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Søulykkesrapporten er udsendt den 14. november 2016. 
 
 
Forside: CHRISTINA MAIKEN Kilde: Bendt Nielsen/www.shipspotting.com  
 
 
Søulykkesrapporten kan findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk. 
 
 
Den Maritime Havarikommission 
 
Den Maritime Havarikommission er en uafhængig enhed under Erhvervs- og Vækstministeriet, 
som udfører undersøgelser som en upartisk enhed, der organisatorisk og juridisk er uafhængig af 
andre parter. Havarikommissionen undersøger ulykker til søs og arbejdsulykker om bord på danske 
og grønlandske handels- og fiskeskibe såvel som ulykker om bord på udenlandske handelsskibe i 
dansk og grønlandsk farvand. 
 
Den Maritime Havarikommission undersøger ca. 140 ulykker årligt. Ved meget alvorlige ulykker, 
såsom dødsfald og forlis, eller hvis der foreligger andre særlige omstændigheder, offentliggøres en-
ten en søulykkesrapport eller en redegørelse afhængig af ulykkens omfang og kompleksitet. 
 
 
Undersøgelserne 
 
Undersøgelserne 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 redegørelse til andre for-
mål føre til fejlagtige eller vildledende fortolkninger. 
  

Den Maritime Havarikommission 
Carl Jacobsens Vej 29 
2500 Valby 
Tlf. 91 37 63 00 
 
E-post: dmaib@dmaib.dk  
Hjemmeside: www.dmaib.dk 
 
Uden for kontortid kan Den Maritime Havarikommission træffes på telefon 23 34 23 01. 
 

http://www.dmaib.dk/
mailto:dmaib@dmaib.dk
http://www.dmaib.dk/
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1. RESUMÉ 
 
Den 23. april 2016 kæntrede og forliste det danske fiskeskib CHRISTINA MAIKEN i den svenske 
del af Kattegat, mens skibet var på vej til en fiskeplads ved Oslofjordens munding. De to besæt-
ningsmedlemmer blev reddet af fiskeskibet BJARKE, der befandt sig i nærheden.  
 
Den Maritime Havarikommission har i undersøgelsen af forliset haft hovedfokus på dels at klar-
lægge omstændighederne, der ledte til forliset, dels skibets stabilitet og anvendelsen af redningsmid-
lerne.  
 
Problemstillingerne vedrørende redningsmidlerne understreger, at besætninger på mindre skibe ofte 
er dårligt hjulpne i ulykkessituationer, der udvikler sig hurtigt. Ved denne ulykke var besætningen 
afskåret fra at anvende redningsmidlerne, og blev reddet af et andet skib, der tilfældigvis var i nær-
heden. 
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2. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 
2.1 Foto af skib 
 

 
 
 
 
2.2 Skibsdata 
 

Navn: CHRISTINA MAIKEN 
Skibstype: Hæktrawler 
Nationalitet: Danmark (DAS) 
Hjemsted: Grenaa 
Havnekendingsnummer: AS 238 
Kaldesignal: OYGG 
Byggeår: 1977 
Byggeværft/byggenummer: Fredericia Værft/Assens Værft #277/278 
Klassifikationsselskab: Uklasset 
Længde overalt: 19,40 m 
Bredde overalt: 6,00 m 
Bruttotonnage: 85,5 
Maksimal dybgang.: 2,50 m 
Fremdrivningseffekt: 213 kW 
Skrog materiale: Stål 
Skrogtype: Enkeltskrog 
  
  

Figur 1: CHRISTINA MAIKEN 
Kilde: Fiskerforum.dk 
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2.3 Sejladsdata 
 

Afgangshavn: Skagen 
Ankomsthavn: - 
Sejladstype: Fiskeri 
Oplysninger om lasten: Jomfruhummer 
Bemanding: 2 
Lods om bord: Nej 
Antal passagerer: 0 
 
2.4 Vejrdata 
 

Vind – retning og hastighed i m/s: NØ, 6 
Bølgehøjde: 0,5 m 
Sigtbarhed: God 
Lysforhold: Mørke 
Strømforhold: NNV, 0,37 knob 
 
2.5 Oplysninger om ulykken 
 

Ulykkens type: Forlis 
IMO klassifikation: 
Dato og tidspunkt: 

Meget alvorlig (Very Serious) 
23. april 2016 klokken 23.30 

Position og sted for ulykken: Kattegat, svensk farvand 
Position: 58°08,06’ N – 010°40,99’ Ø  
Skibsdrift og rejseafsnit: Sejlads til fiskeplads 
Plads om bord: Lastrum 
Menneskelige faktorer: Ja 
Konsekvenser: 
 

Forlis. To besætningsmedlemmer evakueret. 

 
2.6 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab 
 

Hvem var involveret:  Fiskeskib BJARKE 
Maritime Assistance Service, MAS 
Joint Rescue Coordination Centre, JRCC 
Kustbevakningen, Sverige 
Reder/ejer CHRISTINA MAIKEN. 

Reaktionstid: 27 minutter (fra registrering af EPIRB-signal til besætningen 
var bjærget). 

Trufne foranstaltninger: Opkald til BJARKE. 
Resultater: Besætningen reddet om bord på BJARKE. 
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2.7 Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer 
 

Skipper: 52 år gammel. Havde været til søs i 36 år, de seneste ca. 6 år 
som skipper på CHRISTINA MAIKEN. Uddannet fiske-
skipper af 3. grad. 

Bedstemand: 32 år gammel. Havde været til søs i 15 år, heraf ca. 10 år på 
CHRISTINA MAIKEN. Uddannet fisker/bedstemand. 

 
 
2.8 Ulykkessted 
 

 
 
  

Figur 2: CHRISTINA MAIKENs omtrentlige position ved forliset 
Kilde: Søfartsstyrelsen/Geodatastyrelsen 

Position ved forliset: 
58°08,06’ N  
010°40,99’ Ø  
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3. HÆNDELSESFORLØBET 
 
3.1 Baggrund 
 

CHRISTINA MAIKEN blev bygget i 1978 som bomtrawler og havde i årenes løb skiftet ejer nogle 
gange og undergået diverse ombygninger, som det er almindeligt for fiskeskibe. På ulykkestids-
punktet var skibet rigget som hæktrawler, med aptering fremme og et delvist overdækket arbejds-
dæk agter. Ejeren på ulykkestidspunktet havde haft skibet i ca. otte år.  
 

 
 
 
Normalt sejlede CHRISTINA MAIKEN med en fast besætning på to mand, en skipper og en bed-
stemand, som havde fisket sammen i 12-14 år, heraf de seneste ca. seks år på CHRISTINA MAI-
KEN. De var typisk på søen mellem en og fem dage ad gangen. Skibet var hovedsagelig beskæftiget 
med trawlfiskeri efter jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Nordsøen, og fangsten blev oftest 
landet i Skagen eller Hirtshals.  
 
Om aftenen den 21. april 2016 tog skipperen til Skagen for at gøre skibet klar til afsejling. Han af-
talte med bedstemanden, at han skulle komme om bord så de kunne sejle den følgende dag kl. 
15.00, hvilket de gjorde efter at have lastet is. Samme aften, den 22. april, blev der fisket et enkelt 
træk i et område øst for Skagen (se fig. 4 – kort over fiskepladser), men da fangsten ikke var til-

Figur 3: CHRISTINA MAIKEN 
Kilde: Bendt Nielsen/www.shipspotting.com 
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fredsstillende besluttede skipperen at sejle videre til et område kaldet Banken, ca. 20 sømil nord-
nordvest for Skagen, hvor der blev taget et par træk i løbet af den næste dag, men også dér med 
ringe udbytte. Skipperen besluttede derfor at sejle til området omkring Færder, som ligger ved 
mundingen af Oslofjorden og ned langs den svenske vestkyst.  
 

 
 
 
 
Inden afsejling mod Færder var skipperen i kontakt med fiskeskibet BJARKE, som CHRISTINA 
MAIKEN havde et mangeårigt samarbejde med. Det var almindeligt, at flere skibe aftalte at fiske i 
samme område, da man på den måde bedre kunne afsøge området og finde ud af, om der var god 
fangst. Skipperen på BJARKE oplyste, at han også ville sejle til Færder, når man havde bjærget da-
gens sidste træk. 
 
3.2 Hændelsesforløbet set fra CHRISTINA MAIKEN 
 

CHRISTINA MAIKEN afgik mod Færder den 23. april ved 20-21 tiden, efter at have bjærget gre-
jerne efter sidste træk. Bedstemanden skulle have første vagt og sejle skibet, og han og skipperen 
aftalte at tilpasse fart og rute til ankomst på fiskepladsen ved Færder tidligt næste morgen. Kl. 
21.45, efter at have lænset lastrummet, gik skipperen til køjs med den hensigt at stå op kl. 04.45. 
 
Et stykke tid senere, formentlig omkring kl. 22.30, mærkede bedstemanden, at skibet styrede uvant 
og begyndte at bevæge sig rykvist fra side til side. Han gik derfor ud for at se om der var noget 
usædvanligt at se og kunne hurtigt konstatere, at der kom vand ind på dækket gennem lænseporte-

Anden fiskeplads: 
”Banken” nordnord-
vest for Skagen.  

Tredje fiskeplads: 
Færder ved Oslofjor-
dens munding. 

Figur 4: CHRISTINA MAIKENs tre fiskeområder – omtrentlige placeringer 
Kilde: Søfartsstyresen/Geodatastyrelsen/DMAIB 

 
Første fiskeplads: 
Området øst for Ska-
gen.  
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ne. Han skyndte sig ned for at vække skipperen og fortalte ham, at der var noget galt, og at skibet 
tog vand ind gennem lænseportene i bagbord side. Mens han talte med skipperen på dennes kam-
mer kunne han mærke at skibet fik slagside. Efter at have vækket skipperen gik han hurtigt tilbage 
til styrehuset. På vejen kiggede han igen ud på dækket og kunne se, at der nu også kom vand ind 
gennem slisken, som førte over bord fra rensebordet og at skibet tog vand ind over agterdækket. I 
mellemtiden var skipperen kommet op i styrehuset, hvor han med det samme forsøgte at rette ski-
bet op ved at give gas på manøvrehåndtaget og styre kontra på styrepinden. Bedstemanden var gået 
agten om apteringen, og i det øjeblik han gik op ad trappen til styrehuset kæntrede skibet og lagde 
sig på bagbord side. Fra det tidspunkt hvor bedstemanden mærkede, at der var noget galt, til skibet 
kæntrede, gik der ganske få minutter.  
 
Da skibet kæntrede var bedstemanden i stand til at blive stående uden på styrehuset. Han vidste, at 
skipperen var inde i styrehuset og var bekymret for, om han var kommet til skade under kæntrin-
gen, hvis han var faldet fra den ene side af styrehuset til den anden. Han hørte dog straks skipperen 
bevæge sig inde i styrehuset, og snart efter kom skipperen ud gennem styrehusdøren, som efter 
kæntringen lå vandret. Skipperen havde kortvarigt mistet orienteringen under kæntringen og var 
ikke helt klar over, hvor han befandt sig eller hvordan han var kommet ud.  
 
De to mænd stod en tid på ydersiden af styrehuset, begge kun klædt i T-shirt og joggingbukser. De 
talte bl.a. om, at ingen af dem havde nået at trykke på VHF/DSC-radioens distress-knap1, og at de 
håbede, at skibets redningsflåde ville komme op. Skibet begyndte langsomt at synke med agteren-
den først. På det tidspunkt kørte skibets maskine stadig, og der var lys i skibet. Efter et stykke tid 
gik lyset ud og kort efter tændte nødlyset, som dog ret hurtigt gik ud igen, hvorefter de to besæt-
ningsmedlemmer kravlede ud på skibssiden og satte sig. De overvejede at dykke ned i skibet for at 
hente redningsdragterne, som blev opbevaret under dæk, men vurderede at det var for farligt, da 
der var fare for, at de kunne blive fanget inde i skibet og trukket med ned, hvis skibet sank. Mens 
de sad på skibssiden kom skibets EPIRB2 op, hvilket opmuntrede dem lidt, da de så havde en for-
håbning om, at nogen ville komme dem til undsætning. Efterhånden som skibet sank, flyttede bed-
stemanden sig gradvist længere frem og opad på skibssiden, mens skipperen foreløbig blev hvor 
han var, da han havde fået fat på en redningskrans som var det eneste redningsmiddel, de havde til 
rådighed. De aftalte at forsøge at holde sig på skibet og forblive tørre så længe som muligt, samtidig 
med at de var klar over risikoen for at blive suget ned med skibet, når det sank endeligt.  
 
På et tidspunkt hvor skibet stod lodret i søen med stævnen opad og styrehuset under vand, befandt 
bedstemanden sig stående på stævnen, og skipperen stod på forsiden af styrehuset, i vand til livet. 
Da så de lys fra et skib, der nærmede sig på ca. 400 meters afstand. De kunne se på lanternernes 
stilling, at skibet først kom nærmere og dernæst fjernede sig lidt igen. De begyndte straks at råbe 
for at påkalde sig det andet skibs opmærksomhed. Snart efter kunne de se skibet, som viste sig at 
være BJARKE - deres makkerskib - dreje over mod dem. Samtidig blev de to røde toplys tændt 
som signal til de nødstedte om, at det andet skib havde hørt dem.  
 

                                                
 
 
1 Funktion på VHF/DSC-radio, der ved aktivering udsender en digital nødmelding, indeholdende skibets identi-

tet og position. 
2 EPIRB: Emergency Position Indicating Radio Beacon – Nødpejlesender. 
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BJARKE sejlede langsomt frem mod CHRISTINA MAIKENs stævn, indtil bedstemanden var i 
stand til at springe over på BJARKE, få fat i gelænderet og kravle over på fordækket. Skipperen var 
på det tidspunkt sprunget i vandet med redningskransen. For ikke at risikere at ramme skipperen i 
vandet eller få vraggods i skruen bakkede BJARKE og sejlede dernæst i en bue rundt og nærmede 
sig skipperen. BJARKEs besætning kastede en trosse ned til ham og hjalp ham om bord via lods-
lejderen.  
 
Da de to besætningsmedlemmer fra CHRISTINA MAIKEN var i sikkerhed om bord på BJARKE 
og havde fået tørt tøj på, talte de med ejeren og aftalte, at han skulle meddele deres pårørende, at de 
var i god behold. BJARKE blev liggende på stedet i ca. 45 minutter indtil CHRISTINA MAIKEN 
sank endeligt. Dernæst returnerede skibet til Skagen.  
 
3.3 Hændelsesforløbet set fra BJARKE 
 

Da skipperen om bord på BJARKE sidst på dagen den 23. april 2016 talte med skipperen på 
CHRISTINA MAIKEN, aftalte de at sejle til en fiskeplads nær Færder ved Oslofjordens munding 
for at prøve, om fiskeriet var bedre der. CHRISTINA MAIKEN var klar til at tage af sted, men 
BJARKEs skipper meddelte, at han først ville følge efter, når det sidste træk på den forrige plads 
nord for Skagen var bjærget. Det blev derfor sådan at BJARKE under sejladsen mod Færder havde 
CHRISTINA MAIKEN foran for tværs om bagbord i en afstand af knap en sømil.  
 
På et tidspunkt så BJARKEs skipper på sin AIS3, at CHRISTINA MAIKEN lå stille, og at AIS’en 
viste et andet symbol for skibet, end den plejede. Han opfattede ikke dette som unormalt, da skibet 
kunne være stoppet for at ordne noget om bord. Kort efter forsvandt AIS-symbolet helt og erstat-
tedes af et uklart stiplet symbol. Trods klart vejr og måneskin kunne skipperen ikke se CHRISTI-
NA MAIKEN, men kunne stadig se skibet slå ud på radaren. Da han samtidig tydeligt kunne se et 
fragtskib ca. halvanden sømil agterude, var han klar over at der var noget galt. I det samme tidsrum 
blev skipperen ringet op af CHRISTINA MAIKENs ejer, som var blevet kontaktet af MAS-
vagten4, der havde opfanget et nødsignal fra CHRISTINA MAIKENs EPIRB og derfor søgte in-
formation om, hvorvidt der var noget galt om bord.  
 
Samtalen med ejeren overbeviste straks BJARKEs skipper om, at CHRISTINA MAIKEN var i 
nød. Han ændrede kurs så BJARKE styrede direkte mod CHRISTINA MAIKENs radarsignal, 
varskoede dernæst sin besætning og bad dem gøre en lodslejder klar og forberede sig på at hjælpe 
de nødstedte. Da de nærmede sig, ca. 10 minutter senere, kunne de tydeligt høre råb fra to forskel-
lige retninger. De evakuerede først bådsmanden fra CHRISTINA MAIKENs stævn og sejlede der-
næst rundt og hjalp skipperen op. 
 
  

                                                
 
 
3 AIS: Automatic Identification System 
4 MAS-vagten: Vagthavende hos Forsvarets Operationscenter – Maritime Assistance Service. 
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4. UNDERSØGELSESDATA 
 
4.1 Beskrivelse af CHRISTINA MAIKEN 
 

CHRISTINA MAIKEN blev bygget i 1977-78 som bomtrawler og blev senere rigget om til 
hæktrawler. Skibet var frembygget, dvs. med styrehuset placeret forrest og arbejdsdækket agten for. 
I 1997-1998 fik skibet tilføjet en delvis overdækning af arbejdsdækket, og der blev foretaget om-
bygninger af rigningen, herunder agterbommen. Omkring 2014 blev der monteret en rulledæmp-
ningstank agten for styrehuset. Figur 5 nedenfor viser skibet som det så ud på de oprindelige teg-
ninger, samt et senere foto af skibet.  

 
 
 
På figur 6 nedenfor ses skibets inddeling under dæk med styremaskinerum og storesrum agter, en 
sektion med brændstoftanke, ét lastrum på ca. 44 m3 og foran for det, maskinrum, lukafer og en 
forepeaktank forrest. Skrueakslen var ført gennem lastrummet i en akseltunnel. I lastrummets bund 
var der støbt en fast betondørk på 30-40 centimeters tykkelse, der dels fungerede som ballast og 
dels gav et plant arbejdsdæk. Udover akseltunnellen var der ikke forbindelse mellem last- og ma-
skinrum. Pakdåsen, hvor akslen førtes igennem skottet mellem lastrum og maskinrum, havde tidli-
gere været utæt, og det kan således ikke udelukkes, at der kan have løbet vand fra det ene rum til 
det andet. Der var ikke direkte adgang fra lastrummet til styremaskinerummet.  
 
 

Figur 5: CHRISTINA MAIKEN – oprindelige tegninger og nyere foto 
Kilde: OSK-Shiptech A/S / DMAIB /Bendt Nielsen/Fiskerforum 
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Skibet havde to brændstoftanke agter, to midtskibs og en brændstof/ballasttank forrest. Derudover 
var der to ferskvandstanke i maskinrumsområdet. Ved afsejling fra Skagen, dagen før forliset, var 
alle tankene fyldte.  
 
Figur 7 herunder viser en skitse af maskinrummets indretning. CHRISTINA MAIKEN var udsty-
ret med en hovedmotor og en hjælpemotor, samt generator. Skibet havde et kombineret brand-, 
lænse- og spule-, samt nødkølingssystem, hvor den kombinerede brand- og spulepumpe blev drevet 
af en hydraulikmotor. Lænsning foregik vha. en ejektorpumpe placeret på dækket agterude, drevet 
af brand- og spulepumpe. Lænseventilerne var placeret agterude i maskinrummet, i styrbord side, 
og gav mulighed for at lænse fra hhv. skrueakselbrønden, lastrummet, forepeaken og maskinrum-
met. Op til forliset forekom der ingen lænsealarmer.  
 

Lastrum Maskinrum Beboelse 

Akseltunnel 

Ferskvand 

Brændstof Brændstof 

Figur 6: CHRISTINA MAIKEN – Inddeling under dæk 
Kilde: OSK-Shiptech A/S / DMAIB 

Styremaskinerum 
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4.2 Godkendelse og synstilstand 
 

CHRISTINA MAIKEN var godkendt og synet iht. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E5 som gælder 
for fiskeskibe med en længde på 15 meter/dimensionstal 100 eller derover. På ulykkestidspunktet 
havde skibet gyldige certifikater og alle lovpligtige syn var afholdt.  
 
Søfartsstyrelsen havde senest afholdt mellemliggende syn i januar 2016, hvor det blev vurderet, at 
skibets vedligeholdelsestilstand var i orden, og at sikkerhedsarbejdet om bord var fornuftigt. Denne 
type skibe underkastes et første syn, når skibet sættes i drift og derefter fornyelsessyn, herunder 
bundsyn, hvert fjerde år, samt mellemliggende syn imellem fornyelsessynene. Synene er en kontrol 
af tingenes tilstand og er i sagens natur et øjebliksbillede, hvilket også understreges i Søfartsstyrel-
sens synsrapporter.  
 
I forbindelse med bundsyn er der for stålskibe krav om tykkelsesmålinger af skroget hvert 10. år. 
Dette foregår typisk ved at skroget, i henhold til retningslinjer fra Søfartsstyrelsen, opdeles i et antal 
felter, hvor der med ultralyd foretages et antal målinger af pladetykkelserne. Målingerne sammen-
holdes derefter med de oprindelige pladetykkelser, hvorved man kan konstatere, hvor stor en del af 
pladen, der er forsvundet pga. korrosion. Det fremgår af Søfartsstyrelsens regler, hvor stor en re-
duktion af den oprindelige materialetykkelse, der er acceptabel, før der skal foretages udskift-
ning/reparation. Det har ikke været muligt for havarikommissionen at fremskaffe CHRISTINA 

                                                
 
 
5 Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. 

Figur 7: CHRISTINA MAIKEN – Maskinrumsarrangement, original indretning 
Kilde: OSK-Shiptech A/S / DMAIB 
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MAIKENs seneste tykkelsesmålinger, men det er blevet oplyst, at målingerne ikke gav anledning til 
reparationer af betydning. 
 
Angående skibets stabilitet kunne følgende konstateres: 
 

- Søfartsstyrelsens godkendelse af CHRISTINA MAIKENs stabilitetsoplysninger var baseret 
på en krængningsprøve foretaget i 1997.  

 
- Der var foretaget en letvægtskontrol i 2008, som viste, at den oprindelige stabilitetsbog fort-

sat kunne anvendes, idet skibets vægt og tyngdepunkt ikke havde ændret sig væsentligt. 
 

- I forbindelse med mellemliggende syn i 2012, konstaterede Søfartsstyrelsen, at der skulle af-
holdes ny krængningsprøve, da stabilitetsoplysningerne var over 10 år gamle.  

 
- Ved fornyelsessyn i 2013 noterede Søfartsstyrelsen, at stabilitetsoplysningerne var fra 2008. 

 
Det har i forbindelse med havarikommissionens undersøgelse ikke været muligt at fastslå, om der 
som følge af Søfartsstyrelsens konstateringer blev foretaget en opdatering af skibets stabilitetsop-
lysninger.  
 
Når der foretages ombygninger af et skib, har rederen pligt til at opnå Søfartsstyrelsens godkendel-
se, inden ændringerne foretages. Det påhviler ligeledes rederen, at revidere stabilitetsoplysningerne, 
når der foretages ændringer, der påvirker skibets stabilitet, samt at få de opdaterede stabilitetsoplys-
ninger godkendt af Søfartsstyrelsen. Endelig har en virksomhed eller person, der foretager ændrin-
ger på et godkendt skib, pligt til at anmelde dette til Søfartsstyrelsen. Erfaringen viser dog, at æn-
dringer og ombygninger ofte ikke anmeldes til Søfartsstyrelsen. 
 
CHRISTINA MAIKEN var indenfor de seneste par år, formentlig i 2014, blevet udstyret med en 
rulledæmpningstank, som var placeret højt oppe i skibet, mellem skorstenene og styrehuset (se figur 
8). Hovedmotoren var blevet skiftet omkring 2011.  
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4.3 Rulledæmpningstank 
 

Det har ikke været muligt for havarikommissionen at skaffe præcise oplysninger om CHRISTINA 
MAIKENs rulledæmpningstank, herunder dens dimensioner, præcise placering og anvendelse. I 
det følgende afsnit forklares kortfattet om rulledæmpningstanke generelt. 
 
Når skibe har ’for god’ stabilitet, altså en høj GMt og derfor et stort oprettende moment, kan ski-
bets bevægelser være ubehagelige for besætningen og uhensigtsmæssige for skib og last da skibet 
retter sig op hurtigt og i ryk. For at imødegå dette og gøre skibets bevægelser mere behagelige væl-
ger nogle at få installeret en rulledæmpningstank.  
 
Princippet i en rulledæmpningstank (undertiden også kaldet slingretank, krængningstank, flume 
tank eller rulletank) er, at man monterer en aflang tværskibs tank, ofte højt oppe i skibet, som fyl-
des delvist med vand. Tanken er indrettet med tværskodder med huller således at vandet i tanken 
forsinkes i forhold til skibets bevægelser. Det betyder, at når skibet krænger og efterfølgende retter 
sig op, forsinkes den oprettende bevægelse af vandet i tanken, der mere eller mindre er i modfase 
med skibets rulning.  
 

Figur 8: CHRISTINA MAIKEN – Januar 2015. Rulledæmpningstanken foran skorstenene. 
Kilde: Privat foto 

Rulledæmpningstank 
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Når der monteres en rulledæmpningstank forringes skibets stabilitet, dels pga. vægten af tanken og 
dens indhold, der hæver skibets lodrette tyngdepunkt og reducerer fribordet, dels fordi den fri væ-
skeoverflade inde i tanke bidrager negativt til skibets oprettende moment. Der kræves derfor et 
grundigt kendskab til skibets stabilitetsforhold under forskellige vejr-, fangst- og lastforhold for 
sikkert at kunne anvende en rulledæmpningstank. Det vil oftest være nødvendigt at udarbejde en ny 
stabilitetsbog.  
 
4.4 Undersøgelse af skibets stabilitet 
 

Havarikommissionen foretog efter forliset en undersøgelse af skibets stabilitet, bl.a. med henblik på 
at klarlægge, hvordan et helt eller delvist vandfyldt lastrum ville påvirke skibets stabilitet, både med 
og uden bidrag fra rulledæmpningstanken.  
 
Med udgangspunkt i de eksisterende stabilitetsoplysninger, blev der beregnet seks konditioner med 
forskellige vandfyldninger af lastrum og rulledæmpningstank, samt kombinationer af disse. Hvor 
der ikke forelå oplysninger, er der foretaget konservative antagelser og vurderinger.  
 
Beregningerne viste, at skibet frem til vandindtrængen i lastrummet har sejlet i konditioner, der 
sandsynligvis opfyldte Søfartsstyrelsens stabilitetskrav; både med og uden vand i rulledæmpnings-
tanken.  
 
Beregningerne viste også, at vandindtrængen i lastrummet med en stor fri væskeoverflade til følge 
(en delvis fyldning) ville medføre en så voldsom reduktion af skibets stabilitet, at det er overvejende 
sandsynligt, at skibet ville lægge sig om på siden. Et eventuelt bidrag fra rulledæmpningstanken ville 
blot medvirke til at forstærke denne effekt.6  
 
 
4.5 Redningsmidler  
 

CHRISTINA MAIKEN var udrustet med de foreskrevne redningsmidler, bestående af en red-
ningsflåde, monteret i en vugge agten for styrehuset i bagbord side, samt redningsveste, rednings-
dragter, EPIRB og redningskranse. På CHRISTINA MAIKEN befandt redningsdragterne sig på 
ulykkestidspunktet på et kammer under dæk, og besætningen fik ikke dragterne på eller med da 
skibet kæntrede, og efterfølgende vurderede de at det ville være for risikabelt at dykke ned i skibet 
efter dem. Skibets EPIRP blev aktiveret da skibet kæntrede, og skipperen fik fat på en rednings-
krans, men derudover nåede besætningen ikke at få gavn af skibets redningsmidler.  
 
Søfartsstyrelsens regler7 foreskriver, at redningsveste og -dragter skal opbevares på åbent dæk eller 
så tæt på åbent dæk som muligt. Baggrunden for lovgivningen er, at det i nødsituationer skal være 
nemt at få fat på udstyret. I forbindelse med mellemliggende syn, afholdt i henholdsvis 2012 og 
2016, konstaterede Søfartsstyrelsen, at redningsdragter og -veste skulle ”placeres på åbent dæk, eller 
så nær åbent dæk som muligt.” 
 

                                                
 
 
6 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd - Video om fiskeskibes stabilitet: http://www.f-a.dk/pas-paa-din-stabilitet  
7 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, VII, samt Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om redningsflåder og -dragter i 

fiskeskibe. 

http://www.f-a.dk/pas-paa-din-stabilitet
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5. ANALYSE 
 
5.1 Forlisårsag 
 

CHRISTINA MAIKEN sank på 200-250 meters dybde. Den svenske kystvagt (Kustbevakningen) 
afsøgte havbunden med en ROV8 for at fastslå den nøjagtige position, samt skibets identitet, men 
det blev efterfølgende ikke bjærget. Det har derfor ikke været muligt at fastslå den direkte tekniske 
årsag til forliset. Flere faktorer tyder dog på, at kæntringen og det efterfølgende forlis er sket som 
følge af en større, pludselig vandfyldning af skibets lastrum, eventuelt i kombination med bidrag fra 
rulledæmpningstanken: 
 
Skibets last på ulykkestidspunktet blev anslået til 200-300 kg fangst og 3-4 tons is, hvilket regnes for 
en meget begrænset lastmængde. Derudover var skibets brændstof- og ferskvandstanke stort set 
fyldte. Vejret var roligt, og skibet havde ikke oplevet forudgående hændelser i form af påsejlinger, 
grejer der ramte skibets bund, lænsealarmer fra last- eller maskinrum, eller andet, der kunne indike-
re en skrogskade. Skipperen lænsede rutinemæssigt lastrummet, inden han gik til køjs, og kæntrin-
gen skete antagelig ca. 30-45 minutter senere. Der var ingen lænsealarmer i perioden umiddelbart 
før kæntringen.  
 
Vurderet ud fra skibets stabilitetsoplysninger og de efterfølgende beregninger er det sandsynligt, at 
skibet ville være i stand til at holde sig flydende med maskinrummet fyldt med vand. Skibets ho-
vedmotor og generator kørte dog i relativt lang tid efter kæntringen, og der lød ingen lænsealarmer 
fra maskinrummet. Dette indikerer, at der ikke havde været vandindtrængning af afgørende betyd-
ning i maskinrummet før kæntringen.  
 
En mulig vandindtrængen gennem skibets akseltunnel regnes ikke for sandsynlig, idet det ville for-
udsætte samtidigt svigt af pakdåserne hhv. ved bossen agter og i skottet agten for lastrummet. Des-
uden havde besætningen ikke oplevet problemer med skrueakslen, som fx forhøjet smøreoliefor-
brug, støj eller vibrationer. Endelig ville den mulige vandindtrængning gennem akseltunnellen være 
begrænset, idet lysningen mellem stævnrørspakdåse og aksel kun ville tillade mindre mængder vand 
at passere. 
 
Bedstemandens oplevelse af, at skibet umiddelbart før kæntringen styrede underligt og bevægede 
sig rykvist fra side til side, stemmer overens med den måde skibet ville opføre sig på, hvis der var 
en større mængde vand med fri væskeoverflader i lastrummet. Skibet havde generelt gode stabili-
tetsegenskaber og var meget modstandsdygtigt overfor krængning, fordi det oprindeligt var bygget 
som bomtrawler. 
 
Uden at have undersøgt vraget er det ikke muligt at fastslå præcis, hvordan en vandfyldning af last-
rummet kunne være sket. Der kan være tale om en enten en lækage i skibets undervandskonstrukti-
on eller en utilsigtet fyldning indefra.  
 
Lænsebrønden på agterkanten af lastrummet regnes for det mest sandsynlige sted for lækage i skro-
get i lastområdet, idet det var den eneste del af bunden, der ikke var dækket af den støbte beton-
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dørk. Desuden er lænsebrønde typisk svært tilgængelige, og oftest vil der være vand, snavs og 
fremmedlegemer tilbage, selv når der er lænset. Derfor er det vanskeligt at opdage eventuel tæring 
over tid.  Det er rimeligt at antage, at hvis der var brud eller tæring i klædningspladerne i de øvrige 
områder, der var dækket af beton, ville en eventuel vandindtrængning foregå langsomt idet vandet 
også skulle passere betonlaget.  
 
Den anden mulighed for pludselig vandfyldning var en utilsigtet fyldning indefra. Skibets lænse- og 
spulesystem var konstrueret sådan, at det var muligt at systemet pumpede vand ind i lastrummet, 
når systemet var indstillet til lænsning, hvis ejektorpumpens afgangsside var blokeret. Dette er fore-
kommet før, både på CHRISTINA MAIKEN og på andre skibe af samme type. Det kunne konsta-
teres, at de pumper skibet var udrustet med, havde kapacitet til at levere den vandmængde, der 
skulle til for at fylde lastrummet indenfor den givne tidsramme. 
 
5.2 Anvendelse af redningsmidler 
 

I en nødsituation betragtes skibet selv traditionelt som det primære redningsmiddel, da man i en 
nødsituation vil forsøge at blive om bord så længe som muligt. I tilfælde, hvor det er nødvendigt at 
forlade skibet, har man andre redningsmidler til sin rådighed, såsom flåder, redningsdragter mv. Da 
CHRISTINA MAIKEN kæntrede og forliste nåede besætningsmedlemmerne ikke at iføre sig red-
ningsdragter eller -veste, eller at få dragterne med sig. Skibet kæntrede pludseligt, uventet og med 
sådan en hastighed, at besætningen ikke nødvendigvis ville have haft mulighed for at få fat i drag-
terne, selvom disse havde været placeret et andet sted, fx i styrehuset. 
 
Der er to problemer med placeringen af redningsmidler på mindre skibe. For det første er der be-
grænset plads på skibet, og derfor vil fx redningsdragterne ofte blive stuvet på et sted, hvor de er 
svært tilgængelige. For det andet vil forskelligheden i ulykkessituationer gøre, at der ikke findes én 
entydig hensigtsmæssig placering af redningsmidler. 
 
Skibets EPIRB blev udløst, da skibet kæntrede, og bidrog som det eneste redningsmiddel til, at 
besætningen blev reddet i live, da signalet, der blev opfanget af redningstjenesten afstedkom at 
BJARKE kom til undsætning. 
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6. KONKLUSION 
 
Formålet med Den Maritime Havarikommissions undersøgelse var at klarlægge omstændighederne 
ved CHRISTINA MAIKENs kæntring og forlis den 23. april 2016. Undersøgelsens hovedfokus 
var på stabilitet og redningsmidler. 
 
CHRISTINA MAIKEN kæntrede og forliste i den svenske del af Kattegat, mens det var på vej fra 
én fiskeplads til en anden. Forliset skete sandsynligvis som følge af en hurtig og betydelig vandfyld-
ning af skibets lastrum, hvilket medførte en kraftig forringelse af skibets stabilitet. De to besæt-
ningsmedlemmer blev reddet af et andet fiskeskib, der var i nærheden. CHRISTINA MAIKENs 
forlis var kendetegnet ved det meget korte tidsforløb fra tidspunktet, hvor besætningen erkendte, at 
der var noget galt, til skibet kæntrede og sank.  
 
Problemstillingerne vedrørende redningsmidlernes placering beskrevet i afsnit 5.2 understreger, at 
besætninger på mindre skibe ofte er dårligt hjulpne i ulykkessituationer, der udvikler sig hurtigt. 
Ved denne ulykke var besætningen afskåret fra at anvende redningsmidlerne, og blev reddet af et 
andet skib, der tilfældigvis var i nærheden. 
 
Det er et kendt fænomen, at skibe henover tid forøger deres vægt, selvom ejerne ikke mener at ha-
ve foretaget væsentlige ændringer. Det skyldes en akkumulering af flere ombygninger, justeringer 
og udskiftninger, der naturligt foretages løbende, og som hver især ikke betyder det store. Da der 
var foretaget ændringer på CHRISTINA MAIKEN siden den seneste letvægtsopgørelse, havde 
dets vægt og tyngdepunkt ændret sig frem til forlistidspunktet, hvilket har afstedkommet ændringer 
i skibets stabilitetsegenskaber. Disse ændringer var ikke kommet til myndighedernes kendskab og 
ejeren af skibet fandt ikke anledning til at revidere stabilitetsberegningerne. Havarikommissionens 
undersøgelse konkluderer, at ændringerne af skibets konstruktion ikke har haft en afgørende betyd-
ning for forliset. Skibet havde gyldige certifikater, overholdt udstyrs-, syns- og uddannelseskrav, 
samt nyere, om end ikke opdaterede, stabilitetsoplysninger. Dette modvirkede dog ikke at ulykken 
skete.  
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