensen er
en af dem, der fra første dag har bakket op
om den nye uddannelse. Han ser den som
et stort plus, fordi det giver færgeselskaberne mulighed for at rekruttere blandt
de lokale. Men, som han påpeger, er det
vigtigste nok, at dem, der melder sig til
færgenavigatøruddannelsen, typisk har
nået en vis alder og ligesom Christine
ønsker at foretage et sporskifte.
”Vi tog en enkelt praktikant fra det
første hold, og nu har vi så taget to mere
fra hold nummer to. Og jeg vil sige, at et
gennemgående træk for dem er, at de
virkelig vil det her og går på med krum
hals. De er utroligt dedikerede til jobbet.
Når man tænker på, at de vant til at tjene
en fornuftig løn, så skal der noget til, for
at man orker at gå ned i løn som praktikant og være på SU i adskillige måneder.
Men det viser bare, at de har stamina, og
derfor tager vi også gerne de færdiguddannede færgenavigatører ind, hvis der
er ledige stillinger,” fortæller Max Møller
Christensen, overfartsleder for Lollands

”

Færgefart, der råder over tre færger plus
en backup til at betjene de tre øer Askø,
Fejø og Femø.
Bemandingen på de tre øfærger er
fastsat til to navigatører, der mindst skal
have papirer som sætteskippere. Men faktisk er der også en del skibsførere imellem,
typisk folk der har sejlet store handelsskibe i en årrække og gerne vil tilbage og sejle i mere hjemlige farvande.
”Vi har da et par stykker i pipelinen,
der lige nu sejler langfart, og har også
lige ansat en fra Esvagt og en anden fra
Mærsk Supply. Vi kører typisk med nogle
døgnvagter, der betyder, at man har flere sammenhængende fridøgn, og derfor
får vi ikke kun ansøgere fra nærområdet,
men også fra Fyn og Jylland. Men vi må
samtidig konstatere, at vi ikke får lige så
mange ansøgninger, som vi plejer, og vi
skal altså have et vist flow igennem, når
vi har 35 navigatører ansat,” forklarer Max

Møller Christensen og tilføjer, at de faktisk ansatte deres første praktikant, Jesper
Jørgensen, efter at han havde afsluttet sin
uddannelse som færgenavigatør sidste år.
Men, som overfartslederen påpeger, er der
jo ingen garanti for, at praktikanterne vil
få tilbudt job, når de står med deres eksamenspapirer fra Marstal Navigationsskole. Det er en individuel vurdering, så
derfor kan man risikere, at den korte uddannelse til færgenavigatør ender med at
blive en blindgyde.
”De første to hold færgenavigatører
må så at sige nøjes med at få papirer som
styrmænd af 4. grad med begrænsning.
Og det betyder egentlig, at de kun må sejle med den færge, de har været praktikanter på, og er uddannet til at sejle. Og det er
jo ikke optimalt, hvis de så ikke kan blive
ansat der bagefter. For de kan kun komme
videre i systemet og komme ud med andre færger eller mindre skibe, når de har



Smør og rør! Praktikanten Christine Grube Pedersen kaster sig over alle de opgaver, der er ombord.
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nu færgenavigatør.

”
opnået 12 måneders effektiv sejltid. Så der
er i hvert fald noget der, man skal have
kigget nærmere på, hvis og forhåbentlig
når forsøgsuddannelsen gøres permanent,” mener overfartschefen.

Skeptiske skibsførere

Og der er måske også nogle andre ting,
Søfartsstyrelsen skal have kigget på, bemærker en af skibsførerne på Femøsund.
Han anerkender, at der måske nok er et
behov for at få et bredere rekrutteringsgrundlag, men synes alligevel, at barren
for den nye korte navigatøruddannelse er
sat noget lavt.
”Personligt mener jeg, at det faglige niveau burde være noget højere og matche
det fem måneder lange grundforløb, man
har på søfartsskolerne. De kommende færgenavigatører har kun fem uger på skolen
i Marstal, inden de kommer i praktik hos
os. Så de har måske aldrig før sat benene
på et skibsdæk, de kan ikke nødvendigvis
slå et pælestik eller ved noget som helst
om at laste et skib. Det er bestemt ikke for
at sige noget ondt om praktikanterne, for
de gør det godt, men jeg undrer mig måske lidt over, at Søfartsstyrelsen ikke har
stillet større krav til uddannelsen,” siger
skibsfører Claus Pedersen, der har været i
Lollands Færgefart siden 2019 og inden da
sejlede otte år i Royal Arctic Line.
Han indrømmer, at både han og nogle
af kollegerne i andre færgeselskaber ikke
var helt vilde med ideen om færgenavigatører, da de fik initiativet præsenteret
for to år siden. Der var mange uafklarede
spørgsmål – ikke mindst om de nye lynud12 • LEDERNE SØFART / 2 / 2022

”Vi tog en enkelt praktikant fra det første hold, og
nu har vi så taget to mere fra hold nummer to. Og
jeg vil sige, at et gennemgående træk for dem er, at
de virkelig vil det her og går på med krum hals. De
er utroligt dedikerede til jobbet.” – citat overfartsleder Max Møller Christensen, Lollands Færgefart

dannede færgenavigatører kunne gå hen
og sænke lønniveauet. Og om de nu skulle til at bruge ekstra tid på at oplære en,
der måske senere ville overtage deres job.
”Men det viste sig jo hurtigt, at det
ikke var noget problem. Tværtimod har vi
haft nogle meget positive oplevelser, f.eks.
med vores første praktikant Jesper, der var
meget engageret og nu også er blevet fast
ansat på Fejøfærgen. Og jeg tror også, at
vores nuværende praktikant Christine
godt kan regne med at blive ansat her
bagefter. Så den negative stemning, der
måske var omkring projektet i starten, er
nu blevet vendt til en positiv indstilling,”
påpeger Claus Pedersen.

Ét år er nok

Det er dog ikke alle steder i landet, praktikanterne er blevet så godt modtaget, som
tilfældet har været i Lollands Færgefart.
Men som Max Møller Christensen bemærker, handler det om at se på jobbet
som færgenavigatør med nye øjne.
”Man behøver ikke nødvendigvis at
have sejlet world wide med store containerskibe for at kunne sejle små færger
i indre danske farvande. Man kan altid
diskutere, hvor lang en uddannelse til navigatør skal være, men den behøver ikke
vare flere år, hvis man specifikt går efter at
sejle de her øfærger. Hvis man tilrettelægger det på den rigtige måde, kan en etårig
uddannelse, hvor der også er fokus på service, være en fin model,” mener Max Møller og fortsætter: ”Når der har været lidt
murren i krogene, skyldes det primært, at
folk var bange for, at deres skibsførerpa-

pirer skulle komme i fare. For hvis Søfartsstyrelsen af hensyn til de nye færgenavigatører nedgraderede bemandingskravet
på nogle af færgerne, så kunne de ikke beholde deres papirer. Men det må der vel
findes en løsning på. Jeg synes i hvert fald,
vi har at gøre med et rigtig godt projekt,
der er til gavn for alle parter,” lyder vurderingen fra overfartslederen.
For Christine Grube Pedersens vedkommende har hun p.t. orlov fra sit job
som havnefoged, men det er bestemt hendes plan at fortsætte med at sejle. Derfor
håber hun meget på, at hun kan opnå den
fornødne sejltid på en af de lokale færger,
og det vil inklusive ferier og fridage tage
omkring to år.
”Jeg har da allerede fået et foreløbigt
tilsagn fra Max om, at de gerne vil have
mig ansat, når jeg er færdig i Marstal til
jul. Nu skal jeg jo lige bestå eksamen først,
men det skulle ikke gerne volde mig problemer. Faktisk ser jeg frem til at skulle
sidde på skolebænken igen og få puttet
en masse teori oven på de ting, vi har fået
lært i praksis. Og så glæder jeg mig da også
til at gense de andre på skolen ovre i Marstal den 4. august og håber, de har haft et
lige så godt praktikforløb som mig,” siger
den tidligere skolelærer og kommende
færgenavigatør. Foreløbig har hun søgt orlov i et år fra havefogedjobbet, mens hun
tager uddannelsen. Men på længere sigt
kunne hun rigtig godt tænke sig en kombination af de to job. 

Kombinationen af
navigation og service
hitter i København

Lau Høeg Pedersen rev et år ud af kalenderen for at blive færgenavigatør.
Han synes, det er et spændende job,
fordi de ikke bare sejler fra A til B, men
hele tiden har med passagerne at gøre.

Hovedstadens havnebusser er blevet mere
og mere populære, men det kniber med at
få folk til at sejle dem. Derfor er Arrivas
rederichef Daniel Bach meget glad for de
nye færgenavigatører og håber, der kommer flere af dem.

AF PIA ELERS | FOTO: ARRIVA, LAU HØEG

”Her bliver man budt velkommen – midt i København.” Det var for nylig
overskriften i en artikel i Politiken, hvor journalist Gorm Vølver begejstret
omtaler Københavns havnebusser. Hvis man ikke lige har været i hovedstaden for nylig, kan vi oplyse, at der er tale om de gule langsomtgående
passagerbåde, hvor man kan stemple ind med sit rejsekort ligesom på en
bybus. Selvom de har eksisteret siden 2000, er det først de senere år, at både
turister og københavnere for alvor har fået øjnene op for op for vandbusserne, som nu har hele 11 stoppesteder på strækningen mellem Nordhavn
og Sydhavnen. Den person, der har budt folk velkommen ombord på en af
havnebusserne, kunne meget vel være Lau Høeg. Han har nemlig gennem
mange år arbejdet som purser i diverse flyselskaber og ved derfor alt om
service. Det kommer ham rigtig meget til gode i sit nye job som færgenavigatør i havnebusserne.
”Ja – jeg står da og byder folk velkommen ombord, nøjagtig ligesom jeg
gjorde, da jeg for eksempel arbejdede hos SAS. Det kan godt være, at havnebussen bare er et transportmiddel, men folk skal da have en god oplevelse,
mens de er ombord. Og for mig er det helt naturligt at yde service til passa-
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gererne og selvfølgelig også sige farvel til
dem, når vi sænker rampen, så de kan gå
i land,” fortæller Lau Høeg.

Fra purser til styrmand

Den 51-årige tidligere purser er en af de
otte færgenavigatører fra det første hold,
der blev udklækket fra Marstal Navigationsskole for et halvt år siden. Og han har
nu ligesom alle de andre holdkammerater
fået job – for hans vedkommende i havnebusserne, hvor han også var i praktik.
”Det er jo den store hurdle, det med at
finde praktikplads, fordi der blandt hovedparten af landets færgeselskaber var ret
stor modstand mod det nye initiativ med
at uddanne færgenavigatører på bare 12
måneder. Og på en måde er det måske
også forståeligt, at nogle af de navigatører, der har brugt adskillige år på at tage
uddannelsen som skibsfører, syntes, det
var alt for billigt sluppet kun at skulle bruge et år på uddannelsen,” siger Lau Høeg,
der dog understreger, at han blev taget vel
imod, da han startede i praktik.
Det er Arrivas rederichef Daniel Bach
glad for at høre, for han er gået meget i
brechen for hele ideen om at uddanne
færgenavigatører. For som han siger, er
det efterhånden blevet en stor udfordring
at få nye folk ind, selvom der kun kræves
en kystskippereksamen for at være skipper og erhvervsduelighedsbevis i sejlads
for at være styrmand på en havnebus.
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”Vi kan tydeligt mærke, at det tynder
ud i rækken af kystskippere, så derfor tager vi imod færgenavigatørerne med kyshånd. Sådan som offshore industrien vokser i disse år, vokser også efterspørgslen
på kystskippere til at sejle CTV’ere (Crew
Transport Vessels). Sådan et job er der nok
mange, der foretrækker, fordi det giver en
noget bedre hyre, men det er selvfølgelig
også en anden overenskomst og en helt
anden type job,” påpeger Daniel Bach.

For ringe opbakning

Netop for at udvide rekrutteringsgrundlaget mener han, at der er al mulig grund til,
at flere af landets færgeselskaber bakker
op om den nye uddannelse til færgenavigatør. Men indtil nu er det kun med nød
og næppe lykkedes at finde de fornødne ti
praktikpladser om året, og det synes Bach
er skuffende, fordi det så kan gøre det noget sværere at argumentere for at beholde
uddannelsen.
”Vi tog Lau ind som praktikant sidste
år fra hold 1 og har nu også taget endnu en
fra hold 2. Men hvis der nu blev udklækket to hold om året, kunne vi jo hele tiden
have en praktikant hos os. Beklageligvis
har der altså været en vis modvilje mod
den etårige uddannelse, blandt andet af
frygt for at de nye færgenavigatører skulle skubbe nogle af de gamle navigatører
ud. Men sådan forholder det sig ikke, eftersom færgenavigatørerne efter endt ud-

dannelse vil få det samme i løn som de
andre navigatører,” forklarer Daniel Bach.
Men tilbage til København, hvor der er
35 ansatte til at sejle de seks eldrevne færger. Blandt de ansatte er der både nogle,
der har været der lige fra starten, og andre, der typisk prøver lykken med et nyt
job, men hurtigt suser videre i det øjeblik,
der viser sig noget bedre rundt om næste gadehjørne. Og så har de også ”sommerfuglene”, som typisk er studerende
fra navigationsskolerne, der gerne vil tjene en skilling i den periode, nogle af de
faste folk skal afholde ferie. En af dem er
23-årige Victor Høeg Straus, der faktisk gik
i klasse med sin far, da de begge læste fag
til kystskipperen på Marstal Navigationsskole sidste år.
”Det var jo lidt sjovt at gå i klasse med
sin egen søn, og det havde vi da også ganske stor fornøjelse af begge to. I Marstal
købte vi i fællesskab et lille byhus, fordi vi
fandt ud af, at det i længden bedre kunne betale sig, end at vi begge to skulle bo
på kollegium. Og så kunne vi også hjælpe
hinanden med lektierne. Men sønnike er
allerede gået videre og er nu i gang med at
læse skibsføreren derovre,” fortæller Lau
Høeg og lyder som en ret stolt far.

Sporskifte som 50-årig

Men hvorfor kaster en mand på over 50 år
sig ud i at bruge tid og ret mange penge

”

”Det kan godt være, at havnebussen bare er et transportmiddel, men folk skal da have en god oplevelse, mens de er ombord. Og for mig er det helt naturligt at yde service til passagererne” – citat færgenavigatør Lau Høeg, tidlige purser hos SAS

på at få en helt ny uddannelse. For det har
kostet ham over 300.000 kroner at skulle
rive et år ud af kalenderen og gå på praktikløn og SU. Som han siger, så skal kreditforeningslån, billån og andre regninger jo
stadig betales, selvom man er blevet studerende.
”Jeg har arbejdet i diverse luftfartsselskaber i sammenlagt 25 år, og da min seneste arbejdsplads Jet-Time gik konkurs,
så stod jeg ligesom ved en skillevej. Og da
jeg hørte om, at man kunne tage den her
uddannelse på bare 12 måneder, så blev
jeg fyr og flamme. Og et eller andet sted
ligger de to jobs ikke så langt fra hinanden, fordi der i hvert fald er en vigtig servicedel, når man skal være navigatør på
en havnebus,” påpeger Lau Høeg, der er
superglad for, at han efter endt eksamen
i Marstal december sidste år fik tilbudt at
komme tilbage til Havnebusserne som
styrmand.
”Det er et spændende job, fordi vi ikke
bare sejler fra A til B, men hele tiden har
med passagerne at gøre. Men det er også
ret krævende, når man så er på, for det
vælter rundt med alle mulige fartøjer, kajakker og SUP-boards på kryds og tværs af
havneløbet. Jeg kan love dig for, at man
bliver god til at manøvrere og træffe hur-

tige beslutninger. Og så lægger vi til ti
gange i timen, hvilket er noget mere end
min storebror, der er kaptajn i Esvagt. Han
lægger vist kun til en gang om måneden,”
siger Lau Høeg med et grin.

Sønæringsbevis som kystskipper

Selvom den 51-årige sjællænder er glad
for, at han hoppede med på vognen og nu
kan kalde sig styrmand af 4. grad, så skal
han stadig tilføje – med begrænsning. For
han skal have 12 måneders effektiv sejltid
for at kunne blive sidestillet med en kystskipper – og da stadig begrænset til skibe
under 500 bt. Indtil da kan han kun sejle
i havnebusserne – altså de skibe, han er
oplært i. Og det mener Arrivas rederichef
kan være en svaghed ved den måde, uddannelsen er skruet sammen på.
”Nu har vi ansat Lau, og vi regner da
også med at kunne tilbyde den nuværende praktikant Harald et job, når han
er færdig med sin eksamen i Marstal
sidst på året. Men det er jo ikke sikkert,
at alle færgeselskaber er indstillet på det
– eller for den sags skyld har en ledig stilling. Og det er jo ærgerligt, hvis folk har
brugt 12 måneder og en masse penge på
en uddannelse, de måske ikke kan bruge
til noget eller komme videre med. Så det

håber jeg da, at Søfartsstyrelsen og andre
involverede kunne se lidt på, når de skal
evaluere forløbet for de første to hold,” siger Daniel Bach.
Indtil videre er Lau Høeg godt tilfreds
med at sejle frem og tilbage mellem Orientkaj i nord og Teglholmen i den sydlige
del af havneløbet. De kører med 14 dages
tørn – 14 dage på vagt og 14 dage fri – altså én til én. Og da havnebusserne stopper sejladsen omkring kl. 22 om aftenen,
er der ikke noget, der hedder nattevagter.
”Jeg fortsætter da med at sejle her, for
på den måde kan jeg stille og roligt få udbygget min sejltid og på et eller andet tidspunkt nå op på de krævede 12 måneders
effektiv sejlads, så jeg kan få sønæringsbevis som kystskipper med begrænsning.
Det giver nogle flere muligheder, men jeg
tror nu, jeg vil blive ved med at sejle havnebusser, det passer godt til mig og min
baggrund,” påpeger Lau Høeg og tilføjer:
”Jeg fylder 52 i næste måned, og dermed
skal jeg nok regne med at være henved
20 år mere på arbejdsmarkedet. Og da jeg
føler, at jeg er landet på den rette hylde,
synes jeg selv, at det her på alle måder
har været en god investering i min fremtid.” 

Lau Høegs søn, Victor Høeg Straus, gik i samme klasse på Marstal Navigationsskole, men sønnen læser nu videre til skibsfører.
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Som et led i Lederne Søfarts øgede internationale engagement har bestyrelsesformand Jens Marquard Sørensen og politisk konsulent Mai Valentin Nielsen været i Budapest for at deltage i European
Transport Workers Federation (ETF)’s kongres. Her samledes ansatte fra alle kroge af transportbranchen – den maritime, fly, jernbaner, lastbiler, offentlig transport osv. – for at udveksle erfaringer
og diskutere, hvordan de kan arbejde sammen i kampen for ordentlige vilkår for transportarbejdere.

Erfaringsudveksling
i transportbranchen
– og Europas værste
arbejdsgiver
MAI VALENTIN NIELSEN | FOTO: FOTO: MAI VALENTIN NIELSEN

Selv om der selvfølgelig er forskel på at
være fx styrmand og lastbilchauffør, er
mange af udfordringerne på tværs af
transportbranchen de samme – social dumping, manglende garanti for at
man kan gå sikkert på arbejde og komme sikkert hjem igen, omstilling til automatisering, digitalisering og bæredygtig
transport, forringede arbejdsvilkår og rekrutteringsproblemer (især når det gæl-

DFDS ser det som konkurrenceforvridende, når konkurrenter som P&O Ferries
benytter sig af social dumping i stedet for at fastholde
overenskomsterne

”

Det britiske færgerederi P&O Ferries
fik den tvivlsomme ære at vinde prisen
som ’Europes Worst Employer’ med et
stort forspring
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der kvinder og yngre medarbejdere) – for
bare at nævne nogle af dem.
Så det giver god mening at samles og
dele erfaringer og løsningsmodeller, og vi
fik meget med hjem – ny viden, nye kontakter i Danmark, Norden og Europa og ny
inspiration til vores arbejde med at ruste
Lederne Søfart til at håndtere nutidens og
fremtidens udfordringer til gavn for vores
medlemmer.

Det maritime spillede en hovedrolle
på kongressen på flere områder. Det britiske færgerederi P&O Ferries fik den tvivlsomme ære at vinde prisen som ’Europes
Worst Employer’ med et stort forspring i
forhold til konkurrenterne nemlig.com fra
Danmark og ungarske Wizz Air. Vicepræsident for DFDS i Storbritannien, Gemma
Griffin, stillede modigt op og talte imod
P&O Ferries’ metoder. ”Vi skal fremtvinge en højnelse af niveauet i stedet for et
ræs mod bunden,” sagde hun og gjorde det
klart, at DFDS ser det som konkurrenceforvridende, når konkurrenter som P&O Fer-
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Lederne Søfarts to udsendte fik meget med hjem:
Ny viden, nye kontakter og ny inspiration, men de
forventer ikke at deltage hvert år.

ries benytter sig af social dumping i stedet for at fastholde
overenskomsterne. Overenskomster er således ikke blot
til gavn for arbejdstagerne, men også for arbejdsgiverne,
idet de sikrer et ensartet grundlag at konkurrere på.
Gemma Griffin mente også, at en egentlig fuldautomatisering af skibe ligger langt ude i fremtiden, og at
mennesker altid vil være drivkraften i søfart. Og så slog
hun et slag for, at fagbevægelsen moderniserer sit sprog,
og at rederier og fagforeninger i højere grad begynder at
se på hinanden som partnere.
Også hvad angik Ukraine var fokus på det maritime
område. Oleg Grigoryuk, som er formand for den ukrainske fagforening for maritime transportarbejdere, opfordrede kongresdeltagerne til at støtte Ukraine økonomisk
og bakke op om de ukrainske søfolks ret til fortsat at påmønstre skibe og passe deres arbejde. Som det er nu, må
ukrainske mænd ikke forlade landet, ligesom der er store problemer med at komme hjem igen for ukrainere til
søs. Den situation påvirker både de berørtes personlige
situation og de globale forsyningskæder. Der var derfor
opbakning fra kongressen til at lægge politisk pres på den
ukrainske regering for at give søfolkene en undtagelse fra
reglen om, at mænd i den arbejdsdygtige alder ikke må
forlade Ukraine.
Forud for den egentlige kongres afholdt kvindelige
transportarbejdere en kvindekonference, hvor fokus var
på, hvordan vi gør transportbranchen mere attraktiv for
kvinder. Udover at diversitet giver bedre arbejdsvilkår for
alle, er det også en nødvendighed, fordi der er så store
rekrutteringsproblemer i branchen. Vi har simpelt hen
ikke råd til at overse halvdelen af arbejdsstyrken. Men det
kræver en ændring af arbejdsmiljøet, da der stadig er for
mange steder, hvor kvinder udsættes for seksuel chikane og vold, sagde den danske minister for transport og
ligestilling, Trine Bramsen, der var med på en zoom-forbindelse og virkede meget fornøjet med at befinde sig i
et forum, hvor hendes unikke portefølje (hun er verdens
eneste minister for både transport og ligestilling) for en
gangs skyld gav rigtig god mening. 
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Selvom Ulrich Johannesen
er ansat som kaptajn, er
hans første togt med Danmark dog som overstyrmand. På togt 112 skal han
lære skibet og alle rutinerne grundigt at kende.

Nyslået skoleskibskaptajn vil have
flere til at vælge
Det Blå Danmark
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Hvis det står til 42-årige Ulrich Skovbo Johannesen, skal endnu
flere elever på skoleskibet Danmark opleve den store glæde ved
sølivet, som hans eget liv har været præget af.
Først var det Georg Stage, men fremover er det skoleskibet Danmark. Han
er nemlig den nye kaptajn på statens
skoleskib og tiltrådte 1. maj. Men det
var altså ombord på Georg, som
fuldriggeren kaldes blandt venner, at
hele hans maritime eventyr startede
for 21 år siden. På det tidspunkt var
han en noget skoletræt gymnasieelev, der bare sad i timerne og drømte sig et andet sted hen. En dag faldt
han over en artikel om at blive officer
i handelsflåden, og den var illustreret med et billede af en ung fyr i hvid
uniform, der står på broen med en
kikkert og skuer ud over det blå ocean. Det var lige præcis sådan en tilværelse, gymnasieeleven drømte om,
så derfor var der ikke langt fra tanke
til handling. Afsted til søs – i første
omgang som elev på Georg Stage.
”Det var ligesom at springe ud fra
10-meter vippen. Det var så vildt, nyt

og spændende det hele. Det håndværksmæssige, vi skulle lære oppe på
dækket, og så bagefter ned på banjerne og få teorien bygget ovenpå. Det
var som at lande på månen i forhold
til de mange år, jeg havde siddet på
en skolebænk og indimellem kedet
mig gevaldigt. Ja – som du kan høre,
blev jeg fuldstændig grebet af det, og
jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg skulle fortsætte med at sejle efter togtet
med Georg,” fortæller Ulrich Johannesen.

Bountyland

Og sømand det blev han, og han har
sejlet med mange forskellige skibe,
siden han afmønstrede skoleskibet i
2001 og kunne mønstre ud som ubefaren matros. Den allerførste hyre fik
han på brigantinen Søren Larsen, der
fra basen i New Zealand sejlede med
betalende gæster rundt til de smukLEDERNE SØFART / 2 / 2022 • 19



Skoleskibet Danmark er
søsat i 1933 og var i 2019
på værft til renovering og
modernisering.



keste steder i Stillehavet. Og som han fortæller, arbejdede han fra solen gik op, til
den gik ned og for en meget lille løn. Men
ikke desto mindre blev han der i 12 måneder, fordi det var så fed en oplevelse at
sejle rundt på den måde.
”Vi sejlede jo rundt midt i Bountyland
– hvide sandstrande og azurblåt hav. Det
har man jo ikke lige lyst til at tage hjem
fra. Men jeg ville også gerne prøve at sejle
med fragt, så derfor blev mit næste skib en
65 meter lang coaster ved navn Østersøen med fem mand ombord. Jeg mønstrede
midt januar på Bornholm, og det var noget
af en omvæltning at komme fra det lune
Stillehav og hjem til de iskolde danske farvande. Derudover var arbejdet benhårdt,
men for mig gav det nu alligevel mening
at prøve at være på et arbejdsfartøj fremfor at være på et skib, der kun blev brugt til
lystsejlads,” fortæller Ulrich Johannesen.

Coastererfaring

Efterfølgende tog han hyre på et par andre coastere i både hjemlige farvande og
world wide, men han syntes, der var for
lille en besætning på den type skibe. Han
savnede ganske enkelt at have flere folk
omkring sig. Derfor søgte han andre veje.
Det blev i første omgang til den firmastede barkentine Star Flyer, et svenskejet luksuskrydstogtskib, der typisk sejlede med
velhavende turister. Bortset fra at det ikke
var den skibstype, han ville sejle med på
længere sigt, gav det ham startskuddet
til at komme hjem og gå på skole, så han
20 • LEDERNE SØFART / 2 / 2022

kunne blive styrmand. Han startede på
Marstal Navigationsskole januar 2006 og
blev i første omgang styrmand af 3. grad.
”Men de papirer kunne jeg ikke bruge
til ret meget, så derfor hoppede jeg videre
og læste til sætteskipper. Og jeg, der før
havde været skoletræt, blev grebet af at
studere. Jeg læste alle de maritime bøger,
jeg kunne komme i nærheden af, det var
nærmest som en åbenbaring. Og nu da jeg
var kommet godt i gang og i øvrigt også
havde en god klasse, så tog jeg skibsføreren med og blev færdig med den i 2008,”
fortæller han.

Arktisk sejlads

Egentlig var det så planen, at han skulle
mønstre Georg Stage, også fordi han nu
for alvor havde fået smag for det med undervisning. Men efter at have været til
eksamen i meteorologi på navigationsskolen var han kommet på andre tanker.
For det viste sig, at censor havde en del erfaring med at sejle omkring Grønland og
fortalte begejstret om alle de spændende
vejrfænomener, man kunne opleve i arktiske farvande.
”Det var altså lige mig. Jeg har altid
syntes, at alt, hvad der har med vind og
vejr at gøre, er spændende. Og tænk dig –
at sejle igennem is – uanset om det er nyis
eller pakis. Det havde jeg lyst til at prøve,
så derfor søgte jeg ind hos Royal Arctic
Line og fik hyre som 2. styrmand på det
lille containerskib Irena Arctica, der sejlede på den grønlandske vestkyst,” fortæller

Ulrich Johannesen og fortsætter: ”Jeg blev
fuldstændig forelsket i det farvand. Og jeg
kan huske min første søvagt på sådan en
rigtig bro og ikke bare et bestiklukaf, som
der typisk var på de små skibe. Her var alle
de instrumenter, jeg lige havde lært om
på skolen. For mig som nyuddannet navigatør var det en fantastisk oplevelse at
sejle der om natten – helt alene på broen
med ansvaret for den sikre navigering.”

Georg Stage

Det blev til et par ture med Royal Arctic
Line, men så blev de ved med at ringe fra
Georg Stage og spørge, om han ikke ville komme til København, for de stod og
manglede en styrmand med stor lyst til
at undervise. Og da hans hjerte jo stadig
brændte for skoleskibet, sagde han ja tak
og mønstrede som 2. styrmand i 2009.
Han savnede også sejlskibsverdenen
og at få fingrene i de håndværksmæssige
ting, som man ikke på samme måde havde mulighed for i handelsflåden. Det blev
da også til tre fine togter med Georg Stage,
men i 2011 blev han nødt til at sige farvel
til Georg, eftersom han og kæresten ventede deres første barn. Problemet var, at
man dengang som styrmand på skoleskibet kun fik hyre for den tid, togtet varede,
og det betød, at man skulle finde andet arbejde om vinteren, hvor skibet var oplagt.
Derfor måtte han i gang med at søge
nyt job, hvor man kunne få løn hele året.
Det blev som styrmand på det store norske sejlskib Statsraad Lehmkuhl, der oprin-

”

delig var bygget som skoleskib, men som
i dag også sejler med mange andre typer
gæster.
”Det blev til ti gode år på det norske
skib, i øvrigt den længste hyre jeg nogensinde har haft. I 2014 rykkede jeg op som
overstyrmand, og jeg kunne egentlig godt
være blevet der, hvis ikke det var, fordi jeg
så småt var begyndt at kigge efter noget,
der var mere udfordrende. Jeg ville rigtig
gerne finde et sted, hvor jeg i højere grad
kunne bruge mine erfaringer og være
med til at uddanne unge mennesker til
det maritime erhverv – altså få dem til at
vælge Det Blå Danmark. Og da skoleskibet
Danmarks kaptajn gennem 21 år, Kurt Andersen, sidste sommer meddelte, at han
ville træde tilbage, så var der ikke så meget at betænke sig på. Der kan jo gå 10-20
år, inden sådan et job bliver slået op igen,
så jeg var nødt til at slå til og få sendt en
ansøgning afsted,” fortæller Johannesen.

Drømmejobbet

Så det var en meget glad mand, der tilbage i februar fik en opringning fra Martec i
Frederikshavn, hvor skibet er hjemmehørende. Nu skulle han tilbage til rødderne
– ikke lige på det skoleskib, hvor han selv
havde været elev, men i grove træk er det

- uanset om man vælger Danmark eller Georg Stage, så er
der et liv før og et liv efter skoleskibet. Sådan er det bare.”
– citat Ulrich Skovbo Johannesen, kaptajn, skoleskibet Danmark

de samme oplevelser, folk får med sig videre i livet, mener han.
”Ligesom jeg selv oplevede det i sin tid,
da jeg var elev nummer 42 på Georg Stage, er det en kolossal omvæltning for et
ungt menneske at komme ud på sådan
et skib. Man er så ekstremt tæt sammen
i den periode, togtet varer, sover klos op
ad hinanden i hængekøjer på banjerne og
har minimalt privatliv. Heller ikke mobiltelefonen kan de beholde, den får de kun
under landlov, og det er jo første gang i
deres liv nærmest, at de er adskilt fra den
livsnerve. Men det er altså meget sundt at
kunne holde fokus på det, der sker ombord
og omkring en,” siger Ulrich Johannesen.
Nu er det jo nærliggende at spørge,
hvad der er forskellen på de to konkurrerende skoleskibe. Og her tøver den gamle Georg Stage-elev for første gang under
interviewet og siger efter en tænkepause:
”Den er svær, jeg vil jo nødigt fornærme
nogen, men jeg vil sige det sådan, at jeg
har stor kærlighed til begge skibe. For de
sætter begge et gedigent godt aftryk på
deres skoleskibselever,” understreger han
og mener, at der måske ligger en forskel i
stilen for den daglige drift ombord. Derudover er der også forskel på skibenes fartsområder, eftersom Danmark typisk sejler

længere distancer og derfor har lidt færre
havneanløb end Georg.
”Men som jeg vil sige til de unge - uanset om man vælger Danmark eller Georg
Stage – så er der et liv før og et liv efter
skoleskibet. Sådan er det bare. Du får nogle oplevelser med i køjesækken, du aldrig
glemmer. Og selvom det ikke er alle, der
fortsætter med at sejle, så er der heldigvis
stadig en hel del, der vælger en maritim
karriere og fortsætter med senere at læse
til skibsfører eller maskinmester,” påpeger Danmarks nye kaptajn.
Selvom Ulrich Johannesen er ansat
som kaptajn, er hans første togt med
Danmark dog som overstyrmand. På togt
112, der afgik fra Assens d. 12. maj, skal han
med den faste afløserkaptajn Karl Zilmer
som wingman lære skibet og alle rutinerne grundigt at kende. Men når togt 113
stævner ud fra Frederikshavn d. 21. juli,
så er det med Ulrich Skovbo Johannesen
som kaptajn - på vej mod nye horisonter.
Og det glæder han sig overordentlig meget til. 

Ulrich Johannesen brænder for at undervise, og han har stor kærlighed til
både Georg Stage og Danmark.
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Jocelyn Hansen præsenterede visionerne
for WISTA Danmark.

FLERE KVINDER I
SØFART VIL GAVNE
INDUSTRIEN
TEKST OG FOTO: RASMUS NORD JØRGENSEN

Godt et dusin kvinder mødtes
til Lederne Søfarts netværksmøde for kvinder 18. marts i anledning af den første International
Day for Women in Maritime.
Hensigten med det nye netværk
er, at kvinderne skal udveksle
erfaringer og støtte hinandens
faglige udvikling. Mødet var
også en lejlighed for deltagerne
til at høre mere om genopstarten af WISTA Danmark.
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”Vi synes, at det var en succes. Det var en ’prøveballon’, og vi fik rigtig god
respons. Næste gang kan vi invitere i bedre tid og forhåbentlig få samlet
mange flere kvinder fra den maritime branche,” siger Mai Valentin Nielsen, politisk konsulent og arrangør.
Helle Andsbjerg, direktør i foreningen, bød velkommen, og derefter var
der tre oplæg, inden der var fri snak, snacks og en drink.
De tre oplægsholdere var Sisse Mai, finansdirektør i Esvagt, Camilla
Westergaard, 1. styrmand i Mærsk og tidligere næstformand i Lederne Søfart, og Jocelyn Hansen, salgschef i Searoutes og initiativtager til at genstarte en afdeling af WISTA (Women's International Shipping & Trading
Association) i Danmark, en forening for kvinder i den maritime branche.
Fælles for de tre kvinder var, at de talte om rekruttering og karrieremuligheder. Kvinder udgør halvdelen af talentmassen, og det er vigtigt
for hele den maritime verden at være et attraktivt sted at arbejde for både
kvinder og mænd. Samtidigt sker der et holdningsskift i, hvor længe søfolk ønsker at være til søs, både blandt mænd og kvinder – flere og flere
mandlige navigatører ønsker også at være mere hjemme med deres børn.
Branchen bør tage højde for de yngre medarbejderes behov, hvad enten

Humøret var godt blandt de
fremmødte, og Mai Valentin
Nielsen ser frem til at gentage arrangementet med
forhåbentligt flere deltagere.

”

Branchen bør tage
højde for de yngre
medarbejderes behov, hvad enten det
gælder internet ombord, barsel eller
omtanke for forskellige behov for personlig hygiejne.

det gælder internet ombord, barsel eller omtanke for forskellige
behov for personlig hygiejne.
”Det er jo en sjov branche. Man ved aldrig, hvad dagen bringer. Men vi mangler at få kvinder ind,” siger Sisse Mai, der fremhævede mange af de områder – både på land og til søs – hvor
Esvagt havde brug for folk. Selv har hun aldrig oplevet diskrimination, men hun har tit oplevet at være eneste kvinde til et møde,
og det skal der laves om på, mener hun.
Jocelyn Hansen, der har arbejdet med IT og innovation i den
maritime branche i 21 år, fokuserede på, at industrien har brug
for mange flere kvinder, fordi vi er mere opfindsomme og kommer med bedre løsninger, når vi arbejder i et team med høj diversitet. Og det gælder ikke kun diversitet af mænd og kvinder,
men også unge og gamle og folk med forskellig nationalitet og
kultur. Men det kræver synlighed at få kvinderne med.
”Det er vigtigt, at kvinder har en stemme, og at vi kommer op
på talerstolen. Det vil også give mere opmærksomhed over for de
unge, som vi også har brug for i branchen,” siger hun.

Men hvordan?

Camilla Westergaard er meget imod kvoter. Desuden, fremhæver hun, er antallet af kvinder, der søger til søs, så lavt, at man
ikke ville kunne opfylde kvoterne.
”Vi er nødt til at række ud til de helt unge, og så skal vi have
en kulturændring. Det skal normaliseres at møde kvinder til søs,”
siger førstestyrmanden. Hun understreger, at det også på mange
skibe handler om kulturforskelle. For eksempel ved hendes indiske kolleger ikke altid, hvordan de skal tale til hende, så i begyndelsen skriver de til hende på Instagram, selvom de er ombord
på samme skib.
Det er også helt konkrete ting som mangel på hygiejneprodukter til kvinder ombord og skraldespande til dem, der bør rettes op på – en problematik, som Helle Andsbjerg kan nikke genkendende til.
”Jeg har i min tid haft en hel kuffert med til bind, så der var
til hele turen. Jeg kunne ikke regne med, at det var ombord,”
siger hun og påpeger, at alle andre jo ikke selv skal have toiletpapir med.

WISTA genopstår

Jocelyn Hansen håber, at en genetablering af WISTA i Danmark
kan være med til at skabe et rum for dialog blandt kvinder, så
de kan være med til at skabe forandring.
”Vi har samlet de ti kvinder, der skal til for at genetablere
foreningen, vi har etableret en midlertidig bestyrelse, valgt en
præsident og en kasserer, og vi har skrevet første version af vedtægterne. Det skal nu godkendes hos WISTA International, før vi
kan åbne officielt,” siger hun.
WISTA er en oprindeligt britisk organisation, og den har afdelinger over det meste af verden. Det betyder, at medlemmerne
f.eks. kan bruge den til at finde samarbejdspartnere eller professionel hjælp i andre lande.
Helle Andsbjerg har deltaget aktivt i genetableringen WISTA,
og hun ser frem til at engagere sig i WISTA og viderekøre Lederne
Søfarts netværksmøder.
”Jeg nød det, og det er simpelthen vigtigt, at vi taler sammen.
Vi kan hjælpe hinanden til at se muligheder, og vi kan tale med
hinanden om problemer. Der er ikke så mange kønsspecifikke
problemer, som der har været, men vi skal hjælpe hinanden – og
mændene – med at udvikle branchen, så den bliver lige synlig
og attraktiv for alle,” siger hun. 
Helle Andsbjerg, direktør i Lederne Søfart, talte om, at netværksmøder kan være med til at gøre alle de muligheder,
der er i branchen, mere tydelige.
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Mærkedag kan få flere
kvinder ind i branchen
Et af søfartens store problemer er synlighed blandt kvinder som en
god karrierevej, hvis du spørger førstestyrmand Camilla Westergaard.
Hun var en af oplægsholderne på Lederne Søfarts første netværksdag
for kvinder i anledning af International Day for Women in Maritime.
AF RASMUS NORD JØRGENSEN | RASMUS NORD JØRGENSEN / CAMILLA WESTERGAARD

”Dagen handler om at få opmærksomhed
på, at kvinder også kan få en karriere i det
maritime. Vi skal udbrede budskabet om,
at det er en branche for kvinder. Dagen
er ’branding’ for kvinder,” siger Westergaard.
Camilla Westergaard er tidligere næstformand i Lederne Søfart.
I førstestyrmandens optik er erhvervet alt for hemmelighedsfuldt og lukket.
Branchen bør have fokus på at få kvinder
ind i samtalen og komme tidligere ud til
børn og unge.
”Mange kvinder i det maritime er
’tilfældigt’ faldet over erhvervet,” siger
Mærsk-styrmanden, der selv kommer fra
en maritim familie. I stedet for bør erhvervet gøre det til et langt mere synligt og
bredt karrierevalg, fordi de færreste unge
mennesker i dag vælger et job/karriere
og bliver der resten af deres liv. De ønsker
mere dynamik, søger nye udfordringer,
hopper mere ind/ud af jobs og erhverv.
Det bør den maritime industri erkende
og efterfølge.
Manglen på synlighed er tydelig, trods
den store indsats fra rederiernes Blå Danmark-kampagne og flere maritime uddannelser, fordi kampagnen har stået for
meget alene, mener hun, og rederierne
bør være bedre til at støtte op, følge med
og tilbyde pladser.
”Den maritime branche er alt for bange for at kommunikere og markedsføre
sig selv: For at oplyse strategi, nøgletal eller fremtidsplaner. Hvis vi skal ændre det,
skal vi gøre det sammen. Ingen forening
eller virksomhed kan gøre det alene,” siger hun.
I stedet for kun at rette kampagnerne mod unge i gymnasiealderen, skal oplysning om søfartserhvervet allerede ind
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i folkeskolen, mener hun. Det kunne for
eksempel inspireres af den amerikanske
Maritime Career Day, hvor man frivilligt
besøger universiteter, folkeskoler og gymnasier og fortælle om de maritime muligheder.

Hvad kan foreningen gøre?

Camilla Westergaard mener, at fagforeningen burde arbejde for at få de forskellige parter i branchen til at samarbejde om problemer og være mere synlige.
”Vi skal have fælles styrke bag,” siger
hun.
Det kunne også være konkrete aktiviteter som fokus på rollemodeller og mentorordninger i industrien. Netværksmøder, som det foreningen afholdt, er også
et væsentligt initiativ, hvor kvinder, der
nogle gange aldrig har været udmønstret
med en anden kvinde ombord, kan tale
med andre, der har haft en lignende karrierevej og blive inspireret.
”Jeg vil samtidigt pointere, at en god
mentor eller rollemodel for kvinder ikke
nødvendigvis behøver at være en kvinde.
Jeg har haft nogle fantastiske kaptajner
igennem min tid til søs, som er grunden
til, at jeg er kommet hertil, og at jeg er blevet den officer, som jeg er i dag,” siger hun.

Branchen bør have fokus på at få kvinder ind i samtalen og komme tidligere
ud til børn og unge, mener det tidligere
bestyrelsesmedlem, Camilla Westergaard.
på forskellene. Og det skal de menige også
forstå. Hvis en leder gør noget på en bestemt måde, behøver det ikke at være med
dårlig hensigt, men af kulturelle årsager,
siger hun.
Hun mener, at søfolkene burde have
mere hjælp eller et sted at gå hen for at
blive klogere på de forskelle.
Det tidligere bestyrelsesmedlem udmønstrer igen på et containerskib 20. juli
efter en periode i et landjob. Efter denne
udmønstring skulle næste tur gerne være
som overstyrmand. 

Kultur er også en faktor

Westergaard pointerer, at forskelle mellem kønnene heller ikke er den eneste
faktor i forhold til, at kollegaer kommunikerer og samarbejder forskelligt. Kultur
betyder også meget.
”Søfolk skal forstå, at folk handler forskelligt baseret på både kultur og køn. På
søfartsskolen var det min oplevelse, at
kulturforståelse blev behandlet meget
overfladisk. Det er vigtigt, at vi får sat ord

Camilla Westergaard pointerer, at kulturforskelle og kulturforståelse også er
vigtige aspekter når det gælder arbejdsmiljøet om bord.

Lederne Søfart ser
frem til undersøgelse
af krænkelser til søs
Fagforeningen Lederne Søfart har ønsket en undersøgelse af krænkelser til søs
siden 2018, og foreningen
er meget tilfreds med, at en
undersøgelse af hele branchen nu vil blive sat i værk
af Søfartsstyrelsen.

”

Lederne Søfart er meget
interesseret i at samarbejde med alle de forskellige aktører indenfor
dansk søfart for at få en
præcis og brugbar undersøgelse

AF RASMUS NORD JØRGENSEN | FOTO: DANMARKS RADIO

”Det er præcis det, vi har ønsket. Nu skal vi
have klarlagt både karakteren og omfanget
af krænkelser indenfor dansk søfart,” siger
Helle Andsbjerg, direktør i Lederne Søfart.
Hun fremhæver, at Lederne Søfart er
meget interesseret i at samarbejde med alle
de forskellige aktører indenfor dansk søfart
for at få en præcis og brugbar undersøgelse,
der kan danne udgangspunkt for nye tiltag
for at komme problemerne til livs.
Emnet er igen kommet i fokus, efter DR
bragte en historie om endnu en amerikansk
Mærsk-ansat, der var blevet krænket, og rederiet efterfølgende erkendte, at de har et
problem af overraskende stort omfang.
”Problemets omfang er kommet bag på
os. Jeg vil ikke komme med et konkret tal,
men nok til at vi anerkender, at vi har et problem,” sagde flådechef, Palle Laursen, til DR,
og tilføjede, at alle 350 kvindelige ansatte,
der arbejder til søs, vil blive adspurgt, og at
Mærsk vil ”sætte massivt ind” og arbejde på
at få en kulturforandring på skibene.
Helle Andsbjerg er positiv over, at Mærsk
nu laver en intern undersøgelse, men, som
hun kommunikerede via medierne, er det et
problem for hele branchen, og en bred undersøgelse er derfor nødvendig for at kunne
bekæmpe problemerne.
”Jeg synes, at det er helt på sin plads at
bede om sådan en undersøgelse, og den

sætter vi selvfølgelig i gang,” sagde erhvervsminister (og minister for søfart), Simon Kollerup, til DR Nyheder.
Efterfølgende er Lederne Søfart inviteret
til de indledende drøftelser omkring rammerne for undersøgelsen sammen med de
andre fagforeninger og Danske Rederier.

Behov for værktøjer

Mange ledere til søs efterspørger bedre
værktøjer, undervisning og information
om, hvordan man kan håndtere krænkelser. Det vil Lederne Søfart også arbejde for,
ligesom foreningen finder det vigtigt med
undervisning i, hvad krænkende opførsel
er, da de eksempler, der har været fremme,
tyder på et bredt spektrum af krænkelser.
Lederne Søfart altid parat til at hjælpe
eller rådgive i en krænkelsessag – hvad end
man har oplevet at blive krænket, eller er
blevet anklaget for at krænke en anden.
Medlemmer kan altid kontakte foreningen,
hvis de har brug for rådgivning eller juridisk
hjælp eller hjælp til nogle af følgevirkningerne, f.eks. sygdom og stress.
Til håndtering af en krænkelsessag som
leder er det f.eks. også muligt at booke en
aftale om ledersparring.
Bekæmpelse af diskrimination til søs er
en af Lederne Søfarts 10 mærkesager. 
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Urolige finansmarkeder
– hvad betyder det for
pensionen?
Efter et årti med flotte afkast har finansmarkederne taget et dyk i første
halvår af 2022. Det gør ondt på opsparingen, men historisk er der trøst
at hente, da de gode perioder langt har opvejet de dårlige.
AF CAMILLA SCHJØLIN POULSEN PFA

Krig i Ukraine, inflation og frygt for recession har ramt afkastet fra finansmarkederne hårdt i første halvår, og derfor kan
det give svedige håndflader at tjekke sin
pensionsopsparing. Men i tider med store
udsving på markederne er det vigtigt at
huske på, at den rigtige strategi ofte er at
slå koldt vand i blodet og ikke gøre noget.
Det fortæller PFA’s opsparingsekspert og
privatøkonom Camilla Schjølin Poulsen.
- Det kan være svært at se på, at ens
opsparing bliver mindre, men historien
viser, at de, som formår at have is i maven og løbende tilfører deres pension lidt
ekstra penge på månedlig basis, kommer
bedst igennem på den anden side, siger
opsparingseksperten.

Tænk langsigtet

Pensionsopsparing er for de fleste langsigtet opsparing, hvilket gør, at man bedre kan tåle de udsving, som altid vil komme i en investeringsperiode. Derfor gør
man klogt i at tage de lange briller på.
Hvis man fx zoomer lidt ud og fokuserer
på afkastet de sidste ti år, så har en typisk kunde i Profil C fået et samlet afkast
på +110,2 procent, indregnet det negative
afkast i år. Det er godt at have for øje, når
man kigger på årets afkast, hvor danske
aktier fx er faldet med 8,5 procent (C25-indekset pr. 30. maj), mens afkastet på vores
anbefalede Profil C med over 15 år til pension ligger på -7,8 procent.
- Ofte kan man se frem til pæne stigninger efter perioder, hvor markedet har
sat sig. Og det kan gå hurtigt, hvilket understreger vigtigheden af ikke at trække
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sig ud på sidelinjen. De fleste når nemlig
ikke at komme med igen i tide, og så går
man glip af de første vigtige stigninger,
når stemningen vender, siger Camilla
Schjølin Poulsen.

Godt at trappe risikoen ned, før
pengene skal bruges

For mange giver det god mening at tage
høj risiko på pensionsopsparingen, når
man er ung. Både fordi det forventede årlige afkast er højere end ved en mindre
risiko og dermed lavere aktieandel, men
også fordi der er god tid til at indhente et
dårligt afkastår. Den største udfordring
med negative afkast er, hvis der er kort
tid til pension, for det betyder, at det bliver sværere at indhente det tabte.
- Hvis man som langt de fleste sparer
op i en af PFA’s fire investeringsprofiler,
vil risikoen automatisk blive trappet ned,
des tættere man kommer på pensionsalderen. Det betyder, at PFA 10-15 år før
udbetalingen starter, gradvist sænker aktieandelen til fordel for investeringer i fx
ejendomme og obligationer. Pengene er
altså fortsat investeret, men med fokus
på, at investeringen ikke tager så store udsving, fortæller Camilla Schjølin Poulsen.
Hun uddyber dog, at 2022 indtil videre
ikke bare har været hård ved aktier, men
også ved investeringer med lav risiko som
fx obligationer, omend de stadig er faldet
mindre end aktier.

Hvad nu hvis …

Hvis man leger med tanken om, at 2022
ender med et fald på 10 procent, og man

”

”Det kan være svært at se
på, at ens opsparing bliver
mindre”

fra 2023 får ”normale” afkast, hvor længe
skal man så blive ekstra på arbejdsmarkedet, hvis man vil indhente det manglende beløb? Det regnestykke afhænger
helt af, hvor kort tid man har tilbage, før
man skal på pension. Men der er også en
anden mulighed, for hvis man ikke ønsker
at blive længere på arbejdsmarkedet, kan
alternativet være at øge sin månedlige
pensionsopsparing.
– Man kan sige, at udover de fremtidige afkast, så er der to håndtag at skrue
på, hvis man vil indhente et tab, nemlig
at øge sin indbetaling eller blive længere
på arbejdsmarkedet, siger Camilla Schjølin Poulsen.

Få en prognose på mitpfa.dk

På mitpfa.dk kan du lege med dine egne
tal og få et fingerpeg om, hvordan din opsparing ændrer sig, hvis du enten indbetaler mere hver måned, eller du vælger at
gå senere på pension.

Få vores gode råd

Hvis du vil læse mere om PFA’s syn på
de urolige markeder og have gode råd til
at passe godt på pengene, så klik ind på
pfa.dk/finansieluro 

Tag en smutvej
- scan koden!

Går du glip
af dine ekstra
fordele?
Din pension indeholder en masse
ekstra fordele, der kan give både
dig og din familie værdi.

Gå til mitpfa.dk/fokus, og giv
os lov til at kontakte dig
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ERFAREN SKIPPER
SKAL STYRE
LEDERNE SØFART
Helle Andsbjerg kom til Lederne Søfart 1. april og har haft fuld fart
på med at komme ud og tale med medlemmerne.
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Helle Andsbjerg er ny direktør i Lederne Søfart. Hun overtager et nyansat team og har som første prioritet at få samarbejdet med medlemmerne forbedret og sikre, at medlemmerne får fuld
valuta for kontingentet.

TEKST OG FOTO: RASMUS NORD JØRGENSEN

”

Da Lederne Søfart skulle finde en ny direktør, faldt valget på Helle Andsbjerg, der kommer med mere end 40 års maritim- og ledelseserfaring til foreningen. Hun ser direktøropgaven som en
spændende udfordring på både de indre og ydre linjer.
”Det er mit indtryk, at der er så mange muligheder, og vi udnytter kun 50 % lige nu. De sidste 50 % skal udnyttes, og det kunne være ved, at nogle af de særlige kvaliteter og kompetencer,
som vores medlemmer har, bliver bragt i spil, f.eks. som vejleder
på nogle af foreningens projekter,” siger hun.
Hun giver eksempler som arbejdet med grøn omstilling og
Arktis.
På de ydre linjer er det bestyrelsen, der udstikker retningen,
og det er så direktørens opgave at føre den ud i livet.
”Vi har heldigvis en meget engageret og aktiv bestyrelse, der
såvel i ord som i handling arbejder for vores gamle forening. Deres engagement og visioner er vitale for foreningen. Udover at
genopbygge vores troværdighed og tage vores del af ansvaret i
det maritime erhverv, skal vi følge med tiden, så vi sikrer vores
medlemmer nu og i fremtiden. Kursen er sat, og der er etableret
et stærkt og professionelt team til at bringe os videre. Alle i sekretariatet er nyansatte, og det kan måske opfattes som en udfordring. Jeg vælger at se det som en fordel og fokusere på målet.
Vi bærer ikke fortidens åg. Det betyder, at vi har unik mulighed
for at finde vores egen rytme og stil. Heldigvis har vi en gruppe
af medlemmer, der villigt står til rådighed med deres tid, viden
og erfaring indenfor deres specielle områder,” siger direktøren.

Bedre service

Med et nyt perspektiv på tingene kan Andsbjerg allerede se ting,
der går godt, og områder, der skal forbedres.
”Mange år tilbage har jeg selv oplevet at få usaglig vejledning
i foreningen. Derfor ser jeg det som meget positivt, at rådgivningen er sat i system med garantier for tilbagemelding. Det er en
styrke, at vi har meget erfarne jurister og et stort ”bagland” af
eksperter, som normalt ikke har noget med søfart at gøre, men
som er eksperter på enkeltområder, hvor vi som mindre forening
sjældent har en sag. Desuden er der ingen risiko for, at du får
bedre eller dårligere service, fordi du er på god eller dårlig fod
med en af de ansatte i sekretariatet. Det er lige for alle. Derfor

Det er mit indtryk, at der er så mange
muligheder, og vi udnytter kun 50 % lige
nu. De sidste 50 % skal udnyttes.

kan vi også se, at tilfredsheden er steget. Den er ikke fantastisk,
men det går den rigtige vej,” siger hun.
Andsbjerg kommer med en karriere i bagagen, hvor hun både
har sejlet, arbejdet i land og fokuseret på ledelse professionelt.
”Den mindste, jeg har sejlet med, var Hornestrand. En 299’er,
hvor vi kunne laste 1040 tons. Vi sejlede meget med eksplosiver
til seismik og med projektlaster. Det var der, jeg havde mit første
job som styrmand, og jeg stod også for maskinen, for vi var kun
fem mand,” fortæller Andsbjerg.
Det er tydeligt, at de år på Hornestrand har haft stor betydning for hende, og hun taler om oplevelserne og erfaringerne
med stor varme og en smule længsel.
”Jeg kan huske min første lastning som nyudklækket styrmand, hvor jeg i Dubai blev sendt ud i ørkenen til vores projektlast med et målebånd og blyant for at gør klar til at laste, og så
måtte man ligesom finde ud af det. På Hornestrand lærte jeg
faget, for der skulle du kunne det hele. Det var også der, jeg var
skipper første gang som 26-årig,” siger hun.

Ledelse blev et fag

Siden dengang i 1986 har hun også været både skibsinspektør på
Færøerne, arbejdet med sønæring og bemanding i Søfartsstyrelsen, været kaptajn på de ældre Mærsk feederskibe på Vestafrika
og været leder i Mærsks tekniske organisation.
Det var som kaptajn, at hun begyndte at interessere sig for
ledelse som et fag. Det førte senere til et job som maritim ledelseskonsulent og frivillige opgaver som coach for kommende
maritime ledere. Det betydet, at hun kender sin egen ledelsesstil
godt og har klare principper for, hvordan hun arbejder som chef.
”Jeg bringer ro, og jeg lytter, og jeg trives med at forbedre
teams og samarbejder. Samtidigt er jeg meget målrettet og arbejder strategisk uden at tabe medarbejderne i processen, og det
mener jeg er vigtigt i den situation, hvor Lederne Søfart står lige
nu,” siger hun.
Hun fremhæver, at der er behov for at identificere foreningens styrker, og hvor der er behov for forbedringer, hjælp og uddannelse.
”Det gælder både for vores interne samarbejde med Ledernes
Hovedorganisation (LHO) og vores eksterne samarbejder. Der er
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HELLES TRE PRINCIPPER
FOR GOD LEDELSE
1) Uden god kommunikation,
ingen ledelse
2) Giv medarbejderne plads
3) Tag ansvaret og del rosen



meget stor vilje hos LHO til at styrke servicen, og
det kræver information og indsigt fra vores side,”
siger Andsbjerg.
Hun understreger, at det slet ikke er hendes indtryk, at samarbejdet med Lederne er så problematisk, som nogle har givet udtryk for de seneste år.
Men der er plads til forbedringer.
”Vores processer skal forbedres, og derfor er det
vigtigt, at vi får tilbagemeldinger fra medlemmerne. Ellers kan vi jo ikke ”se” udfordringerne,” siger
hun.
Et eksempel er registrering af medlemmer, hvor
der har været tilfælde, hvor nye medlemmer er faldet ned mellem to stole eller ikke er blevet registreret korrekt.

BLÅ BOG: HELLE ANDSBJERG
2011-2022 Selvstændig maritim
ledelseskonsulent/coach

”

Lederne Søfarts nye direktør har arbejdet med
ledelse indenfor søfart

Vores processer skal forbedres, og derfor
er det vigtigt, at vi får tilbagemeldinger
fra medlemmerne. Ellers kan vi jo ikke
”se” udfordringerne.”

Åbne kommunikationskanaler

Et andet punkt til forbedring er medlemmernes deltagelse som tillidsrepræsentanter og i foreningens generelle arbejde.
”Det er vigtigt, at vi får etableret et talsmandsnetværk, så vi har åbne
kommunikationslinjer. Vores tillidsrepræsentantsuddannelse er en del af
den udvikling. Ved at få klædt tillidsfolkene bedre på til opgaven og sørge
for, at de får et fagligt netværk, kan vi gøre det mere attraktivt at få den rolle
til gavn for alle vores medlemmer,” siger hun.
Som led i at få åbnet kommunikationskanalerne har Helle også været
på en lille Danmarksturné, bl.a. til Svendborg, Aalborg og Esbjerg, (som du
kan læse mere om på side 38).
”Jeg fik en masse værdifuldt input, men vi ville også gerne have set endnu flere medlemmer til møderne. Der har været en del klager over, at foreningen ikke kom ud og mødte medlemmerne, men når vi så møder op, var
tilslutningen flere steder ikke overvældende,” siger hun.
Hen over efteråret vil direktørens fokus være på bedre og hyppigere dialog med medlemmerne med henblik på fortsatte forbedringer af foreningens service og på at sikre, at de fire mærkesager, der blev fokuseret på gennem workshops under på generalforsamlingen, kommer godt fra land. 

2002-2010 Skibsfører samt superintendent på optimering af
skibsrelaterede processer i land
og ombord hos A.P. Møller Mærsk
1995-2002 Skibsinspektør og
sagsbehandler for Søfartsstyrelsen i København og på Færøerne
1985-1995 Enestyrmand og
skibsfører på coaster på langfart
og HSC på Øresund
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Hornestrand
var Helle Andsbjergs første
skib som styrmand og som
skipper.

Fremtidens
fartøj er
orangegrønt
Det er efterhånden længe siden, esbjergenserne sagde: “Her lugter ikke
af fisk, her lugter af penge.” For hvor det engang var fiskeri, der kendetegnede den vestjyske havn, så er det i dag nærmere den skrigorange farve på Esvagts voksende flåde. Og selvom den orangerøde farve
fortsat vil pryde virksomhedens skibe, så vil der fremover også være et
grønt islæt.

TEKST: LINE RØMER | FOTO: ESVAGT

Esvagt skal nemlig i samarbejde med Ørsted lave verdens første “grønne” Service
Operation Vessel (SOV). Et fartøj, der skal
sejle på grøn energi i form af batterier og
methanol. Skibet er det første af sin slags,
og Deputy CEO hos Esvagt, Kristian Ole Jacobsen, glæder sig over den banebrydende, grønne tilføjelse.
“Det er vores helt klare strategi, at vi
fremadrettet ikke skal have skibe, der
forurener, og vi skal være helt på forkant
med udviklingen og være blandt de første, der introducerer de her nye emmisionsfri skibe.”
Ifølge Ørsted og Esvagt vil skibet nedsætte den årlige udledning af CO2 med
4,500 tons.

Det rigtige grønne valg

Aftalen har været et halvt år undervejs, og
det krævede mange overvejelser at vælge
den rigtige grønne løsning, og selvom der
kun findes ganske få skibe, som sejler med
methanolmotorer, faldt valget netop på
denne type brændstof.

“Der er mange produkter under udvikling, men det, der er bedst, mest grønt og
længst fremme, det er methanolmotorerne, og det er derfor, vi har valgt det”, fortæller Kristian Ole Jacobsen, der tilføjer, at
man til fremtidige projekter også kigger
på andre typer brændstof, som for eksempel ammoniak.
Kommerciel og strategisk direktør hos
Ørsted, Søren Karas, stemmer i:“Det er vores klare overbevisning, at grønne brændstoffer, baseret på vedvarende energi, er
den mest bæredygtige løsning til at skabe
en grøn maritim sektor.”
Ørsted har tre projekter, der fokuserer
på at producere grøn methanol til maritim transport.

Ny teknologi og nye hovedbrud

Selvom selvtilliden ikke fejler noget, så er
det ikke helt uden premierenerver, at fartøjet sættes i verden.
“Jeg er spændt på at få det til at fungere optimalt. Det er en ny teknologi med

grøn methanol, som endnu er under test
og under udvikling. Motorerne findes,
men det at drive dem på grøn methanol,
måske i kombination med diesel, det bliver selvfølgelig noget nyt. Men jeg er selvfølgelig sikker på, at vi kan levere,” siger
Esvagts Kristian Ole Jacobsen.

Høje forventninger

For det blotte øje er skibet ikke anderledes
end så mange andre af Esvagts fartøjer,
men i maskinen vil man bemærke forandringerne.
Esvagts øvrige flåde sejler udelukkende på dieselmotorer, men den nye SOV
sejler med seks motorer: Tre fuldblods
methanolmotorer og tre ‘dual fuel’ motorer, som både kan sejle på methanol og på
diesel. De seks motorer skal producere el
til at trække propellerne rundt foruden at
forsyne thruster med strøm og sørge for
lys til messe og kabiner.
Skibet kan sejle på grøn methanol op
til et vist vejrvindue, hvorefter det bliver
en kombination af grøn methanol og die-
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Komfortniveauet er noget, man lægger stor vægt på i det
nye skib. Derfor har man reduceret støjniveauerne og reduceret vibrationsniveauerne.

sel. Man forventer dog yderst sjældent at
tage diesel i brug, for skibet har et stort
batterisystem, som sammen med methanolsystemet gør, at det kan ligge i et
ret højt vejrvindue på grøn methanol.
Forventningerne til det nye skibs grønne
præstation er dermed høje, og udsat for
mildt pres fortæller den sindige esbjergensiske leder hos Esvagt, at man ud fra
skibets operationsprofil og vejrforholdene
forventer, at skibet ville kunne sejle emissionsfrit, og dermed uden diesel mere end
90 procent af tiden.

Forsyningskæden

Med så nyt et brændstof vil der naturligvis være bekymring omkring forsyningskæden, for modsat diesel er det
ikke muligt at tanke methanol på ethvert
havnehjørne i Europa. Dermed er Esvagt
og fremtidige grønne skibe afhængige af,
at logistikken omkring udbygningen af
methanolanlæg, bunkerbåde og så vide32 • LEDERNE SØFART / 2 / 2022

re skal fungere. Men for lige netop dette
SOV foreligger der en løsning.
Ørsted skal nemlig levere methanolen, som produceres af vindenergi, og de
vil opføre et produktionsanlæg for grøn
methanol tæt på den basehavn, hvor skibet om et par år skal anløbe og have fast
base. Skibet skal betjene verdens største
offshore vindmøllepark, Hornsea 2, udfor
Storbritanniens østkyst.

Højt komfortniveau

Det er dog ikke kun de helt store nye teknologier, der volder hovedbrud omkring
den nye SOV, der er også langt mere lavpraktiske udfordringer. For hvor Esvagts
øvrige skibe har en besætning på 60-70
personer, så har den nye SOV plads til 124
ombord. Det betyder, at der skal nytænkes
i forhold til, hvordan man bedst servicerer
de ansatte, og hvordan man helt lavpraktisk bespiser dem, laver madpakker til da-

gen på vindmøllen og skifter lagener, så
komforten er i top.
Netop komfortniveauet er noget, man
lægger stor vægt på i det nye skib. Det
skal indeholde det bedste af det bedste
til mandskabet, så de kan lade batterierne op, når de har fri. Derfor har man reduceret støjniveauerne og reduceret vibrationsniveauerne. Der vil være store vinduer
i mødelokaler og kontor, og skibet vil være
udstyret med biograf, spillerum, fitnessrum samt udendørs områder til grill og
sommerstemning.

Nyt skib – nye procedurer

Men det bliver også vigtigt for mandskabet at kunne finde ny energi, for det banebrydende fartøj kommer til at kræve
noget ekstra af dets besætning. Især vil
maskinbesætningen skulle lære nye arbejdsgange, da maskinerne kræver anderledes vedligehold og nye måder at
operere på.

”

Især vil maskinbesætningen skulle
lære nye arbejdsgange, da maskinerne kræver anderledes vedligehold og nye måder at operere på.

Motorerne findes, men det at drive dem på
grøn methanol, måske i kombination med
diesel, det bliver selvfølgelig noget nyt,” siger Kristian Ole Jakobsen, Esvagts vice-administrerende direktør.

At sejle på methanol vil også i sig selv kræve
yderligere uddannelse for besætningen, da det
er så nyt et produkt, at det kræver nye rutiner
og nye sikkerhedssystemer, som skal indbygges
i skibet og motorerne. Hvordan det konkret kommer til at se ud er endnu uvist.

Den grønne fremtids pris

Spørger man Esvagt og Ørsted, så er den grønne
vej fremtiden i den maritime industri, og jo flere
der tør investere grønt, desto billigere vil det med
tiden blive. I øjeblikket er det også muligt at søge
om støtte til udviklingen af de stadig nye methanolmotorer, og det har Esvagt benyttet sig af
for at holde udgifterne nede. Hvor meget sådan
et grønt skib præcis skal koste i dag, vil Kristian
Ole Jacobsen dog ikke ud med, men han afslutter alligevel med en ærkeesbjergensisk bemærkning: “Det er ikke billigt.”
Opførelsen af skibet er netop gået i gang, og
det bygges på Cemre Shipyard i Tyrkiet. Efter planen skal skibet stå klar i fjerde kvartal af 2024. 
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KAPTAJNSFORENINGEN
KÆMPER FOR MERE
MENNESKEFOKUS I IMO

Den internationale kaptajnsforening (International Federation
of Shipmasters’ Associations eller
IFSMA) slider hårdt i det for at nå
i mål med deres mærkesager i den
Internationale Maritime Organisation (IMO) og kalder på mere
hjælp fra deres medlemmer.

”Vi skal simpelthen have søfolkene i centrum i IMO, og vi ville meget gerne have,
at flere kaptajner kom til møderne og talte vores sag. Landene lytter især nøje, når
både kaptajnerne og rederne er enige og
taler med samme stemme,” siger Jim Scorer, der har været generalsekretær for IFSMA i godt seks år.
34 • LEDERNE SØFART / 2 / 2022
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Foreningen, der nyder stor respekt i
branchen, kæmper for en række mærkesager med begrænsede ressourcer. I det
lille sekretariat er de to deltidsmedarbejdere, men generalsekretæren indrømmer,
at de begge arbejder mere end fuld tid.
”Jeg arbejder 365 dage om året. Med en
fuldtidsansat mere så tror jeg, vi kunne
klare det,” siger han. Bag sig har han en
karriere i den britiske flåde, hvor han trak
sig tilbage som Commodore, hvilket svarer til flotilleadmiral i Danmark, samt en
lang række tillidsposter.
IMO er FN-organisationen, der regulerer hele den maritime verden, fordi skibsfarten er så afhængig af at have fælles,
internationale regler. Hvis reglerne ikke
gælder alle steder, så flytter mange rederier blot til de lande, hvor reglerne er mest
fordelagtige. Det betyder, at det er søfartsnationerne, der fastsætter reglerne, og
foreninger som IFSMA og Lederne Søfart
kan blot rådgive de nationale delegationer
og tale til forsamlingen, men ikke stemme. Arbejdet i IMO er vidtforgrenet og er
vokset de seneste år. Meget af det foregår
i arbejdsgrupper og underkomiteer, hvor

Generalsekretær Jim Scorer sidder
med ved IMOs møder som en af flere
forskellige søfartsorganisationer. Organisationerne kan tale og fremlægge,
men ikke stemme.

man er nødt til at være med for at få indflydelse på reglerne.
IFSMAs mål er at repræsentere de aktive kaptajners synspunkter på internationalt niveau. De er primært aktive i IMO,
men hvis deres finansielle situation var
stærkere, ville Scorer også være mere til
stede i den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Kaptajnsforsikring

Og der er nok at tage fat på. I skrivende
stund er IFSMA ved at lancere en privat
forsikring for kaptajner, der bliver kriminaliseret, hvilket desværre sker jævnligt
– f.eks. i tilfælde af at der bliver fundet
narkotika i lasten – og det er en af foreningens mærkesager. Problemet er, at kaptajnerne tror, at rederens P&I Club (en type
forsikring, red.) dækker, men det er ofte

ikke tilfældet, hvis kaptajnen er delvist
ansvarlig for ulykken.
”De bliver ofte ladt i stikken af deres rederi, som vi så med f.eks. Costa Concordia.
Man kan mene om sagen og kaptajnen,
hvad man vil, men var det fair, at rederen
købte sig og de andre seniorofficerer fri for
retsforfølgelse for en million dollar og lod
det hele hænge på kaptajnen? Nej, det er
fundamentalt forkert. Hvis han havde været forsikret, var han i det mindste blevet
repræsenteret af en advokat på fair vis,”
siger Scorer.
Hensigten med forsikringen er, at den
skal dække både advokatbistand, som er
garanteret indenfor 24 timer på enten engelsk eller kaptajnens modersmål, og op
til en million pund til dækning af sagsomkostninger. Forsikringen dækker også op
til et års løn, hvis vedkommende er fængslet, mister sin licens eller bliver forladt af
rederiet.

af ændringsforslagene til STCW-reglerne
(International Convention on Standards
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) de skal forsøge at
påvirke.
Og det er meget aktuelt, fordi STCW
står overfor en gennemgribende revidering.
”Både rederier og fagforeningerne er
enige om, at STCW ikke lever op til nutidens krav, så vi er nødt til at opdatere
dem,” siger han.
Så snart det arbejde går i gang, vil Jim
Scorer få brug for kaptajner i aktiv tjeneste med god forståelse for reglerne, og
hvor manglerne er, til at støtte foreningens arbejde.
”Kaptajner, der kan forklare overfor
landene, hvor de oplever problemer på
daglig basis, vil have en stor effekt på landene,” siger han.

Kaptajner skal ind i kampen om
STCW-regler

Et vigtigt område for IFSMA er lige nu i
IMO fokuseret på, at kaptajner ikke skal
være en del af vagtplanen.
”Vi er nødt til at skubbe på for at få
kaptajner ud af vagtplanen. I mange år
var kaptajnerne ikke en del af den daglige vagtplan, men de bliver trukket mere
og mere ind, og det er fuldstændigt uacceptabelt,” siger Scorer.
Han mener, det er et særligt problem,
hvis kaptajner arbejder seks timer på og
seks timer fri. I fritiden skal han jo både nå
at koble af fra vagten, sove, spise, gå i bad

Samlet set har foreningen fem mærkesager, og de står overfor at blive revideret,
men generalsekretæren forventer ikke de
store ændringer, for overordnet set er prioriteterne de samme som i 2017.
Den første mærkesag er færdigheder
og kompetenceniveauer for besætningerne. Han ville dog ønske, at de fik mere
input tilbage fra medlemmerne, for ellers
ved IFSMA ikke, hvilke områder besætningerne mangler kompetencer på, og hvilke

Kaptajner skal ud af vagtplanen

osv. Og hvis kaptajnen er på vagt, hvornår
skal vedkommende så ordne alt det administrative arbejde, spørger Scorer retorisk?
”Papirarbejdet ender med at blive lavet i den fritid, hvor han skulle hvile sig, så
arbejdstiden bliver langt over det tilladte.
Vi mener ikke, at det er sikkert eller humant, og vi samarbejder med ITF og andre
for at få det ændret,” siger han.
Det store internationale Projekt Martha (som Syddansk Universitet bl.a. er
med i) og et studie som IFSMA har lavet
med World Maritime University viser
også, at det på internationalt plan giver
problemer med registrering af arbejdstid.
Der er en kultur med justering af arbejdstid, tredjeparter har adgang til registreringerne og ændrer på dem, og kaptajner føler sig pressede til ikke at registrere deres
reelle arbejdstid.
Studiet har fået opbakning af UK,
Frankrig og Spanien og vil blive diskuteret i IMO.
Desværre mener en række EU-medlemslande, at der ikke skal røres ved reglerne, fordi det er en central del af deres
arbejdsmarkedslovgivning, så Scorer ser
ikke store chancer for, at de bliver ændret.
Alligevel er det her et af de områder,
hvor han godt kunne tænke sig at få en
aktiv kaptajn til at tage ordet ved et af
IMO-møderne. Turen til IMO-kontoret i
London sker tit med støtte fra lokale foreninger, primært fra Europa, fordi prisen
er overkommelig.



”I skrivende stund er IFSMA
ved at lancere en privat forsikring for kaptajner, der
bliver kriminaliseret, hvilket
desværre sker jævnligt,”
siger Scorer.

”

Den Internationale Maritime Organisation har 175 medlemslande og står for udvikling af love og traktater til søfarten.
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”

Jeg arbejder meget, fordi det
er vigtigt. Arbejdet kræver,
at man er til stede, at man
kender de rigtige mennesker og er der, hvor tingene
foregår. Du skal vide, hvem
der kan få tingene til at ske,
og du skal have styr på dine
fakta, og det kræver virkeligt meget hjemmearbejde,”
siger generalsekretæren.

Autonome skibe kræver også
kaptajner

Autonome skibe er også et fokusområde
for foreningen, fordi det er nu, at reglerne for fremtidens skibsdrift bliver lavet.
”IFSMA ses som en nøgle-NGO (ikke-statslige organisation, red.) på det
her område, og vi har også her lidt af en
kamp. Det er centralt, at reglerne bliver
ens for alle, og det er lidt af en kamp lige
nu. Vi vil ikke se nationer lave særregler.
Det skal være ens for alle skibe, lige meget hvornår og hvor og for alle roller ombord, så søfolk kan forvente det samme
alle steder,” siger Scorer.
I dag – og indenfor den nærmeste
fremtid – vil teknologien mest tilbyde
assistance, men de første skibe uden besætning er allerede i drift.
Hvis der ingen er ombord, skal autonome skibe også bygges på en anden
måde, fremhæver Scorer. IFSMA ser det
som centralt, at skibene er mere robuste
med redundans indbygget, f.eks. ved at
have flere motorer, fordi på et helt ubemandet skib er der ingen til at reparere
det.
”Vi skal se på, hvad er kaptajnens rolle? Dem, der styrer skibet, er nødt til at
være kaptajner, som forstår, hvad der
rent faktisk sker på skibet og omkring
skibet. En der har erfaring og situationsfornemmelse. Vi er også nødt til at sikre
36 • LEDERNE SØFART / 2 / 2022

os, at styringen af skibet ikke sker et eller
andet sted langt ude i junglen, fordi det er
billigt, men at det er forbundet til flagstaten,” siger han.
Fokus vender hele tiden tilbage på
personer. På dem der skal få arbejdet til
at lykkes sikkert og forsvarligt.

En meget stor opgave

Jim Scorer er den, der håndterer det udadvendte arbejde i IFSMA, mens Paul Owen,
vicegeneralsekretær, står for drift og administration.
”Jeg arbejder meget, fordi det er vigtigt. Arbejdet kræver, at man er til stede,
at man kender de rigtige mennesker og
er der, hvor tingene foregår. Du skal vide,
hvem der kan få tingene til at ske, og du
skal have styr på dine fakta, og det kræver virkeligt meget hjemmearbejde,” siger generalsekretæren.
Ifølge IMO generer de nuværende emner som ballastvand, svovlregulering, reduktioner i drivhusgas mv. ekstra meget
input fra deltagerne og dermed mere arbejde.
Scorer håber, at salget af en ny praktisk guide til international lovgivning for
kaptajner, skrevet af en tidligere kaptajn
og advokat, samt den nye forsikring kan
give økonomisk råderum til at ansætte
en mere i sekretariatet og gøre kaptajnernes talerør endnu mere effektivt. 

Formand i IFSMA er
kaptajn Hans Sande
(Norge)
Alle kaptajner i Lederne Søfart er automatisk medlem af IFSMA
Jim Scorer har
været generalsekretær siden 2016

Forsikring

Dækker
også udstyr
som batteri og
ladekabel

Bedste forsikring
til dig, der kører grønt
Er du også gået over til hybrid- eller elbil?
I TJM Forsikring matcher vi dit grønne valg med markedets bedste forsikring
til din hybrid- eller elbil – til en virkelig bæredygtig pris!
Se mere og beregn pris

Sammenhold
betaler sig
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Medlemsmøde i
Esbjerg: “Vi skal
noget nyt”
“Vi skal prøve noget nyt,” lød den klare besked fra faglig
organisator Karabi Bergmann til medlemsmødet i Esbjerg
mandag d. 23. maj, hvor hun og den nyudnævnte direktør,
Helle Andsbjerg, talte til de fremmødte.

TEKST OG FOTOS: LINE RØMER

Det to timer lange arrangement gav esbjergenserne en mulighed for at sætte
ansigt på den nye direktør, og lige så vigtigt fik direktøren chancen for at udtrykke
hensigten om en ny kurs, som skal samle
organisationen efter en tid med høj søgang.
Mødet fandt sted i de nybyggede kaktustårne, tegnet af den verdenskendte
tegnestue Bjarke Ingels Group, og lokationen var af den faglige organisator da
også tænkt som en måde at understøtte
budskabet om nytænkning. Der blev derfor heller ikke serveret kaffe og wienerbrød, i stedet blev de 11 fremmødte trakteret med drinken ginisbucha og umodne
ferskner. “Jeg vil gerne skubbe jer i en ny
retning,” sagde Karabi Bergmann om de
utraditionelle snacks.
Efter fire år med turbulens hilste medlemmerne da også både forandringer og
den nye direktør velkommen.
“Jeg håber at komme herfra med et
større kendskab til vores nye direktør,”
sagde Michael Møller, 61, skibsfører, “og
så vil jeg høre, hvad fremtiden bringer.”
Medlemsmødet foregik kun få dage efter urafstemningen, hvor man endeligt
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vedtog at blive hos Lederne, derfor fyldte
afstemningen også en del hos deltagerne netop denne dag. Michael Møller var
egentlig tilhænger af, at man skulle forlade Lederne, men ændrede opfattelse undervejs. Nu var han tilfreds med resultatet. "Jeg syntes, der var lidt tvivl om, hvad
alternativet var, og med de nye folk så tror
jeg på en fremtid alligevel.”
Overstyrmand Rasmus Peter Arnold, 46,
stemte i. “Jeg vil gerne høre, hvad planerne fremadrettet er, også efter den her afstemning. Jeg er glad for resultatet, men
jeg synes, man skylder at se på, hvor vi
skal hen, også fordi så mange har været
utilfredse.”
For både Michael Møller og Rasmus
Peter Arnold var det tydeligt, hvad der
først og fremmest skal laves om på. “Sådan noget som kommunikation til medlemmerne, det synes jeg har haltet gevaldigt,” sagde Michael Møller.
“Jeg synes, der har været meget, meget
mangelfuld kommunikation de sidste par
år. De kritiske røster har ikke fået svar,” tilføjede Rasmus Peter Arnold.

Meget at svare på

Direktør Helle Andsbjerg havde derfor en
del at svare på ved dagens møde. Hun indledte med at fortælle om sig selv og om,
hvordan den fornemste opgave i hendes
karriere har været at få folk til at arbejde
sammen. “Mit mål er, at denne her for-

ening skal trives, og det gør den kun med
opbakning fra medlemmerne.”
Herefter fortsatte hun og Karabi med
at gennemgå organisationens opbygning
og ridse de services op, som medlemmerne har til rådighed gennem Lederne. Der
blev ikke sagt mange ord om de forskellige kommunikationsmuligheder, før uroen bredte sig, et par hænder røg i vejret, og
utilfredsheden med en mangelfuld kommunikation blev luftet. Flere følte blandt
andet, at udskiftningen i toppen var sket
hen over hovedet på medlemmerne.
“Der er noget tillid, der skal opbygges,”
lød det fra et medlem, hvortil Helle svarede; “Kommunikationen har haltet, men
det er også noget af det, der er øverst på

”Jeg synes, der var en god
dialog, folk havde noget på
hjerte, det kan jeg godt lide.
Det tyder på, at foreningen er
vigtig for dem, og derfor er det
også vigtigt, at vi lytter, så vi
bliver medlemmernes forening
igen.”

”

Helle Andsbjerg og Karabi Bergmann gennemgik bl.a. hvordan foreningen arbejder og hvem, der laver hvad.

vores liste, altså dialogen med medlemmerne og information om, hvad der foregår.”
Dermed var luften renset for en stund,
og Helle og Karabi kunne afslutte deres
præsentation med det, der måske var
det egentlige formål med mødet, nemlig at give ordet til medlemmerne og give
plads til spørgsmål, forslag og kritik. Det
var tydeligt, at de fremmødte havde meget på hjerte, og der var en god diskussion
om blandt andet muligheden for at flytte næste års generalforsamling ud af København, om hvordan de tomme poster
i bestyrelsen kan besættes, og hvordan
man bevarer de gamle traditioner samtidig med, at man sikrer sig flere yngre
medlemmer.
Måske særlig interessant var en bekymring om, hvorvidt organisationen
risikerer at smide sin 100 års historie og
stolte traditioner over styr med alle de
forandringer.

Gode spørgsmål

Efter mødet fulgte Helle op på netop den
bemærkning: “Jeg tænkte, det var et rigtig
godt spørgsmål, og dem var der mange af.
Det er vigtigt at huske, at skibsfarten jo
aldrig har stået stille, og det har søfolkene heller ikke. De har altid skullet omstille
sig til ny teknologi og nye arbejdsformer.

Det skal vi også i foreningen. For eksempel arbejder flere og flere medlemmer nu
med offshore, i fremtiden vil skibene blive
mere autonome, og der er i dag nye krav
til, hvordan og hvor man kommunikerer
både internt og med samarbejdspartnere.
Men vi må ikke glemme, hvor vi kommer
fra, og historien og traditionerne kan lære
os meget. Det er skoleskibene et godt eksempel på.”
For den nye direktør var mødet både konstruktivt og positivt: “Jeg synes, det var et
fantastisk godt møde. Mine forventninger var en masse spørgsmål, og det kom
der også. Jeg synes, der var en god dialog,
folk havde noget på hjerte, det kan jeg
godt lide. Det tyder på, at foreningen er
vigtig for dem, og derfor er det også vigtigt at vi lytter, så vi bliver medlemmernes forening igen.”
Selvom der var en del kritiske spørgsmål, og der blev luftet en vis utilfredshed,
så tilføjede Michael Møller roligt til slut:
“Altså nu er vi jo søfolk, der vil altid være
kritik og uenighed medlemmerne imellem, og det kan godt være, det ser lidt
konfrontatorisk ud indimellem, men det
er såmænd ikke værre, end det lyder.”
For Rasmus Peter Arnold var der efter
mødet også forsigtig optimisme: “Det virker lovende,” afsluttede han, inden gruppen gik op på 17. etage for at nyde den nye

panoramaudsigt over Esbjerg-området.
Og måske var de nye bygninger faktisk
den perfekte ramme for budskabet om,
at vi skal noget nyt, for deroppe på 17. sal
bemærkede flere medlemmer, at det var
en helt ny vinkel at beskue deres hjemstavn fra. 

De lækre ginisbucha drinks var et lille signal fra faglig organisator Karabi Bergmann om, at der sker nye ting i
foreningen.
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Danske Lodsers formand, Mikael Pedersen (tv), er lods hos Danpilot, og hans vigtigste
prioritet er at få samlet alle lodser tilbage i en fælles fagforening med overenskomster.

Formanden for
Danske Lodser har
udstukket en ny kurs
TEKST: PIA ELERS | FOTO: KNUD MORTENSEN

Mikael Pedersen har sat sig på det, man kan kalde en uriaspost. For han har påtaget sig en meget svær opgave – nemlig
at genforene en splittet forsamling af danske lodser. Det bliver op ad bakke, men han mener, at det skal gøres, for lodserne vil stå meget stærkere sammen.
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Den 59-årige navigatør er lige kommet
hjem fra en lodsning. Denne gang en otte
timers tur med en bulkcarrier fra Sjællands Rev til Storebælt Syd. Klokken 01
blev Mikael Pedersen sat af i Spodsbjerg
og tog så hjem til Svendborg for at hvile ud og være klar til næste opgave. Men
inden da har han indvilget i at gøre os
klogere på, hvorfor der har været så meget ballade omkring lodsernes faglige tilhørsforhold, og hvordan han vil tackle opgaven med at forlige parterne igen.

FORMANDENS TRE PRIORITETER:
•	1. At få samlet lodserne igen,
så vi står stærkt, især omkring
overenskomsterne.
•	2. Sikre lodsernes sikkerhed og
hviletid. Hviletid må aldrig blive
et konkurrenceparameter.

Vi starter med at spole tiden tilbage til
efteråret 2020. Det var nærmest som en
bombe, der sprang, da den daværende
bestyrelse i Lederne Søfart ekskluderede
bestyrelsen i underafdelingen Danske
Lodser. Det var kulminationen på en konflikt, der havde ligget og luret længe. Mange lodser var nemlig utilfredse med den
måde, tingene kørte på i foreningen – specielt efter at Søfartens Ledere i 2018 opgav at være en selvstændig fagforening
og i stedet indledte et samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Bestyrelsen af
Danske Lodser oprettede og registrerede
derpå en ny konkurrerende forening - Danish Maritime Pilots - samtidigt med de
arbejdede som bestyrelsesmedlemmer.
Da det kom Lederne Søfart for øre, blev
det opfattet som ”foreningsfjendtlig virksomhed”, og derfor så man ingen anden
udvej end at fyre lodsernes bestyrelse.
”Jeg synes, det var en lidt klodset måde,
den interne splid blev håndteret på fra Lederne Søfarts side. Nogle af mine kolleger
kaldte det slet og ret en ”svinestreg”, at bestyrelsen blev hældt ud på den måde. Og i
hvert fald valgte langt de fleste at forlade
Danske Lodser og i stedet tilslutte sig den
nydannede forening Danish Maritime Pilots,” forklarer Mikael Pedersen, der dog
ikke selv gik over i den nye faglige klub.
Primært fordi det, som han siger, stadig er
Lederne Søfart, der har overenskomsten
på lodsområdet. Og fordi det også er dem,
der har de vigtige relationer udadtil – som
for eksempel kontakt til Søfartsstyrelsen
og til internationale lodsorganisationer

•	3. Det internationale samarbejde
er vigtigere end nogensinde, da
andre virksomheder kan lodse
i Danmark. Så vi skal styrke det
internationale samarbejde, så vi
kan se, hvor vi står ifht. konkurrencen.

som IMPA, International Maritime Pilots’
Association.

bage i et større fællesskab,” pointerer Mikael Pedersen.

Glem gammelt nag

Ny bestyrelse – ny start

Det var dog en noget vingeskudt afdeling af Lederne Søfart, der stod tilbage efter det faglige opgør, eftersom resultatet
var en massiv medlemsflugt fra Danske
Lodser. Ikke desto mindre var der altså en
flok lodser, der ikke ville opgive tilhørsforholdet til Lederne Søfart. Så efter at have
ligget underdrejet et halvt års tid blev der
afholdt generalforsamling d. 18. marts
2021, og her blev der valgt ny bestyrelse.
Den kom til at bestå af lodser fra både det
statslige DanPilot og flere private lodserier, og så blev Mikael Pedersen altså valgt
til formand.
”Jeg har absolut aldrig beskæftiget
mig med fagforeningspolitik før og havde da heller aldrig drømt om, at jeg skulle
ende som formand for en faglig organisation som Danske Lodser. Men jeg synes, vi
er nødt til at få visket tavlen ren, og med
den her nye bestyrelse er vi startet forfra.
Glem det gamle nag og lad os komme videre – det er min holdning,” siger lodsformanden og fortsætter: ”Jeg ved godt,
at Danish Maritime Pilots siger, at de har
mange gode ideer til forbedringer, og at
vi vil være bedre stillet ved ikke at være
afhængige af Lederne Søfart. Men det holder ikke, for vi vil stå meget stærkere ved
at stå sammen. Jeg vil i hvert fald kæmpe
for at forene os, også selvom jeg godt er
klar over, at det bliver op ad bakke. Men
nogen må da forsøge at gøre en indsats
for, at Danmarks 220 lodser kan finde til-

Status i dag er, at Danish Maritime Pilots
har cirka 140 medlemmer, mens Danske
Lodser har 75.
Uanset hvilken faglig klub, der har flest
medlemmer, er det stadig Lederne Søfart,
der i disse måneder forhandler overenskomst med DanPilot. Og det selvom hovedparten af de 180 lodser i det statsejede
lodseri er medlemmer af den alternative
lodsforening, Danish Maritime Pilots.
”Selvom jeg er formand for lodserne i
Lederne Søfart, er jeg ikke involveret i overenskomstforhandlingerne. Vi har valgt at
skille tingene ad, så det er forhandlere fra
Lederne Søfart og medlemsrepræsentanter, der klarer overenskomsterne, mens vi
i bestyrelsen tager os af det mere politiske
og faglige med kontakt til Søfartsstyrelsen og samarbejde med andre organisationer inden for vores felt. Men vi bakker
selvfølgelig også op om overenskomstforhandlingerne,” forklarer lodsformanden
og tilføjer med et grin: ”Det er selvfølgelig lidt pudsigt, at jeg er en af de få lodser
i DanPilot, der stadig holder fast i Lederne
Søfart og nu ovenikøbet som formand for
Danske Lodser. Men det er ikke noget, vi
sådan diskuterer i det daglige. Og jeg håber virkelig, at vi med den her relativt nye
bestyrelse får signaleret en ny start, så alle
mine kolleger med tiden kan se, at det vil
være det allerbedste, hvis vi er sammen i
én og samme forening.” 

”Jeg er godt klar over, at det bliver op ad bakke. Men
nogen må da forsøge at gøre en indsats for, at Danmarks
220 lodser kan finde tilbage i et større fællesskab,”
formand for Danske Lodser, Mikael Pedersen

”
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Mikael Pedersen er en af de mange Svendborgdrenge, der i en tidlig alder tabte sit hjerte til
søen. Foreløbig er det blevet til mere end 40 år til søs – de sidste 20 år som lods og nu tillige
formand for foreningen Danske Lodser.

Svendborg som
omdrejningspunkt
for den maritime
karriere

Mikael Pedersen har været lods i præcis 20
år og er nu formand for Danske Lodser.
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De 220 danske lodser har ualmindelig travlt for tiden. Og det er
måske lidt overraskende, eftersom krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland har sat mange ting i stå. Men russerne eksporterer stadig olie og gas, nu går produkterne bare andre steder
hen – eksempelvis til Indien og Kina. Derudover er der blevet
meget mere indgående trafik gennem de danske farvande. Det
hænger sammen med, at lande som Polen og Letland i stedet
for at købe gas fra Rusland får LNG leveret fra lande som Qatar
og USA. Så på trods af krigen er der stadig mange transitlodsninger gennem henholdsvis Øresund og Storebælt.
”Vi bakker selvfølgelig 100 % op om Folketingets beslutning
om sanktioner mod Rusland, og russiske skibe må heller ikke
anløbe danske havne. Men når det drejer sig om at få et stort
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russisk-ejet skib sikkert gennem de danske farvande, så er vi
neutrale og stiller os til rådighed, ligesom vi gør det for alle andre nationers skibe. Og pt. har vi nærmest uhyggelig travlt –
meget ofte med de lange lodsninger fra Skagen til Gedser eller
omvendt. De varer typisk et døgn, og der er vi to lodser ombord,”
forklarer Mikael Pedersen.
Den erfarne lods er lige kommet tilbage fra endnu en lodsning – den sidste inden en stak fridage venter forude. Denne
gang var det en græsk gastanker på vej fra Klaipeda i Litauen til
Hammerfest i Norge, der havde anmodet DanPilot om at sende en lods.
”Når en lodsning starter kl. 02 om natten, tager jeg tit afsted
om eftermiddagen, så jeg kan nå at få seks timers søvn på lodsstationen, inden jeg skal ombord på skibet. Vi skal jo sørge for at
overholde vores hviletid på 11 timer i døgnet, og det er selvfølge-

lig vigtigt, at vi er friske i hovedet til sådan en natlig lodsning. Det
var en relativt hurtig tur på seks en halv time fra Gedser til Korsør
Red, hvor vi ankom kl. 08:30, og så var det ellers bare med at komme
hjem til Svendborg,” fortæller Mikael Pedersen.

Sømand af hjertet

I det hele taget har Svendborg været omdrejningspunktet i hans
karriere. Det var nemlig her, det hele begyndte – på Kogtved Søfartsskole, hvor tusindvis af danske søfolk har startet deres maritime løbebane. Mikael er vokset op i den sydfynske søfartsby og har altid
været fascineret af livet på havnen. Set de store skibe komme ind og
blive lastet eller losset og så afsted igen mod fjerne destinationer.
Det var en verden, Svendborgdrengen gerne ville være en del af.
”Jeg har altid vidst, at det var sømand, jeg skulle være. Det var
jeg aldrig i tvivl om. Og så snart jeg var blevet 16 år og færdig med
skolen, ansøgte jeg om at blive aspirant og kom ind hos DFDS. Det
blev så til en relativt lang karriere i rederiet, hvor jeg både sejlede
med fragt og passagerer. Noget af det, jeg mindes med stor glæde,
var Nordkap-krydstogt med det gode gamle passagerskib Winston
Churchill, og ligeledes rutefart til Færøerne om sommeren. DFDS
var en god arbejdsplads, og jeg blev der da også i over 20 år,” påpeger Mikael Pedersen.
For så vidt kunne han sagtens have fortsat karrieren i DFDS. I
2002 var han også begyndt at afløse som kaptajn, så det gik den
helt rigtige vej karrieremæssigt. For Mikaels vedkommende handlede det dog ikke kun om at få fire guldstriber på uniformsjakken,
han var langt mere optaget af at finde et job, hvor han kunne være
mere sammen med familien hjemme i Svendborg.
”Det var selvfølgelig helt fint, at jeg var begyndt at fungere som
afløserkaptajn som 39-årig, men det er også på det tidspunkt i dit
liv, hvor du stopper op og tænker – hvad nu? Hvis jeg nogensinde
skulle skifte spor og prøve noget helt andet, så var det lige netop nu.
Og da der samme år blev opslået en ledig stilling som lods, var det
bare med at slå til. For der kunne gå år og dag, inden en sådan stilling
blev slået op igen. Jeg tog godt nok et års orlov fra DFDS, hvis jeg nu
skulle fortryde, men det kom jeg aldrig til,” siger Mikael Pedersen.

At sikre lodsernes
sikkerhed og hviletid er en af Mikael
Pedersens vigtigste prioriteter som
formand for Danske
Lodser.

Lods i 20 år

Den stilling, han fik, var med tjenestested i Hals ved indsejlingen
til Limfjorden. Lidt langt væk fra Sydfyn, så familien overvejede at
flytte nordpå. Men lige på det tidspunkt blev regional- og transitlodseri slået sammen, og det var heldigt, for så kunne de blive boende i Svendborg.
”Jeg har nu været lods i nøjagtig 20 år, og det er et supergodt job.
På årsbasis har vi 153 vagtdøgn, og da vi typisk arbejder en uge ad
gangen, har vi også gode lange perioder med sammenhængende
fridage. Desuden er det et ret afvekslende job med de mange forskellige skibe og besætninger, vi har med at gøre. Det er også stadig et
særdeles attraktivt job, i hvert fald fik vi et meget stort antal ansøgninger sidste gang, vi slog stillinger op. Og selvom vi er 180 lodser i
DanPilot, er det jo begrænset, hvor mange vi skifter ud ad gangen,”
fortæller Mikael Pedersen og oplyser, at han trods sine 59 år ikke
har tænkt sig at gå på pension lige foreløbig. Og som han tilføjer, så
er han jo også formand for Danske Lodser og har en opgave at løse
med at få de splittede danske lodser genforenet og samlet i én stor
forening i stedet for at være delt op i to.
”Nu giver jeg det her et par år, så må vi se, om ikke det lykkes,
selvom det er ret meget op ad bakke. Men ingen skal være i tvivl
om, at jeg og bestyrelsen vil kæmpe for det. Derudover er jeg også
meget optaget af, at vi får forbedrede arbejdsforhold for alle lodser,
uanset hvilket lodseri de er ansat i – eller hvilken faglig forening,
de er medlem af.” 

”

”Jeg har altid vidst, at det var
sømand, jeg skulle være. Det
var jeg aldrig i tvivl om. Og så
snart jeg var blevet 16 år og færdig med skolen, ansøgte jeg om
at blive aspirant og kom ind hos
DFDS.”
Mikael Pedersen,
skibsfører og lods hos DanPilot
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JURA
Pia Beck Nielsen
Juridisk konsulent

Overenskomstansættelse eller
individuel kontrakt
– hvad er forskellen?
Alle søfarende skal have en kontrakt med deres arbejdsgiver – dét fremgår specifikt af Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene. Kontrakten er et yderst
vigtigt element i et ansættelsesforhold, fordi det er dér,
man skal kunne finde svaret, hvis medarbejderen og arbejdsgiveren bliver uenige om, hvad der er aftalt. Hvis du
kontakter os for rådgivning om, hvordan dine rettigheder
eller pligter er i ansættelsesforholdet, vil vi næsten altid
starte med at bede om at se din kontrakt, fordi den er omdrejningspunktet for dine vilkår.

8)	Fratrædelsessted og opsigelsesfrist (ved en tidsbegrænset ansættelse skal fratrædelsestidspunktet oplyses)
9)	Rettigheder med hensyn til ferie, feriegodtgørelse
eller løn under ferie
10) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
11) Ret til hjemsendelse
12)	Rederens og arbejdsgiverens forpligtigelse til sundhedsbeskyttelse og social sikring af den ansatte
13)	Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst/aftale,
der regulerer arbejdsforholdet

Hvad skal der stå i en kontrakt?

Oplysningerne i pkt. 6) – 12) kan gives ved henvisning til
en overenskomst, hvis ansættelsesforholdet er omfattet
af én, eller til den relevante lovgivning. De mere individuelle oplysninger ifølge pkt. 1) – 5) skal til gengæld oplyses
konkret i hver enkelt kontrakt.

1)	Den ansattes fulde navn, fødselsdato og år eller alder
og fødested
2) Arbejdsgiverens navn og adresse
3) Sted og dato for indgåelse af ansættelsesaftalen
4) Oplysning om stillingsbetegnelse/rang
5) Tidspunktet for tiltrædelsen af stillingen
6) Hyrens starttidspunkt
7) Hyrens størrelse

Overenskomstansættelse

Der kan godt være store forskelle i, hvordan kontrakter er
skrevet, men generelt skal en kontrakt oplyse om alle forhold, som er væsentlige for ansættelsesforholdet. Nogle
elementer er obligatoriske, nemlig:
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En overenskomst betyder i denne sammenhæng en kollektiv aftale, som dækker en gruppe af medarbejdere og
er indgået mellem på den ene side en arbejdsgiverpart (fx
Danske Rederier eller et enkelt rederi), og på den anden
side repræsentanter for medarbejderne, typisk en fagforening. I nogle tilfælde kan en talsmand/tillidsrepræsentant have fået mandat af sine kolleger til at indgå aftalen,

og i disse situationer vil aftalen som regel blive kaldt lokalaftale eller lokalprotokollat.
Der findes mange overenskomster på søfartsområdet,
og hvis du bliver ansat på et overenskomstdækket område,
bliver du automatisk omfattet af overenskomstens regler.
En overenskomst vil typisk indeholde regler om arbejdstid,
ferie, opsigelsesvarsler, løn, pension og andre forhold, som
har betydning for tilrettelæggelsen af arbejdet eller selve
rammen om ansættelsen. Ved en overenskomstmæssig ansættelse er der altså på forhånd taget stilling til en stor del
af de praktiske vilkår. Overenskomsterne dækker oftest en
gruppe af rederier, men det sker tit, at en hovedoverenskomst bliver suppleret med særoverenskomster eller lokale
protokollater, der regulerer de særlige forhold i det enkelte
rederi – i så fald er det særoverenskomstens/protokollatets
regler, der gælder på de punkter, hvor hovedoverenskomsten er fraveget.

Individuel kontrakt

Det er dog ikke alle, der er ansat på en overenskomst – fx
er det ikke alle rederier, der er medlem af Danske Rederier (som indgår hovedoverenskomsterne), og skibsførere er
kun i nogle tilfælde omfattet af en overenskomst eller kollektiv aftale. Hvis der ikke er en overenskomst, som gælder for ansættelsesforholdet, sker ansættelsen i stedet på

individuel kontrakt. Til forskel fra, hvad der gælder ved en
ansættelse på overenskomst eller kollektiv aftale, skal alle
ansættelsesvilkårene på en individuel kontrakt være beskrevet i selve kontrakten, fordi den er det eneste – bortset
fra lovgivningen – der regulerer ansættelsen.
En individuel kontrakt kan godt indeholde henvisninger
til fx en overenskomst eller kollektiv aftale, fx fordi det er
nemmere for rederiet at ”låne” eksisterende regler – men i
så fald er det vigtigt, at henvisningen er præcis og ikke giver anledning til tvivl om, hvilken aftale der er tale om. Der
kan også være interne retningslinjer i rederiet, som ikke er
aftalt med en fagforening eller repræsentanter for medarbejderne, men er ensidigt fastsat af rederiet og gælder for
alle ansatte.
Det er under alle omstændigheder vigtigt, at din kontrakt dækker de forhold, som rent faktisk er aftalt for netop
dit ansættelsesforhold. Derfor anbefaler Lederne Søfart, at
du sender din kontrakt ind til gennemsyn i tilfælde af fx
jobskifte eller ændring i dine ansættelsesvilkår, så du kommer rigtigt fra start. Hvis der er fejl eller uklare punkter i
kontrakten, er det vigtigt at få det afklaret fra begyndelsen.
Hvis du i øvrigt har spørgsmål til dine ansættelsesvilkår,
kan du også altid kontakte Lederne Søfarts juridiske rådgivning på tlf. 3345 5565. 

Udfordringer med løn
hos Mærsk – kort fortalt

Lønudbetaling - alle har fået udbetalt deres løn for maj måned.
Pensionsindbetalinger til PFA - alle
har fået indbetalt pension til PFA for
maj måned. Flere medlemmerne har
modtaget en e-mail om manglende
dækning. Dette er en automatisk genereret e-mail, der udsendes ved fratrædelse, og som desværre er blevet
udsendt, fordi indbetalingen var for-

sinket. Alle Mærsk- ansatte, hvis ansættelsesforhold er uændret, er derfor stadig dækket ind hos PFA.
Læsbarheden af lønsedlerne Mærsk har afholdt et møde i slutningen af juni med Lederne Søfart

om læsbarheden af lønsedlerne.
Efter mødet vil det blive besluttet,
hvordan det er mest hensigtsmæssigt at følge op over for Mærsk og at
sprede budskabet til medlemmerne
i Mærsk.

FOTO: JULIAN HERZOG

I maj 2022 var der flere af jer medlemmer, som er ansat i A.P. Møller
Mærsk, der henvendte sig til os om
manglende lønudbetalinger og pensionsindbetalinger til PFA samt ulæselige lønsedler. Lederne Søfart har
efterfølgende været i tæt dialog med
rederiet om dette, og status er:
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BREVKASSE

?

Pia Beck Nielsen
Juridisk konsulent

Hej Lederne Søfart.

Jeg sejler i langfart – det betyder, at jeg
har hjemmeperioder på flere måneder,
hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig
at have noget at rive i. Må jeg tage andet
arbejde i de perioder, hvor jeg ikke har
andet at lave?
Hilsen styrmanden

Hej styrmand.

Det må du godt – men der er nogle spilleregler, du skal overholde.
Først og fremmest er det rederiet –
som din primære arbejdsgiver – der har
førsteretten til din arbejdskraft. I prak-

Her kan du stille spørgsmål til Lederne Søfarts
sekretariat om faglige og juridiske spørgsmål.
Alle får direkte svar, og mere generelle spørgsmål bliver desuden offentliggjort her i bladet
– i anonymiseret form.
Spørgsmål sendes til: mail@ledernesoefart.dk
Eller: Lederne Søfart
Vermlandsgade 65, 2300 København S

sis betyder det, at hvis du tager et andet
job i dine hjemmeperioder, skal du sørge for at få afklaret med din sekundære arbejdsgiver, at du kan stoppe i jobbet eller holde pause med relativt kort
varsel. Hvis du ikke har sådan en aftale,
risikerer du, at du ikke kan stå til rådighed for rederiet, hvis de fx får brug for at
lade dig udmønstre før planlagt.
En anden vigtig ting er, at dit ekstra
job ikke må konkurrere med din primære rederiansættelse. Dette er ikke specifikt skrevet i nogen lovregler, men er
en konsekvens af din almindelige loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgive-

ren – så længe du modtager løn, må du
ikke foretage dig noget, som kan skade
arbejdsgiveren hverken økonomisk eller på andre måder.
Hvis du kan overholde disse spilleregler, opfylder du dine forpligtelser
over for rederiet, og så er der fri bane
for at have et supplerende job, uden at
du behøver at spørge rederiet om lov til
det. 

Britisk sømand får 1½ års fængsel
Den 30-årige britiske styrmand, der
var på broen, da fragtskibet Scot Carrier ramte det danske skib Karin Høj,
erklærede sig skyldig i alle anklager og
blev dømt til halvandet års fængsel ved
Københavns Byret.
Styrmanden havde en promille på
mindst 1,15 og talte i mobiltelefon, da
ulykken skete. Karin Høj kæntrede efter
sammenstødet, og begge de to sømænd
om bord på prammen omkom.
Den britiske styrmand blev også
dømt til udvisning, til at betale erstatning til de efterladte, og han må ikke
føre et skib i dansk farvand. Han accepterede dommen.
Ulykken fandt sted mellem Sverige
og Bornholm i december 2021. 
FOTO: J.A. Rederiet
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MEDLEMSNYT
85 år		
Skibsfører Ib Svend Galsgaard
Skibsfører Urban Daugaard		
Jens Kruse Larsen

80 år		
Skibsfører Villy Schjøtt
Havnemester Paul Press Nielsen
Skibsfører Niels Grøntved
Skibsfører Jan Jerup
Skibsfører Knud Møller
Skibsfører Søren Christian Beck
Overstyrmand Asbjørn Amundsen
Sønstabø
Skibsfører Søren Hansen

75 år			
Skibsfører Torben Flemming Matz
Skibsfører Gerhard Thiele
Styrmand Klavs Toxen-Worm
Steen Finsen
70 år		
Skibsfører Kamma Sørensen
Skibsfører Klaus Peter Spinding
Havnefoged Aksel Børsting Vestergaard
Steen Knigård
Skibsfører Claus Gram
Skibsfører Nicholas Anthony Copinger
Mahony
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Skibsfører Flemming Bach Olesen
Kaj Bloch Jensen
Skibsfører Frede Andersen
Styrmand Lars Nielsen

John Holmberg Jørgensen
Jan Suni Petersen
Kaptajn Peter Sams
Kaptajn Bo Iversen
Skibselektriker Høgni Jacobsen
Havneassistent Per Hilm
Fagkonsulent Michael Skov

65 år		
Skibsfører Peter Haun
Stationsleder Henrik Kristian
Hammer Jensen
Ole Bladt
Skibsfører Anders Christiansen
Skibsfører Jan Fabricius
Skibsfører Torben Kristensen
Skibsfører Rolf Amdi Jakobsen
Styrmand Brian Bøje Aarestrup
Skibsfører Niels Mosgaard Holst
Bådfører Hans Henning Pilegaard
Skibsfører Marius Kragh
Steen Roar Pedersen
Skibsfører Petur Madsen
60 år		
Overstyrmand Steffen Mik Bæk
Overstyrmand Lars Erik Gynthersen
Havnefoged Ole Peter Wamberg
Skibsfører Palle Østergaard
Kaptajn Søren Friis Hansen
Skibsfører Peter Korsager Andersen
Skibsfører Lasse Bo Jørgensen
Overstyrmand Flemming Samuelsen
Direktør Helle Andsbjerg
Styrmand Bent Rømer Povlsen
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Tryk:
JØRN THOMSEN/ELBO A/S

Deadline:
Fire uger før udgivelse

Oplag:
3500 stk.

Layout og illustrationer:
Camilla Thyrring Ludvigsen

Forsidefoto:
Arrivas havnebus i Københavns
havn, leveret af Arriva Danmark

Udgivelser
2022: Uge 15, 26, 41, 51

50 år		
David Erik Høilund
Overstyrmand Thomas Lindegaard
Madsen
Styrmand Bo Ulrich Knudsen
Havne Assistent Högni Christiansen
Færgefører Jesper Widell
Havnefoged Brian Winther
Driftleder Thomas Skjoldan
Kaptajn Iben Gejl Christensen
Skibsfører Søren Sjørup Simonsen
Sales Manager Brian Hans Beske
Overstyrmand Anders Kromann
Frederiksen

Afdøde
Lods John Diget Thomsen
Skibsfører Bent Vinholdt
Skibsfører Arne Tingberg Sørensen
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Hvorfor skal jeg logge ind med NemID
for at skrive med Lederne Søfart?



?

FÅ FAT PÅ OS
Korrespondancen med dig om dine
ansættelsesvilkår indeholder personlige, fortrolige og ofte følsomme
personoplysninger. Det er i henhold
til persondataretten vores forpligtelse som organisation at sikre, at
sikkerheden er tilstrækkelig. Derfor
beskytter vi korrespondance med
dine oplysninger ved at gøre brug af
en sikker digital løsning – ligesom de
offentlige myndigheder gør.

?

Kan jeg så ikke få hjælp,
hvis jeg er på søen og
ikke kan logge ind?

?

Er det ikke lige så sikkert
at maile – det er der andre
fagforeninger, der gør?



Nej, det er ikke lige så sikkert
at maile. Vi anvender naturligvis den kryptering, som Datatilsynet kræver på vores mails,
men det fjerner ikke alle de risici, som mailkorrespondance
indebærer. Vi mailer derfor
kun i undtagelsestilfælde – for
at sikre dine og de øvrige medlemmers persondata.



Jo, selvfølgelig. Du kan altid ringe til os på telefon 33455565
(mandag - fredag fra 9-15). I de tilfælde, hvor du har brug for skriftlig rådgivning nu og her og ikke har dækning til at logge ind, tilbyder
vi også, at du kan skrive til os på mail@ledernesoefart.dk, og at du
kan modtage svar pr. mail.

Login enten via:
LEDERNE

VIRKSOM

PRO

www.lederne.dk/diverse/log-ind
Ring: 33 45 55 65

Mail (uegnet til personfølsomme
oplysninger):
mail@ledernesoefart.dk

KLIP DIT
KONTAKTKORT UD TIL
LEDERNE
SØFART

