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3F roste 
arbejds-
giverne

Blå Bevis i Thyborøn

  Praktikplads                     Arbejdsmiljørådet uddelte prisen til HG 333 Isafold,  
der også er mandskabets fortjeneste   

Af René Dandanell      

Smilet bredte sig langsomt 
hos Anders Hillebrand 
Hansen, da arbejdsmiljø-
rådets direktør Flemming 
N. Christensen læste be-
grundelsen op for, hvem 
der skulle have prisen som 
”Årets praktikplads 2014” 
ved overrækkelsen af Blå 
Bevis i Thyborøn. Stille og 
roligt synes han mere sik-
ker i sin sag på, at den ind-
stilling han havde givet om 
sin tidligere praktikplads 
havde ført til kåringen. 

Og det var ganske rigtigt, 
at HG 333 Isafold løb med 
årets pris i Thyborøn. 

”Jeg har haft en særdeles 
positiv oplevelse på min 
hyre i min anden praktik-
periode som fiskerelev, 
hvor jeg har sejlet med HG 
333 Isafold fra Hirtshals i 
et halvt år”, skrev Anders 
Hillebrand Hansen i sin 
indstilling. 

Det – sammen med an-
dre begrundelser – fik Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråd 
til at pege på det pelagiske 
fartøj fra Hirtshals som 

årets bedste praktikplads. 

Ros til folkene
For Karsten Mølgaard, 
skipper og medejer, var der 
tilfredshed med anerken-
delsen. 

- Vi har pralet til vores 
folk og rost vores folk, for-
tæller Karsten Mølgaard. 

Han sender fortjenesten 
for hæderen videre til 
mandskabet om bord på 
Isafold. For de unge elever 
bliver tilbudt en praktik-
periode, hvor mulighe-
derne for at lære noget står 
piv åben. 

- Vi prøver på at tage dem 
seriøst, og sætte dem godt 
ind i skibet. De lærlinge vi 
har fået, har været nogle 
gode unge mennesker med 
interesse for fiskeriet, og 
de vil gerne lære noget, si-
ger Karsten Mølgaard.

På Isafold bliver der lagt 
meget vægt på at fortælle 
om sikkerheden, når nye 
kommer om bord. Og det 
er også en givtig lære for 
de erfarne om bord. 

- Det, at man skal fortæl-
le andre om sikkkerheden, 
kræver også, at man hele 

tiden er opdateret selv, si-
ger Karsten Mølgaard. 

Den unge lærling får 
en sikkerhedsinstruks fra 
start af, og der bliver ud-
leveret både hjelm og red-
ningsvest. Ligeledes bliver 
der fortalt om, hvor man 
skal mønstre, hvis der sker 
en brand eller andet uheld 
om bord. 

- Vi sørger for at de bru-
ger veste og hjelme og de 
ting, vi kræver af vores 
folk, siger Karsten Mølga-
ard. 

Når alle instrukserne er 
videregivet, får lærlingen 
en position om bord på 
skibet, så de føler sig som 
en fisker, ligesom alle an-
dre. 

- Men det er rigtig meget 
op til dem selv, hvor meget 
de har lyst til, konstaterer 
Karsten Mølgaard. 

Maskinmestre
Lærlingene på HG 333 Isa-
fold har overstået den før-
ste lærlingeperiode, når de 
kommer om bord på skibet. 
Og mulighederne er store. 

- Vi giver dem mulighe-
den for at komme hele ve-

jen rundt. Hvis de har lyst 
får de en hel dag sammen 
med maskinfolkene, hvor 
der sker noget aktivt, siger 
Karsten Mølgaard. 

Der er også mulighed for 
at bestille proviant sam-
men med kokken og stå for 
et måltid.

- Det vil de som regel 
godt. De er også flinke til 
at gøre sig venner med 
kokken, og gå og tage af 
bordet, hjælpe med at va-
ske op, fortæller Karsten 
Mølgaard. 

Isafold er en eftertragtet 
læreplads. Lige pt. er der 
dog ikke nogen fiskerilær-
linge om bord, men ansva-
ret for at uddanne unge 
mennesker er stadig stort. 

- Vi vurderer løbende, 
også for at vi ikke kører 
sur i det, siger skipperen 
og fortæller, at der lige nu 
er en maskinmesterprakti-
kant. Og næste år kommer 
to mere om bord. 

- De er i gang med at lave 
bachelor. Det er to lokale 
drenge. Vi vil jo også godt 
gøre noget for maskinfol-
kene, siger Karsten Mølga-
ard. 

  Praktikplads                     
Unikt at en  
organisation  
sikrer  
lærepladser  
til alle   

Af René Dandanell      

Der blev uddelt en 
tak til de mange frem-
mødte nyuddannede 
fiskere, da det ”Blå 
Bevis” blev uddelt i 
Thyborøn. Det var 3F´s 
formand for fiskeriom-
rådet, Karsten Kristen-
sen, der sagde tak til 
de nye fiskere. 
- Tak fordi I har valgt 
at blive fiskere. Det er 
jo ikke det erhverv, de 
fleste går og drømmer 
om, sagde han og fort-
satte: 
- Der er brug for at 
der kommer nye unge 
kræfter ind, der tør 
lægge arm med det her 
erhverv. 
Karsten Kristensen 
havde også ros til ar-
bejdsgiverne. Han 
kaldte uddannelsen 
som erhvervsfisker på 
Fiskeriskolen i Thy-
borøn for helt enestå-
ende, og andre erhverv 
burde kigge med mis-
undelse på modellen. 
- Vi har en arbejdsgi-
verforening på fiskeri-
området, som har tur-
det at lave noget helt 
anderledes, hvor or-
ganisationen ansætter 
lærlingene, og sender 
dem ud, så de får et 
rigtig bredt kendskab 
til erhvervet, sagde 
Karsten Kristensen.
- Det kræver mod af 
en organisation. Der 
er desværre ikke andre 
erhverv, der har vist 
det samme mod. Det er 
nok noget andre kunne 
lære noget af, sagde 
Karsten Kristensen. 

Isafold fik prisen 
som årets læreplads

Karsten Mølgaard, skipper og medejer af HG 333 Isafold, sammen med Anders Hillebrand Hansen,  
der indstillede, og Lise Bjørn Jørgensen, medejer, foran Fiskeriskolen med det synlige bevis på hæderen. 
Foto: René Dandanell. 

Kamp om 
prisen
Det er Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd, der 
uddeler prisen ”Årets 
Læreplads” i forbindelse 
med uddelingen af Blå 
Bevis til de nyuddan-
nede erhvervsfiskere. 
I år var fem fiskefartøjer 
indstillet til prisen. 

De fem var E349 
Cattleya, E 727 Jette 
Kristine, FN 436 Tove 
Kajgaard, HM 120  
Astoria og HG 333 
Isafold. 

I begrundelsen for at 
tildele HG 333 Isafold 
prisen stod blandt 
andet: 

”Som fiskerelev blev jeg 
taget rigtig godt imod 
af alle på skibet og sat 
grundigt ind i tingene. 
Jeg kom derfor hurtigt til 
at føle mig som en del 
af besætningen”. 

”Besætningen var rigtig 
gode til at lære fra sig, 
og de satte mig ind i det 
hele og gav sig tid til at 
forklare mig tingene, 
hvis der var noget, jeg 
ikke lige forstod”. 


