
 
 
Indtryk fra årets netværkstur 2015 i Havneforeningen. 
 
Verdens centrum har det med at flytte sig, alt efter hvor man befinder sig. 
 
I Foreningen af Virksomheder på Odense Havn – i daglig tale Havneforeningen - har vi således tillagt os den 
vane ”at flytte verdens centrum” fra Odense Havn til en anden havneby i Europa en gang om året. Som 
regel når sommeren går på hæld i Danmark og trækfuglene begynder at trække sydpå. Således også i år. 
 
I år var destinationen Lissabon, Portugals hovedstad. En havneby ved Tejoflodens udmunding i 
Atlanterhavet. Indbyggertal små 600.000 men i byens samlede opland ca. 2,8 millioner. Gennem mere end 
500 år en åbning mod det der dengang blev rubriceret som ”en ny verden”. Det vender vi tilbage til. 
 
For os som odenseanere kan vi blot konstatere, at vi følger i hælene på en anden, langt mere berømt 
odenseansk rejsende, den allestedsnærværende H.C. Andersen. HCA besøgte Lissabon i 1866 og skriver om 
byen i Et Besøg i Portugal: ”Efter alle de beskrivelser af Lissabon, jeg kendte, havde jeg forud dannet mig et 
billede af denne by, men hvor langt anderledes lys og smuk lå den for mig i virkeligheden. Jeg måtte 
udbryde, hvor er her de smudsige gader, jeg har læst om, de udkastede ådsler, de vilde hunde og de 
ynkelige skikkelser fra de afrikanske besiddelser……”. Men læs selv Andersens meget levende rejseberetning 
fra den konstant iagttagende rejsende. 
 
Vi var, som Andersen, også rejsende og iagttagende. 
Selv siger portugiserne, at Lissabon – som Rom – er anlagt på ”syv Høje” – jo tak, det bemærkede vi godt – 
og så lidt til. Det giver ømme benmuskler. Men historien dækker over, at byens historie fortaber sig i det 
romerske imperium med en alder, der har sin oprindelse omkring 2000 før vores tidsregning hvor Romerne 
anlagde veje, broer, havn, amfiteater m.v. Alt hvad der hørte til en væsentlig romersk provinsby. Med vores 
– Havneforeningens - tilgang til besøget i Lissabon, er det naturligvis logistikken, havnen og dennes 
placering på kanten af Tejoflodens munding ud til Atlanterhavet, der interesserer os. Efter romerne fulgte 
Vestgoterne og i 714 Maurerne fra Nordafrika. Den mauriske periode genkendes stadig i talrige, keramiske 
udsmykninger af de historiske husfacader. 1147 slog korsridderne til, belejrede byen og erobrede den efter 
17 ugers belejring. Det var datidens religionsfejde. Den type krige vil tilsyneladende ingen ende tage. 
Byens gyldne tider oprandt i 1400-årenes slutning, hvor den portugisiske konge sendte en fire caraveller af 
sted under ledelse af Vasco da Gama. De genfandt søvejen til Indien syd om Afrika. Portugal og Lissabon 
havde ramt en handelsmæssig guldåre. Europas handelsveje flyttede tyngdepunktet fra Venedig til 
Lissabon. Langsomt gik Venedig i stå, mens Lissabon blomstrede. Som ofte før udmøntede rigdommen sig i 
overdådige og magtfulde byggerier. Kong Emanuel I blev en af datidens rigeste fyrster og lod klostret 
Mosteiro dos Jeronimós opføre på flodbredden for vise det portugisiske imperiums rigdom og magt. 
Pragtklostret eksisterer stadig og er i dag på UNESCOs liste over verdenskulturarv. 
 
Lissabons historiske byplan kan godt minde om Odenses? – Jo, 1. november 1755 ramtes Lissabon af en 
gigantisk naturkatastrofe idet tre jordskælv ramte Lissabon. Byens historiske centrum blev smadret og i 
tusindvis af bygninger sank i grus. Bykernen blev genopført efter en ny tids idealer med et kvadratisk 
gadenet, som det kendes i Fredericia indenfor voldene. Udenom denne nye bykerne ligger så det 
tilbageværende, middelalderlige Lissabon i med sine krogede gader i en hesteskoform. I Odense sørgede vi 
selv for det tilsvarende tilbage 1960-erne hvor middelalderbyens kerne blev ryddet efter den tids idealer. I 



 
 
disse år søger det nuværende byråd at råde bod på tidligere byråds idealer for ”den moderne by”. Tider, 
katastrofer – naturskabte eller menneskeskabte – og idealer” for den gode by” skifter. 
Portugal blev et verdensimperium med ca. 350 millioner mennesker, der i dag taler portugisisk. Antallet af 
portugisiske statsborgere bosat i Portugal er i dag ca. 10 millioner, mens ca. 17 millioner har et portugisisk 
pas – de 7 millioner bor af de 17 bor i dag udenfor Portugal. Det fortæller om en vidtforgrenet nation af 
handelsfolk med tæt tilknytning til handelsruterne på verdenshavene. I forrige århundredes mere dunkle, 
brune europahistorie plagedes Portugal fra 1932 til 1974 af et udmarvende diktatur.  
 
Alle disse indtryk havde plantet sig i vores hoveder, da vi under vore Lissabonbesøg mødte op på Den 
Danske Ambassade til en debat om Portugal i dag. Et smukt hus i et smukt, kvarter med en dejlig udsigt 
over Tejofloden. Frokosten blev serveret mens vi nød udsigten og en uforlignelig frokost. 
Det blev et uforligneligt besøg, hvor ambassadør Michael Suhr redegjorde for det Portugal vi ved alt for lidt 
om. Men for en stund befandt ”verdens centrum” sig på Den Danske Ambassade i Lissabon. Vi blev klogere, 
meget klogere. Portugal blev medlem af EF i 1986 og havde hårdt brug for at føle sig som europæere efter 
de mange års diktatur. Portugal fik øjeblikkeligt stor støtte fra det senere EU-system og føler den dag i dag 
stor taknemmelighed overfor EU – så stor er taknemmeligheden, at da den økonomiske krise tog til i 2008 
vedtog portugiserne uden at kny, at alle offentligt ansatte gik 30% ned i løn(!). Senere besparelser er 
ligeledes gennemført uden nævneværdige mislyde. Europæisk duks! 
Ambassadøren fortalte om ambassadens daglige arbejde, eksempelvis et stort, igangværende 
forhandlingsarbejde hvor de i samarbejde med Maersk forhandler med byen Lissabon om en flytning af den 
nuværende containerterminal til den modsatte flodbred. Lissabon by har ikke selv råd, men idéen lyder 
indlysende idet de en flytning vil indebære, at nutidens gigantstore krydstogtskibe vil overtage den 
nuværende containerhavns areal lige ud for den historiske bykerne. Det lyder som en for alle parter 
indlysende plan. Danske virksomheder er godt repræsenteret i Portugal og samarbejdet hviler på tryghed. 
 
Spørgsmål fra deltagerne til Michael Suhr: Hvordan klarer Portugal den øjeblikkelige, europæiske 
flygtningesituation? Svar (meget overraskende): ”Der er ikke noget flygtningeproblem i Portugal – nærmest 
tværtimod, i løbet af et tiår vil Portugal komme til at mangle omkring en million yngre borgere. Mange er 
udvandret til de tidligere kolonier under finanskrisen”. 
Jovist, det er både sundt og gavnligt engang imellem at få bearbejdet det perspektiv vi ser verden i lige nu. 
Selv danske medier har svært ved at dække et objektivt verdensbillede. 
For en stund så vi verden fra et skib lige udenfor Lissabon. 
 
Tak for turen! 
 
Studie- og netværksturen i 2016 er endnu ikke fastlagt, men udvalget arbejder med følgende byer 
Amsterdam, Edinburg, Lüneburg og London. 
 
 
Poul Strandmark, formand. 
 


