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Fredag 6. december skulle medarbejderne på Vikingeskibs-
museet i Roskilde have holdt den årlige julefrokost. Men så 
kom stormen Bodil. Og i stedet blev aftenen og natten én 
lang teambuildingsøvelse. 

Bodil blæste løs landet over natten mellem torsdag og fre-
dag. Mens stormen stilnede af i løbet af fredagen, og resten 
af Danmark ryddede op, blev vandet i Roskilde Fjord bare ved 
med at stige og stige. Vandet pressede sig længere ind i fjor-
den, hvor Vikingeskibsmuseet ligger ned til vandkanten og 
udstiller resterne af fem uerstattelige, 1.000 år gamle vikin-
geskibe.

Rikke Johansen, der er teamleder i museets kommunika-
tions- og markedsføringsafdeling og HK’ernes tillidsrepræ-
sentant, var en af de mange medarbejdere, der med gru ob-
serverede, hvordan vandmasserne blev mere og mere truende 
uden for vinduerne i Vikingeskibshallen.

Skrækscenariet var, at skibene blev ødelagt af vandsprøjt el-
ler ligefrem bølger af fjordvand, hvis ruderne bristede.

- Vandet steg op over soklen, og der løb vand ind gennem 
udluftningskanalerne. Beredskabsstyrelsen kom og barrika-
derede ruderne ud mod fjorden med plader, så de ikke skulle 
springe, og der kom konservatorer fra nationalmuseet og dæk-

Bodil var Bedre 
end teamBuilding

Mens stormen Bodil blæste Danmark 
omkuld, kæmpede medarbejderne på 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde for at 
undgå, at de fem uerstattelige vikinge-
skibe blev oversvømmet af vandmas-
ser. Oplevelsen og samarbejdet har 
forstærket sammenholdet og respek-
ten mellem kollegerne

Af MAlene MølgAArd foto Peter elMholt

det enorme klimaanlæg 
i kælderen suger luften 
tør for fugt og tilsætter 
den rette mængde vand 
igen, så det passer nøj-
agtigt til, hvad resterne 
af vikingernes gamle 
træskibe kan tåle. 
derfor var det vigtigt, 
at vandet ikke slukkede 
for teknikken, fortæller 
Ivan Jakobsen.
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Vandet stod op over 
de nederste ruder i 
Vikingeskibshallen med 
fare for, at de 1.000 år 
gamle skibsvrag blev 
ødelagt, hvis vandet 
væltede ind, fortæller 
Ivan Jakobsen og rikke 
Johansen, der er ansat i 
museets kommunikati-
onsafdeling.

Ivan Jakobsen i døren til det lille kælderrum, hvor han holdt 
vagt ved pumperne, for at teknikken ikke druknede i fjordvand.

Kældergulvet under udstillingshallen var dækket af 3-4 
centimeter vand, fortæller Ivan Jakobsen, som var en del 
af pumpeholdene under stormfloden.

Vandstanden i et af bådværkstederne, hvor gulve og vægge 
er ødelagt efter stormfloden.

Vikingeskibsmuseet i roskilde med havhingsten i forgrunden. 
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fagligt synspunkt

når katastrofen truer

af Margit Kolding, 
næstformand for 
Branchesektion 
transport & turisme  

måske så du tv-billederne fra Vikingeskibsmuseet, 
hvor vandet slikkede op ad facaden, og alle holdt vej-
ret og håbede på, at vinduerne kunne stå for presset. 
Der var meget på spil - for museet og for medarbej-
derne.

Både museum og medarbejdere stod distancen. De 
gamle skibe undgik vandet, og medarbejderne fandt 
ud af, at de kan stå sammen, når det gælder. Som de 
selv konkluderer, gav aftenen og natten mere til sam-
menholdet end et kursus i teambuilding overhovedet 
ville kunne komme i nærheden af.

På mange arbejdspladser inden for Transport & 
Turismes område er de mørke skyer også trukket 
sammen. Her er det ikke vejret, som truer, men øko-
nomien. Katastrofe er nok for stort et ord, men der er 
krise, fordi virksomhederne har svært ved at holde en 
fornuftig indtjening.

Det påvirker selvfølgelig stemningen på arbejds-
pladserne. Man har måske allerede været gennem en 

eller flere fyringsrunder og spørger sig selv, hvornår 
den næste kommer.

Desværre skaber den slags utryghed grobund for et 
usundt arbejdsmiljø. nogle dukker sig, bider tænder-
ne sammen og knokler derudaf i håb om, at chefen 
bemærker det. Andre holder på viden for at under-
strege, at de er uundværlige.

Det er meget menneskeligt, og hvem kan sige sig 
fri for den slags reaktioner, hvis man er på en arbejds-
plads, hvor økonomien skraber bunden?

Jeg kunne dog ønske, at vi bliver mere bevidste 
om, hvordan vi agerer i kriseperioder. Vi kan ikke for-
hindre, at der sker fyringer, eller humøret dykker un-
der nulpunktet af og til. Men vi kan passe på hinan-
den og undgå, at en dårlig stemning bygger sig op og 
bliver kronisk.

For som med stormen Bodil, så topper krisen på et 
tidspunkt, for så at klinge af. 

kede skibene til med plastik for at beskytte dem, fortæller Rikke Jo-
hansen om det dramatiske døgn under stormen i december. 

Fredag ved midnat var vandstanden 2 meter og 6 centimeter 
højere end normalt, og dermed var en stor del af museumsområ-
det oversvømmet af vand. Bølgerne i fjorden udenfor slikkede op 
ad ruderne på Vikingeskibshallens glasfacade. Men selv om syv 
ruder revnede, så holdt afskærmningen heldigvis til det enorme 
pres fra vandet. Og de gamle vikingeskibe holdt sig tørre. Både 
fordi glaspartiet mod fjorden holdt stand. Og fordi klimaanlæg-
get, der sørger for den helt korrekte luftfugtighed i udstillingshal-
len, på intet tidspunkt gik ud, som man ellers frygtede på grund 
af oversvømmelse i kælderen.

Festtøj og waders
- Vi skulle have haft julefrokost fredag aften, så mange folk mød-
te op i festtøj. Især de sæsonansatte, som ikke havde fået besked 
via intranettet. Men de tog bare waders og kedeldragter på og gik 
i gang med at pumpe og bære sandsække, fortæller Rikke Johan-
sen stolt og imponeret over sine omkring 50 løst- og fastansatte 
kolleger, som alle kom for at hjælpe.

- Maden til julefrokosten var jo lavet. Så da vi spiste middag, 
lå der waders, gummistøvler og redningsveste overalt i forhallen, 
griner Rikke Johansen over julefrokostmenuen, der blev indtaget 
i hold, mens medarbejderne skiftedes til at holde vagt ved pum-
perne.

- Der blev lavet vagtplaner for, hvem der skulle pumpe hvor-
når, og så arbejdede vi i skiftehold. Det sværeste var faktisk at få 
folk til at gå hjem. Men vi skulle jo også sove, så vi kunne kom-
me tilbage og overtage vagten næste morgen, siger hun.

Selv gik hun hjem klokken to om natten og kom tilbage igen 
halv syv.

Medarbejdere kastede sig ud i at bære slanger og dykpumper 
for at pumpe vand ud af kælderen under udstillingsbygningen, 

›

Bådværftet og den nyindrettede café blev fuldstændig oversvømmet og 
trægulvene helt ødelagt. heldigvis sørgede medarbejderne med pumper 
og sandsække for, at maskiner og andet dyrt grej ikke blev ødelagt. ›
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formand: 
Ole Skovbo Sørensen, 
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redaktionssekretær 
hK/Privat: Annemette 
Schou Refsgaard (DJ), 
telefon: 33 30 44 75, 
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DeaDline for 
kommenDe numre

Nr. 3 
udkommer 21. marts. 
deadline er overskredet.
Nr. 4 
udkommer 25. april.
deadline er 14. marts.
Nr. 5 
udkommer 23. maj.
deadline er 14. april.

Indlæg til 
branchesektionssiderne 
sendes til 
Søren Wallentin Nielsen, 
på mail:
faetterfoto@yahoo.dk

på bådværftet og i de øvrige bygninger på Museum-
søen. Og flytte ting væk fra de lavtliggende områder, 
mens naturens trusler blev voldsommere og voldsom-
mere udenfor.

- Den nat larmede det helt forfærdeligt. Der var en 
larm og brag og buldren, fortæller Rikke Johansen.

- når vi stod nede ved vinduerne, måtte vi råbe til 
hinanden. Samtidig skulle vi prøve at lytte efter for-
kerte lyde - lyde, der ikke passede ind, fordi noget var 
galt, en rude var flækket eller noget lå udenfor og ban-
kede ind i bygningen, beskriver hun.

- På et tidspunkt drev der en sejlbåd forbi, som 
havde revet sig løs og blev presset i retning af Vikin-
geskibshallen. Den kunne jo knuse ruderne, siger 
hun og fortæller, at søstærke kolleger fik bremset bå-
den, indtil brandvæsenet kom og hev den på land.

Hendes kollega kommunikationsmedarbejder Ivan 
Jakobsen nikker og siger i et sindigt jysk toneleje:

- Det drama, der er i sådan en naturkraft, giver 
også lidt spænding.

kolleger i kælderen
Ivan Jakobsen var en af de mange medarbejdere, der 
holdt vagt ved pumperne i løbet af natten. Han sad i 
et lille mørkt rum allerlængst inde i kælderen, hvor 
klimaanlægget styres fra, og sørgede for, at vandet, 
der piblede ind på gulvet, ikke kom højere op end 
3-4 centimeter og dermed druknede teknikken, så de 
gamle skibsrester ville få for meget fugt.

Efterfølgende er stemningen, respekten og kend-
skabet til hinandens arbejde blevet større.

- For eksempel sad en marinarkæolog og en både-
bygger og pumpede sammen og snakkede imens. Og 
selv om de havde været på personaleweekend måne-
den før, så havde de ikke talt to ord sammen der. Men 
sådan en nat, så får de bare noget sammen. Og næste 

morgen, da de mødtes, så klappede de hinanden på 
skulderen og satte sig sammen til informationsmø-
det, siger Rikke Johansen og forklarer:

- Det var helt ulideligt forfærdeligt og ubehageligt. 
Det var sådan, at det gjorde ondt i maven, og vi var fy-
sisk berørt af det, mens det stod på - de der høje lyde 
og frygten for, at afskærmningen mod vandet ikke 
holdt, så der skete noget med skibene. Men dagen ef-
ter, da vi sad og spiste morgenmad, sad kollegerne 
ved bordet og grinede højt og fortalte historier om 
det, de havde oplevet. Man bliver rystet sammen af så-
dan en aften. 

Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen har 
samme syn på oplevelsen:

- Det var heldigt, at vi skulle have haft julefrokost, 
og alle havde sat aftenen af. Så blev det en teambuil-
dingdag i stedet, siger direktøren og roser medarbej-
derne:

- Vi har et ufatteligt engageret personale, som stil-
ler op med det samme og sover på fåreskind, hvis det 
er nødvendigt. Vi har en tradition for at lave store ar-
rangementer, så folk er vant til at arbejde på den her 
måde og tage fat, hvor det trænges, og selv gå i gang, 
siger Tinna Damgård-Sørensen.

Efterfølgende ser tillidsrepræsentant Rikke Johan-
sen også redningsarbejdet som en stor teambuilding-
øvelse. Bortset fra at det var virkelighed og ret alvor-
ligt.

- Til daglig er vi 11 teams på museet, der arbejder 
med hver vores ting. For bådebyggerne er det vigtig-
ste at få en båd færdig til en deadline, og en udstiller 
har fokus på at få sin udstilling klar. Men den aften 
blev det tydeligt, at vi arbejder sammen om det sam-
me. De fem originale skibe er jo dna’et i Vikingeskibs-
museet. Den store mening er skibene, og det har vi 
fundet sammen om. ❚

›

en måned efter stormfloden slæbes de sidste sandsække væk, som skulle 
sikre de 1.000 år gamle træskibe i Vikingeskibsmuseet mod oversvømmelse.


