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I mange sammenhænge er der dvælet ved den 
samfundsmæssige katastrofe, da ØK´s ledelse endeligt 
i 1986 måtte lukke Nakskov Skibsværft. Men det var 
også start for ØK´s ledelses - i høj grad anført af Asbjørn 
Holst Larsen - statens, kommunens og erhvervslivets 
betydelige bestræbelser efterfølgende for at afbøde de 
ofte tragiske konsekvenser for det lollandske samfund - 
især Nakskov. Alle bestræbelser bølgede frem og tilbage 
med skiftende held på godt og ondt. 

Men besøger du Nakskov Havn i dag, vil du se, at noget 
af et mirakel udvikler sig på arealerne, der tidligere lagde 
grund og dokker til bygningen af skibe. På de nærmest 
dødsdømte arealer er en lang række aktører som 
Vestas, East Metal, Skagen Sandblæsning, det lokale 
shippingfirma KRINAK og Danish Agro med samlet op til 
2.000 medarbejdere i fuld gang med at cementere den 
meget positive udvikling. Det ville ikke være muligt uden 
de oprindelige skibsværft-faciliteter med de store, høje 
haller samt indsejlings-, havne- og kaj-kapacitet.

Den perfekte kaj
Drømmen om ”den perfekte kaj”, som det udtrykkes i 
Lollands Erhvervshavnes blad, HavneBladet, er for et år 
siden indfriet med en regulær 350 meter lang 
dybvandskaj op til tilstødende arealer, der tidligere 
rummede dokkerne for værftets nybygninger. Kajen og 
bagarealet er meget let t i lgængelig fra såvel 
produktionen i hallerne, tilkørsel i øvrigt og ikke mindst 
fra søvejen. Der er også fuld gang i udvidelse af det 
berømte (berygtede) knæk i sejlrenden, som i 

skibsbygningstiden faktisk satte begrænsninger i 
omfang og dybde – for nybygningerne skulle jo ud af 
værftet og havnen til den videre færd i verden gennem 
sejlrenden i Nakskov Fjord.  

Der blev brug for optimale forhold ikke mindst i 
forbindelse med Mitsubishi/Vestas Wind Systems 
produktion og udskibning af nutidens 80 (!) meter lange 
møllevinger, der lægger stort beslag på såvel 

p roduk t ionsha l le r 
som opbevarings-
a rea l ,  i nden  den 
løbende udskibning til 
den videre proces for 
diverse vindmølle-
parker verden over. 

I  en anden af de 
tidligere værftshaller 
trækker East Metal 
A/S et bogstaveligt 
talt stort læs som 
producent af tunge, 
komplekse konstruk-
tioner i stål til vind-
energi ,  t ransport-
u d s t y r,  f . e k s .  t i l 
Vestas-vingerne på 
skibene fra Nakskov, 
kraner og løfteudstyr. 
East Metal har også i 

en af de oprindelige værftshaller etableret et testcenter 
af emner med træk op til 2.250 ton. Nakskov er fortsat 
også en meget betydelig udskibningshavn for korn og 
metalskrot. 

Vi er slet ikke færdige
Jørgen Buhl (cand. oecon. fra Aarhus Universitet) 
tiltrådte blandt 37 ansøgere som havnechef for 
Lollands Erhvervshavne for et par år siden efter en 
lignende stilling for Thyborøn Havn: 

– Det har været en herlig udfordring, fastslår Jørgen 
Buhl. Tænk blot på de udfordringer, der venter i såvel 
Nakskov som Rødby, når et stort projekt som Femern 
Bælt tunellen tager fart for alvor. Vi havde også håbet 
på at lægge støbegrund til den kommende nye 
Storstrømsbro, men det blev i stedet placeret på 
Masnedø. Det skaber alligevel flere hundrede 
arbejdspladser i landsdelen, og vi er fortsat 
fortrøstningsfulde. Vi jo midt i en naturperle her i det 
lollandske, som vi slet ikke er færdige med at udvikle - 
også i den sammenhæng.� �                ELJ 

Værftsarealet i Nakskov et mirakel 

ØK´s stifter, H. N. Andersen, startede det hele i sin fødeby, Nakskov. Nu kan tidligere værftsarbejder og 
nu leder af Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum samt æresmedlem i ØK Klubben, Mogens Andreasen, 
sammen med havnechef for Lollands Erhvervshavne, Jørgen Buhl, dvæle ved orienteringstavlen for 
HNAs fødested ved Nakskov Kirke – Til højre kan en tilfreds havnechef aktuelt slå fast foran 80 meter 
lange Vestas-vinger klar til afsejling: - H. N. Andersens daværende fremsynethed er igen grundlag for et 
erhvervs-mirakel på Lolland. (Foto: Erik Ljunggren)
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