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BAG KULISSERNE I HAMBURG HAFEN 
Af Pernille & Ole Sonne 

 
Dansk Selskab for Maritim Medicin havde inviteret medlemmerne på studietur til Hamburg Hafen 27.-28. 
MAJ 2016. Da det skortede på tilmeldinger, blev den fælles bus afbestilt, og de 11 deltagere kørte sydpå i 
tre personbiler. To biler kom fra Esbjerg, og vi udgjorde den tredje, og samlede Anita Brusen fra 
Søfartsstyrelsens Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø og hendes mand op på P-pladsen ved 
Kolding Syd. Turen gennem Sønderjylland forløb fint, men fra Rendsborg til Hamborg var det ret så træls. 
10 km normal vej vekslede med 10 km vejarbejde, idet de EU-glade tyskere var i gang med at udvide ikke 
E45 men Autobahn 7! Selv om vi trængte til formiddagskaffe, kørte vi frem i et passende lavt gear med håb 
om at komme så tidligt, at vi kunne få en kop kaffe i Hamburg. De to andre biler sms’ede, at de holdt ind for 
at få kaffe, men de var bag os, så vi kunne ikke deltage. Da vi sad rigtig godt fast i køen, sms’ede vi tilbage, 
at de skulle dreje fra motorvejen over på den gamle landevej, men da havde de netop passeret afkørslen. 

Vi kom derfor først frem til destinationen 
Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin 
(ZfAM) i det gamle Hafenkrankenhaus1, 
Seewartenstraße 10, i kvarteret St. Pauli. Det fungerede 
som sygehus for havnens folk og det nærliggende St. 
Pauli i næsten 100 år fra år 1900.2

Da Frederik 8. faldt om på Gänsemarkt om aftenen 
den 14. maj 1912, blev han i en automobildroske bragt 
til det relativt nye Hafenkrankenhaus men blev erklæret 
død ved ankomsten. Han kunne ikke identificeres og 
blev anbragt i lighuset som lig nr. 1633.

 Nu rummer 
bygningerne ca. 25 forskellige læge- og 
sundhedsklinikker samt en del af ZfAM. 
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Vi blev modtaget under mindre dramatiske 
omstændigheder af professor og institutleder dr. Volker Harth og vores frelsende engel Marina Zettl, som 
havde styr på alt det praktiske, og vi fik en lille rundtur i nabolaget, medens vi ventede på de kaffetørstige. 

 

Da alle var samlet, gik vi til kantinen på Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie for at spise 
frokost. 

   
Trappeturen 24 m ned til bunden af St. Pauli-Elbtunnelen4
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 bygget 1907-1911 gav mulighed for at nyde den 
smukke arkitektur og se de store elevatorer, som vi benyttede på vej op. Tunnelen blev anlagt, da havnen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hafenkrankenhaus 
2 http://digital.zlb.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:kobv:109-opus-31583 
3 http://www.lokalhistorier.dk/Frederik_8/Del_2_Lighuset/ 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/St._Pauli-Elbtunnel 

Figur 1. Det gamle Hafenkrankenhaus 

Figur 2. Den gamle 
Elbtunnel 
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og værfterne på sydsiden efterhånden beskæftigede så mange, at færgetrafikken ved arbejdsskiftene 
blokerede havnen. Da tunnelen åbnede, var der en hidsig debat. Hvorfor skulle det være gratis for 
arbejdere at krydse Elben, når borgerskabet skulle betale? Man glemte bare, at arbejderne gik til fods, 
medens borgerskabet kørte i hestetrukket vogn eller i bil. Vi gik ikke under Elben, men nøjedes med at skue 
ind i de to 426 m lange rør. I forbindelse med en uddybning af havnen er der nu kun 1 m flodseng over 
rørene. For at forhindre at et slæbende anker skal rive hul, er der dog lavet nogle stålforstærkninger på 
ydersiden. 

Havnebus linje 62 bragte os til gengæld til den sydlige 
bred af Elben lidt nedstrøms til Bubendey-Ufer for at 
besøge Hamburg Hafen’s Nautische Zentrale 
(operationscenteret) fra 1992, hvorfra al skibstrafik, 
lodser og slæbebåde styres på det 74 km2 store 
havneområde.5 Havnen har 140 km veje, 304 km 
jernbanespor, som dagligt benyttes af 300 godstog,6 
godt 130 broer og 49 km kaj med 320 kajpladser, så 
der er lidt vedligeholdelsesarbejde at varetage. 
Havnen anløbes årligt af ca. 13.000 skibe, heraf 7600 
containerskibe, 1900 bulk og 200 passagerskibe. Det 
er Europas tredje største havn med hensyn til samlet 
godsmængde og næststørste containerterminal. 81 
containerkraner kan betjene 22 skibe på samme tid 

med en årlig omsætning på ca. 10 millioner TEU. Lufthavnen i Hamburg med 20 millioner passagerer årligt 
hører også under Hamburg Port Authority.7

Havnekaptajn Andreas Brummermann foredrog om havnens drift i et lokale bag selve 
operationsrummet men kun adskilt fra dette med en glasvæg, så vi kunne se medarbejderne sidde ved 
skærmene og følge alle fartøjers positioner på en storskærm på den ene væg. De oprettede i 2009 en 
nødcentral et sted længere inde mod byen, og da de skulle renovere den nuværende central i 2012-2014, 
tog de nødcentralen i brug, og oprettede så et nyt reservecenter på en tredje adresse, så de har gjort, hvad 
de kunne for at sikre sig mod terror, naturkatastrofer eller hvad der ellers vil kunne sætte dem ud af spillet. 
De kan skifte operationssted på en halv time.

 

8

Stormflod indtræffer jævnligt i Elben. I skrivende 
stund er der 4 m forskel mellem flod og ebbe i det 
foregående døgn. Der arbejdes stadig med at sikre 
byen mod stormflod. Nye bygninger langs floden 
placeres på pæle, og gamle forsynes med tykke 
jernskodder, som kan lukkes for vinduer og døre i 
stueetagen. 

 

Da de skulle have et nyt elektronisk system til 
håndtering af trafikken, rejste de rundt til andre havne 
men også til jernbaner og lufthavne. Håndtering af en 
logistikenhed er i princippet det samme, hvad enten 
det er et tog, et fly eller et skib. De skal ikke støde 
sammen, og der skal være plads til dem, og serviceapparatet klar til at modtage dem. De lyttede til andres 

                                                           
5 Til sammenligning kan nævnes, at de 20 største af Danmarks 64 erhvervshavne i dag har et samlet areal på 43 km2. 
http://www.danskehavne.dk/wp-content/uploads/2016/04/Havnepolitisk-redeg%C3%B8relse-2016.pdf s. 2. 
6 https://issuu.com/maritimedanmark/docs/maritimedanmark_12.16 side 34-35 
7 http://www.hamburg-port-authority.de/en/Seiten/Startseite.aspx 
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Lotsenhaus_Seemannsh%C3%B6ft 

Figur 3. Hamburg Hafen’s Nautische Zentrale 

Figur 4. Vandtætte skotter etableret foran stueetagens 
butiksvinduer 
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erfaringer, tog de gode med sig til deres system, og noterede de dårlige, så de kunne undgås. Og så fik de 
lavet noget nær det perfekte system, som holder styr på 75 havnelodser (de første tre officielle 
havnelodser blev ansat i 1858),9

I takt med at skibene bliver større og større, skal skibe over 330 m i længden eller 45 m i bredden have 
tilladelse til at sejle ind i Elben. De får en slot lige som fly i en lufthavn. Kommer de for tidligt må de vente, 
og kommer de for sent, må de afvente tildeling af en ny ledig slot. Problemet er, at med de store skibe, skal 
der være ensrettet trafik i dele af Elben, da de ellers dårligt kan passere hinanden i det smalle farvand. 
Dybden har også betydning, så sværvægtere med en dybgang over 12,8 m kan kun gå ind og ud ved 
højvande, og her er der en begrænsning på en ferskvandsdybgang på 15,1 m.

 37 aktive slæbebåde, heraf 25 helt moderne med 360 grader justerbare 
propeller, tidevand og ikke mindst de 13.000 besøgende skibe. Havnekaptajnen bestemmer antallet af 
bugserbåde afhængig af vind, strøm og skibets størrelse, så kaptajnen slipper for at skulle diskutere 
regningens størrelse med rederiet. 

10 Havnen har søgt om at få 
uddybet Elben med 2 m, men da det er et naturbeskyttet område, er det ikke så ligetil.11

Tyskland har megen skibstrafik men er ikke nogen stor søfartsnation. Der er således kun registreret ca. 
200 tyskflagede skibe med ca. 6500 tyske besætningsmedlemmer (bortset fra flodtrafikken). 

 

Vi skulle have været tilbage til ZfAM til en rundvisning, men eftersom havnekaptajnen havde oplyst os 
om en lidt speciel søfartsbegivenhed, nemlig at Queen Mary II ville ligge på tværs af havnen for at gå i 
Blohm & Voss’ store tørdok, blev middagen fremskyndet, og folk skulle også tjekke ind på deres respektive 
hoteller før denne. Middagen med enorme portioner mad på den portugisiske restaurant A Viana i et lille 
latinerkvarter mellem St. Pauli og Speicherstadt var fantastisk hyggelig. Naturligvis bidrog det gode selskab 
til den gode stemning, men det velvalgte sted bidrog så sandelig også. 

Allerede ved middagstid havde de første entusiaster taget opstilling med stativ og telelinse på de 
bedste pladser, for at få det perfekte billede af Queen Mary II på tværs i havneindløbet. Vi kom lidt for sent, 
for hun havde allerede stukket stævnen ind i dokken, men vi fik resten af manøvren, med flittige 
bugserbåde, kraner, lidt bakken og frem igen, slæbebåde trak porten til at lukke bag hende, så vandet 
kunne pumpes ud, og hun kunne få et ”lille” facelift til USD 132 mio.12

 

. Det vrimlede med mennesker. 

Figur 5. Queen Mary II på vej i dok var et tilløbsstykke 

Landungsbrücken havde været lukket af sikkerhedsmæssige grunde, for agterenden kom meget tæt på 
pontonbroerne, trosser kunne springe eller det hele løbe løbsk. 
 

                                                           
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Hafenlotsenbr%C3%BCderschaft_Hamburg 
10 http://www.hamburg-pilot.de/Hauptseite/Tasks/tasks.html 
11 http://maritimedanmark.dk/Print.asp?Id=30608 
12 http://maritimedanmark.dk/?Id=30967 
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Figur 6. Queen Mary II på vej i dok 

  
 

 
Lørdag formiddag var uden planlagt program. Vi spiste morgenmad hos 
en bager og gik ned til museumshavnen Oevelgönne og genså de herlige 
gamle skibe. 

Medens vi ventede på, at det blev tid til samling for at tage på 
havnerundfart, nød vi en fadøl i solen på Landungsbrücken. Der gik lidt 
ged i bookningen, fordi rederierne var noget trætte af nogle 
mellemhandlere, som vi havde booket hos hjemmefra i god tro, men det 
løste sig, og vi kom på en spændende tur i gamle og nye dele af havnen 
tæt på værfter, fragt- og krydstogtskibe. 

Figur 7. Museumhavnen Oevelgönne 

Figur 8. Fra havnerundfarten 
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Vi var således atter noget bagud i forhold til planen, men havde en god eftermiddag på Instituttet med dr. 
Martin Dirksen-Fischer, leder af Hamburg Port Health Center, som administrativt er en afdeling i Institut für 
Hygiene und Umwelt og dr. Marcus Oldenburg leder af ZfAM’s arbejdsgruppe for Schifffahrtsmedizin. 
 

 
Figur 9. Dr. Marcus Oldenburg fremviser instituttet 

Vi fik også lejlighed til at se laboratorierne på Instituttet, hvor der var nogle opstillinger til 
lungefunktionsmåling også under provokation med mistænkte stoffer, f.eks. epoxy. I sidstnævnte tilfælde 
skulle den undersøgte overnatte på et af byens hospitaler for at være overvåget. Om mandagen skulle de 
have eksamen for deltagerne i et genopfriskningskursus, så et lokale var klargjort til dette, hvilket ud over 
fantomer til genoplivning også omfattede småkager til kaffen. 

Hamburg er en gammel by, men de fokuserede på handel, så der var ikke brug for et universitet. Byen 
fik først et universitet i år 1900, fordi man kunne se det nyttige i at vide bare lidt mere på nogle områder. 
Det blev derfor meget brugerorienteret med fag som søfarts- og tropemedicin og international jura, 
medens humanistiske fag blev anset som værende det rene spild. Holdningen er ikke ændret meget, og de 
fjernøstlige markeder betyder så meget, at ”når de hoster i Kina, får Hamburg lungebetændelse”, som dr. 
Dirksen-Fischer udtrykte det. 

Den første havnelæge var professor Bernhard Nocht, der blev ansat i 
1892 umiddelbart efter at have spillet en stor rolle i udredningen af den 
store koleraepidemi. Havnen og lufthavnen har i dag ansat tre læger og syv 
inspektører, og lægetjenesten er en del af Institut für Hygiene und Umwelt. 
De arbejder sammen med Forschungsteam der Schifffahrtsmedizin om bl.a. 
det obligatoriske 40 timers efteruddannelseskursus for skibsofficerer i 
søfartsmedicin, som skal bestås mindst hvert femte år. De udgør et ud af ti 
steder i Tyskland, hvor dette udbydes, men de har en høj kvalitet, fordi 
lærerne er aktive forskere i modsætning til de andre steder. De har omtrent 
lige meget praktik og teori, medens man på Fanø har ca. 90% praktik og kun 
10% teori. På det danske hovedkursus, som ligger på den enkelte 
søfartsskole, er der dog 30% teoriundervisning. Den danske filosofi er, at 
navigatøren har Lægebog for Søfarende til opslag og ellers forbindelse med 
Radio Medical i Esbjerg.13

Pensum bliver løbende justeret efter hvilken slags problemer, som 
hyppigst efterspørges på RadioMedical i Cuxhaven. Dr. Oldenburgs statistik 
viste, at ombord er diagnosefordelingen 23% luftvejssygdomme, 16% uheld, 16% hudsygdomme, 14% 
muskel- og skeletsygdomme, 10% tandsygdomme, 9% mave-tarmsygdomme, 6% hovedsmerter, 6% 
øjensygdomme, 2% ørehalsnæse sygdomme, så nogen kommer med mere end en lidelse. 

 

Tyskland indførte som det første land i verden, at handelsskibe senest i september 2012 skulle være 
udstyret med AED’er, der kan transmittere EKG til TMAS i Cuxhaven.14

                                                           
13 

 

http://www.radiomedical.eu/ 

Figur 10. Albrecht Eduard Bernhard 
Nocht (1857-1945) 
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De tyske havnesundhedsmyndigheder satser på at inspicere 10% af de anløbende skibe, hvor stikprøven er 
udtaget intelligent forstået på den måde, at ”problembørn” får hyppigere besøg, og resten udvælges 
randomiseret.15

Der sker langt flere dødsfald ombord på krydstogtskibe end tidligere, fordi det er blevet moderne for 
terminale cancerpatienter at udleve en gammel drøm om et krydstogt. Det giver ekstra arbejde for havnens 
sundhedsafdeling, når de skal modtage skibe med lig ombord. 

 Vi fik forevist billeder af et skibs hospital, som var proppet med fyldte affaldssække og 
andre uhyrligheder. Havnens læger og inspektører indgår i det almindelige beredskab, som jævnligt har 
været sat på prøve. Oversvømmelserne i 1962, hvor digerne blev gennembrudt, og alt var forvirring, 11. 
september 2001, hvor der ikke skete noget i Europa, hvordan modtager man patienter med de smitsomme 
sygdomme SARS, Ebola eller Zika? og hvad gør man med alle de andre personer fra samme fly eller skib? 
Ved VM i fodbold i 2006 forlangte FIFA, at de af dem udpegede VIP skulle have første prioritet i tilfælde af 
terror eller katastrofe. Det nægtede man pure fra beredskabets side, hvilket kom noget på tværs af FIFAs 
selvforståelse. Men i alle tilfælde er sloganet, at planerne skal ligge klar, før katastrofen indtræder, og at 
det ikke hjælper at lave urealistiske planer – de skal være praktisk gennemførlige for at virke, hvilket 
afprøves gennem realistiske øvelser. 

I 2007 blev det tidligere certifikat på rottefrihed af WHO erstattet af et nyt hygiejnecertifikat (en slags 
hygiejnevisum) baseret på en grundig gennemgang af hele skibet hvert halve år. Forskellen fra tidligere er, 
at nu omfatter et tjek langt flere betydende ting for sundheden: drikkevand, swimmingpool, sauna, 
rengøring, kabys og pantry osv. Havnens sundhedsmyndigheder kan udstede enten et Ship Sanitation 
Control Exemption Certificate eller et Ship Sanitation Control Certificate mod betaling. Førstnævnte 
udstedes, når der ikke findes tegn på sundhedsskadelige forhold ombord, og på sidstnævnte anføres de 
ting, der skal udbedres enten øjeblikkeligt eller inden for en måned afhængigt af alvoren. Ca. 70% af 
skibene afleverer certifikaterne elektronisk før ankomst. 

Aarhus Havn har ikke ansat læger eller inspektører. Her er det agentens ansvar, at skibet har de 
nødvendige certifikater i opdateret stand og i modsat fald at bestille et firma til at gennemgå skibet og 
forny certifikatet. Forskellen skyldes, at ansvaret i Danmark ligger i Sundhedsstyrelsen og ikke i 
Søfartsstyrelsen. 

 

 
Figur 11. Duckdalben – International Seamen´s Club 

                                                                                                                                                                                                 
14 Oldenburg M. Risk of cardiovascular diseases in seafarers. International maritime health. 2014;65(2):53-7. 
15 Baur X, Oldenburg M, Husing UP. The Hamburg Port Health Center: history, organisation, activities. International 
maritime health. 2005;56:154-165. 
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Aftensmaden var bestilt på Duckdalben – International Seamen´s Club16 på den sydlige side af Elben. 
GPS’en ville have os gennem den gamle Elbtunnel, så der var et problem. Vores frelsende engel Marina 
brugte lang tid på at printe kort ud til de tre biler og markere ruten ad små veje over til sømandshjemmet, 
som i den grad var noget af en oplevelse. Souvenirs fra hele verden og ikke mindst et hængende loft skabt 
af redningskranse fra et utal af skibe skabte en hel speciel atmosfære. De har siden 2008 drevet en åben 
lægekonsultation hver mandag aften bemandet af havnens læger, hvor man tager sig af alt fra hårtab til 
hjemve.17

 

 Konsultationen er gratis, og hverken kaptajn eller rederi får kendskab til den. På første sal er der 
et bederum, hvor alle de største religioner har hver deres lille niche i det fælles rum: buddhisme, taoisme, 
jødedom, islam, romersk katolsk, græsk og russisk ortodoxe, hinduisme, luthersk protestantisk osv. Og selv 
om sømandshjemmet drives og finansieres af den protestantiske kirke, er de meget afslappet over for 
hensynet til den enkelte sømands religion, som er en privatsag. Biblioteket var reserveret til os, og vi fik 
serveret et lækkert aftensmåltid, så vi kunne køre hjem med en behagelig fyldt mave, og på en noget mere 
fredelig A7 end udturen. 

Tak til bestyrelsen og ikke mindst Torben Leth for et fantastisk arrangement – og tak til vore værter og de øvrige 
deltagere for en munter og lærerig tur. 

                                                           
16 https://duckdalben.de/#/page/contact/ 
17 http://www.hamburg.de/contentblob/3192106/data/download-pressemitteilung-duckdalben-2011.pdf 

https://duckdalben.de/#/page/contact/�
http://www.hamburg.de/contentblob/3192106/data/download-pressemitteilung-duckdalben-2011.pdf�

