
Undersøgelsesresumé om forlis

PERKREDES
22. MAJ 2018



2

Dette er et undersøgelsesresumé af en hændelse, som Den Maritime Havarikom-
missionen har undersøgt. Undersøgelsesresuméets formål er at videreformidle en 
viden, som havarikommissionen er kommet i besiddelse af i forbindelse med under-
søgelsen af en ulykke.

Dette resumé handler om, hvilke problemer der kan opstå ved brugen af trawl- og 
udliggerbomme på skibe, hvor stabiliteten løbende er blevet forringet.

UNDERSØGELSESRESUMÉ OM PERKREDES’ 
FORLIS DEN 22. MAJ 2018

udgivet af

DMAIB
Den Maritime Havarikommission
Carl Jacobsens Vej 29
DK-2500 Valby

Denne rapport er udgivet den 14. september 2018

Foto: PERKREDES
Kilde: Privat foto

Læs mere på www.dmaib.dk

Denne rapport må gengives i alle formater og medier, såfremt 
den anvendes i korrekt gengivelse og ikke i en misvisende sam-
menhæng. Rapportens titel og ophav skal angives.

Den Maritime Havarikommissions undersøgelser foregår adskilt 
fra den strafferetlige efterforskning uden anvendelse af juridiske 
bevisførelsesprocedurer og uden noget andet grundlæggende 
formål end at lære om ulykker med henblik på at undgå ulykker 
i fremtiden. Derfor kan anvendelse af denne rapport til andre 
formål føre til fejlagtige eller vildledende fortolkninger.
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Ud på aftenen den 22. maj 2018 sejlede PERKRE-
DES ud fra Hvide Sande Havn for at fiske rejer 
langs vestkysten. Om bord var to besætnings-
medlemmer: en skipper, som styrede skibet, samt 
en fisker på dækket, der klargjorde skibets fiske-
grejer, mens skibet sejlede ud af havnen. 

Vejret var godt, næsten vindstille og ingen sø. 
Sigtbarheden var god, lufttemperaturen var ca.12-
16 grader og vandtemperaturen 14 grader.

Fiskeriet var planlagt til at foregå nær Hvide San-
de, ca. 100 meter fra kysten. Som sædvanlig klar-
gjorde besætningen fiskegrejerne, mens de sejle-
de ud af havnen, så kunne de være klar til at fiske 
umiddelbart efter, de kom fri af molerne. Desuden 

havde besætningen en opfattelse af, at udligger-
bommene (figur 1) dæmpede skibets rulninger, 
når de var i åben sø.

Fiskerne startede med at sætte styrbord udlig-
gerbom ved at løfte trawlbommen fra dækket og 
svinge den en smule ud over styrbord side (figur 
2). Da styrbord trawlbom hang ca. 1½-2 meter fra 
skibssiden, begyndte de at udsætte bagbord ud-
liggerbom.

Pludselig krængede PERKREDES voldsomt til 
bagbord (figur 3), og skipperen råbte til fiskeren 
på dækket, at han skulle fire af på wiren til bom-
men og trawlet.

Hændelsen

PERKREDES, RI 450, var 

et fiskeskib fra 1964 med 

hjemsted i Hvide Sande, som 

fiskede rejer langs den jyske 

vestkyst.

Skibet havde to besætnings-

medlemmer: en fisker og en 

fiskeskipper.

Figur 1: PERKREDES. 
Kilde: www.fiskerforum.dk

Figur 2: Udsætning af styrbord udliggerbom
Kilde: DMAIB

Figur 3: PERKREDES’ kæntring
Kilde: DMAIB

Trawlbom

Udliggerbom
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Skibet krængede dog så voldsomt til bagbord, at 
vandet strømmede ind over lønningen og vælte-
de fiskeren på dækket omkuld, så han fik hovedet 
under vand. Da han fik hovedet ud af vandet, kon-
staterede han, at skibet var ved at kæntre. Kort 
efter lå skibet på siden. 

I kæntringsøjeblikket fik skipperen kæmpet sig ud 
af døren til styrhuset ved at træde op på en stol 
og trække sig ud af døråbningen. Ingen af fisker-
ne havde mulighed for at få fat i redningsudstyr, 
men skipperen fik fat i to små fendere, som han 
kunne bruge til at holde sig flydende.

Fiskeren på fordækket fik kæmpet sig langs styr-
bord lønning agter over mod skipperen i vandet. 
Begge kom fri af skibet. 

Kort før kl. 22 sank PERKREDES i havnebassinet 
i Hvide Sande havn (figur 4). Fiskerne blev kort tid 
efter reddet i land af et lokalt fiskeskib og et red-
ningsfartøj fra redningsstationen i Hvide Sande. 

Næste dag blev PERKREDES bjærget og bragt 
langs kaj i Hvide Sande, hvor det blev konstate-
ret, at det kunne holde sig flydende. Skibet blev 
efterfølgende hugget op. 

Figur 4: Kort over Hvide Sande Havn. PERKREDES’ forlisposition.
Kilde: Geodatastyrelsen/DMAIB. 

Forlisposition
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Undersøgelsen

Den Maritime Havarikommission anser PERKRE-
DES’ forlis, som en alvorlig ulykke, da forliset 
medførte et tab af skibet, og fordi besætningen 
om bord var i livsfare. Derfor indledte havarikom-
missionen en undersøgelse af forliset. Havari-
kommissionen var til stede, da skibet blev bjærget 
fra ulykkesstedet (figur 5).

Ved undersøgelsen af ulykken ønskede havari-
kommissionen at klarlægge omstændighederne 
omkring PERKREDES forlis. Ved havarikommissi-

onens undersøgelse af skibet, blev skibets skrog 
fundet intakt. Det kunne derfor konstateres, at 
der ikke havde fundet en vandindtrængning sted 
umiddelbart før ulykken. Havarikommissionen be-
tragtede derfor ulykken som en kæntringsulykke 
forårsaget af et pludseligt stabilitetssvigt.

Undersøgelsens formål var været at klarlægge, 
hvorfor PERKREDES, i intakt tilstand, mistede 
stabiliteten.

Figur 5: PERKREDES bjærges i Hvide Sande havn.
Kilde: DMAIB
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Stabilitetsforhold

Havarikommissionens undersøgelse viste, at der 
ikke havde været foretaget en krængningsprøve 
og letvægtsopgørelse af skibet i den nuværende 
skippers ejerskab. I fraværet af stabilitetsoplys-
ninger var det nødvendigt at undersøge skibets 
historie for at konstatere, hvorvidt skibet var ble-
vet ombygget eller udstyret i et sådant omfang, at 
stabiliteten kunne blive væsentligt forringet.

PERKREDES blev køllagt i 1964 og havde skiften-
de ejere indtil 1981, hvor den seneste ejer overtog 
skibet. I den periode forblev skibets skrog stort 
set uændret, men en del af skibets udstyr blev 
gennem årene udskiftet, og mængden af monte-
ret udstyr blev forøget løbende.

På figur 6 ses skibet på et ukendt tidspunkt mel-
lem 1976 og 1981. 

Da der ikke forelå opdateret billed- eller tegnings-
materiale, måtte ændringerne på skibet konsta-
teres ved en undersøgelse af vraget. På figur 7-9 
ses billeder af PERKREDES umiddelbart efter 
bjærgningen.

Ved en gennemgang af skibet blev det konstate-
ret, at der var blevet foretaget ændringer på ski-
bet siden 1964. På figur 7, 8 og 9 næste side ses 
en oversigt over nogle af ændringerne:

Figur 6: PERKREDES, tidl. ALOUETTE, RI 452 
Kilde: Privat foto
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Ny A-mast af stål med 
understøtning og trin

Et nyt spil på bakken

Ny og større overdækning 
af bakken

Ny afvisermast

Større fangstgrejer

Nyt navigationsudstyr og 
møblement i styrehuset

Større styrehus

Ny og større sorterings-
maskine og rejekoger

Ny lasteluge og lugekarme 
under bakken

Ny takkelkasse og sten-/
sneglekasse

Nyt, større wirespil og hy-
draulikanlæg under bakken.

Figur 9: PERKREDES efter bjærgning. Eksempler på nyt monteret udstyr. 
Kilde: DMAIB

Figur 8: PERKREDES efter bjærgning. Eksempler på nyt monteret udstyr. 
Kilde: DMAIB

Figur 7: PERKREDES efter bjærgning. Eksempler på nyt monteret udstyr. 
Kilde: DMAIB
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Ændringerne på skibet var blevet foretaget over 
en længere årrække. Dog blev udliggerbommene 
få dage før den forrige sørejse forlænget med ca. 
0,60 m (figur 10).

Forlængelsen blev foretaget for at forhindre trawl-
bommene i at ramme skibssiden og skade skroget, 
når trawlbommene var i brug. Fordi udliggerbom-
mene var ca. 10 meter over dækshøjde, kunne den-
ne vægtforøgelse have en væsentlig betydning for 
skibets tyngdepunkt. Betydningen af vægtforøgel-
sen ville være særlig stor, når udliggerbommene 
blev firet ned ud over siden af skibet, fordi det ville 
skabe et øget krængende moment.

Efter undersøgelsen af skibets historie, kunne det 
konstateres, at PERKREDES ikke længere var det 
samme skib, som da det blev bygget i 1964. Der var 
tilført vægt i skibet i forskellige højder over dækket, 
hvilket har haft en betydning for skibets stabilitet.

I fraværet af stabilitetsoplysninger, er det usikkert, 
hvilken stabilitet skibet reelt havde. Havarikommis-
sionen vurderer, at ændringerne samlet bidrog til en 
stabilitetsforringelse, fordi de primært var foretaget 
over dækshøjde.

I den daglige drift vurderede skipperen skibets sta-
bilitet ud fra den måde, skibet bevægede sig på i 
søen under forskellige forhold. Der var ikke forhold i 
den almindelige drift af skibet, som havde givet an-
ledning til bekymring. 

Når udliggerbommene blev sænket, blev skibets 
tyngdepunkt bragt ned- og udad fra skibet. Dermed 
fik skibet en bedre stabilitet og en længere rulle-
periode. Det gjorde, at skipperen foretrak at sætte 
bommene ud, når skibet sejlede, fordi skibet da be-
vægede sig mere stabilt og roligt i søen.

Figur 10: Forlæmgelse af udliggerbomme på PERKREDES
Kilde: DMAIB

0,60 m

Søfartsstyrelsen synede PERKREDES i april 2015 
og januar 2016. 

Både i 2015 og 2016 blev der konstateret en række 
fejl og mangler, men de relaterede sig ikke til skibets 
stabilitet. Skibet blev godkendt og fik udstedt en 
fartstilladelse. Skibet og dets mandskab havde på 
ulykkesdagen gyldige certifikater. 

Syn og godkendelse
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Undersøgelsen påviste, at PERKREDES gennem 
en årrække havde fået foretaget en række ændrin-
ger, der samlet havde bidraget til en forringelse af 
stabiliteten, dog uden at stabiliteten nåede et kri-
tisk punkt, som medførte kæntring. Derfor opstår 
spørgsmålet om, hvilke omstændigheder, der fik 
PERKREDES til pludseligt at miste stabiliteten den 
22. maj 2018.

På ulykkesdagen den 22. maj var vejrforholdene 
gode, og der var ingen sø eller dønning. Derfor kan 
det konstateres, at det ikke var ydre faktorer, der fik 
PERKREDS til at kæntre, men derimod rigningen af 
skibet i dagene før ulykken og brugen af skibet på 
ulykkesdagen.

På figur 11 er det illustreret, hvordan PERKREDES’ 
forlis var et resultat af en løbende ændring af skibet 
fra 1964 frem til maj 2018. Disse ændringer havde 
indvirkning på skibets stabilitet.

Da udliggerbommene i maj 2018 blev forlænget 
med 0,60 meter, skete der en vægtforøgelse, som 
blev placeret højt på skibet. PERKREDES havde nu 
nået et kritisk punkt for opretholdelse af stabiliteten, 
og der skulle kun en mindre vægtforskydelse til, at 
skibet ville kæntre. Skipperen var ikke klar over, at 
skibets stabilitet havde nået dette kritiske niveau, 
fordi der aldrig havde været foretaget en stabilitets-
undersøgelse i den periode, han havde haft skibet.

Skipperen, skibets ejer, havde altså, siden overta-
gelsen af skibet i 1981, været uvidende om skibets 
egentlige stabilitetsforhold.

På ulykkesdagen, mens fiskerne klargjorde fiske-
grejerne, stod styrbord udliggerbom i en opretstå-
ende stilling med grejerne 1½-2 meter fra skibssiden. 
Efterfølgende påbegyndte de at ligge bagbord ud-
liggerbom ned. Det flyttede den samlede vægt af 
styrbord udliggerbom, trawlbom og trawl markant 
til bagbord. Vægtflytningen fik de styrbord grejer til 
at rykke tættere på diametralplanet, hvilket det op-
rettende moment i skibet ikke kunne modstå. Skibet 
krængede kraftigt til bagbord og tog vand ind over 
lønningen, som trængte ind i lukaffet placeret under 
dæk forrest i skibet. Skibet mistede på denne måde 
både den resterende stabilitet og opdrift og  sank 
kort efter.

Forlis som følge af stabilitetssvigt på mindre fiske-
skibe har i de seneste år været sjældne, fordi der har 
været et stigende fokus på de farer, som ombyg-
ninger kan medføre. Det har især været afgørende, 
at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i en årrække har ført 
en informationskampagne om fiskeskibes stabilitet. 
Derudover har indførslen af regler om obligatoriske 
stabilitetsundersøgelser på mindre fiskeskibe tyde-
liggjort for den enkelte skibsejer og besætninger, 
hvad skibenes stabilitet er.

Konklusion
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Ændret arbejdsmetode

Figur 11: Illustration af stabilitetens udvikling frem til forliset  
Kilde: DMAIB
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Navn:  PERKREDES
Skibstype:  Fiskeskib
Nationalitet/flag:  Denmark
Hjemhavn: Hvide Sande
Havnekendingsnummer: RI 450
Kaldesignal: OXUL
Skibsværft/nr.: C.Thøgersen/No.: 84-1964
Klasseselskab: Uklasset
Længde overalt: 14,92 m
Bredde overalt: 4,94 m
Bruttotonnage: 39,6
Dybgang maks.: 2,46 m 
Maskineri: 13 kW
Skrogmateriale: Træ
Skrogdesign: Enkelskroget

Skibsdata


