
Resumé af Selskabets tur til Hamborg. 

I 3 biler, i alt 11 personer, drog vi forventningsfulde afsted til Hamborg, for at møde vores tyske naboer på 

det maritime medicinske felt.  

Ankomst ved  Zentralinstitut für Arbeitsmedicine und Maritime 

Medicine, hvor Institutleder Prof. Dr. Volker Hardt og Prof. 

Marina Zettl tog imod os.   

På vejen imod frokosten, i kantinen ved den tyske havari kommission, fik vi et maritimt medicinsk historisk 

tilbageblik, hvor navnet: Bernhard Nocht borede sig ind i alle deltagere.  

Prof. Hardt fortalte levende om denne legende der for alvor fik sat sit præg på 

Hamborg i navn og gavn. 

Han var blandt andet grundlægger af et institut for skibs-/trope sygdomme, men 

havde også mange andre jern i ilden. Startede i Hamborg som Havnelæge pga. 

koleraepidemien tilbage i 1892, hvor 8605 personer omkom. 

Jeg tror deltagerne vil kunne fortælle flere beretninger om Bernhard Nocht end 

det jeg lige bringer i dette resumé. 

Vi fortsatte efter frokost imod havnen. Vi besigtigede den gamle Elb tunnel, som blev gravet for de 30.000 

mennesker der arbejdede på værfterne på den anden side. På denne måde kunne de hurtigere komme på 

arbejde.  Blohm & Voss, AG Vulcan und der Reiherstiegwerft er stadig aktive værfter, men kun med en 

tiendedel af arbejdsstyrken.  

Billedet viser den primitive elevator der sidenhen blev bygget, og et billede af den i nyere tid renoverede 

tunnel.  

  

 

 

 

 

 

En vældig turistattraktion, som man gratis kan passere, men meget er der ikke at se på den anden side. 

Kl. 15.00 havde vi en aftale med Hamburg Port Authority, så afsted i en de lokale ”havnebusser”- et kvarter 

sejllads fra die Landundsbrücke. Her tog Kaptajn Brummermann sig godt af os i en 1½ times forelæsning om 

havnemyndighedens opgaver. På trods af hans grundighed og langsom tale på tysk ”kollapsede” de fleste af 

deltagerne, da kaffen til os danskere ikke var på bordet. Der var dog nogle af os der fik fat i headlines, som 

f.eks. forskellen på højvande og lavvande i Elben og max bredde for containerskibe der skal passere 



hinanden ind og ud af havnen. Havnen er bygget om af 

flere omgange og bliver den dag i dag ombygget i takt 

med containerskibes voksende dimensioner. Ikke helt 

billigt at konstruerer nye havneanlæg. Havnen er opdelt 

i sektorer for hvilket formål skibene anløber, som 

dækker alt fra krydstogtskibe, bulkcarrier, 

kemikalieskibe og de store containerskibe med op til 

12-15.000 TEU. Det giver god mening at skibene sejler 

de 137km fra kysten ind til Hamborg, da Hamborg er og 

har den største distribution i Europa. Det kræver et 

godt bagland til at modtage såvel hundred tusindvis 

turister, som den store mængde gods, men det kan man i Hamborg. 

Kl. 17.00 gik turen igen imod Landungsbrücke. Der var nu mulighed for at få checket ind på hotel, få en 

kaffe og igen være klar til fællesspisning på den Portugisiske restaurant A Viana. Der var forlydender om at 

al trafik i havnen ville blive indstillet kl. 19.30, da Queen Mary II ville anløbe og ligge sig i dock. En lille ekstra 

attraktion i programmet, der ventede os senere. 

Vi nød den portugisiske menu, som var en oplevelse. 

Der var rigeligt mad, det var et rigtigt hyggeligt sted, 

fint med drikkevare og ikke mindst billigt .  Nogle valgte 

at se Queen Mary og andre holdt fast i bordet, og 

sidenhen splittede vi op i mindre grupper for at gå i 

seng eller søge ud i Hamborgs kulturelle tilbud når 

mørket ligger sig. Uden at gå i detaljer var Reberbahn, 

og Empire hotel – Skybar på listen. 

 

 

Lørdag formiddag havde selskabet frit lejde, indtil vi mødtes til en havnerundfart 

på en time. Endnu en oplevelse til turistguiden om Hamborg. 

Lidt forsinket kom vi til tilbage til Instituttet, hvor Marina og Volker ventede os 

med kaffe og kage. De havde arrangeret Martin Dirksen-Fischer Chef for 

Hamburg Port Health Center, som gav os en fin forståelse af Deres opgaver i 

havnen og lufthavnen. Læger og inspektører løser opgaver der stækker sig fra 

melding og Norovirus på krydstogtskib på vej imod Hamborg til mere generelle 

inspektioner på ca. 10% af alle skibe der anløber Hamborg årligt. Op imod 70 % 

af skibene gør brug af den internationale blanket omkring skibets 

sundhedstilstand, der skal udfyldes inden havneanløb. Spændende oplæg med 

efterfølgende gode spørgsmål. 

 



Dr. Marcus Oldenburg var næsteoplægsholder denne eftermiddag, som dels arbejdsmediciner/dels 

underviser på medical refresher courses, startede med at give os en rundvisning i Instituttet. Under runden 

blev der selvfølgelig udvekslet gode erfaringer og spurgt interesseret ind til deres højt udviklede udstyr i 

arbejdsmedicinsk regi. Slutteligt en forevisning af undervisningslokale, hvor der ugen efter skulle afvikles et 

af de 6 årlige medical refresher courses. Tilbage i mødelokalet fulgte han op med uddybende forklaringer 

på Instituttets opgaver og særligt ineressant for os CMSére, hvordan undervisningen ligger i skarp 

konkurrence med 8 andre institutioner i Tyskland 

der udbyder kurser. Kurserne er centralt topstyret 

med indhold i kurserne og audit funktion. Den 

pædagogiske tilgang er noget anderledes end 

måden vi i Danmark udmønter vores kurser. 

Tankegangen og kulturen omkring undervisning af 

søfolk bærer stadig med sig, at det er læger der 

underviser i de forskellige emner, så f.eks. 

tandlægen underviser i tænder, osv., hvilket for 

dem giver bedst mening. Kulturen og forskelligheder blevet diskuteret og blev vi enige om at en gensidig 

deltagelse/vidensdeling på hinandens kurser kunne være ønskeligt. 

Vi takkede af sidst på eftermiddagen, hvor vores tur gik videre til Sømandshjemmet Duckdalben, som lå 

midt i containerhavnen. Vi fandt derud selvom en af vores biler ikke var helt færdig med at opleve det 

centrale Hamborg endnu. Det lykkedes alle at være på plads til en fantastisk oplevelse på en 

kulturinstitution af dem man ikke ser hver dag.  

35.000 søfolk besøger årligt Duckdalben, som siges at være det største sømandshjem i Europa. Søfolk fra 

hele verden besøger i den korte tidslomme de har i havn, stedet for at få lidt adspredelse fra livet om bord. 

Seemannsmission handler ikke umiddelbart om at 

missionere, men derimod om at skabe ramme og 

mulighed for den enkelte sømand, for at kunne 

”slappe af” i land. Der tilbydes billige 

indkøbsmuligheder for de mest basale 

nødvendigheder, låne en computer og skype hjem til 

familien og ikke mindst at finde ro i et stillerum som er 

indrettet til tilbedelse af ikke mindre end 8 

trosretninger i samme lokale.  

Vores vært, der var frivillig 2 dage i ugen, gav os en rundtur i de forskellige trosretninger, hvilket han med 

sikkerhed havde fortalt før. Ganske spændende og indbringende rundtur på sømandshjemmet. 



Vi afsluttede vores tur med god forplejning på hjemmet og roste turarrangøren til skamme. Vi havde nok 

alle en oplevelse af et tæt pakket program, men med følelsen af en ny bred viden om Hamborg havns 

betydning, set både ud fra et historisk perspektiv, men så sandeligt også set igennem de maritime 

medicinske briller. Flere af deltagerne ville godt have haft endnu en dag i den sprudlende by. 

 

På vegne af Jeres selskab  

Torben Leth 

DSMM 

 

   

 

 

 

 

 

 


