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Nyt grønt brændstof
(Næsten) færdigt arbejde!
Erhvervshavnene vigtigere end nogensinde før
Dania Connect har udviklet CO2-beregner
27-årig direktør efter generationsskifte

Ny redningsstation på Aarhus havn
Foto: Jan Kejser
Aarhus Havn har i samarbejde med fire af havnens virksomheder og havnearbejderne etableret en redningsstation, der skal imødekomme en eventuel
ulykke i et lastrum på et skib.
Redningsstationen er etableret i en ekstra høj 20 fods container, der gør det
muligt for en truck at køre ind i containeren og hente et såkaldt redningsbur, der
efterfølgende kan sænkes ned i et lastrum på et skib med en af havnens kraner.
Det er Aarhus Havn, der i samarbejde med ALC, Danish Stevedore, Jutlandia
Terminal og Schultz shipping, så behovet for at få etableret en redningsstation,
der kan være til hjælp ved en eventuel ulykke i et lastrum. I forvejen har der på
havnen været afhold adskillige redningsøvelser sammen med Brandvæsenet i
forhold til at redde folk i højderne – fx kranførere. Men der manglede ligesom
noget, og derfor tog man initiativ til den nye redningsstation ultimo 2019.
Udover redningsburet er der blandt andet hjelme, seler, førstehjælpskasse og
ildslukker inde i containeren, der har åbning i begge ender for at gøre adgangsforholdene så optimale som muligt.
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En anderledes oplevelse
på dynamisk havn
Af Thomas Haber Borch
At tiltræde et nyt job midt i en corona-pandemi
er på mange måder en anderledes oplevelse.
Jeg havde et brændende ønske om at mødes
med alle mine kommende kollegaer den første
dag, men da jeg tiltrådte som havnedirektør
foreskrev reglerne maksimum 10 personer. Det
fik vi løst på anden vis, og jeg har siden mødt
en lang række dynamiske, dedikerede og dybt
engagerede medarbejdere hos Aarhus Havn.
Jeg har naturligvis en ambition om at sætte
mit positive præg på Aarhus Havns forretningsmæssige udvikling. Men coronakrisen har
også sat sine spor på omsætningen, og derfor
måtte jeg som noget af det første i mit nye job
stå på mål for en nedgang i godsomsætningen.
Det får vi også løst - men måske blot ikke i år.
Til gengæld er jeg fuldstændig fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden. Jeg har nemlig mødt
både kunder og politikere, der vil Aarhus Havn i
så høj grad, at fremtiden synes lys.

Flere store kunder har tilkendegivet over for
mig, at de er parate med yderligere investeringer og konsolidering i Aarhus. Og der er vel
at mærke tale om investeringer på trecifrede
millionbeløb og efterspørgsel på store arealer.
Jeg glæder mig over deres dynamiske tilgang
og deres optimisme – og så er det selvfølgelig
dybt tilfredsstillende at opleve, at de – uden
undtagelser – bakker op og viser interesse for
den kommende – og helt nødvendige - udvidelse med Yderhavnen.
Det er dejligt og glædeligt. Men der er et
”men”. Og det handler om, at de selvsamme
investeringslystne og meget positive kunder
også lader forstå, at hvis de skal investere
yderligere på havnen i Aarhus, så skal de
være sikre på, at de ikke bliver klemt af byen
i fremtiden. Med andre ord stiller de krav om,
at erhvervshavnen fortsat er til erhverv, og at
bymæssige aktiviteter ikke trænger sig yderligere på. Erfaringer viser jo, at selv om havnen
var her først, så kan der lynhurtigt opstå klager
over havnens udseende, lyde og lugte.

Lad os derfor – som minimum – fastholde
den nuværende fysiske afstand mellem by og
erhvervshavn, så virksomhederne på havnen
fortsat har tillid til, at de har en fremtid i
Aarhus.
Men også i forhold til dette er jeg fortrøstningsfuld. Jeg har nemlig mødt en lang række
af byrådets politikere, som på borgernes vegne
er de egentlige ejere af Aarhus Havn. Og det
har været særdeles positivt at opleve, at disse
politikere har en dynamisk og visionær tilgang
til havnens udvikling, og at de dermed tager
deres ejerskab seriøst.
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Nyt grønt brændstof
Tekst: Lars Mandal / Foto: Jan Kejser
Solen stråler nærmest om kap med de glade
smil hos de to mænd bag en længe ventet
grøn transportnyhed på Aarhus Havn. Fra
juni i år har det været muligt at tanke en ny
miljøvenlig dieselvariant på havnen. Det er
Truckstop på Vandvejen sammen med DCC
Energi, der har lanceret en ny miljøvenlig
dieselvariant, Shell GTL.
GLT står for Gas-To-Liquids, og det er et
flydende brændstof til dieseldrevne motorer
fremstillet af naturgas i stedet for råolie.
Produktet brænder renere end råoliebaseret diesel, og brændstoffet udleder derfor
væsentlig færre skadelige stoffer.
Shell GTL Fuel bruges på samme måde som
almindelig diesel. Vognmanden kan uden
problemer tanke diesel den ene gang og
GTL den næste, og produktet kan bruges på
hvilken som helst lastbil eller bus.
”Produktet er unikt, og vi er de eneste i
Danmark, der udbyder det miljøvenlige
brændstof, og vi er de første, der gør det
tilgængeligt for alle. GTL har været kendt
i nogle år i lukkede kredsløb hos nogle af
vores store kunder, men udviklingen inden
for de seneste tre-fire år har gjort det muligt at sende det ud i det åbne kommercielle
marked, ” siger Søren Møller Maretti fra DCC
Energi, der driver Shell tankstationerne i
Danmark. Han er glad for, at DCC Energi på
denne måde kan være med til at skubbe på
en grøn og mere bæredygtig udvikling i den
belastningstunge transportbranche.
Samme begejstring giver Michael Clausen
fra Truckstop på havnen i Aarhus udtryk for.
”Jo mere fokus vi kan være med til at sætte
på grønt og miljørigtigt brændstof, jo bedre.
Vi er tilfredse med, at vi sammen med Shell
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kan tilbyde dette nye produkt. Her fra vores
position på det, jeg kalder den rigtige side
af Aarhus Havn, regner vi med, at de mange
busser, der dagligt bruger Molslinjen, vil
overveje at tanke GTL hos os, når færgerne
flytter til det nye anlæg i efteråret. Vi er
stolte over, at vi med dette produkt kan yde
et bidrag til en mere grøn profil, og mange
vognmænd fortæller, at det er vigtigt,
at produktet kan anvendes direkte i den
eksisterende vognpark uden meromkostninger for den hårdt pressede branche, ” siger
Michael Clausen.
GTL brænder renere og er derfor et mere
miljøvenligt brændstof, som reducerer den
belastning, transportsektoren står for.
Produktet har tidligere været tilbudt
storkunder på deres egne tankanlæg, men
nu rykker produktet ud i offentligheden
med den nye stander på havnen i Aarhus.
Samtidig er det tilgængeligt i Vordingborg
og Silkeborg, og senere følger tilsvarende
anlæg i København, Vejle og Odense.,
Produktet er blandt andet testet i et samarbejde med Arla, der har skiftet til GTL på
60 lastbiler. ”Vores biler kører ofte, hvor der
er mange mennesker og tæt trafik. Vi kan
se en markant reduktion i partikeludledningen, ” fortæller Peter Engelbrektsen, der er
Senior Category Manager hos Arla.

Fakta GTL
Grundprocessen i fremstilling af GTL er
den såkaldte Fischer-Tropsch syntese,
men Shell har videreudviklet processen til
fremstilling af GTL og taget patent på den
avancerede teknologi.
Brændstoffet forurener væsentligt mindre
end almindelig diesel. Shell GTL består
hovedsageligt af normal- og ISO paraffiner. Det adskiller sig særligt fra almindelig
diesel ved at have et meget højt cetantal
og ved praktisk taget at være fri for svovl,
aromater og olefiner. Disse unikke egenskaber giver en mere effektiv forbrænding
og dermed udledes færre skadelige stoffer
i forhold til almindelig diesel.
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(Næsten) færdigt arbejde!
Foto: Jan Kejser
Mens augustvarmen var rullet ind over landet,
rullede de helt store maskiner og de sejeste
asfaltarbejdere ud på Østhavnsvej og lagde et
tykt, sort og skinnende lag asfalt på den snart
færdige og opgraderede vej på Østhavnen.
Med en faglig term hedder det et slidlag, men
måske kunne man opgradere betegnelsen til et
massivt køre-tæppe?
Arbejdet med at opgradere Østhavnsvej har
stået på i cirka et år. Motivet har været at
skabe plads til det stadig stigende antal lastbiler, der kører frem og tilbage på havnen, og
ikke mindst til de 1,3 mio. personbiler, der skal
køre ad Østhavnsvej, når de skal til
og fra Molslinjens nye færgeterminal helt ude på den yderste del af
Østhavnen.
Parametre som sikkerhed og effektivitet har været i fokus, da Aarhus
Havn planlagde opgraderingen af
vejen. Sikkerhed forstået således,
at personbiler og lastbiler skal kunne
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færdes side om side, og trafikken samtidig skal
afvikles så effektivt som muligt, så der ikke
opstår unødig kødannelse i forbindelse med
færgetræk.
Svaret på de udfordringer er fundet gennem
trafikanalyser, der er foretaget af COWI, som
relativt hurtigt tegnede skitserne til en vej med
to spor i hver retning og med fem nye lyskryds,
der er reguleret med intelligent trafikstyring.
Undervejs har vejens brugere, som også er
Aarhus Havns kunder, været involveret i
projektet ved adskillige møder, hvor der har
været mulighed for at komme med kommentarer og forslag til ændringer. Østhavnsvej i
sin fremtidige form vil derfor fremstå som et
fælles projekt, der er skabt af brugerne
og Aarhus Havn i samarbejde.
Selv om intet kun er sort eller hvidt,
kunne det godt se sådan ud, når man
er tæt på at være færdig med et
betydeligt vejarbejde. I hvert fald blev
arbejdet med den sorte asfalt afløst

af opstribning med kridhvid maling, der i løbet
af nogle dage tegnede Østhavnsvej op, så selv
lægmand kunne se logikken i, hvordan man
fremover finder den rigtige vejbane og bås.
Men ingen vej uden vejviser – skiltningen er
bogstaveligt talt prikken over i´et i sådan et
projekt. Og skiltningen er på vej i skrivende
stund.

Opgraderingen af Østhavnsvej er ved at
være færdig – forventet medio september.
Arbejdet har krævet mange timers indsats
både ved skriveborde, men ikke mindst ude
langs vejen. Og det hele er foregået, mens
både lastbiler og personbiler hver eneste
dag skulle frem og tilbage på Østhavnen. Det har været udfordrende for både
vejarbejderne, lastbilchauffører, bilister
og cyklister. Men forhåbentlig er disse
udfordringer glemt, når trafikken flyder, og
når Aarhus Havn om kort tid kan melde…
færdigt arbejde!
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Together we make things happen

VEJNING, KONTROL OG INSPEKTION

www.samskip.com

Together we make things happen

TIL SALG
124m2 kontor og
lager incl. brovægt
på Aarhus Havn
Kontakt EDC
tlf. 87 30 99 30

✔ Kalibreret brovejning og vægtattest
✔ Dokumentation af VGM vægten af
containere

✔ Inspektion af surring af vare i
forbindelse med afskibning

✔ Inspektion og prøvetagning

✔ Bunker survey, draft survey,
marine survey

✔ Skadesinspektion af vare ved
ankomst

✔ Tank opmåling / ullage af flydende
vare

✔ On-/off-hire inspektion af skibe

✔ Tally kontrol

En del af Baltic Control® Group
Kontakt os og hør mere
Multivej 12
Tlf: 86 13 37 66
8000 Aarhus C
info@vejebro.dk
www.vejebro.dk
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Erhvervshavnene vigtigere end nogensinde før
”...hvis verden skal være mere bæredygtig,

Foto: Finn Byrum Luftfotos

skal mere gods transporteres med

”Havnene, som aktive erhvervshavne, det
er i det store hele slut”. Sådan afslutter
Henrik Harnow, der er direktør ved Museum
Sønderjylland en udsendelse om dansk
transporthistorie på DR2.

skib,”...

Det fik sekretariatschef hos Danske Shipping- og Havnevirksomheder Jakob Svane til
tasterne. Og på LinkedIn fremhævede han
blandt andet de hundredetusindvis af container, der hvert år passerer gennem Aarhus
Havn. Han understregede desuden, at der
i Danmark er mindst 40 fuldt ud aktive og
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vækstende erhvervshavne, der er fyldt med
virksomheder, beskæftigelse og aktivitet.
”Bevares, det ser måske ud af mindre end
dengang arbejdet foregik med håndkraft
og hestevogne. Men det fylder meget mere
i dag. Og det skal vi være glade for. Ikke
mindst er det godt for vores velstand,” lød
det fra Jakob Svane.
Derpå replicerede Henrik Harnow, at ”der
naturligvis fortsat er masser af erhvervsaktiviteter knyttet til danske havne”, og
præciserede, at han i udsendelsen talte om,
at de gamle bynære havneområder stort set
er afviklet i den kendte form, og at en række

mindre til mellemstore provinshavne har
meget begrænset aktivitet, men de gamle,
bredspektrede havne, som de var kendt af
alle, er afviklet i dag.
Aarhus Havns kundechef Nicolai Krøyer
fulgte med stor opmærksomhed dialogen
på LinkedIn og påpeger, at havnen i Aarhus
stadig er meget bredspektret og kan tilbyde
næsten en hvilken som helst form for godshåndtering.
”Men på ét område vil jeg give Henrik
Harnow ret. Han ser nemlig konturerne af
den strukturudvikling, der er i gang hen

imod færre men større havne i Danmark. Til
gengæld vil jeg påstå, at erhvervshavnene
i Danmark er vigtigere end nogensinde før
- blandt andet fordi søtransport i mange
tilfælde er både mere effektivt og konkurrencedygtigt og ikke mindst den mest
bæredygtige transportform. Så hvis verden
skal være mere bæredygtig, skal mere gods
transporteres med skib,” fastslår Nicolai
Krøyer.

infrastruktur er et konkurrenceparameter
for eksportvirksomhederne, der bidrager
væsentligt og positivt til både beskæftigelsen og handelsbalancen.
”Og måske vil det også være relevant at
nævne, at havneaktiviteterne i Aarhus alene
skaber ca. 10.000 danske arbejdspladser
og en årlig værditilvækst på 6 mia. kroner,”
siger Nicolai Krøyer.

Han peger desuden på, at Aarhus Havn er
helt essentiel for regionens store eksportvirksomheder, der har behov for at sende
deres varer ud på verdensmarkedet. Effektiv
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Sorg og ensomhed på Mellemarmen
Operaen var udviklet til at håndtere
coronatidens mange restriktioner.
Således sad publikum i hver sin boks og
kiggede ned på forestillingen,...

Fem blide sommeraftener i august kunne
publikum vandre ud for enden af Mellem
armen og opleve, hvordan et kvindeliv kan
blive fyldt med sorg og dyb ensomhed, efter
hun er blevet forladt af sin mand.
Den Jyske Opera havde valgt at opføre ekko
kammeroperaen I GÅR OG I MORGEN i et
pakhus på Mellemarmen. En innovativ scene
var placeret i gulvhøjde i pakhuset, mens
publikum var placeret på et stillads i tre etager, hvorfra man kunne se ned i lejligheden,
der bar tydeligt præg af 1970´erne. Mælken
var i flasker, teaktræsmøbler fyldte hjemmet,
og badeværelsets grønne fliser matchede det
øvrige inventar i orange og brunt.
”Jeg venter på, at nogen venter på mig”, lød
det fra en af de fem kvinder, der i sang og
tale gav stemme til kvinden, der måtte gennemleve en livskrise, fordi hun havde mistet
sit livs kærlighed.
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Operaen var udviklet til at håndtere corona
tidens mange restriktioner. Således sad
publikum i hver sin boks og kiggede ned på
forestillingen, mens smukke toner af komponisten Robert Schumann gav god lyd i det
store pakhus.
Aarhus havn har tidligere lagt areal til
skuespil. I 2017 opførte Aarhus Teater
forestillingen FRAGT på Danmarks største
erhvervshavn og forvandlede hverdagen
til poesi, industrikulturen til scenografi og
bølgeslagene til et råbekor, der akkompagnerede fortællingen om havnens aktiviteter.
Forestillingen var en del af Aarhus 2017
Europæisk Kulturhovedstad.
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Dania Connect har udviklet
CO2-beregner
12

Med få indtastninger og et enkelt klik,
kan Frank Kruse-Jensen på få sekunder
påvise den store forskel, der er ved at
transportere godset med skib og med
lastbil.

enkelt klik,” siger Frank Kruse-Jensen, der
bruger ca. 10 pct. af sin arbejdstid på at øge
bæredygtigheden i både sin egen virksomhed
og i transportbranchen generelt.
Han fortæller, at motivet for at udvikle
beregneren har været at få indkøberne til
dels at interessere sig for bæredygtighed og
dels at gøre det let for dem, når de er i gang
med at placere en ordre hos en leverandør og
varerne efterfølgende skal fragtes fra A til B.
Og hvad vil en indkøber, så opleve, hvis han
eller hun fx skal flytte varer fra Hamburg til
Brabrand i Aarhus?
Med få indtastninger og et enkelt klik, kan
Frank Kruse-Jensen på få sekunder påvise
den store forskel, der er ved at transportere
godset med skib og med lastbil.

Foto: www.koldby.com
Man kan sidde ved et skrivebord og gisne
om, hvad der mon er mest bæredygtigt? At
sende 100 containere med skib fra Hamburg
til Aarhus eller køre dem på en lastbil ad
motorvejen fra Hamburg til Aarhus?
Hos Dania Connect handler bæredygtighed
hverken om tro eller om gisninger. Her handler det om at gøre noget konkret for miljøet
og for klimaet - og handlinger må gerne være
baseret på fakta. Med det udgangspunkt har
man udviklet en CO2-beregner, som om kort
tid vil blive gjort tilgængelig for virksomhedens kunder - og alle andre - på Dania Connects hjemmeside.

Frank Kruse-Jensen, der er direktør og medejer af Dania Connect, fortæller, at kunder –
og andre – fremover blot skal indtaste hvilken
havn, de ønsker containeren skal hentes i, og
til hvilken destination den skal køres samt
det ønskede antal containere. Derefter sker
der en automatisk beregning af CO2-forbruget ved den pågældende transport – og man
kan således beregne fra flere havne for at
finde den mest bæredygtige transportform.
”I vores nye beregner kan man tage udgangspunkt i transport fra alle byer i Jylland
og på Fyn og frem til en given havn – eller
omvendt. Og det er ganske enkelt at finde
frem til det mest bæredygtige transportvej, idet CO2-forbruget fremkommer ved et

”100 containere med skib fra Hamborg til
Aarhus havn og videre til Brabrand koster
18,51 tons CO2, mens de samme 100 containere ville koste 32 tons CO2, hvis de blev kørt
fra Hamborg til Brabrand med lastbil”.
Man kan se på Frank Kruse-Jensen, at det
er vanskeligt for ham at forstå, hvis nogen
vælger at belaste miljøet med næsten den
dobbelt mængde CO2 af, hvad der rent faktisk
er nødvendigt. Men foreløbig lader vi bare
tallene tale for sig selv.
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5000 lystfiskere på havneområdet

”Jeg mærker tydeligt resultatet.
Først låner de fiskestang og andet
udstyr, prøver det, og så kommer de
efterfølgende og køber deres eget sæt.
Fiskeriet fanger dem, og giver dem nye
værdier i livet.”

Foto: Jette Christiansen
To lystfiskere står på fiskeplatformen, som
rækker et par meter ud over molen ved
Østhavnsvej på Aarhus havn. Snøren er en
sidste gang kastet ud for denne morgens
fisketur. Udbyttet er nogle lækre makreller,
en smuk solopgang og en hyggelig snak.

”På en enkelt dag kan der være 500 lystfiskere ude på de områder,” tilføjer Arne Bager.

De to herrer er inkarnerede lystfiskere.
Den ene er Arne Bager, som er formand for
Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF, der er
en sammenslutning af lystfiskerforeninger i
Aarhus. Den anden er Claus Hingeberg, som
er indehaver af lystfiskerbutikken Aarhus
Fishing Gear.

Han mener, det er svært at sige præcis hvor
mange, der nyder godt af fiskeriet på havnen, men hans bud er ca. 5.000. Alene i de
foreninger, som er med i sammenslutningen,
er man tæt på tusind medlemmer, mens
Facebook-gruppen Fiskeri på Aarhus Havn
lige har rundet 5.000 medlemmer.

De to fisker ofte langs Østhavnen, der er en
del af Danmarks største erhvervshavn. Her
er der gode muligheder for fangst, og det
har rigtig mange andre fiskeglade århusianere også opdaget.

”Mange af dem fisker her hver eneste dag,
året rundt. Aldersmæssigt er de fra 5 til 95
år,” siger Arne Bager, der selv er 70, mens
Claus Hingeberg er 43.

”På en god morgen kan der nemt være 100
lystfiskere på denne strækning. I dag er her
ikke så mange, men det er bare, fordi her er
pålandsvind,” siger Claus Hingeberg.
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På havnearealerne og på Aarhus Ø er der i
alt 3,5 km kaj og mole, hvor det er tilladt at
fiske. Og aarhusianerne er tilsyneladende
meget ivrige med snørren.

For mange har det været en naturlig del af
livet i Aarhus at kunne gå ned på havnen og
fiske. ”Når jeg spørger en lystfisker, hvor han
eller hun startede med at fiske, lyder svaret
ofte, at det gjorde de på havnen,” siger
Claus Hingeberg.

Lystfiskerne kommer fra mange forskellige
samfundsgrupper, og der bliver stadig flere
af dem.
”Jeg bliver ofte kontaktet af foreninger,
der gerne vil vise unge mennesker, som
kan risikere at blive kriminelle, at der er en
anden verden,” siger Claus Hingeberg, som
fortsætter:
”Jeg mærker tydeligt resultatet. Først låner
de fiskestang og andet udstyr, prøver det,
og så kommer de efterfølgende og køber
deres eget sæt. Fiskeriet fanger dem, og
giver dem nye værdier i livet.”

Lystfiskerne var lukket ude, men fiskeriet
har altså stor betydning for rigtig mange
mennesker, og derfor reagerede de to. Det
var i midten af 2018.
”Vi kontaktede politikerne og havnens
ledelse. Og vi blev lyttet til,” siger Claus
Hingeberg.
”Et af resultaterne var fiskeplatformen,
som blev en del af den i alt 3,5 km lange
strækning, man nu må fiske på. Derudover
fik vi et markeret parkeringsområde tæt på
fiskeplatformen,” fortsætter Arne Bager.

dialogen og for de forbedrede forhold, som
lystfiskerne har fået.
De to arbejder også på at forbedre fiskebestanden. ØLF står for udsætning af yngel
af blandt andet ål og ørred. For eksempel
udsatte man for kort tid siden 62.000 ørredyngel i bugten.
”Vi står for samtlige udsætninger af yngel i
bugten og tilløbende vandløb, men målet er
faktisk at få en selvproducerende fiskebestand,” forklarer Arne Bager.
Både Arne og Claus er ofte at finde med en
fiskestang i hånden på havneområdet i Aarhus. Claus Hingeberg forklarer hvorfor.
”Det handler om at komme ud at nyde naturen og få frisk luft efter en lang arbejdsdag.
Det er ikke bare for at fange en fisk, faktisk
smider jeg omkring halvdelen ud igen.”
Hans bedste fangst er en havørred på 6,5
kg. Den kom med hjem, blev koldrøget og
serveret til jul.
Arne Bager har fisket, siden han var barn.
”Jeg er født på landet, og startede med at fiske i mergelgrave. Min interesse i dag er bred,
men primært er det fluefiskeri efter ørred.”

Fiskeplatformen på Østhavnsvej blev indviet
i maj 2019, og de to herrer havde begge en
finger med i spillet.
”For nogle år siden blev dele af havnen
afspærret, og der kom fiskeforbud. Årsagen
var, at man var nødt til at terrorsikre, at vi
var til fare for cyklister og fodgængere, og at
nogle af fiskerne parkerede uhensigtsmæssigt på havneområdet,” siger Arne Bager.

Deres reaktion har også resulteret i en fortsat
dialog med myndighederne og havnens ledelse. Det gælder også med hensyn til den nuværende og kommende udvidelser af havnen.
”Vi har fået lov til at blande os i de rekreative muligheder. Det gælder også andre
fritidsorganisationer som roklubber og
sejlsportsforeninger, som bliver taget i betragtning i forbindelse med den kommende
havneudvidelse,” fortæller Claus Hingeberg.
Både han og Arne Bager er begejstrede for

De fisker nu flere steder, men et af yndlingsstederne er Aarhus havn.
”Vandet er rent. Her er til tider virkelig
mange ørreder, mørksej, makreller og sild
- og det lige her under os på platformen,”
slutter de samstemmende.
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27-årig direktør efter generationsskifte
”Nu vil vi gerne vise virksomhederne på

Tekst: Jørgen Høg /Foto: Jan Kejser

Aarhus havn, at vi ønsker at samarbejde

Siden 1. januar har 27-årige Jakob Christian
Duus været adm. direktør for Duus Lagerhotel & Bulkstorage med hovedkontor på
Javavej. Hermed har han overtaget ledelsen
efter sin far Christian Duus.

om udvikling og øget vækst,”...

”At jeg nu er adm. direktør for virksomheden er en kombination af personlige ambitioner og hensyn til min fars helbred,” siger
Jakob Christian Duus.
Jakob Christian Duus arbejder dagligt fra sit
kontor på Javavej, og man har længe haft et
ønske om at være mere synlig på havnen,
end hans far kunne formå.
”Jeg har altid haft en drøm om at have mit
eget firma, og nu var timingen rigtig til at
drive familievirksomheden videre, så min
indtræden som adm. direktør skal ses som
første skridt i et generationsskifte,” siger
han.
I 14 år har faderen Christian Duus drevet virksomheden hjemmefra, hvor det de seneste
fem år er foregået fra Thorsminde i Vestjylland. Han var nødsaget til at trække sig til sit
hjemmekontor på grund af sygdom.
57-årige Christian Duus fortsætter som
formand for virksomhedens bestyrelse, og
på den måde kan sønnen drage nytte af faderens store indsigt i forholdene på havnen.
”Det er jeg glad for. Jeg har kun været her
i syv måneder, og selvom jeg har fulgt
virksomheden som en del af familien, er jeg
nødt til at lære den at kende og finde ud af,
hvilke typer kunder vi har, og hvordan vi kan
skabe vækst sammen med dem. På den her
måde har jeg fortsat min far på sidelinjen,”
siger den nye direktør.
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Han har store ambitioner både på egne og
på havnens vegne.
”Vores vækstmuligheder ligger i et tæt
samarbejde med Aarhus Havn og virksomhederne på havneområdet. Aarhus Havn
skal være kendt for sin strategiske beliggenhed og det gode samarbejde med og
mellem virksomhederne på havnen,” siger
Jakob Christian Duus. Han har med en baggrund som uddannet ejendomsmægler naturlige forudsætninger for salg og service.
Nøgleordene for øget vækst og mere samarbejde er bedre udnyttelse af aktiverne,
bæredygtighed og synlighed.
”Vi undersøger bl.a. markedet for nye kunder, der arbejder med bæredygtige løsninger
og har i den forbindelse også en dialog med
Aarhus kommune om at finde opstartsvirksomheder, der f.eks. arbejder med affaldssortering, men som mangler rammerne,”
fortæller Jakob Christian Duus, der som
27-årig står foran en stor opgave med at
løfte familieforetagendet fremad.
”Nu vil vi gerne vise virksomhederne på Aarhus havn, at vi ønsker at samarbejde om udvikling og øget vækst,” siger Jakob Christian
Duus og peger på virksomhedens faciliteter,
der samlet set dækker over 13.200 kvm.
Firmaet råder over faciliteter på Tongavej
i form af Pakhus 308 ApS, Aarhus Bulk
Center ApS på Malaccavej og Javavej 1 ApS
på Javavej. Kernekompetencerne lyder kort
og godt på at håndtere og opbevare bulk og
på at udleje kontorlokaler.
”Vi vil gerne være med til, at Aarhus havn
bliver ved med at være Danmarks største
erhvervshavn. I takt med de nye arealer,
der potentielt er på vej, kan vi sagtens se

et vækstpotentiale. Vi vil gerne fokusere på
bæredygtighed og bæredygtige løsninger. Jo
flere penge vi sender i retning af bæredygtighed, jo bedre bliver det endelige resultat
om fem år,” siger direktøren og blotter gerne
lidt af sin vision om, at virksomheden i løbet
af fem år er blevet så dygtige til sit gebet, at
man til den tid er begyndt at kigge ud over
Aarhus havn.
Jakob Christian Duus er med i et bæredygtighedsnetværk på havnen, og sammen med
andre virksomheder tænker man her i nye
løsninger.
Man undersøger fx mulighederne for at
installere solceller på tagflader rundt om på
havneområdet, og Jakob Christian Duus forestiller sig et samarbejde, hvor virksomheder
med et højt forbrug til eksempelvis produktion vil kunne drage nytte af den grønne energi.
”På den måde kan vi styrke samarbejdet
mellem virksomhederne på havnen og styre
mod et ønske om mere bæredygtighed. Vi har
jo et stort tagfladeareal, som det ville være
ideelt at etablere solceller på, men på samme
tid har vi et lille forbrug sammenlignet med
andre virksomheder på havneområdet. Derfor
ville det være oplagt at etablere et solcellelav
eller udvide forretningen til at sælge el. Det er
dog desværre lidt mere kompliceret end som
så,” siger Jakob Christian Duus.
”Aarhus skal være lige så kendt for at være en
bæredygtig havneby, som den er kendt for at
være en universitetsby. Vi skal være bedre til
at bevare vores erhvervsarealer og de arbejdspladser, der følger med. Vi vil gerne være med
til at udvikle erhvervsmiljøet her på havnen,”
siger Jakob Christian Duus.
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Kun få kvinder i Det Blå Danmark
Damvad Analytics har udarbejdet en
rapport for Danske Maritime og Danske
Havne om kvinder i de maritime brancher. Rapporten konkluderer bl.a.:
 Kvinder udgør kun 21% af de ansatte
på havnene.
 Tallet er stort set uændret fra 2012.
 Kvinder bestrider kun 7% af de tekniske
stillinger – selvom disse udgør 58% af
alle stillingerne.
 I samfundet generelt har kvinder 17%
af de tekniske stillinger.
 7 ud af 10 kvinder har stillinger, der
forudsætter en høj grad af viden, eller
er i kontor- og kundeservicearbejde.
 Kun 17% af lederstillingerne i sektoren
er besat af kvinder.
Der peges på barrierer som for hård
omgangstone, at kvinder har problemer
med at opnå respekt, samt en række
fordomme om sektoren.
I dette - og de kommende numre af
Reportagen - spørger vi nogle kvinder,
der allerede er i branchen: Hvordan er
det i dag? Og hvad kan man gøre for at
ændre på ovenstående?
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Kun en ud af fem i
Det Blå Danmark er kvinde...!
Tekst og foto: Jette Christiansen
Blå bog
Navn: Christin Nielsen
Alder: 35
Uddannelse: Shippingman
Stilling: Shippingman
Arbejdsplads: Johannes Petersen A/S

Hvad er det værste ved at være kvinde i
den maritime branche?
Kvinder med små børn kan have svært
ved at få et job som mit. En linjeagent i et
containerrederi arbejder 8-16, men i mit job
arbejder vi årligt med 200-250 skibsanløb
på alle tidspunkter af døgnet, og så skal vi
være der.

Hvad tror du, er årsagen til, at kun en ud af
fem i den maritime branche er kvinde?
Det kan skyldes, at branchen er påhæftet
nogle fordomme om, at den er konservativ
og mandsdomineret. Derfor skal der mere
fokus på, at den også er for kvinder.
Ændringer sker ikke fra den ene dag til den
anden. Nu er der fokus på, at der er få kvinder i branchen, men det skete først, da der
ikke var nok ansøgere til uddannelserne.

En arbejdsgiver ved, at moderen typisk har
ansvaret for børnene, og derfor er det nemmere at hyre en mand. En kvinde skal virkelig lægge sig i selen, hvis hun vil overbevise
en arbejdsgiver om, at hun skal ansættes,
hvis hun har tre små børn.

Hvad er det bedste ved at være kvinde i
den maritime branche?
Jeg er ofte om bord på skibene, og der er det
en fordel at have en god kommunikation
med besætningen. Kvinder har nok nemmere ved det end mænd, fordi vi er mere
lydhøre og hensyntagende.

Hvad skal branchen gøre for at tiltrække
flere kvindelige medarbejdere?
Man skal reklamere mere for branchen generelt og for de forskellige arbejdsområder.
Da jeg skulle vælge uddannelse, vidste min
studievejleder ikke, hvad en shippingman
eller skibsmægler var. Han troede, jeg ville
male skibe. Vi må sørge for, at studievejledere får et bedre kendskab til de mange
muligheder for begge køn i denne branche,
der trods alt er en af de største i Danmark.

Der var en russisk kaptajn, som jeg havde
svært ved at tale med. Jeg sagde så til ham,
at jeg ikke burde arbejde den dag, da det
var kvindernes kampdag. Det går russerne
meget op i. Det er den eneste dag på året,
en mand ikke må slå sin kone. Han blødte op,
for jeg havde rørt ved hans kultur.
På skibene er der overvejende mænd, og
de virker rigtig glade, når jeg kommer om
bord. Det er ikke noget seksuelt, men de har
måske ikke set en kvinde i ni måneder.

Men det er den konservative arbejdsfordeling i familierne, som spænder ben for
kvinderne, og ikke branchen.

Hvad bør eventuelt ændres, hvis man ønsker flere kvinder i den maritime branche?
Man skal have gjort op med omdømmet
som mandsdomineret branche. Her er plads
til kvinder, og vi kan sagtens være med. Man
skal jo ikke løfte skibene.

Hvordan oplever du, at kvinder uden for
den maritime branche tænker om dit job?
Mange tror, at det kan være farligt at være
på skibene. Det skyldes ganske enkelt
manglende kendskab.
Når jeg fortæller mere om det, synes de, at
det er spændende. Jeg får dem nok ikke til at
søge ind, men måske fortæller de det videre
til en niece, som får lyst til det.
Hvordan er omgangstonen i et miljø med
mange mænd og få kvinder?
På kontorerne og på skibene er den høflig og
professionel. Men det er mit indtryk, at der
kan være en hård omgangstone på kajerne.
Hvordan er dine muligheder for videreuddannelse og avancement i forhold til
mændene?
De er præcis de samme for mig, som de er
for mændene. På min tidligere arbejdsplads,
som var på et rederi, havde jeg en mellemlederstilling, og da jeg sagde op, overtog en
kvinde mit job. Det er kvalifikationerne, der
tæller.
Hvad vil være dit bedste råd til de kvinder,
der overvejer at søge job i den maritime
branche?
At de endelig skal gøre det, for her er mange
muligheder. En uddannet shippingman, der
efter en HHX tager to år som elev, er efterspurgt i hele verden.
Jeg har dette arbejde, fordi der er en god
afveksling mellem skrivebordsarbejde og
tilstedeværelse ude på skibene. Jeg møder
mennesker fra mange kulturer, er med ved
skibssiden og får rapsmel i håret, når der
losses.
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We are dedicated to serving
our customers
Unifeeder A/S
Hveensgade 1
DK-8000 Aarhus C
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+45 88 83 00 00
info@unifeeder.com
www.unifeeder.com

HURTIG UDRYKNING

SÆSON UDEN ANLØB

BIODIVERSITET I HAVNEN

En onsdag eftermiddag fik Aarhus Havn en
henvendelse fra Aarhus Kommune, som
bad om hjælp til at få opstillet et testtelt i
Gjellerupparken til coronatest. Aarhus Havn
rykkede hurtigt ud og torsdag morgen stod
teltet klar.

Corona-pandemien har gennem hele
sæsonen haft afgørende indflydelse på
krydsttogt-anløb i Aarhus, og medio
august traf sundhedsminister Magnus
Heuniche (S) en beslutning om, at forbyde
krydstogtgæster at gå i land i Danmark
resten af sæsonen. Dermed er alle de 47
anløb, vi havde ventet i år, aflyst.

I forbindelse med en kommende
udvidelse, har Aarhus Havn planlagt at
anlægge større områder med stenrev, som
tiltrækker fisk, fordi det skaber huller og
vandstrømme, hvor dyrelivet kan søge
føde og gemme sig for sine fjender. Det vil
øge biodiversiteten. Men et havneområde
består af andet og mere end stenrev,
idet der i en havn også findes adskillige
spunsvægge og betonkonstruktioner under
vandet. Her kan fiskene ikke gemme sig,
og derfor er fiske-opholdskasser en unik
mulighed for småfiskene. Aarhus Havn har
forsøgvis opsat 18 fiske-opholdskasser,
der indeholder kokosreb og østersskaller,
som vil være grobund for alger og andre
planter. Det vil tiltrække små krebsdyr, og
hele den aktivitet vil fiskene kunne høre på
afstand, hvorfor de søger mod kasserne for
at ”gå på restaurant” og spise sig mætte
i fred og ro for større fisk, der kunne true
dem. Målet med dette tiltag er også at øge
fiskebestanden og dermed biodiversiteten
i havet.

21

”Følg aarhus havn på Linkedin, så får du nyttig
viden om, hvad der sker på og omkring havnen
og hos havnens virksomheder”.

FOLLOW US
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Aarhus Havn

VIDSTE DU, AT AARHUS HAVN…
u er Danmarks største erhvervshavn
u	
er Danmarks største containerhavn (markedsandel ca. 65 pct.)
u er en af verdens mest effektive containerhavne
u anløbes af verdens største containerskibe
u er Danmarks største offentlige bulkhavn
u har anlægsaktiver for over 2 mia. kr.
u er færgehavn med 1,3 mio. biler om året
u er under hastig udvikling
Etape 1 forventes færdig 2030
Etape 2 forventes færdig 2050
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Fra Aarhus Havn til alverdens destinationer
Se mere på

www.aarhushavn.dk om:
Faste regelmæssige linjer
fra Aarhus havn
Feeder-forbindelser via Aarhus havn
Havnerelaterede virksomheder
på Aarhus havn

Vandvejen 7, DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 86 13 32 66
Fax +45 86 12 76 62
port@portofaarhus.dk
www.aarhushavn.dk

