
Turen går til Hamborg Havn 
Lørdag d 27 maj kørte 11 deltagere fra Dansk selskab for Maritim Medicin i biler fra 
opsamlingssteder i Kolding området til det gamle søfartshospital ”Hafenkrankenhaus”, 
Seewartenstrasse 10 i Hamborgbydelen St. Pauli. Hospitalet ligger centralt på nordsiden af Elben 5 
min. fra ”St.Pauli Landungsbrucken” og huser nu ”Zentralinstitut fur Arbeitmedizin und Marime 
Medizine” (ZfAM). Professor og institutdirektør Volker Harth og Marina ?? tog imod, og inviterede 
os straks til frokost i instituttets kantine, der ligger med udsigt over floden og havnen.  

Efter hurtig frokost spadserede vi til Landungsbrucke- anlægget og passerede en store bygning, 
der rummer ” Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin“ opført i 1900 og tegnet af 
Hamborgarkitekten Schumacher. Som en del af Hamborgs universitet uddannes her trope og 
rejsemedicinere, og i disse år   afholdes der specielle kurser i flygtningemedicin. Et særligt rejse og 
trope ambulatorium har åbent for offentligheden, med mulighed for konsultationer efter 
hjemkomst fra troperne. Nabobygningen på 700 m2 rummede forskning af malaria, TB, 
hæmmorhagisk feber, leismania, orme, amøber, samt importerede epidemier.  En samling på ca. 
4000 forsøgsdyr fortrinsvis mus, rotter, høns hjælper til hermed. Af hensyn til sikkerhed er det 
næsten umuligt for ikke-forskere at få adgang til instituttet.  

På vor vej fik vi set den gamle Elbtunnel, også kaldet ”St. Pauli Elbe Tunnel ” fra 1911, der ligger 
ved siden af ”Landdungsbrucke”.  Det ” granittunge” adgangshus til tunnelen imponerede med 
sine 4 store elevatorer, der i gamle bygninger blev hejst ned til 2 tunneler med fortove og vejbane. 
Værft arbejderne boede på Elbens nordside, mens arbejdspladserne og værfterne var på flodens 
sydlige bred. Vi så enkelte biler blive hejst op eller ned.  

Ved Landdungsbrucken lægger de hektiske og nærmest overfyldte Elbfærger til, og en sådan  
sejlede os  mod vest til  Hamborg Port, der holder til i en stor bygning med et centralkontor, der  
ligner en gevaldig  kommandobro  med  et utal af store  computerskærme og med  udsigt til Elben.  

Lederen kaptajn Brummermann bød os velkommen til ”Die Nautische Zentrale als 
Verkehrsleitzentrale fur den Hamburger Hafen”.  Hamborg havn ligger 135 km fra Nordsøen og 
havnebyen Cuxhafen ved Elbens udløb. Kaptajnen fortalte os grundigt om kontrollen med skibene, 
der sejler ind og ud af Hamborgs havn og om samarbejdet med bl.a. lodserne. Der skal tages 
hensyn til tidevandets strøm (4,5 knob) og højdeforskelle (3,4 meter), dybden og bredden af 
skibene, der bliver større og større så lokaliteten, hvor de kan passere hinanden, kan have 
betydning. Den ”lave” vandstand på ca. 9 meter over den gamle Elbtunnel er også en udfordring. 
Med de mange store handelsskibe, der passerede lige uden for kontorets vinduer, syntes vor 
færge på vej tilbage til St Pauli temmelig klein.  

Efter en hurtig dusch på vore hotelværelser - vejret var varmt og solrigt begge dage - mødtes vi på 
en portugisisk restaurant med vore tyske gæster - sehr gemutlich. Selskabet gav middag og efter 
det gode måltid gik turen ned på Landungsbrucke igen, hvor vi sammen med tusindvis af 
hamborgensere så, hvordan det store Cunard krydstogt skib ” Queen Mary 2” blev sejlet i  dok, 
hvordan den kæmpestore  væg til dokken blev trukket på plads af 4 store slæbebåde -  i øvrigt den 
samme ”Blohm und  Voss” dok, hvor de tyske  minislagkrydsere  var bygget.  



Næste dag mødtes vi til havnerundfart fra Landungsbrucken, Brucke 2.  Vi sejlede først rundt i de 
mange smalle kanaler mellem høje røde Speicher-pakhusene og senere over til Wilhelmsburg øen, 
bydelen med de store områder med containere, containerkraner, tørdokker og skibsværfter. Vi 
rundede et andet af verdens største krydstogtskibe ” Aida” inden sejlturen gik tilbage nordpå 
tværs over Elben imellem handelsskibe, passagerfærger, lystfartøjer, flodpramme, og andre 
barkasser .  

Vi mødtes igen på ZfAM hvor Torben Leth holdt en super takketale til vore værter på 
formfuldendt, flydende tysk, og herefter startede de tyske oplæg -på engelsk.  

Først fortalte dr Martin Dirksen Fischer, der er leder af ”Institut fur Hygiejne und Umwelt”, 
hvordan instituttets 3- 4 læger og 6-7 ingeniører tager ud på skibene i Hamborgs havn for at  
kontrollere  og  udfylde rapporter om skibskister, evt. utøj på skibene ,nødberedskab, 
kantineforhold, skibets evt. hospital og sygepleje  mm. Han fremhævede forebyggelse og 
beredskab inden ulykkerne sker, at det er vigtigt at samarbejde og kommunikere med politi, 
brandvæsen, de forskellige faggrupper incl. katastrofe læger, WHO og shipsan.  

Man er tydelig belært af forvirringen omkring digebruddene og oversvømmelserne i Hamborg i 
1962, der kom totalt bag på myndighederne. 315 mennesker druknede i byen. Helmuth Schmidt, 
der var polizei-senator i Hamborg og senere kansler, betegnede sin politiledelse som „aufgeregten 
Hühnern, die wild durcheinander liefen“. Han fik egenrådigt sine venner i militæret og søværnet til 
at hjælpe øjeblikkeligt – det var forfatningsstridigt- men livsredende.  

Professor Dr. Marcus Oldenburg, leder af ”AG Schiffahrtsmedicizin”, viste os rundt på instituttet, 
hvor vi bl.a. så undervisningslokaler for uddannelsen af styrmænd, medicinkiste, og en 
fantomdukke. Deres forsknings-lokaler bestod bl.a. af et kæmpe papirarkiv med søfarts og 
arbejdsmedicinske undersøgelser ”die Maritime Dokumentation- Eine Schatskiste”, samt diverse 
laboratorier, hvor f.eks. måling af patienternes lungekapacitet foregik små kabiner. I Tyskland har 
man ikke cpr registre.   

Dr. Oldenburg   fortalte senere, hvordan Choleraepedimien i Hamborg 1892 havde kostet over 8000 tusinde 
døde (modsat et par få i nabobyen det holstenske Altona, hvor drikkevandet var filtreret). Lægen og 
bakteriologen Robert Koch (1843 1910) der omkring 1880 havde opdaget de bakterier, der forårsager 
miltbrand, tuberkulose og kolera blev hidkaldt fra Berlin, og han var bestyrtet over epidemien i Hamborg. 
Han sendte en af sine nærmeste medarbejdere marinelægen dr. Bernard Norcht (1857-1945) til byen. Han 
indrettede en lille forskningsstation, hvis hovedemner var tropesygdomme og søfartsmedicin og som 
senere voksede til  ZfAM. Instituttets formål var: 'Forschen, Heilen, Lehren'.  

I dag er Søfartsmedicinens opgaver og forskning centreret om miljø om bord, (drikkevand skibshygiejne), 
arbejdet om bord (arbejdshygiejne), ernæring (overvægts-problemer), skibssygdomme (ulykker og sår) 
skibbrud, kinetose (søsyge), duelighed til søtjeneste, skadedyrsbekæmpelse, strålebeskyttelse, 
dykkermedicin. Derudover varetager man undervisning af søofficerer i et 40 timer langt medicinsk 
genopfriskningskurser med teoretiske og praktiske øvelser indenfor medicin, traumer, almen medicin, 
akutte tilfælde, hygiejne. Dr. Oldenburgs statistik viste, hvad der bliver behandlet om bord: 23% 
åndedræts-sygdomme 16% uheld, 16%, hudsygdomme, 14%, muskel og skeletsygdomme, 10% tand-
sygdomme, 9% mave tarmsygdomme, 6% hovedsmerter, 6% øjensygdomme, 2% ørehalsnæse sygdomme.   
Som lærebog for styrmændene benytter man sig af   ” German. Medical Guide for Ships” edited by See-
Berufsgenossenschaft, forlag: Dingwort Publishers.  



Det er påfaldende, at der er 10 lignende søfartsinstitutter i Nordtyskland, og at det bl.a. skyldes 
Tysklands inddeling i ” Lander” - næppe helt i Otto von Bismarcks ånd.  

Aftensmaden blev indtaget og betalt hver især på ”Seemanns Club Duckalben See klub”, der 
holder til i nyere villalignende bygning. Her var der livlig aktivitet af mange udenlandske søfolk. I 
stueetagen var der en bar og lille købmandsbutik, en lægekonsultation, hvor man gratis og uden 
forhåndsaftale kunne blive undersøgt hver mandag, et lille ”privat” besøgsværelse, en stor spisesal 
og dagligstue, hvor der var fri internetadgang og aviser. Vægge og lofter var udsmykket med fotos 
af skibe, diverse redningskranse og mange andre maritime genstande. På 1 sal var der indrettet et 
stort fælles andagtsrum med små altre for de store religioner, på væggen hang en kalender med 
oversigt over de kristne, jødiske, buddhistiske, muslimske, og hinduernes helligdage. Den tysk 
evangeliske kirke og bystyret i Hamborg står for driften, men selve arbejdet i klubben er frivilligt - 
og ikke missionerende. Klubbens folder er på 20 forskellige sprog, og orienterer om al den gratis 
hjælp man kan få, lige fra hjælp til at sende breve, til samtaler om depression og besøg på 
sygehus. Den danske sømandskirke har som eneste udenlandskirke en hel side om samarbejdet 
med klubben.  

Pernille og Ole Sonne forærede deltagerne en bog (Dansk Medicinskhistorisk Årbog) med en 
artikel om ” Sygdom og ulykkesmønsteret i handelsflåden ” baseret på breve fra en slægtning i ØK 
1947-1977  

Torben fik og skal have stor tak for som arrangør af denne meget fine, tankevækkende og 
hyggelige tur, der lærte os meget om tysk søfarts medicin i Hamborg.  
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