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Krøyers Plads... fordi vi elsker byen
Der er stor interesse for de nye lejligheder på Krøyers Plads på Christianshavn, så derfor holder vi ekstraordinært åbent hus.
De enestående lejligheder har byens bedste beliggenhed, med udsigt til Nyhavn, Skuespilhuset og den smukke havnefront.

De lækre lejligheder har privat p-plads og egen altan eller terrasse til priser fra kr. 3.495.000,-.

Kom til åbent hus på søndag kl. 12-14 på Færgen Grønsund, og hør mere om de fantastiske lejligheder.

Vi ses på Strandgade 100.
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Af LASSE WAMSLER OG SVEN JOHANNESEN

S
HENZHEN – For fem år siden fik den 39-årige 
havnearbejder Shou nok. Sammen med sine kol-
leger på Shenzhen containerhavn så han år for år 
sin købekraft forringet af inflation og stigende 
leveomkostninger, mens det omkringliggende 
Perleflodsdelta boomede. I ti år steg hans løn 

ikke, og han fik ingen betaling for overarbejde.
»Der var for mange mellemmænd og bosser, der tog pen-

gene. Derfor strejkede vi,« siger Shou og slår ud med armene. 
Han læner sig tilbage på bænken, bjæffer et par kommandoer 
i en skrattende walkie talkie til sine kolleger nede på havne-
kajen, før han fægter med armene for at forklare, at havnen 
sidste år håndterede, hvad der svarer til flere end 22 millioner 
20-fodscontainere. 

Vi er på dækket på Eugen Maersk, et af verdens største 
containerskibe. I morges anløb det Shenzhen containerhavn, 
hvor det nu ligger til kaj. Dagen går på hæld, og projektørerne 
tændes. Foran os er en række enorme mørkeblå kraner med ki-
rurgisk præcision ved at fodre skibets lastrum med containere 
fra lastbiler, der kører frem langs skibet. Der går godt et minut, 
fra en container løftes af ladet på en lastbil, til den er sikkert 
placeret i lastrummet. Kranerne arbejder hurtigt og roligt på 
den mennesketomme havn. For 50 år siden ville det have taget 
hundredvis af havnearbejdere flere uger at flytte den samme 
mængde gods. Selv om havnen virker fuldt automatiseret, er 
det dog endnu mennesker, der styrer maskinerne. 

Da havnearbejderne i Shenzhen strejkede, overraskede det 
både havnens ledelse og de lokale myndigheder. Kinesiske me-
dier havde nemlig ofte portrætteret Shenzhen containerhavn 
som en mønsterarbejdsplads. Men den kinesiske arbejderklasse 
er i de senere år blevet mere selvbevidst, og som noget uhørt 
krævede havnearbejderne ikke kun bedre løn, men også retten 
til at danne uafhængige fagforeninger. Imens stod container-
kranerne stille.

Shenzhen er verdens fjerdestørste containerhavn og en 
hovedpulsåre i den globale handel. Et gigantisk antal vestlige 
forbrugsvarer og produkter har på et tidspunkt været gennem 
denne havn. En strejke her betyder tomme hylder i europæiske 
elektronikbutikker, eller at amerikanske bilfabrikker mangler 
kinesiske komponenter og må afbryde produktionen.

»Til sidst måtte ledelsen og myndighederne bøje sig for vores 
krav,« konstaterer Shou, mens han opmærksomt følger contai-
nerkranernes arbejde. 

I dag får havnearbejderne bedre timeløn og overarbejds-
betaling, hvis de arbejder mere end 22 dage om måneden. 
Lønstigningen har gjort det lettere for Shou at forsørge sin 
familie. Nu bor han med sin kone i et hus i nærheden, mens 
hans bedsteforældre passer deres sønner i Shous fødeby, fem 
timers kørsel inde i landet. 

Han ville også gerne have haft piger. Egentlig ville han også 
helst flytte tilbage til sin fødeby. Shenzhen er alt for dyr, men 
til gengæld er der arbejde.

»Kina er ikke ligesom Europa, hvor man får penge af staten, 
hvis man ikke har et job,« forklarer han. 

På Eugen Maersks kommandobro nitten etager over 
vandoverfladen har man for sigtbarhedens skyld slukket alt 
lys. Kun skibets mange skærme og radarer lyser op. Havnen 
er trafikeret, og skibet er enormt. Om to uger skal førstestyr-
mand Rajish Karoth dase på en mexicansk strand med en 
piña colada. Det forekommer langt væk nu. Han og skibsfører 
Søren Hoppe debatterer højlydt med den netop ankomne 
kinesiske lods, som skal hjælpe skibet sikkert ud.

Strømmen presser det tungt lastede skib ind mod kajen. 
Søren Hoppe og Rajish Karoth vil rekvirere havnens slæbe-
både til at hjælpe skibet ud fra kajen, indtil det kan starte sine 
motorer. Lodsen er overbevist om, at skibet kan komme ud 
ved egen kraft. En indædt diskussion på engelsk med skiftevis 
dansk og kinesisk accent runger i lokalet. Lodsen må give 
op. Efter flere forgæves forsøg på at få skibet sidelæns ud fra 
havnen kalder han efter assistance. Kort efter hiver tre små 
slæbebåde skibet ud fra kajen.

Fra broen sendes signal 14 etager ned til Hristo Kalinov i ma-
skinens kontrolrum. Her går den 29-årige bulgarer og drømmer 
om en dag at blive biavler hjemme i den bulgarske landsby, hvor 
han bor med sin kone og barn. Lige nu er han optaget af at fyre 
op under verdens største dieselmotor, som skal bringe skibet, der 
uden last vejer 60.000 ton, mod Europa. 

Der er varmt i maskinens computerfyldte kontrolrum. 
Aircon’en strejker, og der er først reservedele i næste havn i 
Malaysia. Hristo Kalinov overvåger skærmene og trykker på 
et par taster. Motoren brummer højere, mens skibets hastig-
hed langsomt øges, og vi glider ud i Det Sydkinesiske Havs 
gråsorte nat.

Kedeligt sømandsliv
»Ham lodsen var et fjols,« konstaterer kaptajn Søren Hoppe, da 
vi dagen efter spiser morgenmad i officersmessen ved et nydeligt 
dækket bord med hvid Mærsk-dug. Fra et billede på væggen ob-
serverer Dronningen og Prinsgemalen os spise rundstykker med 
ost og rullepølse, som vi skyller ned med sort kaffe i Mærsk-
krus. Den gråskæggede svendborgenser har været skibsfører på 
Eugen Maersk, siden det i 2008 blev søsat fra Lindøværftet. 

Over morgenmaden indskærper Søren Hoppe, at vi skal 
låse døren til kahytterne. En indisk styrmand har fået stjålet 
et beløb svarende til 6.000 kroner fra sit værelse. Tyveriet er et 
sjældent brud på den normaltilstand af tillid, hvor besætnin-
gen aldrig låser deres døre.

Skønt Eugen Maersk er et 397 meter langt og 56 meter bredt 
flydende bjerg af stål, der transporterer en last af værdi som et 
afrikansk lands BNP, bliver skibet på denne tur betjent af kun 
23 besætningsmedlemmer. De stammer fra hele verden. Engang 
havde danske skibe fuld dansk besætning, men det er for længst 
blevet for dyrt for rederierne, der i den internationale konkur-
rences navn har udflaget tusindvis af job til lavtlønslande.

Eugen Maersk sejles på denne tur af søfolk fra Brasilien, 
Ukraine, Danmark, Færøerne, Bulgarien, Indien og 
Filippinerne. Den største gruppe består af filippinske skibsassi-
stenter, der tager sig af det mest fysisk krævende arbejde såsom 
rengøring, rustarbejde og udkig. Filippinerne har de længste 
arbejdsdage og er på havet i længst tid. 

30-årige Francis Neil Dosdos arbejder 11 timer om dagen, syv 
dage om ugen i det halve år, han er til havs. Derefter har han 
halvanden måneds ferie, inden han igen skal ud i seks måneder. 
De fleste filippinere forsøger at få arbejdet så mange timer som 

muligt, når de er ude, forklarer han i sin sparsomt indrettede 
kahyt, som lyses op af skæret fra en bærbar computer. Han er 
ved at sige godnat til sin seksårige datter på Facebook.

»Det er vigtigt at kunne kommunikere med sin familie. Jeg 
er her på grund af dem, for at kunne forsørge dem,« siger han 
med øjnene rettet mod skærmen.

Selv om filippinske skibsassistenter er de lavestlønnede på 
Eugen Maersk, tjener de bedre end derhjemme. Havde han 
råd, ville Francis Neil Dosdos helst arbejde tættere på familien. 

»Man arbejder hele dagen, så går man i sin kahyt og kom-
munikerer med familien over nettet, og så ser man nogle film. 
Sømandslivet er kedeligt, men det er vores erhverv, så vi har 
ikke noget valg,« siger Francis Neil Dosdos. 

Han er i samme situation som mange af sine landsmænd, 
der efterlader familien hjemme for at arbejde som sømænd 
eller au pair på fremmede arbejdsmarkeder. Omkring 250.000 
filippinere gør tjeneste i den internationale handelsflåde. Det 
gør landet til verdens største leverandør af søfolk til en maritim 
industri, hvor danske skibe for længst har opgivet kun at hyre 
danskere.

Uanset nationalitet mødes besætningen i skibets messer – eller 
spisestuer – til morgenmad, frokost, aftensmad og ikke mindst 
kaffepauserne, der holdes præcis klokken 10 og 15. Oftest 
indtager skibshierarkiets øverste lag deres måltider i officersmes-
sen, mens filippinerne og de maskinmestre og kadetter, der 
har vagt og derfor er i arbejdstøj, spiser i den cafeteria-lignende 
duty-messe. Her er borde og stole svøbt i plastic, som beskytter 
mod snavs fra søfolkenes rust- og olieindsmurte kedeldragter. 
I en tilværelse, hvor dagene ligner hinanden, danner messerne 
ramme om hverdagens udsving og højdepunkter.

Den danske kok – eller hovmester – Michael Jensen er hjem-
mevant i skibets kabys, hvor han lige nu laver gulerodssalat 
til frokosten. Han har været på Eugen Maersk i snart fem år. 
Sammen med en filippinsk assistent står han for at holde be-
sætningen mæt. I dag sker det med salatbuffet, svinekoteletter, 
pasta med kødsovs og filippinsk mongosuppe. Det er ikke altid 
lige let at tilfredsstille syv nationaliteter.

»En god mørbradbøf skaber altid glæde. Og så er det jo uni-
verselt, at alle kan lide søde sager, så det er altid godt med kage 
til kaffen,« siger Michael Jensen. Når han hver tredje måned 
har orlov, bor han med sin kone i Filippinerne, mens gryder og 
pander overtages af Michaels faste afløser, der bor i Brasilien.

»Selv om vi er udlandsdanskere, kan vi godt lide dansk mad 
alligevel,« siger Michael Jensen, inden han smelter en klump 
smør på en pande. Gennem sine 20 år i Mærsk har han set 
arbejdskulturen ændre sig.

»I dag er der meget fokus på sikkerhed og sundhed og den 
slags. Sådan var det ikke i gamle dage, hvor det lige så meget 
handlede om at have det sjovt. Vi har det stadigvæk sjovt, men 
bare på en anden måde.«

Den årlige julefrokost er dog ikke helt det samme efter 
alkoholforbuddets indførelse. I det hele taget er livet til søs 
med årene blevet stadig mere skemalagt og bureaukratisk. 
Skibsføreren bruger med egne ord 90 procent af sin tid på at be-
svare e-mails og ordne fragtpapirer fra kontoret, mens maskin-
mestrene overvåger skibsmotoren fra computere, der konstant 
fodres med information fra tusindvis af sensorer placeret på det 
enorme maskineri. Arbejdsgangene på skibet er nøje skema-
lagte. Sommetider brokker søfolkene sig over, at de skal udfylde 
skemaer om at udfylde skemaer.

»At sejle på de her skibe er som at køre bus. Det er en fast kø-
replan. Det tager seks uger fra vi starter i Sydkorea, til vi ender i 
Polen. Og så er det tilbage igen,« konstaterer Michael Jensen.

Følger man skibets ræling fra stævnen og hele vejen rundt 

på skibets rødmalede dæk, tilbagelægger man en lille kilome-
ter. På gåturen har man på sin ene side række efter række af 
containerstabler. På sin anden side kan man se flyvefisk flekse 
i bølgerne i det subtropiske Sydkinesiske Hav. Himlen er ly-
segrå, og luften er våd og saltmættet. Varmen er svedpiblende 
tung – særlig for de filippinske skibsassistenter, som iklædt 
mørkeblå kedeldragter og hvide sikkerhedshjelme spuler rust 
og olie af dækket. Som skibet pløjer sig gennem bølgerne uden 
at efterlade sig andet end et skummende oprørt kølvand bag 
sig, kan man næsten tro, at skibsfarten ingen fysiske aftryk 
sætter på verden.

Tung forurening
Men skønt Eugen Maersk er blandt de nyeste og mest energi-
effektive containerskibe, forbrænder det cirka 200 ton bunker-
fuel i døgnet, når det er til havs. Næst efter den amerikanske 
flåde er Mærsk verdens største forbruger af bunkerfuel, som er 
den tyktflydende masse, der er tilbage, når benzin og diesel er 
raffineret ud af olien.

Mens vi spejder ud i horisonten fra stævnen på Eugen 
Maersk, taler vi om, at der i nogle af de 13.000 containere kan 
være Polens halvårlige forbrug af Apple-produkter, Egyptens 
behov for engangslightere eller frosne rejer til hundredtusindvis 
af wok-retter. Og at transporten af varerne har sin miljømæssige 
pris. Hvis kommandobroen er hjernen på Eugen Maersk, ma-
skinrummet hjertet og messen hendes mave, så må den enorme 
skorsten med den syvtakkede stjerne være hendes endetarm, der 
udspyer giftige luftarter.

Et containerskib er dybest set et flydende kraftværk, der ar-
bejder 24 timer i døgnet de fleste af årets dage. Sammen med 
tusindvis af andre skibe i konstant bevægelse sætter de et sort 
aftryk på klodens klima og miljø. Mens kraftværker på land-
jorden ofte er reguleret af miljølovgivning, er der ingen regler 
for afbrænding af bunkerfuel på åbent hav. Skibstransport er 
en af de mindst CO2-udledende transportformer per ton per 
kilometer. Men fordi den globale økonomi er baseret på, at 
varer produceres i andre verdensdele, end de forbruges, er der 

skabt en maritim sektor, der udleder dobbelt så meget CO2 
som den globale flytrafik.

For at gøre klimaregnskabet værre udleder skibsfarten store 
mængder sodpartikler, der ikke bare forsvinder, men snavser 
polernes ismasser, der derfor absorberer mere sollys. Det ac-
celererer afsmeltningen af is og forstærker dermed den globale 
opvarmning. Samtidig medfører afbrændingen af bunkerfuel 
langt mere svovlforurening end eksempelvis lastbilers udstød-
ning. Skibsfartens luftforurening vurderes til hvert år at være 
skyld i mange for tidlige dødsfald i Europa og en udgift til 
helbredsskader på mange milliarder kroner.

Maersk Line er verdens største containerrederi, hvis skibe 
transporterer hver 6. af de 17 millioner kasser, der konstant 
cirkulerer kloden rundt med varer. I disse år er rederierne ud-
fordret af lave fragtrater. Man har for mange skibe til for lidt 
fragt – et problem, der kun vil blive større, når Mærsk snart 
søsætter en række nye kæmpeskibe. Til gengæld oplever virk-
somheden fremgang i fragten af kølecontainere, der i praksis 
er enorme frysere fyldt med fisk, kød eller grønsager.  

Massiv udflytning
En enkelt kølecontainer med tun kan være mere end 40 mil-
lioner kroner værd, og det er derfor fatalt, hvis strømmen svig-
ter, og temperaturen stiger. Af samme grund må den færøske 
elektriker Andreas Vathamar to gange dagligt vandre en runde 
på den del af dækket, hvor kølecontainerne er stakket. Her 
tjekker han de minimum 400 kølecontainere, som skibet har 
om bord. Modsat almindelige containere er de malet hvide, 
så de reflekterer tropesolens stråler og altså absorberer så lidt 
varme som muligt. Er der problemer, bliver de straks ordnet 
ved hjælp af et omfattende reservedelslager. 

Den høje gråhårede elektriker arbejdede i mange år på 
Færøerne, før han i en relativ sen alder stak til havs. Samtidig 
flyttede Andreas Vathamar bopælen fra Færøerne til Odense. I 
en periode var han igen på land og arbejdede på Lindø-værftet, 
hvor Eugen Maersk er bygget. Efter mange års økonomiske 
problemer valgte Mærsk i 2012 at lukke værftet. De tusindvis 
af fyringer var ikke blot et traume for lokalområdet. De var 
også et symptom på rigets tilstand, mener Andreas Vathamar.

»Det er en katastrofe, at industriproduktionen flytter ud. 
Vi er alt for hurtige til bare at sende job ud af landet til Kina, 
Indien og Italien. Det er sørgeligt, så meget der flytter. Jeg har 
svært ved at forstå det. Man burde holde liv i industrien, lige-
som franskmændene og tyskerne gør. Vi importerer tusindvis 
af flygtninge og eksporterer vores produktionsjob,« siger han.

Ikke kun skibsproduktionen er flyttet ud af Danmark. Før i 
tiden var en stor del af skibets last pakket i containere produ-
ceret i Danmark. Det sluttede, da Mærsk flyttede sin fabrik til 
Kinas Perleflodsdelta. Selv skibets Wittenborg-kaffeautomater 
bliver ikke længere lavet i Danmark, efter at produktionen for 
tre år siden flyttede til Italien.

Sideløbende med de seneste års udflytning af danske industri-
job er også mange danske søfolk blevet erstattet med udlændin-
ge. Men måske er det ved at vende. Ligesom kinesiske arbejdere 
som Shou i Shenzhen havn er også de laveste kaster i den globale 
transportflåde begyndt at stille krav til løn- og arbejdsforhold. 
Indere, filippinere og kinesere er begyndt at komme i fagfor-
eninger. Det var uhørt for ti år siden. Filippinske elektrikeres 
fagforeninger er begyndt at boykotte rederier, hvis de finder 
forholdene for ringe, forklarer Andreas Vathamar.

»Det er bare et spørgsmål om tid før indere, filippinere, 
bulgarere, kinesere, japanere og ukrainere kommer op på vores 
lønniveau. Derfor må vi på et tidspunkt få flere danskere i 
besætningen igen.«

Transport. Verdens forbrug fragtes på havet af containerskibe i konstant cirkulation. Weekendavisen går om bord i et sejlende stykke verdensøkonomi.

Flydende kraftværk
Containerindustri 

En undselig stålkasse har revolutioneret den globale 
arbejdsdeling og dermed den økonomiske verdensorden. 
I disse uger rejser Weekendavisen med containere fra Kinas 
enorme industriområde over havet til bystaten Singapore, 
hvis velstand i mange år har baseret sig på de anonyme 
bokse. Rejsen ender på Lolland-Falster hvor tolderne 
kæmper tappert for at kontrollere containernes indhold.


