
M/S MARIE MÆRSK i rum sø. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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Til søs med MARIE MÆRSK

Af Morten Hahn-Pedersen

I forbindelse med sin afgang som direktør for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet fik Morten Hahn-Pedersen tilbud om en tur 
med ét af verdens største containerskibe, Mærsk Lines MA-
RIE MÆRSK. I denne artikel fortæller han om sine ind-
tryk af skib og besætning fra turen, der fandt sted over et 
par uger i oktober-november 2015. Triple-E skibet MARIE 
MÆRSK var også emnet for Fiskeri- og Søfartsmuseets 
særudstilling i 2015. Under overskriften ”MARIE MÆRSK 
i billeder − Arbejde og hverdag til søs om bord på verdens 
største containerskibe” gav fotograf Casper Tybjerg i en se-
rie enestående flotte fotooptagelser et anderledes indblik i 
nutidens maritime verden. Såvel særudstillingen som den-
ne artikel har kun været mulig takket være stor velvilje og 
hjælpsomhed fra Mærsk Line samt fra besætningen om bord 
på MARIE MÆRSK.

Indledning
En solrig dag i oktober 2015 mødte jeg op hos immigrati-
onsmyndighederne på havnen i Rotterdam for at få ordnet 
de sidste papirer inden påmønstring af Mærsk Lines M/S 
MARIE MÆRSK. Jeg havde lært skibets kaptajn, John 
Møller Jensen, at kende via Fiskeri- og Søfartsmuseets kon-
takt til skibet i forbindelse med arbejdet på Casper Tybjergs 
fotoudstilling om MARIE MÆRSK. I august 2014 havde 
jeg haft lejlighed til at besøge skibet, mens det lå i Århus, og 
sammen med museumsinspektør Søren Byskov havde jeg i 
foråret 2015 også gennemført en del møder og interviews 
med John Møller Jensen om hans arbejde og karriere. Ved 
afslutningen af et af disse møder inviterede John mig på en 
tur med MARIE MÆRSK, når jeg senere på året var gået 

af som direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, og det var 
årsagen til, at jeg nu befandt mig i Rotterdam.

Nogle uger tidligere havde John i Tanjung Pelepas i Ma-
laysia skiftet med MARIE MÆRSKs anden kaptajn, Ole 
Nielsen, og stod nu på broen under skibets videre sejlads fra 
Malaysia via Det Indiske Ocean, Suez-kanalen og Middel-
havet til Nordeuropa. Undervejs havde John og jeg haft en 
intens e-mailkorrespondance for at få de sidste ting på plads 
omkring rejse, kontakt til agenten i Rotterdam, papirer som 
helbreds- og straffeattest, registrering og påmønstringsin-
strukser m.v. Med det sidste stempel i passet hos immigrati-
onsmyndighederne i Rotterdam var alle formaliteter ordnet, 
og så gik turen de ca. 60 km ud til et gensyn med John og 
MARIE MÆRSK ved APM Terminals hollandske afdeling 
ved Maasvlakte nær Maas-flodens munding.

Skibet
Navnet MARIE MÆRSK hører til i en lang tradition med en 
kombination af familienavne og Mærsknavnet, som i 1906 
blev lanceret med rederiets andet skib PETER MÆRSK, op-
kaldt efter skibsreder A.P. Møllers far, Peter Mærsk Møller. 
MARIE MÆRSK-skibene er opkaldt efter skibsreder A.P. 
Møllers moster, som i 1852 blev født til søs, da forældrene i 
et nybygget skib til faderens rederi i Dragør var på vej retur 
fra Sverige til Danmark.

Vor tids MARIE MÆRSK, der er hjemskrevet i Dra-
gør, er det sjette i rækken af skibe med dette navn i A.P. 
Møller-Mærsk flådens mere end hundredårige historie. 
Den første MARIE var en damper, som rederiet i 1920 fik 
bygget i Danzig. Den næste i rækken blev bygget i Køben-
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havn i 1928 og var ét af rederiets første tankskibe. Så fulgte 
endnu et nybygget tankskib, som var aktivt for rederiet fra 
modtagelsen i 1948 og frem til bortsalg til Sverige i 1958. 
Det fjerde MARIE MÆRSK, hvis klokke siden kom til  
Fiskeri- og Søfartsmuseet, var også et tankskib, som kom til i 
1962 og bl.a. blev brugt til afhentning af olie fra DUC’s felter 
på Nordsøen. Dette skib blev afhændet i 1984, da olierørled-
ningerne fra Nordsø-felterne i denne henseende havde gjort 
tankskibe og flydebøjer overflødige. Femte skib i rækken var 
et containerskib med en kapacitet på knap 5.000 TEU (Twen-
ty-foot Equivalent Unit/20 fods container), som i 1990 blev 
bygget på Odense Staalskibsværft, Lindø ved Munkebo. Da 
det blev solgt, var der plads til nummer seks i rækken, nemlig 
vores MARIE MÆRSK, som blev bygget ved Daewoo Ship-
building & Engineering Co. Ltd. i Korea i 2013.1

MARIE MÆRSK var den fjerde i en række på 20 im-
ponerende sværvægtere, der i sommeren 2015 stod som det 
foreløbige resultat af en ordre, som Mærsk Line i februar 
2011 afgav til det koreanske skibsværft. Skibene, der fra 
sommeren 2013 og et par år frem næsten på månedsbasis 
forlod værftet, fik alle navne med M som begyndelsesbog-
stav. Den første var MÆRSK MC-KINNEY MØLLER, og 
så fulgte MAJESTIC MÆRSK og MARY MÆRSK, inden 
MARIE MÆRSK blev søsat i september 2013. MARIE og 
hendes nitten søstre blev lanceret under betegnelsen Triple 
E-skibe. De tre E’er dækkede over, at skibene havde Eco-
nomy of scale, opererede med Energy efficiency og var En-
vironmentally improved. Kort sagt havde Mærsk Line altså 
satset på størrelse, energieffektivitet og bæredygtighed 
som et samlet konkurrenceparameter i den moderne skibs-
fart. Triple E-skibene var ganske enkelt enorme. Bare væg-
ten af det stål, der var anvendt i skibene, løb op i 55.000 
tons, og med ballastvand, brændstof, proviant og fuld last 
havde skibene en dødvægt på omkring 195.000 tons. Med 
en længde på godt 399 meter var de ca. 70 meter længere 
end de store amerikanske hangarskibe af Nimitz-klassen, 
bredden på 59 meter svarede til 2½ tennisbane i forlængelse 
af hinanden, og højden på 75 meter fra køl til antennespids 
svarede nogenlunde til Marmorkirkens højde på 79 meter. 
Fra skibsdækket og op til Monkey Island på dækket over 

broen var der i alt elleve dæk. I lasten stod containere stablet  
i op til ti lag, og på dækket kunne man med behørigt hensyn 
til udsynet fra broen sine steder stable containere i op til 11 
lag. Samlet kunne Triple E-skibene laste 18.270 TEU eller 
20 fods-containere, hvilket svarer til 36.000 personbiler el-
ler mere end 111 millioner par sko. Parkeret med ende mod 
ende i én lang række ville de mange containere fylde 110 
km, hvilket svarede nogenlunde til afstanden mellem Køben-
havn og Korsør. Det krævede sin dame at sejle med sådan et 
læs, men med et sæt tvillingemotorer på hver 43.000 hk samt 
to firebladsskruer på hver 65 tons og en diameter på knap 10 
meter kunne MARIE MÆRSK og hendes søsterskibe alli-
gevel skyde op til 24 knob. Den mest brændstoføkonomiske 
fart lå dog omkring 17 knob (220 liter fuel pr. nautisk mil), 
og det holdt man sig i videst muligt omfang til. Men ski-
bene var også udstyret med et system, så man kunne opfange 
varme og tryk i udstødningen og genudnytte energien heraf. 
Det sparede brændsel og nedsatte CO

2
-udledningen. Det var 

primært kombinationen af mængder, energioptimering og 
genbrug, som gjorde, at CO

2
-udledningen pr. tons transpor-

teret gods på Triple E-skibene kunne holdes på 3 gram pr. 

Dimensionerne om bord på MARIE MÆRSK er gigantiske. Her 
et glimt fra hoveddækket op mod broen. Foto: Morten Hahn-
Pedersen, 2015.
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mængde lastrum – heraf nogle næsten helt katedrallignende 
– bestod af bl.a. bro, maskinrum, brændstof-, ballast- og 
vandtanke, pumpe- og udluftningssystemer, stores, konto-
rer, it-rum, trappeskakter, korridorer, gange, kamre, messer, 
kabys og alt muligt andet, der skulle til, for at dette utrolige 
monstrum kunne fungere og bringe besætning og last sik-
kert fra A til B. På en omvisning kunne man kun nå en lille 
del af skibet; resten skulle klares ved selvsyn – og der var 
nok at gå på opdagelse i.

km, mens den med tog lå på 18 gram, i lastbil på 47 gram og 
med fly 560 gram.2 

Selv om det var pænt imponerende at tænke sig, at turen 
i familiens bil til nærmeste storcenter efter et par nye sko på 
denne vis kunne koste mere CO

2
-udledning end transpor-

ten af skoene fra Kina til Danmark, var det ikke det første, 
der faldt én ind ved synet af et skib som MARIE MÆRSK. 
Det var derimod ren og skær betagelse af størrelsen; af det 
enorme bjerg af stål og alskens andre materialer, der knej-
sede foran éns øjne. Et bjerg med et indre, der foruden en 

Containere i 10 etager. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

Den ene af de to tvillingemotorer om bord på MARIE MÆRSK. 
Foto. Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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Besætningen
Et skib som MARIE MÆRSK var ikke bare et højeffektivt 
transportmiddel. Det var også arbejdsplads og midlertidigt 
hjem for den besætning, der til enhver tid ville være om 
bord. Da jeg påmønstrede i Rotterdam bestod besætningen 
af i alt 24 mand. Selv om MARIE MÆRSK sejlede under 
dansk flag, var kun tre mand af besætningen danske; kaptajn 
John Møller Jensen fra Esbjerg, overstyrmand Egon Høj-
bjerg Toft fra Thyborøn og juniormester Daniel Dølrath Toft 

fra Århus. De øvrige 21 besætningsmedlemmer fordelte sig 
på to briter, tre thaier, fire indere og tolv filippinere. Gen-
nemsnitsalderen lå på godt 35 år med den 60-årige kaptajn 
som ældste og en 20-årig maler fra Thailand som yngste 
mand om bord. Besætningen bestod næsten udelukkende 
af mænd, som bortset fra en 24-årig indisk styrmand og en 
37-årig nysepareret filippinsk matros alle levede i fast par-
forhold. Men der var også en enkelt kvinde om bord. Den 
35-årige Aida fra Filippinerne var single, reparationstekni-
ker, dygtig, vellidt og højt respekteret blandt sine skibsfæl-
ler. At hun også var stærk som en bjørn, måtte en maskinme-
ster om bord med en fortid som ukrainsk landholdsbryder 
en gang sande til stor moro for resten af besætningen. Bort-
set fra de øverste officerer, der som kaptajn, maskinmester, 
overstyrmand og førstemester var fast tilknyttet skibet, var 
Aida det eneste menige besætningsmedlem, som havde 
fulgt MARIE MÆRSK gennem flere udmønstringer i træk. 
Denne tur var hendes tredje i streg med skibet, men også en 
anden af de filippinske matroser, Gabriel, havde én gang tid-
ligere været om bord på MARIE MÆRSK. Kendetegnende 
var det imidlertid, at næsten alle ombordværende havde lang 
tilknytning til Mærsk Line. Den gennemsnitlige sejltid for 
rederiet lå på godt otte år for samtlige, men blev eksklu-
sive de faste officerer reduceret til godt seks års tilknytning 
i snit for de yngre officerer og menige medlemmer af be-
sætningen. Kaptajnen havde med sin start i rederiet i 1978 
den klart længste tilknytning, mens den sidst tilkomne var 
juniormesteren, som kørte på sit første år for Mærsk Line.3

Såvel hyrer som udmønstringstid varierede efter de over-
enskomster, som Mærsk Line havde med fagforeningerne i 
de lande, hvor besætningsmedlemmerne kom fra. Der røbes 
vel ingen hemmelighed ved at sige, at danskerne lå i top, og 
thaierne i bund med hensyn til hyrer. Mens danskerne var 
om bord i 11 uger af gangen, kørte inderne typisk på fire 
måneders kontrakter, mens filippinerne og thaierne sejlede 
i seks måneder pr. udmønstring. Da de yngre officerer og 
menige medlemmer af besætningen ikke var fast tilknyttet 
et enkelt skib, havde man en abrupt rytme med en lind strøm 
af nye ansigter. Den kontinuerlige udskiftning betød, at fol-
kene om bord ikke knyttede sig særlig meget til hinanden. 

Kaptajn John Møller Jensen på broen ud for Marokko. Foto: Mor-
ten Hahn-Pedersen, 2015.
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Internet og facebook befordrede heller ikke det sociale liv 
om bord, idet folk ofte forsvandt ind på deres kamre for at 
se film eller skype med koner og kærester, når vagter og 
skafninger var overstået. Situationen blev ikke bedret af, 
at besætningerne var fordelt på mange nationaliteter med 
forskellig omgangsform, kultur, religion og sprog. Fælles 
arbejdssprog, et fast hierarki og ensartede rutiner var nogle 
af de metoder, som blev anvendt til at sikre, at besætningen 
alligevel smeltede sammen til en velfungerende enhed. 

Arbejdssproget om bord var engelsk. Det tog dog lige et 
stykke tid at vænne sig til de mange forskellige varianter af 
engelsk, men paradoksalt nok viste det sig faktisk at være 
maskinchefen fra Newcastle, som jeg i sidste ende havde 
sværest ved at forstå.

Hierarkiet om bord på Mærsk Lines skibe var til at 
forholde sig til. Opsatte man rangorden og nationalitet i 
forening, fik man på min tur med MARIE MÆRSK føl-
gende billede af skibets hierarki. Øverste ansvarlige var 
kaptajnen (DK) med maskinchefen (UK) lige efter. På 
broen fandt man overstyrmand (DK), førstestyrmand (FIL) 
og andenstyrmand (IND). I maskinen regerede førstemester 
(IND), andenmester I (IND), andenmester II (IND), 
trediemester (UK), juniormester (DK), motormand (FIL), 
reparationstekniker (FIL) og elektriker (FIL). I kabyssen 
huserede chefkok (FIL) og steward (FIL). På dækket fandt 
man fire matroser og to letmatroser – alle filippinere – med 
reference til vagthavende styrmand, og et malerhold bestå-
ende af tre thaier lå nederst i hierarkiet.

Omkring halvdelen af MARIE MÆRSKs besætning i gang med skafningen i Duty Mess, hvor det er tilladt at møde op i arbejdstøj. Foto: 
Morten Hahn-Pedersen, 2015.

51



Kaptajn John Møller Jensen
I forbindelse med åbningen af museets og fotograf Casper 
Tybjergs udstilling om MARIE MÆRSK stillede skibets 
kaptajn, John Møller Jensen, sig i april 2015 velvilligt til rå-
dighed for et interview med Morten Hahn-Pedersen og mu-
seumsinspektør Søren Byskov. Formålet var at få et indblik i 
en nutidig maritim karriere, sådan som den kunne tage sig ud 
med base i Esbjerg og arbejdsplads over det meste af kloden.

John Møller Jensen er født i 1955 i Hjørring, men har 
boet hele sit voksne liv i Esbjerg sammen med sin fami-
lie. Der var ingen maritim tradition i hans familie, og efter 
skolen var det da heller ikke et liv som sømand, der lå først 
for. Men som 20-årig fik John Møller Jensen sin første hyre 
som dæksdreng på en coaster, og siden fulgte forskellige 
hyrer som matros både på Nordsøen og på langfart. Efter 
nogle års sejltid besluttede han sig for at tage navigatørud-
dannelsen på Fanø Navigationsskole, og i 1982 havde han 
sin første udmønstring som andenstyrmand. Skibet var M/S 
ELEO MÆRSK, hvor han bl.a. sejlede sammen med sin 
kommende kone, Annette, som var telegrafist. 

Op gennem 1980’erne var John Møller Jensen forhyret 
på forskellige MÆRSK-skibe i containerskibsflåden, den-
gang skibene kun lastede en brøkdel af det antal containere, 
som nutidens Triple-E skibe kan rumme. Nutidens største 
”motorvej” til søs forbinder Kina og det øvrige Fjernøsten 

med Europa, men i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne 
var det et mere varieret rutenet, som den unge styrmand 
Møller Jensen og Mærsk-fragtskibene sejlede på. Kuwait, 
Bahrain, Pakistan og Indien lå således på ELEO MÆRSK’s 
rute sammen med Singapore og Hong Kong, og modsat i 
dag var stillehavsruten mellem USA og Fjernøsten hoved-
ruten for Mærsk’s containersejlads. Ikke mindst fragten i 

M/S ELEO MÆRSK, bygget 1978/79 på Odense Staalskibsværft.

Annette og John Møller Jensen. Foto venligst udlånt af John Møller 
Jensen.

M/S AXEL MÆRSK, bygget 1976 på Blohm & Voss AG, Hamburg. 
John Møller Jensen sejlede som andenstyrmand om bord i 1985.
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køle/fryse containere af amerikansk kød, frugt og grønt til 
de østasiatiske markeder var en yderst vigtig aktivitet for 
det danske rederi. John Møller Jensen husker bl.a., hvordan 
fartplanen for skibene med frugt og grønt i lasten var tilret-
telagt, så containerskibene nåede Hong Kong senest fredag 
aften, så der kunne losses tidlig lørdag morgen og gøres klar 
til lørdag, der var kinesernes store markedsdag.

I løbet af 1990’erne blev nye containerskibe efterhånden 
bygget, så de ikke længere kunne gå gennem Panama-ka-
nalen, og udviklingen i retning af større og større lasteka-
pacitet tog fart. John Møller Jensen havde taget skibsfører-
eksamen på Fanø og sejlede i 1990’erne som overstyrmand 
på flere skibe. Sit første skib som kaptajn fik han overdra-
get i 2001, da han påmønstrede KATE MÆRSK − et af de 
såkaldte ”post-Panamax” containerskibe, der kunne fragte 

Fra navngivningen af MARIE MÆRSK i 2013. John Møller Jensen ses som nummer to fra venstre stående ved siden af skibets gudmoder, 
Bettina Schacht. Foto: A.P. Møller-Mærsk.

mere end 6.000 TEU (20-fods containere), men som ikke 
kunne passere Panama-kanalen. KATE MÆRSK havde i 
2001 kun én udlænding om bord, men John Møller Jensen 
husker, hvordan dette i løbet af det næste årti ændrede sig, 
så danske søfolk efterhånden blev færre og færre. ”Da jeg i 
august 2007 påmønstrede JENS MÆRSK som kaptajn, var 
jeg eneste dansker om bord. Det var lidt af en omvæltning, 
men nu har jeg prøvet det flere gange siden, så nu har man 
jo vænnet sig til det”, fortæller han.

I 2013 fik John Møller Jensen besked om, at han skulle 
til Korea og deltage i overdragelsen af det fjerde Triple-E 
skib, MARIE MÆRSK. Siden har han som den ene af ski-
bets to faste kaptajner sikret skibets fart på ruten mellem 
Fjernøsten og Europa. 

Søren Byskov
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De faste rutiner fulgte af vagtplaner og jobbeskrivelser, 
som over en bred kam gik igen fra skib til skib. Hvert en-
kelt besætningsmedlem vidste nøjagtigt, hvad man skulle, 
og hvornår man skulle det. Alt var fastlagt inden for nogle 
givne rammer. For nogen gav det en særlig tryghed ved livet 
til søs. Andre trak sig skyndsomt tilbage allerede efter et 
første bekendtskab med en sådan form for regelmæssighed 
og system, men samlet set var det sådanne ting, som gjorde, 
at hvert enkelt skib fungerede, selv om hovedparten af be-
sætningen vagabonderede fra skib til skib.4 

Turen
MARIE MÆRSKs faste rute gik mellem havne i Korea, 
Kina og Malaysia via Suez-kanalen til havne i Spanien, 
Frankrig, Holland, Tyskland og Storbritannien, inden man 
på returrejsen til Fjernøsten også lige rundede Marokko. Jeg 
påmønstrede i hollandske Rotterdam og var med om bord 
på turen via Bremerhaven i Tyskland og Felixstowe i Stor-
britannien til Tanger i Marokko og Algeciras i Spanien, hvor 
jeg afmønstrede efter et par ugers sejlads.

Jeg var indkvarteret i lodskammeret på F-dækket, hvor 
jeg havde kaptajn og maskinchef som naboer. Der var såle-
des rig mulighed for tale med begge ledende officerer om 

deres arbejde og forholdene om bord specielt og vilkårene 
i skibsfarten generelt. Det blev ikke mindst til mange gode 
samtaler med skibets kaptajn, der gav mig nyttig indsigt i 
det administrative og ledelsesmæssige arbejde, som ved si-
den af navigation og skibsarbejde fyldte hverdagen for en 
kaptajn med ansvar for et skib til omkring en milliard kr. og 
værdier om bord for et tilsvarende beløb. Det var tydeligt, 
at John var mest afslappet, når skibet var til søs, mens han 
var mere intens i perioder med lods om bord eller under los-
ning og lastning i havn, hvor risikoen for uheld var større. 
Jeg var fascineret af den dybt koncentrerede stemning på 
broen under havneanløb og -manøvrer med lods om bord, 
men sammen med John, styrmænd og udkig nød jeg også 
de stille stunder på broen under sejlads i åben sø. Uanset om 
det handlede om en Nordsø i tåge, regn og dis, Den engelske 
Kanal ved nattetide med lysene fra Calais og Dover glim-
tende om bagbord og styrbord, god blæst i Biscayen eller en 
solrig dag ved Gibraltar-strædet, var broen det perfekte sted 
at opleve verden fra. Det gav en særlig ro i sindet.

Til søs foregik livet om bord efter ét vagtskema, mens 
man i land kørte efter et andet. Havneopholdene virkede 
umiddelbart mere hektiske end sejladsen. Skibet blev bordet 
af stevedorer, som i samarbejde med kranførere besørgede 
losning og lastning af containere. Det var bestemt ikke no-
get lydløst arbejde, og det foregik dag og nat i de et til to 
døgn, skibet typisk var i havn. I de fem havne håndteredes 
mellem 1.200 og 4.500 containere pr. havn. På et tidspunkt 
var vi nede på omkring 10.000 TEU om bord, men da MA-
RIE MÆRSK forlod Algeciras, havde hun godt 16.600 TEU 
med mod Suez. Losning og lastning gav både masser af pa-
pirarbejde til officererne og arbejde med tjek af surringer og 
twistlocks til matroserne. Kølecontainere skulle tilsluttes el 
og overvågningssystem og løbende tjekkes, trosser og for-
tøjninger justeres i forhold til tidevand, vind og fordelingen 
af skibets last, og skibet skulle løbende trimmes ved hjælp 
af et sindrigt tanksystem, som blev styret fra en computer i 
skibskontoret på A-dækket. 

Lastning af containere i Felixstowe. Det var fascinerende at følge 
kranførernes effektive arbejde. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

Containere på vej ned i et af MARIE MÆRSKs lastrum med plads 
til containere i ti lag. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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I havn var der konstant vagt ved landgangen, ligesom der 
løbende blev runderet for at undgå ubudne gæster om bord. 
Folk på frivagt kunne gå i land, men skulle afvente en særlig 
shuttlebus, som kørte dem frem til havnens hovedport. Det 
var faktisk temmelig besværligt at komme i land gennem de 
stærkt bevogtede havne, og mange kom ikke længere end 
det lokale sømandshjem, da der kunne være endog rigtig 
langt fra havnen til byen bag. Der var langt fra den moderne 
skibsfarts realiteter til romantiske forestillinger om eksoti-
ske oplevelser i alverdens havne – og i øvrigt var der totalt 
spiritusforbud både om bord og i land.

Efter sådan et havneophold var det en fryd at komme til 
søs igen. Undervejs fulgte jeg arbejdet i den friske luft på 
dækket, i det 30-40 grader varme og flere etager høje ma-
skinrum og i den krydderiduftende kabys, hvor kokken dag-
ligt fremtryllede en mængde forskellige retter til en buffet, 
der tog hensyn til forskellige kulturers og religioners kost-
vaner. Jeg fulgtes med elektrikeren på turen rundt til samt-
lige frysecontainere på dæk og i lastrum. Gik på opdagelse 
og lærte både skib og besætning at kende. Overalt blev der 
snakket og interviewet, observeret, noteret og fotograferet.5 

Da jeg afmønstrede i Algeciras, havde jeg ikke blot fået 
et førstehåndsindtryk af den moderne skibsfarts vilkår og 
arbejdslivet om bord på et af verdens største containerskibe. 
Jeg havde også fået en fantastisk oplevelse, som siden har 
givet anledning til mange refleksioner. Og til brug for se-
nere arbejder med den moderne skibsfart havde jeg tillige 
fået samlet et temmelig unikt materiale bestående af bl.a. 
dokumenter fra skibet, interviews med samtlige ansatte, en 
dagbog med noter og optegnelser fra turen og godt 1.200 
fotooptagelser m.v.  En stor og hjertelig tak til kaptajn John 
Møller Jensen for invitationen til turen, til Mærsk Line for 
tilladelsen til at sejle med og til kaptajn og hele besætningen 
om bord på MARIE MÆRSK for en fantastisk gæstfrihed, 
velvilje og fortællelyst undervejs. 

Noter
1. Venligst oplyst af Henning Morgen, Head of Group Hi-
story Documentation, A.P. Møller-Mærsk.
2. Informationerne hidrører fra hjemmesiden http://maersk.
com/en/hardware/triple-e, oplysninger fra Mærsk Line og 
kaptajn John Møller Jensen, MARIE MÆRSK samt egne 
observationer om bord.
3. Oplysninger fra Crew List MARIE MÆRSK, IMO No. 
9619933, OWJF2, 30-10-2015 samt forfatterens observatio-
ner, interviews og samtaler med samtlige besætningsmed-
lemmer om bord på MARIE MÆRSK i perioden 28/10 til 
9/11 2015.

Førstemester Amit Khare og juniormester Daniel Toft på arbejde i 
maskinens kontrolrum. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

Elektriker Nestor Bron i gang med kontrol af frysecontainere. 
Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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4. Vagtlister og jobbeskrivelser fra MARIE MÆRSK, ok-
tober 2015 samt forfatterens observationer, interviews og 
samtaler med samtlige besætningsmedlemmer om bord på 
MARIE MÆRSK i perioden 28/10 til 9/11 2015.
5. Afsnittet er baseret på forfatterens observationer, inter-
views og optegnelser om bord på MARIE MÆRSK i perio-
den 28/10 til 9/11 2015.

Summary
At sea with the MARIE MÆRSK
Morten Hahn-Pedersen was offered a trip on one of the 
world’s biggest container ships, the M/S MARIE MÆRSK, 
on the occasion of his retirement as director of the Fisher-
ies and Maritime Museum. He signed on with the MARIE 
MÆRSK in Rotterdam at the end of October and sailed with 
the ship for the next couple of weeks, with stays at harbours 
in Bremerhaven, Felixstowe and Tangier, to Algeciras, 
where he signed off before the MARIE MÆRSK continued 
on her route via the Suez Canal to harbours in Malaysia, 
China and Korea.
 In this article, the author gives a brief summary of his 
main impressions from the trip concerning the dimensions 
and fitting out of the MARIE MÆRSK – one of the enor-
mous Triple-E ships which in 2015 were state of the art in 
modern ship technology, the ship’s 24-man international 
crew and the art of forging an efficient workforce out of 
such a heterogeneous flock, the trip itself at sea and in the 
harbour, life and work on board, the experience and the sub-
stantial documentary material in the form of papers from the 
ship, interviews, records, notes and more than 1,200 photos 
on the conditions of modern shipping which were also one 
of the results of the trip with the MARIE MÆRSK.

Morten Hahn-Pedersen (f. 1956)
Historiker/kunsthistoriker, cand.mag. 1983-88 museums-
inspektør ved Svendborg Museum. 1988-2015 museums-
direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i 
Esbjerg og 1994-2015 desuden seniorforsker ved Center for 
Maritime og Regionale Studier. Har publiceret en række ar-
tikler og bøger om nyere dansk maritim og politisk historie.

Letmatros Ryan Fajardo gør klar til at kaste den første line i land 
under fortøjning i Tanger. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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Afmønstring fra MARIE MÆRSK i Algeciras i Sydspanien. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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