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Når en større ulykke eller katastrofe rammer en virksomhed eller en organisation, kan det antages, 
at den i mange tilfælde vil få betydelige konsekvenser, dels for ledelsen, dels for de arbejdere eller 
ansatte,  som  rammes  direkte  eller  indirekte  ved  at  være  vidne  til  voldsomme  hændelser,  der 
indebærer trussel om død eller kvæstelser og som er forbundet med afmagt og rædsel.

I 1994 var der næsten 50.000 arbejdsulykker i Danmark. Jern- og metalindustrien tegnede sig for de 
fleste arbejdsulykker, ialt 7.500, som også omfattede ni af de 75 dødsfald, der forekom ved alle 
arbejdsulykker dette år. De sociale udgifter i forbindelse med arbejdsskader i Danmark i 1994 var 
2,2 milliarder kroner. 

I de sidste to årtier er der gennemført mange undersøgelser indenfor det arbejdsmedicinske område i 
Danmark,  som  har  påvist  de  invaliderende  konsekvenser  af  fysisk  anstrengende  og  monotont 
arbejde, men uden at de psykologiske følgevirkninger er undersøgt i nævneværdigt omfang.

I oktober 1994 skete der en ekspolosion ombord på en trehundredtusinde tons supertanker, N149, 
som var under bygning på Lindøværftet, Danmarks største skibsværft. Ved en fejltagelse var 900 

liter dieselolie ledt ud og forstøvet i en brændstoftank på 2.500 m
2
, hvor fire svejsere arbejdede. Ved 

eksplosionen slog store stik-flammer gennem brændstoftanken og ind i maskinrummet, hvor 100 
mand arbejdede. Fire mennesker døde øjeblikkeligt, to døde i løbet af de følgende dage, og femten 
led af forbrændinger og luftvejslidelser.

Værftets eget brandvæsen var i gang med en øvelse, da eksplosionen skete, og ankom til N149 i 
løbet af få minutter.  Røgdykkere fra firmaet gik ind i maskinrummet og brændstoftanken for at 
hjælpe de kvæstede arbejdere ud. Dramatiske scener fandt sted for øjnene af mange arbejdere, da 
nogle af deres kammerater med brændende tøj sprang i vandet. 

I løbet af ganske kort tid var nyheden om eksplosionen ude i medierne og lokalradioen. Journalister 
og familiemedlemmer samledes foran værftet,  hvor de måtte vente udenfor porten. De var flere 
episoder med aggressive journalister, som af arbejdere blev forment adgang til værftets område, før 
redningsarbejdet var forbi.

Lindøværftet har omkring 3000 ansatte og er den største arbejdplads på Fyn. 240 arbejdere fra 
Lindø  deltog  i  en  undersøgelse  af  eftervirkningerne  efter  eksplosionen.  Kvinderne  havde  flere 
symptomer på psykiske eftervirkninger end mændene, og ældre arbejdere havde flere symptomer 
end yngre arbejdere. Selv at blive såret ved eksplosionen, at kende eller have set nogle af de døde 
eller sårede var ligeledes forbundet med flere symptomer.

Hvis man tidligere havde oplevet ulykker på værftet eller været ude for alvorlige livsbegivenheder 
(sygdom, skilsmisse o.l.) var der også flere symptomer.

Træning  og  den faktiske  redningsindsats  har  andre  forskere  beskrevet  som noget,  der  entydigt 
beskytter  personer  mod  eftervirkninger.  I  Lindøundersøgelsen  ses,  at  de  der  havde  den 



uddannelsemæssige baggrund, der var mest brug for (røgdykkere), led langt mere end de, der var 
trænet i andre færdigheder.

Arbejdernes egne ord, hvor de beskrev deres familier og deres egne følelser, viste sig at røbe et 
væsentligt behov for psykologisk hjælp.  Andre følelser som skyld og det at  bebrejde andre var 
associeret med flere symptomer.

Sikkerhedsfølelse, tilfredshed med arbejdspladsen og tilfredshed med værftets kriseledelse var ikke 
relateret til symptomniveauet. Resultaterne peger på, at den høje sociale integration på netop denne 
arbejdsplads har en meget stærk stødpudevirkning. Mange tidligere ulykker og eksplosionsulykken 
i  oktober  1994 synes ikke at  påvirke arbejdsrelationerne i  en negativ retning eller  at  ødelægge 
tilliden til værftets ledelse.
ae
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