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Eventyret i Antarktis
En saga om Rederiet J. Lauritzens polarskibe og deres pionerarbejde
i og omkring Antarktis i årene1952 – 1987

KISTA DAN på arbejde langt mod Syd.

Ikke alle eventyr ender lykkeligt, men behøver dog heller ikke at slutte med ren
ulykke. I de 35 år rederiets polarskibe var beskæftiget med sejladserne i de farefulde områder i Sydpolarhavet, undgik man desværre ikke alvorlige menneskelige
ulykker. Heldigvis indtraf kun ganske få af de værste uheld, og det skyldtes i første række besætningernes duelighed, mod og omtanke. Ligeledes var også rederiets omhu for besætningerne i højsædet, og de robuste og manøvredygtige skibe var grundlaget for nogenlunde sikre sejladser. Af og til måtte skibene dog give
sig i kast med opgaver, der på forhånd syntes uløselige. Opgavegiverne, de forskellige videnskabelige ekspeditioner, forventede til tider mere, end man med
rimelighed kunne forlange. Det fremgår tydeligt af de beretninger fra de søfarende, uden hvilke denne bog aldrig var blevet til.
Eventyret sluttede definitivt juleaften 1987, da rederiets sidste tilbageværende
polarskib ms NELLA DAN totalforliste nede i ishavet. Det skete uden tab af menneskeliv, men – en ganske særlig epoke i dansk søfarts historie var forbi.
Forfatterne.
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Forord
Juleaftensdag 1987 totalforliste rederiet J. Lauritzens polarskib ms NELLA DAN
ved Macquarie Island i Sydpolarhavet uden tab af menneskeliv. Dermed var det
for dansk skibsfart slut på en æra, som gennem 35 år bød på sejladser i farefulde
farvande omkring Antarktis. Sejladser, der var oplevelsesrige, spændende og
ofte dramatiske for både besætning og passagerer.
Polarskibenes epoke tog sin begyndelse da rederiet i 1952 overtog nybygning nr.
96 fra Aalborg Værft. Et skib, der i enhver henseende var konstrueret til sejlads i
isfyldte farvande. Skibet fik navnet ms KISTA DAN, opkaldt efter skibsreder Knud
Lauritzens hustru, Kirsten.
Sammen med daværende skibsinspektør, kaptajn Axel H. Nielsen var skibsrederen meget engageret i uddannelsen af søens folk, såvel på rederiets søfartsskole
i Kogtved som på skoleskibet ss MARIA DAN.
Det var på en rejse til Grønland med dette skib, at de to fik idéen til et specialbygget ishavsskib. Omtrent samtidig havde Nordisk Mineselskab åbnet en bly- og
zinkmine ved Mestersvig på Grønlands østkyst, og hertil kunne KISTA DAN klare
flere rejser med materialer i løbet af sommermånederne. Det var også målet med
det nye ishavsskib, men med den forholdsvis ringe lastekapacitet var der ikke
store forventninger til beskæftigelse i vinterhalvåret. Derfor gik skibet i oplæg.
Imidlertid havde et britisk filmselskab fået nys om skibets fortræffeligheder i isen
og chartrede derfor KISTA til indspilning af filmen "Hell Below Zero" med Alan
Ladd i hovedrollen. Filmens handling foregår i Sydpolarhavet og blev optaget
dels ombord, dels på nogle småøer i farvandet.
Optagelserne foregik i vinteren 1952-53, og da skibet vendte hjem, gennemførte
det atter rejserne til Østgrønland i sommeren.
Oplægning for vinteren kom dog ikke på tale, for i mellemtiden havde lederen af
australske ANARE, Philip Law i flere år efterlyst et skib, som kunne hjælpe ham
til at anlægge en blivende forskningsstation på det antarktiske kontinent. Han
hørte om KISTA DAN og fandt, at her var lige det skib, han så længe havde ventet på. Med støtte fra sin regering kunne han chartre skibet, og i 1953-54 foretog
KISTA DAN sin første rejse til Sydpolarhavet. Danske polarskibes epoke ved
Antarktis var indledt.
Denne bog er beretningen om J. L's polarskibe, deres besætninger og passagerer i de antarktiske farvande. I de 35 år blev sejladserne udført af: KISTA DAN,
MAGGA DAN, THALA DAN, ERIKA DAN, PERLA DAN, NELLA DAN samt tankeren PETRA DAN, der havde en enkelt rejse til South Georgia. Bogens tilblivelse
skyldes først og fremmest tidligere messemand og tjener i JL, Povl K. Hansen,
som gennem en årrække har redigeret hjemmesiden:
www.lauritzens-polarskibe.dk.
5

I sommeren 2008 fik han arrangeret et træf med en række af de tilbageværende
søfarende, der havde deltaget i polarskibenes rejser til Antarktis.
Her enedes de deltagende tidligere søfolk om, at denne epoke af dansk søfarts
historie måtte kunne nedfældes i en bog indeholdende de søfarendes egne beretninger om oplevelserne ombord på disse skibe, der som de frie trækfugle,
hvert efterår flyver sydover og med forårets komme atter vender hjem.

Povl Kjeld Hansen

Vilhelm Pedersen

Georg Røn

”Et af naturens sære påfund i Antarktis – en grundstødt isskosse.”
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Knud Lauritzen
1904 – 1978

At der overhovedet opstod en flåde af polarskibe, skyldes først og fremmest én
mand, nemlig skibsreder Knud Lauritzen. Som nævnt andetsteds i bogen fostrede han idéen til et skib konstrueret til at sejle i is. En idé, som blev virkeliggjort
med bygningen af ms KISTA DAN i 1952. Takket være KL og hans fremsynethed
blev der skabt basis for endnu flere polarskibe, som i de følgende 35 år satte
deres præg på dansk skibsfart. Med den iøjnefaldende røde farve og deres specielle konstruktion gjorde skibene deres hjemhavn ære overalt, hvor de kom.
Alle var de hjemskrevet i Esbjerg, hvor KL’s far, konsul Ditlev Lauritzen grundlagde sin virksomhed, J. Lauritzens Tømmerhandel foruden en lang række andre
virksomheder. I dyb veneration for byen valgte han at gøre den til skibenes hjemhavn. Vi, der har ansvaret for denne bogs tilblivelse, er KL dybt taknemmelig for
hans indsats og for den interesse, han altid viste skibene og deres besætninger.
Vi har under arbejdet med bogen sendt ham mangen en venlig tanke, og er både
glade og stolte over at have kendt ham og sejlet i hans prægtige skibe.
Forfatterne.
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Dedikation
De fleste af os, der har gjort rejserne til Antarktis, tænker med vemod og glæde
tilbage på rejserne derned. Men, det var ikke fest og ballade det hele. Vi kender
alle til hvileløse timer i køjen, når vi kom ned i de brølende 40ere og de hylende
50ere – når vore relative små polarskibe uden stabilisatorer og slingrekøle skabte
sig helt vanvittigt i det vejr, vi altid skulle igennem. Utallige er de gange, hvor restaurationsbesætningen – trods slingreribber på bordene – måtte feje glasskår og
madrester op fra dørken og så håbe på, at kokken endnu havde mere i gryderne.
Når vi så nåede iskanten og forcerede gennem pakisen kom belønningen. Det
var et sandt natursceneri, der her åbnede sig for os: Alle de skønne farver, pingvinerne, sælerne, fuglene. Alle isformationerne og isbjergene – det var fantastiske ting at være vidne til.
Og så, omsider kom polarkalotten til syne, og når stationen kom indenfor helikopternes rækkevidde, blev den sendt ind med de længe ventede breve og friske
grøntsager. Så skulle der losses, og der er mangen en matros, der har hundefrosset, medens han en hel dag kørte spil for at få lasten i land, medens blæsten
hylede om ørerne på ham.
I dag sejler store, isforstærkede turistskibe med stabilisatorer derned med turister
for at opleve det samme, men de betaler i dyre domme for de oplevelser, vi fik
penge for. Vi sejlede med et godt rederi med skibsreder Knud Lauritzen i spidsen. Han værdsatte den indsats, vi gjorde, og fulgte vor færden med den største
interesse. Der blev sluttet mange venskaber mellem ekspeditionsdeltagerne og
besætningerne om bord, ja, der blev endog indgået ægteskaber mellem pårørende til ekspeditionsdeltagerne og besætningerne.
Så skal vi ikke glemme, at mange af os havde koner og børn derhjemme. Når vi
tog af sted, var det altid efterår, og en lang, mørk vinter lå forude. Børnene skulle
passes og opdrages; husleje, lys, gas og prioriteter og så videre skulle betales i
tide. Det var store opgaver, der blev lagt på vore damers skuldre, og det krævede
stærke damer. Vi skylder Jer alle en stor tak for den indsats, I ydede.

Derfor er denne bog dedikeret til alle vore sømænds og søfarendes familier,
der tog ansvaret hjemme, medens vi sejlede ude!
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ANARE og Phillip G. Law
Kaptajn Vilhelm Pedersen er om nogen den, der kender mest til sejladserne
for den australske organisation ANARE og dens daværende leder, Phillip Garth
Law, som han her beretter om:.
Umiddelbart før anden verdenskrig var der rygter om, at Tyskland og Japan havde til hensigt at etablere baser i den Antarktiske region. Imidlertid satte krigen en
stopper for det.
Efter krigen indså man i Australien, at noget måtte gøres, og man startede i 1947
med at etablere videnskabelige stationer på Macquarie og Heard Island.
Til dette formål brugte man et af flådens landingsfartøjer, et såkaldt LST- fartøj på
2.300 tons. Skibet var aldeles uegnet til sejlads i de barske farvande, og allerede
andet år sprang den læk og måtte humpe tilbage til Fremantle, og den blev senere kondemneret.
Macquarie Island var endnu ikke serviceret, og en 9.000 tons bulkcarrier RIVER
FITZROY blev chartret og fik smadret en redningsbåd m.m. på rejsen.
De næste år brugte man den norske sælfanger TOTTAN, 540 tons, der var
chartret af franskmændene til brug for deres base i Terre Adelie.
Man ville også gerne have etableret en fast base på det antarktiske fastland, og
et indkøbt gammelt norsk fiskefartøj WYATT EARP, bygget 1909, blev udrustet i
Melbourne i efteråret 1947 med henblik på undersøgelse af et egnet sted til etablering af en base.
Phillip Garth Law deltog i ekspeditionen og blev ledende fysiker ombord og med
en Navy Commander, Karl Oom som ekspeditionsleder.
Syd for Macquarie Island på ca 55 grader syd fik skibet så omfattende lækager,
at det var nødsaget til at returnere til Melbourne.
Efter en måneds ophold i dok var det endelig klar til afsejling i februar 1948, nu
med Group Captain Stuart Campbell som leder.
Da det endvidere var et vanskeligt isår, var tiden forpasset, så man nøjedes med
at gøre en kort landgang på Balleny Islands, nogle ugæstfrie øer med vanskelig
tilkomst. Stuart Campbell ønskede at gå tilbage til Air Force, og Phillip Law blev
udnævnt til leder af Antarctic Division i 1949.
I 1949-50 deltog Phillip Law som observatør på Norwegian – British - Swedish
ekspedition til Dronning Maud Land. Her høstede han erfaringer med skibe, flyvemaskiner, materiel og beklædning til brug i polare egne. Han blev også klar
over, at det anvendte skib, NORSEL, var for lille.
Efter ekspeditionens afslutning overtog Antarctic Division de 2 anvendte Austerfly
plus en præfabrikeret lagerhal, der ikke var blevet anvendt.
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I 1953 hørte Law om KISTA DAN. Skibet var ledigt i den nordlige vinterperiode,
så det blev chartret til den kommende sydlige sommer fra december til marts
Phillip Law var nu blevet Director for ANARE (Australian National Antarctic Expeditions )
Som det fremgår af beretningen om den første rejse, opstod der alvorlige gnidninger efter udlosningen ved Mawson mellem Law og Kaptajn H. Chr. Petersen.
Kemien passede ikke mellem de to herrer.
Da man senere chartrede 2 skibe, var Law altid
på det skib, hvor Hans Chr. Petersen ikke var
ombord.
I alle årene hadede Law rejserne mellem Australien og Antarktis, da han ikke var søstærk.
I 1966 trådte Law tilbage som Direktør for Antarctic Division, og kom ind i rådet for Melbourne University og formand for Australian
National Committee on Antarctic Research,
men sad stadig tilbage i kommissionen, som
var beslutningstager for chartringen af NELLA
DAN for flere år fremover. Han fik flettet ind i
kontrakten, at man godt ville have skibet, men
uden Hans Chr. Petersen som fører. Dette
passede naturligvis ikke Hans Chr. Petersen,
men rederiet var ubøjeligt: Peg på et hvilket
som helst andet skib, så får du det. Dette ville
Hans Chr. Petersen ikke og sagde op.
Phillip G. Law

Foto: Bob Reeves.

Law var en meget dygtig, flittig, men egenrådig person og var ofte i modstrid med
embedsmændene i regeringskontorerne. Også ombord blev der skumlet i krogene, når der blev taget beslutninger hen over hovedet på dem. Mange af ekspeditionsdeltagerne havde stor respekt for Hans Chr. Petersen, for hans gemytlighed
og dygtighed, også fordi mange kendte årsagen til modsætningsforholdet imellem
dem, nemlig rædselsrejsen i 1954 med KISTA DAN.
På rejserne var Law en hyggelig passager, han arrangerede mange gange ”singsongs” i salonerne, hvor han selv spillede harmonika.
Pens. Kaptajn
Vilhelm M. Pedersen
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Mawson Proklamationen
Australiens ubetinget største polarforsker var Douglas Mawson (1882-1958). I
1910 takkede han nej til at deltage i Robert Scott’s ”Terra Nova Expedition”. Året
efter valgte han i stedet at drage på en australsk ekspedition til blandt andet King
George V Land og Adelie Land. Ombord på sejlskibet AURORA sejlede han fra
Hobart til Commonwealth Bay den 2. december 1911 og ankrede op ved Cape
Denison den 8. Januar, 1912. En lille hytte blev opført, og her overvintrede man
det første år. Under opholdet drog Mawson sammen med to kammerater, Ninnis
og Mertz og 12 slædehunde ud på en dristig rejse med det formål at optegne et
landområde på 800 km. Det blev en tur på 82 dage, og som kostede hans to rejsefæller og alle hundene livet. Mawson var meget tæt på selv at omkomme, men
nåede fuldstændig udmattet tilbage il basen.
Fra 1929 til 1931 var han igen i
Commonwealth Bay og denne gang
for at gøre krav på 6.5 millioner km²
af Antarktis. Inden han returnerede til
Australien udfærdigede han en proklamation, som bekendtgjorde Australiens krav på området. Dette dokument blev i en beholder efterladt i

Paul-Emile Victor (midtfor) var med i hytten.

hytten i Commonwealth Bay den 5. Januar
1931, og siden så man intet til det.
I 1962 var en australsk ekspedition under P.
Law på stedet, men fandt ikke beholderen.
Senere franske ekspeditioner søgte ligeledes forgæves, og først da et hold fra ANARE
den 14. januar, 1974 fløj fra THALA DAN ind
til Mawsons overvintringshytte, blev proklamationen genfundet. I den anledning blev Det genfundne dokument.
det australske flag sat, og der blev holdt en
lille ceremoni til minde om Douglas Mawson og hans ekspedition.
Kaptajn Hans Nielsen fra THALA deltog.
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KISTA DAN var udstyret med iskniv til beskyttelse af roret ved bakmanøvrer.

EKSPEDITIONS POLAIRES FRANÇAISES
Frankrig kom ret sent i gang med deres base i Adélie Land i Antarktis. Ikke fordi,
de ikke havde været dernede, for allerede i 1840 havde en fransk kaptajn Dumont d’Urville plantet det franske flag på Debarquement Island. Han navngav det
omliggende territorium som Adélie Land efter sin hustru.
Gennem mange år havde Frankrig ingen interesse i at etablere sig i Antarktis.
Efter nogle spæde forsøg i 1952, hvor en pionerbase Port Martin omkring 62 km. øst for Dumont
d’Urville blev raseret af en brand, blev en lille base
samme år anlagt på Petreløen med det formål at
undersøge en flok kejserpingviners yngleplads. På
denne Base Marret overvintrede man i 1952-53, og
den 12. Januar 1956 blev så Dumont d’Urville indviet som center for franske videnskabelige undersøgelser i de internationale geofysiske år 1957-58.
Stationen har været i drift lige siden, og at der i det
hele taget blev anlagt baser her, skyldtes udelukkende den franske polarforsker Paul-Emile Victor
(1907-1995).
Paul-Emile Victor

Da han, der var officer, etnolog og opdagelsesrej12

sende, var sidst i tyverne organiserede han sin første polarekspedition til Østgrønland, og op gennem 1930´erne boede han i flere år blandt de østgrønlandske eskimoer. Efter Frankrigs nederlag i sommeren 1940 flygtede Victor til Nordafrika og videre til USA, hvor han blev arktisk uddannelsesekspert for det amerikanske flyvevåben og ledede en forskningsbase i Nome, Alaska. Han fik nu dobbelt fransk-amerikansk statsborgerskab som tak.
Ved sin tilbagevenden til Frankrig i 1946 etablerede han Expeditions Polaires
Francaise. Herefter gik Victor i gang med en flerårig udforskning af den franske
sektor i Antarktis: Terre Adelie.
Ekspeditions Polaires Francaise (EPF) kom i forbindelse med J. Lauritzen i 196162, hvor man chartrede MAGGA DAN med kaptajn Vilhelm M. Pedersen til sejle
deres ekspedition til Dumont d’Urville. De foregående år benyttedes den norske
sælfanger TOTTAN. Gennem mange år blev alt gods og ekspeditionsmedlemmer
fragtet med MAGGA DAN og THALA DAN. Skibene fungerede ligeledes som
hotelskibe for det store sommerpersonel, der hvert år medfulgte til Dumont
d`Urville.
I 1981 var det sidste gang THALA DAN havde gods og passagerer med, og skibet blev iøvrigt solgt året efter.
Paul-Emile Victor var den ubestridte leder af Ekspeditions Polaires Francaise lige
til han gik på pension i 1976. Herefter realiserede hans sin ungdomsdrøm om et
liv i Polynesien, da han slog sig ned på en lille ø i Bora Bora lagunen. Her døde
han den 7. marts 1995.
Povl K. Hansen, 2010.
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BAS - British Antarctic Survey
Selv om Australien i kraft af Douglas Mawsons ekspeditioner kan gøre krav på
42% af kontinentet kaldet Antarktis, er det trods alt briter, som først af alle har
henledt verdens opmærksomhed på den stormomsuste, iskolde verdensdel.
I årene 1772 til 1775 opdagede Capt. James Cook med skibene ”Resolution” og
”Adventure” de øer, som i dag kendes under navnene South Georgia og South
Sandwich Islands.
Som den første opdagelsesrejsende krydsede han den 31. Januar, 1774 den
sydlige polarcirkel. Han så ikke selve kontinentet, men gjorde så mange andre
iagttagelser, at verden begyndte at fatte interesse for områderne. Blandt andet
gjorde han opmærksom på de store flokke af pelssæler, som resulterede i en
sand invasion af sælfangere fra både Storbritannien og USA. Det blev indledningen til en langvarig udnyttelse af Sydishavet.
I 1839 til 1843 udførte en meget erfaren britisk ishavsforsker fra de arktiske egne,
James Clark Ross en særdeles grundig udforskning af store dele af ishavet og
kysten langs Antarktis. Han var den første, der forcerede pakisen til det, der nu
hedder Ross Havet; han opdagede bjergene i Victoria Land, og han fandt den
aktive vulkan Mount Erebus. Adskillige andre lokaliteter i Antarktis er opkaldt efter
ham,og mest kendt er vel den enorme Ross Ice Shelf.
Den gennem tiderne mest omtalte og glorificerede er dog Capt. Robert Falcon
Scott, der betalte med livet i sit kapløb mod Roald Amundsen om at være første
mand på den geografiske sydpol.
Mindst lige så heltemodigt omtales den irskfødte, Sir Ernest Shackleton (også
omtalt andetsteds i denne bog), der blandt andet med sit skib ”Endurance” gik
fast i isen med det resultat, at skibet blev skruet ned og totalforliste på polarekspeditionen 1914-16. Ikke desto mindre førte Shackleton sine mænd gennem alle
strabadserne, og alle overlevede i det barske Sydishav. Shackleton døde senere
af et hjerteanfald under et ophold i Grytviken, hvor han også ligger begravet.
British Antarctic Survey har siden 1962 haft 19 videnskabelige stationer i drift i
Antarktis, og flere af de originale BAS stationer har deres oprindelse fra tiden lige
før og under 2. verdenskrig. Den britiske regering vedtog i 1943 at oprette en
base ved Port Lockroy (vestkysten af Graham Land), da man ville hindre nazisternes adgang til anløbssteder i området. Den tørre britiske humor fornægtede
sig heller ikke, da man skulle navngive basen. Den blev kaldt Bal Tabarine efter
en parisisk natklub, hvilket jo nok var det sidste, man kunne forvente at træffe på
i vintermørket på disse kanter.
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Samtlige baser fik som kendetegn hæftet et bogstav på navnet. Således hed Port
Lockroy Base A, Deception Island Base B – og basen ved Halley Bay fik bogstavet Z.
Halley Bay blev oprettet i 1956 af Royal Society som et led i De Internationale
Geofysiske År (IGY); senere blev basen drevet af Falkland Islands Dependecies
(FID), og fra 1962 af British Antarctic Survey.
Lederen af BAS, Sir Vivian Ernest Fuchs chartrede gennem årene flere af de
røde polarskibe, bl.a. MAGGA, KISTA og PERLA DAN.
Georg Røn.

Kong Baudouin Basen
70o 26’ S, 24o 18’ Ø, på Prinsesse Ragnhild Kysten i Dronning Maud Land
Uddrag af Belgiske Polar Platform og anden tilgængelig litteratur.
Den første belgiske base i Antarktis blev etableret i 1957-58 af Gaston de Gerlache, hvis fader, Adrien, havde været leder af den anden belgiske ekspedition til
Antarktis 60 år før.
Belgisk forskning i Antartic er dristig polarforskning. Den første overvintring i polarisen skete under ledelse af Adrian de Gerlache 1897 til 1899 på ”Belgica”.
Isbryderen POLARHAV og sælfangeren POLARSIRKEL, begge fra Norge, forlod
Antwerpen den 12. november 1957 med i alt 440 tons udstyr pakket i 2.350 kasser, 850 tønder brændstof, tre bæltekøretøjer, et lille fly og en helikopter samt 17
mand. Den 26. december nåede man Dronning Mauds Land og byggede Kong
Baudouin Basen på en Ice-shelf i det, der senere blev til King Leopold III Bay.
Belgiske og Belgisk/Hollandske ekspeditioner:
1957-1959 Første Belgiske ekspedition på det antarktiske kontinent.
Opførelse af den videnskabelige station Roi Baudouin.
1959-1960 Anden Belgiske ekspedition til Roi Baudouin.
1960-1961 Tredje Belgiske ekspedition.
Opdagelse af Dronning Fabiola Bjergene.
Basen lukkes på grund af pengemangel.
1963-1965 Første Belgisk/Hollandske ekspedition. Opførelse af ny Base.
1964-1965 Anden Belgisk/Hollandske ekspedition.
1965-1967 Tredje Belgisk/Hollandske ekspedition. Basen lukkes1968/1970
Sommerekspeditioner i samarbejde med Sydafrika-Antarktis modtog dem med en
snestorm med vindstyrke op til 120 km/t, så alt udstyr blev begravet i sne. Da
stormen var forbi, de fik etableret stationen, der blev bygget i L-form, og dermed
begyndte det videnskabelige arbejde, der også omfattede en kortlægning af det
15

bagved liggende land. Det sidste var nær endt i en tragedie. Gerlache og tre
andre var fløjet op i bjergene bagved lejren, men under landingen blev understellet ødelagt, og de måtte vandre 250 km tilbage. Takket være hjælp fra både amerikanere og russere blev de fundet, så de kom tilbage uden uheld.
Den14. december 1958 forlod POLARHAV Cape Town med første afløsningshold, men den 24. december i nærheden af King Leopold III Bay, blev skibet
frosset inde af isen. Den amerikanske isbryder EDISTO kom til hjælp, men sad
selv fast et par timer senere.
En måned senere var POLARHAV drevet 150 sømil, men nu kom USCG GLACIER og fik dem løs. Efter overlevering til det nye hold, afskedsmiddage osv.,
nåede fortroppen tilbage til Ostende den 2. april 1959 efter 499 døgn.
Anden ekspedition var i 1959-60, og den tredje i 1960-61.
Den 14. november 1959 sejlede ERIKA DAN til Antwerpen, hvor skibet den 18/11
blev overtaget af den 2. Belgiske Antarktiske ekspedition Centre National de Recherches Polaires.
Afgik 22/11 til Cape Town og videre til den Belgiske base Roi Baudouin (Kong
Baudouin stationen) i Breid Bay i Antarktis med et hold under major G. Derom.
Skibet måtte forcere 300 sømil svær pakis for at nå stationen, hvilket tog 28 dage
og forårsagede svære indtrykningsskader på skroget.
Ankom den 22. januar og afsejlede 10.
februar, hvor det kun tog det 28 timer at
komme ud. Kaptajn var Leo Christiansen, overstyrmand Leif A. Petersen og
ekspeditionsleder på tilbageturen var
Frank Bastin.
Den 12. marts 1960 var skibet tilbage i
Bruxelles, hvor den belgiske konges
personlige udsending, flyvergeneral
Burniaux hilste på ekspeditionsdeltagerne og besætnings medlemmerne.
Derefter var der modtagelse på Rådhuset. Polarforskeren Baron de Gerlache
deltog. Så på værft i Frederikshavn for
at få udbedret skaderne. På den næste
ekspedition afgik ERIKA DAN fra
Zeebrügge 10. december 1960 med
major A. Libotte som ekspeditionsleder.
Den 6. januar 1961 kom skibet ind i
pakisen, men basen i Breid Bay blev
nået den 9. januar. Isen klemte, så et
par dage måtte skibet ud i Leopoldbugten, inden losning og lastning igen
kunne genoptages.
ERIKA DAN på hårdt arbejde.
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Hjemrejsen gik til Ghent, hvor ERIKA ankom den 5. marts 1961 med den 3. Belgiske ekspedition, der blev ledet af major Guido Derom. Ved indsejlingen blev
skibet ledsaget af belgiske marinefartøjer, og en eskadre fra luftvåbnet gav dem
en ”bragende” velkomst. Prins Albert og prinsesse Paola af Liège bød ekspeditionsdeltagere og besætningen velkommen hjem.
Bent Skydt.

Antarktis
Modsat de arktiske egne, som er næsten omgivet af kontinenter, er det antarktiske kontinent fuldstændig omgivet af hav. Det er eller har indtil nyere tid været
det mest isolerede sted i Verden. Her på disse sydlige breddegrader er ingen
omgivende kontinenter, der kan virke dæmpende på Verdens mest oprørte hav.
Bortset fra enkelte opdagelsesrejsende, sæl- og hvalfangere og, i vores tid, videnskabsmænd og deres baser, har der aldrig været nogen varig bosættelse på
det antarktiske kontinent. I de arktiske egne er der bosiddende mennesker i et tal,
der overstiger millionen, mens der på Antarktis aldrig er fundet spor efter en tidligere beboelse.
Stort set ligger hele Antarktis i det sydlige polarområde, hvor kun tre-fire spidser
af dette næsten cirkelformede fastland når nord for Sydpolarkredsen, men store
ismasser strækker sig meget længere nordpå, og man kan endda enkelte steder
møde isen så langt op som til 55˚ Sydlig bredde. I det enorme Sydishav møder
man en mængde isfjelde, som stammer fra de store gletchere og ice-shelfes, der
omgiver Antarktis’ kyster. De adskiller sig fra de arktiske isfjelde ved at være glatte og regelmæssige, i modsætning til de arktiske, der overvejende er forrevne.
Antarktis er Verdens højeste kontinent, og der findes mange bjerge, der er mere
end 4.000 meter høje, men i det store hele består kontinentet af højsletter, som
ligger gennemsnitligt 2.300 meter over havet. Der findes mindst én aktiv vulkan,
Mount Erebus.
Kontinentet er asymmetrisk centreret omkring den geografiske Sydpol og er med
sine 14 millioner km² det femtestørste kontinent. Det har en kystlinie på 17.968
km og er næsten helt isdækket. Ca. 98% er dækket af en iskappe med en gennemsnitlig tykkelse på mere end 1.6 km. Det udgør dermed 90% af den samlede
mængde af is på Jorden og 70% af ferskvandet. Dersom alt dette smeltede og
løb ud i havet, ville havoverfladen stige med mindst 60 meter! Det antarktiske
kontinent er delt af de Transantarktiske bjerge nær de landområder, som deler
Rosshavet og Weddellhavet.
Området vest for Weddell og øst for Ross kaldes Vest-Antarktis, mens den resterende del kaldes Øst-Antarktis, da de næsten korresponderer med den østlige og
vestlige halvkugle i forhold Greenwich meridianen.
Dyrelivet er helt unikt, men på selve iskalotten træffer man stort set kun flere
pingvin arter med kejserpingvinen som den største. Flere sælarter og søelefanter
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trives i havene side om side med en heldigvis voksende bestand af store hvaler. I
luften svæver til stadighed de store ”vandrende” albatrosser.
Ingen andre steder på kloden blæser det så kraftigt og vedholdende som i de
antarktiske egne, hvilket gør kulden mere gennemtrængende og uudholdelig. Der
er i området ved Commonwealth Bay målt vindstyrker på mere end 250
km/timen, som er dobbelt så kraftigt som den nedre grænse for orkanstyrke! Der
er ofte tale om katabatiske vinde, som er luft, der presses ned fra et højtliggende
plateau gennem dale og kløfter og derved forstærkes.
Navigation i farvandene omkring Antarktis har altid været en livsfarlig opgave, og
utallige skibe er gået deres undergang i møde i de godt to århundreder, man har
besejlet Sydishavet.
Fra Captain Cook som den første i januar 1774 på 71˚10’ S, 106˚ 54’W mødte en
sammenhængende is-væg og måtte vende om, til i dag, hvor store luksuslinere i
hele sommerperioden krydser rundt i de antarktiske områder, er der sket en stadig forbedring af skibenes konstruktion, navigationsudstyr og, ikke mindst kommunikationsmulighederne, der er undergået en enorm udvikling.
Det sættes tydeligst i relief af denne lille beretning fra 1928: Under den amerikanske admiral Richard Byrd’s ”2. Antarktiske Ekspedition” blev der jævnligt afholdt radioudsendelser fra basen i Little America nær Hvalbugten. En aften fik
NBC hjemme i USA tekniske problemer og skulle straks have assistance fra én
bestemt radiotekniker, som på det tidspunkt var hjemme hos sig selv. Man prøvede forgæves at nå ham pr. telefon, indtil en anden ansat i NBC kom til at tænke
på, at teknikeren sandsynligvis sad og lyttede til udsendelserne fra Antarktis. Fra
studiet kom man hurtigt i kontakt med ekspeditionen og bad dem, om de ikke
kunne anmode radioteknikeren, der boede i Flushing, om at kontakte NBC i New
York. Han hørte meddelelsen og kontaktede studiet – og ringen var sluttet.
Det var næsten den længst mulige omvej, man kunne anvende, da Flushing kun
ligger 16 km. fra NBC’s studie! Det giver stof til eftertanke i en tid, hvor man når
som helst på sekunder kan nå selv den fjerneste base i Antarktis ….. pr. e-mail !
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DEN RØDE FARVE
En hvidmalet livbåd er utrolig vanskelig at observere i et isfyldt farvand, og derfor
blev KISTA DAN’s både malet røde. I 1955 blev så hele KISTA’s skrog, dæk,
master og istønde malet røde for bedre at kunne ses på lang afstand.
Det fik man bekræftet under en redningsaktion ved Østgrønland, hvor KISTA lå
ved havaristen, norske JOPETER, der risikerede at blive skruet ned. Fra et rekognosceringsfly kunne piloten i en højde af 2.000 m se KISTA i en afstand af ca.
20 sømil, mens han først så gråmalede JOPETER i 4 sømils afstand.
Næste år blev det besluttet, at ikke blot polarskibene, men samtlige rederiets
skibe skulle have rødt skrog. Skorstensmærket blev også rødt, så det stod i kontrast til overbygningen.
Senere modtog rederiet fra lederen af BAS, Sir Vivian Fuchs et brev med følgende ordlyd:
”Sidste vinter var jeg sammen med kaptajnen på JOHN BISCOE på luftrekognoscering, og jeg kunne her vise ham, hvor stor fordel det er, at et skib er rødt, når
man holder udkig efter det fra luften. KISTA DAN og JOHN BISCOE lå side om
side, og i ca. 15 miles afstand var KISTA DAN klart synlig, hvorimod JOHN
BISCOE, der var gråmalet, ikke kunne have været opdaget, hvis man ikke havde
vidst, at skibet lå der.
Vi har derfor nu besluttet at ændre JOHN BISCOE’s farve til rødt, og jeg skriver
dette til Deres orientering, da jeg mener, at det kun er almindelig høflighed at
fortælle Dem, at endnu et rødt skib skal pløje havene!”

Kejserpingviner beundrer MAGGA DAN’s røde farve
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KISTA DAN
1953/54 Kaptajn: Hans Christian Petersen
Vilhelm Pedersen
2. styrmand
Jeg blev udset til at gøre tjeneste som andenstyrmand på KISTA DAN, rederiets
første polarskib, der var under bygning på Aalborg Værft. Ideen var, at jeg skulle
følge færdiggørelsen af skibet og blive dus med det, inden det blev sat i fart. Prøveturen gik glat, og alle var imponeret af det lille smukke skib, der nu skulle bestå
sin prøve i Grønlandsfarten. Skibet blev taget i charter af den Kongelige grønlandske Handel, og første rejse i 1952 gik til Prins Christianssund, Nanortalik,
Julianehåb, Narssaq og Narssarssuak.
Efter udlosningen gik vi til Ivigtut og lastede Kryolit tilbage til Danmark. Der var
stadig en del storis i Julianehåbsbugten og i fjordene, så vi fik konstateret, at skibet arbejdede godt i isen.
Lauge Kochs ekspeditioner havde vist, at der fandtes lovende bly og zinkforekomster i området ved Kong Oscarsfjord i Østgrønland, og det var meningen, at
dette skulle nærmere undersøges for om muligt at få en produktion i gang. Vi
lastede derfor prospekting materialer, entreprenørmateriel, pramme samt proviant til udforskningsholdet, der skulle overvintre i Mestersvig. Endvidere skulle vi
anløbe Ellaø med proviant til Lauge Koch og til Slædepatruljen "Sirius".
Det var en spændende rejse, og for første gang stiftede jeg bekendtskab med
storisen ved Østgrønland. Efter udlosningen i Mestersvig, gik vi til Ammassalik og
lastede returgods til København.
Efter udlosningen var sæsonen slut, og der var ikke mere brug for KISTA DAN på
Grønland, hvorfor den blev lagt op i Kalkbrænderihavnen. I almindelig fri fart duede den ikke, idet den lastede for lidt i forhold til skibets og besætningens størrelse. KISTA DAN havde dog ikke været ubeskæftiget hele vinteren, idet der pludselig dukkede et engelsk filmselskab op, der mente, at de kunne bruge skibet til
optagelsen af filmen "Hell below Zero" – filmet over Hammond Innes roman ”The
White South”. Filmen havde premiere i London i januar 1954 med Alan Ladd og
Joan Tetzel som heltene i dramaet ved Antarktis
Fartøjet var kommet tilbage og lå oplagt i Kalkbrænderihavnen, afventende den
sæsonmæssige Grønlandsbesejlings begyndelse i sommeren 1953. Jeg blev
sendt om bord og havde tilsynet med skibet og et par elever, der udførte vedligeholdelsesarbejder. Det var næsten den samme besætning, som mønstrede på
årets første grønlandsrejse, og i maj måned rykkede jeg midlertidigt op som
overstyrmand, medens den faste overstyrmand holdt ferie. Rejserne gik igen til
Sydvestgrønland i det tidlige forår og Østgrønland senere på sommeren. Efter
grønlandsturene gik vi på værft i Aalborg for en mindre ombygning, idet skibet
blev bortchartret til den Australske regering for vinteren for en rejse til Antarktis
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med en ekspedition. På båddækket fik vi installeret et flydæk, hvorpå der skulle
placeres et mindre fly med pontoner. Chartreren forlangte egen kabys til ekspeditionen, men da det på grund af pladsmangel ikke kunne lade sig gøre, blev der
installeret endnu et komfur i den i forvejen ikke særlig store kabys.
Det lød alt sammen spændende for os, men det tog 1½ måned, førend vi nåede
Melbourne, hvor vi skulle overtages. Da vi nærmede os den australske kyst og
kunne begynde at tage nyhederne på radioen, blev vi klar over, at vor ankomst
var ventet med længsel, idet vi blev nævnt i "headlines" sammen med de nye
oliefund og et eller andet topmøde.
Den statslige australske ekspedition hed ANARE, og en af de første der modtog
os, var Dr. Phillip Law, der var direktør for Antarctic Division, og han ankom i en
stor bil med privatchauffør. Vi fik anvist den bedste plads i havnen så nær byen
som overhovedet muligt. Den første rejse gik til Macquarie Island, hvor der sad
20 mand og ventede på at blive afløst efter et års ophold. Det tog os godt 4 dage
at sejle derned, og vi ankom en tåget morgen med en sigtbarhed på under 500
meter. Det eneste, vi kunne se, var pingvinerne, der boltrede sig i vandet langs
siden. Vi ankrede ved hjælp af radaren i Buckles Bay og satte de 2 medbragte
DUKW's i vandet, så de kunne sejle ind med grøntsager og den længe ventede
post. I løbet af formiddagen klarede det op, og vi kunne se den grønne ø.

General Motors amfibiekøretøj havde stadig sin berettigelse i Antarktis.

Stationen ligger ved nordspidsen, og det blæser næsten konstant, og der er
voldsomme storme ind i mellem. Mange skibe er i årenes løb forlist på øen. Året
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igennem falder der meget nedbør; om vinteren mest som sne og slud. I det hele
taget er det et ikke særligt behageligt sted for mennesker at opholde sig.
Losningen foregik under meget vanskelige forhold. Først skulle de 2 amfibiekøretøjer, DUKWs (udviklet af General Motors i 2.verdenskrig), sættes i vandet. Det
foregik med sværgodsbommen, da de vejede 12 tons stykket. Da vi hele tiden lå i
dønning, skulle vi altid finde et interval mellem de største dønninger, så køretøjerne ikke kom i sving, hvorved både mennesker og materiel kunne komme til
skade. På øen var der naturligvis ingen havn, men der fandtes ud for ankerpladsen en skrånende strand med ral, hvor DUKWen var i stand til at køre i land.
Dog skulle chaufførerne altid passe på ikke at lande i alt for kraftige ansamlinger
af kelp (en slags tykfliget tang), hvilket kunne forårsage skade med stop som
følge, og man risikerede, at DUKWen blev slået til vrag, dersom den ikke fik assistance.
Øen er et ideelt sted for observationer af sydlys, det samme som vi på den nordlige halvkugle kalder nordlys, men det forudsætter, at der også er et observationssted på den sydlige del af øen. På nøjagtig samme tidspunkt observeres der
fra begge observatorier, og ud fra disse målinger er man i stand til at beregne
afstanden til sydlysene. Det er bare uheldigt, at turen derned skal foregå til fods
over uvejsomt terræn over bjergene. Det var en del af vor opgave at supplere
den sydlige station, Hurd Point, med proviant, instrumenter samt andre fornødenheder. Der var ingen ankerplads, ej heller lodskud – kun en masse skær, af
hvilke vi kunne se en hel del rage op over vandet.
Da det lå helt ud på sydspidsen, var der heller ingen læ at finde nogetsteds. Vi
skulle simpelt hen finde en dag, hvor det blæste mindre end vanligt, og smide
hvad vi havde i hænderne og sejle derned og forsøge at landsætte godset.
To gange sejlede vi derned, men måtte give op, da dønningerne var for voldsomme. Tredje gang lykkedes det. Langsomt nærmede vi os landingsstedet, og
der blev holdt nøje øje med ekkoloddet, samtidig med at flere udkigge blev placeret for at kigge visuelt efter bråd og synlige skær. At ramme et skær her kunne
nemt gå hen og blive totalforlis for skibet, så alle forsigtighedsregler blev iagttaget.
En kæmpe gummiponton blev blæst op med komprimeret luft og søsat langs
skibssiden. Et leddelt træpontondæk blev lagt over og surret fast til bøjler på pontonen. Jeg slæbte pontonen ind med vor lille motorbåd, så langt jeg turde. Pontonen vred sig som en søslange i den kraftige dønning, men godset, der var forsvarligt surret, forblev på pontonen. Besætningen på pontonen kastede et anker
til brug til tilbagetoget, hvorefter de afskød en raketline til de i forvejen nedsendte
2 mand på stranden. Der lød et ramaskrig på stranden, da raketten landede, for
den kunne ikke undgå at ramme nogle af de titusinder af pingviner, der stod lige
så tæt som sild i en tønde. Lasten blev hurtigt losset, så snart pontonen var landet, hvorefter alt godset blev båret op til hytten.
Alle mand returnerede med pontonen og halede sig ud til ankeret, hvorefter jeg
overtog bugseringen tilbage til skibet. Vi var dyngvåde alle sammen, men jobbet
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var tilendebragt og langsomt sejlede KISTA DAN væk fra det ugæstmilde sted.
Det var også i sidste øjeblik, for både vind og sø var tiltaget betragteligt, ja så
meget, at vi endog ikke kunne benytte vores ankerplads i Buckles Bay, så vi holdt
gående til søs natten over. Næste morgen var vinden drejet over i det rigtige
hjørne, hvorefter vi igen kunne finde læ på vor sædvanlige ankerplads. Vi genoptog losningen, og det varede ikke længe før al godset, inklusive en flok grise og
får samt en ko var bragt sikkert i land.

Bemandingen på Macquaire Island bliver her udvidet med en malkeko.

Det nye vinterhold fik overlevering af det gamle hold, og til sidst blev der holdt et
traditionelt "Change-over party" i land, hvortil vi blev inviteret. Naturligvis var det
begrænset, hvor mange der kunne forlade skibet af sikkerhedsmæssige årsager,
men jeg deltog i festlighederne. Det var da også festligt med en masse mad og
drikke, mest det stærke australske øl. Da vi skulle sejles ombord, havde vinden
frisket, så vi var nødt til at blive i land for natten. Da det lysnede, flovede vinden
så meget, at vi kunne returnere, men åbenbart havde festen varet for længe, og
jeg havde ikke taget højde for det stærke øl, så jeg måtte ofre ud over siden på
DUKWen. Det måtte jeg høre meget for, og DUKW-kaptajnen erklærede, at det
var første gang, han havde haft en søsyg passager!
Vi fik returgodset om bord og var parat til at sejle nordover den 21/12, 5 dage før
beregnet. Imidlertid fik vi meget dårligt vejr undervejs og var ikke i Melbourne før
3. juledag. Man havde planlagt en hurtig lastning, men med de mange jule- og
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nytårshelligdage, var det ikke nemt at få skibet ekspederet i en fart. Afgangen
blev fastsat til den 4. januar kl. 1600.
Kl.1500 ankom Ministeren for Udenrigsministeriet, Lord Casey med frue for at
besigtige skibet og sende ekspeditionen af sted. Vi havde lastet 4-500 tons gods,
bestående af en komplet præfabrikeret sydpolsstation beregnet til overvintring for
11 mand. I lasten havde vi endvidere 2 små Austerfly, som kunne benyttes med
både pontoner og ski.
Første mål var Heard Island, der ligger 3.460 sømil VSV for Melbourne. Da vi
skulle vestover i de "Brølende Fyrre", som farvandet kaldes, var det ikke unormalt, at vi brugte 14 dage for at nå frem, og vi havde dårligt vejr hele vejen.

Det kan være barskt at landsætte forsyninger på disse breddegrader!

Heard Island var ligeså ugæstmild, som vi havde fået fortalt. Vi havde hidtil haft
den formening, at værre end Macquarie Island kunne det ikke være, men vi blev
klogere. Ankerpladsen lå meget udsat, og i lange perioder kunne vi ikke lukke
lugerne op og losse på grund af høj dønning. Det meste af tiden havde vi motoren gående med skruen i neutral stilling, klar til at hive ankeret op og stikke til
havs.Vi fik dog losset, hvad vi skulle, men på grund af vejret, fik vi ikke lastet alt
det, der var planlagt på grund af vanskeligheder med tidevand i land. Til brug på
den påtænkte station i Antarktis lastede vi en del slædehunde, som vi havde
medbragt bure til. Den 21/1 var vi lettede over endelig at kunne forlade Heard
Island med dens regn, sne og stormvejr, og kursen blev sat mod den franske ø
Kerguelen 300 sømil nordligere. Et fransk skib havde tidligere landsat et antal
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norske slædehunde og olie der, så vi kunne bunkre fuld til den forestående rejse
til Antarktis. Endvidere skulle vi fylde ferskvandstankene, da vi endnu ikke havde
en ferskvandsgenerator ombord. Det sidste viste sig at være det største problem.
Franskmændene var meget gæstfrie og inviterede på middage med vine, og
hvad dertil hører. Ferskvand – nej, det blæser for meget i dag, vent til i morgen!
Phillip Law var utålmodig, han ville være færdig og fortsætte til Antarktis.
Om bord havde man blæst en gummiponton op og anbragt et af hundeburene,
som man forede med sejldug med henblik på selv at hente vand ved basen.
Så gav franskmændene efter, fyldte selv deres vandbåd og sejlede ud, selv om
det stadig blæste. Endelig 27. januar om aftenen var vore vandtanke fulde, og vi
kunne omsider sætte kursen sydover.
Det var meget, meget spændende. Der skulle etableres en base i MacRobertson
land, et sted hvor intet menneske endnu havde sat sin fod. Amerikanerne havde i
1947-48 fotograferet hele den antarktiske kystlinie, og på baggrund af disse luftfotografier mente australierne, at det var muligt at bygge på et sted, som indikerede, at der var nøgen klippe af form som en hestesko, lige neden for gletsjeren.
Det var det eneste sted, der kunne komme på tale, idet iskalotten mange hundrede mil til begge sider gik helt sammen med havisen. Vi var på en pioneropgave!

KISTA DAN anduver iskalotten.

1. februar nåedes iskanten.
Vi havde ventet den, for antallet af fugle som forefindes nær iskanten, forøgedes
gradvist. Kaptajnen klatrede op i den lukkede istønde, hvorfra han kunne både
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styre skibet og manøvrere maskinen. Derfra var der også en bedre udsigt. På én
af de første isflager stod to kejserpingviner og bød os velkommen. Isen blev efterhånden mere koncentreret, men hele dagen forcerede vi, indtil vi om aftenen
måtte stoppe på grund af usigtbart vejr og tiltagende is. Næste morgen kunne vi
fortsætte i løsere is, og pludselig rapporterede kaptajnen fra tønden, at han havde observeret en ø forude. Flyfotografierne kom frem, og ved nærmere eftersyn
viste det sig, at det var toppen af en bjergkæde, der nu kunne ses. Længe varede det ikke, førend vi kunne se det rosa skær af polarkalotten. Vi kom ud af isen,

Et Auster-fly gøres klar.

og fortsatte i næsten åbent vand et langt stykke. Vejret var fint, og dønningen
havde lagt sig, nu vi havde forceret det første isbælte. Forventningerne steg.
Imidlertid ønskede Phillip Law at sætte flyet i vandet for at se, om vi var på rette
vej. Den lille Auster var ikke meget for at slippe vandet, da motorkraften var for
ringe til at komme op på "trinet" på det spejlblanke vand i vågen. Jeg blev derfor
sat til med motorbåden at zigzagge foran for at lave så meget bølgeskvulp, at
den kunne komme op og ud af vandet. Det hjalp, den kom op, og i løbet af få
øjeblikke satte den kursen sydover for at se, hvad der ventede os forude.
Det var både et opløftende og nedslående syn. Først og fremmest blev det konstateret, at man havde bedømt de amerikanske fotografier rigtigt. Vi var på ret
kurs mod den hesteskolignende bugt, men de to i flyet havde også set, at der
kom endnu et svært bælte af drivis, efterfulgt af et 16 sømil tykt ubrudt bælte af
is, helt ind til kysten. Kunne vi forcere det?
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Terrænet kan også udforskes - på ski.

Efter at flyet var ombordtaget, fortsattes igen, men vi var nu kommet ind på fastlandssokkelen, og på ekkoloddet konstateredes, at bunden varierede meget, så
der skulle navigeres med forsigtighed for ikke at løbe på grund. Vi havde jo ingen
søkort at støtte os til. Sent på aftenen nåedes fastisen, og skibet blev fortøjet ved
hjælp af et par isankre i en lille bugt for at afvente daggryet. Næste morgen begyndte vi at bryde fastisen. Den var ca. 1 meter tyk, hvoraf de øverste 20 cm varvirkelig hård, blå krystallinsk is. Nedenunder var isen, hvad vi kalder "honeycombed", ikke særlig homogen og ind imellem rådden. For hvert tilløb var vi i stand til
at bryde ca. 30 meter, så KISTA DAN var kommet på arbejde.
Der mødte os et højst mærkværdigt syn. Der var et langt bælte af Adeliepingviner
på vej til land, et syn ingen af os nogensinde oplevede senere. De var alle på vej
over isen for at fodre deres unger på land og benyttede vores sejlrende, dels for
at få så kort til land som muligt, dels for at spise al den føde, der blev frigjort af
den rådne is ved opbrydningen. Så snart skibet bakkede, sprang de op på isen,
og når vi gik fremad, sprang de i vandet igen for at gufle i sig. Pontonerne på flyet
blev udskiftet med ski, og flyet blev igen sendt op for at rekognoscere. På en af
turene medfulgte kaptajnen, men han kunne kun konstatere, at der ikke fandtes
nogen let løsning - det var kun hårdt arbejde!
Næste dag landedes for første gang i Horseshoe Bay, som stedet blev kaldt, og
man havde nu rekognosceret så langt til begge sider, at man blev klar over, at
der ikke var noget alternativ. Der skulle basen etableres.
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Kaptajnen estimerede, at det ville tage ca. én uge at bryde isen til Horseshoe
Bay. Ekspeditionen var utålmodig og længtes efter at komme i land og påbegyn
de arbejdet. Der blev derfor udrustet to weasels (snetraktorer på larvefødder) og
to caravans hver med en nødslæde, som skulle sendes i land over isen.
Midt i det hele kom kaptajnen op at diskutere med Phillip Law, som ville have
endnu mere gods i land med slæder. Hver gang, der skulle losses, måtte isbrydningen indstilles. Hundene blev lossede – og atter ombordtaget - skibet sad
somme tider fast flere timer, hvor vi arbejdede med spil, årer, bådshager og
isankre. Det var en sej kamp. Lige før den første weasel nåede land, brød den
igennem isen, men man var så heldig, at den ikke led skade, og den holdt sig
flydende med motoren gående.

MAWSON 1953.

6. februar var det gode vejr forbi, og det blæste op, hvilket resulterede i, at skibet
hele tiden ville tilbage til sit gamle spor i isen og kilede sig fast gang på gang. Til
sidst indstilledes sejladsen for at afvente bedre vejr. Jeg havde frivagt på 4-8
vagten næste morgen, søndag d. 7. februar, da jeg vågnede ved at mærke, at
skibet bevægede sig. Det knagede og bragede i hele skibet, og længe varede det
ikke, førend vagten kaldte alle mand op påklædte, dersom noget skulle ske. Isen
var begyndt at skrue. På den ene side gik isen den ene vej og på den anden side
den anden vej, samtidig med at store isflager begyndte at krybe op langs skibssiden. Hvad ville der ske - ville isen blive ved med at stakke op langs siden og vælte ind over dækket? Det var et fantastisk syn. Det var enorme naturkræfter, der
var blevet sluppet løs. Snart havde vi slagside til den ene side, snart den anden.
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Pludselig ved 8-tiden holdt skruningerne op, det blæste lige meget, men skibet lå
helt stille. En hurtig undersøgelse af skibet viste, at skrue, ror og skrog var intakt,
men hele skibet var løftet op og hvilede på en dynge is.
Skibet havde æggeskalsfacon og havde reageret nøjagtigt, som man forventede i
en sådan situation. Det var en enorm lettelse at konstatere. Indtil videre var der
ikke andet at gøre end at vente, til vinden løjede af.

Change-over Party på Macquaire Island.

Vi var i radiokontakt med folkene på isen i Horseshoe Bay, som bekræftede, at
de var OK, men heller ikke kunne foretage sig noget, førend stormen løjede af.
Det ene fly stod tøjret i læ af en ø og var tilsyneladende intakt, medens weaselen,
der var brudt igennem isen, ganske enkelt var frosset fast og således sikret indtil
videre. I løbet af natten til mandag bedredes vejret, og vi var nu i stand til at gå
ned på isen og få et overblik over situationen. Der var en våge lige agten for skibet, og ved bakmanøvrer forsøgtes at suge isen ud under skibsbunden samtidig
med, at vi hev på to isankre og affyrede nogle stænger dynamit i nærheden af
skibet, men det var forgæves. Der var kun en ting at gøre: At grave skibet ud af
isen, og få det ned i vandet igen. Begge ankre med tilhørende hver ca. 250 meter
kæde blev affirede og lagde sig, trods den store vægt oven på den sammenskruede is.
Både ekspeditionsmedlemmer og besætning gik nu på isen og stagede isen
stykke for stykke agterud langs med en rende i styrbords side med bådshager,
årer, ishakker og koben. Med mellemrum blev maskinen startet og sat i bakstilling
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for at suge isen ned langs siden, og siden blev der gået frem for at få isen væk
og ud i den store våge. Det var et sejt arbejde. Så meget som muligt af ballast og
olie blev flyttet agterover og til styrbord, og der blev med mellemrum hevet på de
udsatte isankre. Endelig tirsdag eftermiddag kom der lidt liv i skibet, da der blev
fyret et par stænger dynamit af samtidig med en fuld kraft bak manøvre og hiven
på isankrene. Lidt efter lidt kom KISTA DAN ned i vandet og lagde sig straks over
med 10-15 graders slagside til styrbord. Det tog nogle timer, inden vi fik samlet
værktøj sammen, trimmet skibet og hevet ankre og kæder ind.
Kaptajnen tog på isrekognoscering og konstaterede, at der var sket store forandringer med isen på grund af stormen. Det var nu muligt at forcere isen noget
hurtigere end tidligere, og selvom det var hårdt arbejde, skred det alligevel fremad, og vi fik gode informationer fra flyet, der fandt render.
Endelig torsdag den 11. februar kl. 2100 gik vi mellem de to fangarme, der dannede Horseshoe Harbour og konstaterede, at der var vand nok til skibet. Endelig
var vi ved målet for vor rejse.
Men vanskelighederne var ikke overståede endnu. Det var begyndt at blæse, og
kaptajnen ønskede at vende skibet således, at han i en nødsituation hurtigt kunne returnere i renden. Da han i løbet af et par timer havde vendt skibet ca. 90
grader, var det ikke muligt at styre skibet mere på grund af den tiltagende vind.
Det var meget foruroligende, for nu lå skibet tværs i vinden, og begge fly stod på
luge 2 med næsen i hver sin retning. Flybesætningerne surrede selv deres fly, så
godt det lod sig gøre, men trods alle anstrengelser sprængtes fastgøringspunkterne, og begge fly blev alvorligt skadede, da vinden yderligere tiltog i nattens
løb. Det var et sørgeligt syn, der mødte os om morgenen: Begge fly var efter den
første vurdering totalt havarerede.
Om aftenen havde vinden løjet så meget, at vi kunne losse hundene på isen.
Dem var vi glade for at komme af med, for det var ikke muligt at spule alle deres
efterladenskaber væk, og desuden tærede de på vore ferskvandsreserver. Endnu
to dage gik, førend vinden løjede så meget, at skibet kom i position, så vi kunne
losse direkte på havisen. Ekspeditionen havde travlt med at finde ud af, hvor de
forskellige huse skulle placeres.
Dernæst blev der boret huller i klipperne for isætning af bolte til fastsurring af
husene, så de ikke blæste væk i den første storm. I stedet for cement blev der
brugt flydende svovl i boltehullerne.
Flymekanikeren så nærmere på de to vrag, og på mirakuløs måde og med fingerfærdighed fik han flikket ét fly ud af de to vrag. Der var spænding den dag, da det
skulle prøveflyves, men alt gik vel, dog var man enige om, at det var godt, det
ikke skulle synes af de australske luftfartsmyndigheder! Losningen forløb glat, og
det var intet problem at losse direkte på slæderne, der blev trukket i land af
weaslerne. Problemet opstod først, når slæderne skulle over isskruninger imellem land og is. På grund af tidevandets skiften to gange i døgnet var der en flere
meter høj isbarriere, der konstant forandrede sig.
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Det var lange arbejdsdage fra kl. 7 morgen til 20-21 om aftenen i blæst og kulde,
men alle gik frisk til arbejdet.

KISTA DAN i sit rette element.

Onsdag d.17/2 var vi udlosset, og skipperen besluttede at bryde vor gamle rende
op for at få en ide om skibets evne til at bryde den 30 cm tykke is, nu skibet var
udlosset og lå højt på vandet.
Ekspeditionen besluttede at sende et hold af sted med skibet, for om muligt at
skyde nogle sæler til hundene. Det viste sig relativt nemt at bryde isen. Ligeledes
havde jægerne god fangst og kom hjem med 8 sæler, så vi var tilbage i
Horseshoe Bay samme aften.
Den nye station blev døbt MAWSON, efter Australiens første sydpolarforsker.
Lidt efter lidt kom husene op og stå, generatorerne kørte, og vi kunne efterlade
10 mand på den nye base. Afgangen blev sat til 23/2 0600. Alle var oppe for at
sige farvel til overvintrerne, isankrene blev taget ind, maskinen blev startet – og
så skete der ellers ikke mere. Skibet var frosset fast. Det rokkede sig ikke ud af
flækken. Skibet blev trimmet anderledes. Til sidst blev besætningen sendt ned
foran stævnen for at hugge en lille rende. Omsider rokkede skibet sig en tomme,
og ved mange frem og bakmanøvrer lykkedes det endelig at få gang i skibet.
Endelig kl. 1115 kunne vi forlade Mawson i den gamle rende. Kun to sømil ude
var vi klar af fastisen og kunne fortsætte i den almindelige pakis.
Dernæst besluttedes at sætte Austeren på pontoner for at foretage en flyvning
videre østover. Her var lykken heller ikke med ekspeditionen, idet flyet blev
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oversprøjtet af røgvand, der omgående frøs til is på cockpitruden. Også dette
forehavende måtte opgives. Vi fortsatte østover, idet Phillip Law ønskede en
stedbestemmelse af et klippefremspring Scullin Monolith, som var observeret på
en af de mange flyvninger med Austeren.
25/2 om morgenen ankrede vi kun 500 meter fra det lille klippefremspring. Uheldigvis var der ingen is udenfor til at dæmpe søen, så der var store dønninger. Jeg
gik i vor lille 12' motorbåd sammen med Law plus 3 ekspeditionsmedlemmer. Vi
søgte længe for at finde et sted, hvor landsætning kunne finde sted. Til sidst insisterede Law, at han ville hoppe i land, eventuelt svømme det sidste stykke. Her
blev han kraftigt modarbejdet af sin souschef, der som gammel navymand foreholdt ham det helt vanvittige i sit forehavende. Law tog det til efterretning, og
landgang blev opgivet.
Law ønskede nu at udforske Prydz Bay, hvilket førte til en diskussion mellem
ham og kaptajnen, som mente, at efteråret nu var så nær, at der var fare for at
skibet kunne indefryse i Prydz Bay. Han foreholdt Law, at skibet nu var så let og
med stævnen højt i vejret uden trimningsmuligheder, kunne han ikke styre skibet
i dårligt vejr. Telegrammerne for frem og tilbage mellem København, London,
Melbourne og Canberra. Ingen af de to herrer var særlig diplomatiske, så det
udviklede sig til et regulært skænderi.
Til sidst gav Kaptajnen efter - og vi fortsatte øst og sydover i Prydz Bay. Det skulle vise sig at være en fatal beslutning, der nær havde kostet os alle livet. Den
28/2 var vi nord for Prydz Bay og drejede sydover så langt vi kunne, inden isen
blev for tæt og svær.
Dagen efter drejedes østover for at undersøge en øgruppe Vestfold Hills, der ikke
havde haft besøg siden 1935 og 1939. Sejladsen foregik mest i nyis, men vi var
dog i stand til at holde 8 knob. Vi nærmede os øerne i tusmørket, bunden var
meget uren, jeg stod ved ekkoloddet og holdt kaptajnen underrettet om dybderne, der sprang op og ned. Adskillige gange måtte han give fuld kraft bak, og vi
måtte finde en anden vej igennem skærene.
Efter at vi havde ankret, blev det besluttet, at vor motorbåd skulle være parat kl.
0600 for standby til flyet. Jeg kom på vagt 0400, og da det i mellemtiden var blevet lavvande og lyst, kunne vi se de hæslige rev, som nu var kommet oven vande; vi havde heldigvis ikke ramt nogle af dem. Det var blikstille, og der var ikke en
krusning på vandet. "Det bliver vanskeligt for flyveren at lette i det blikvand" sagde overstyrmanden. Jeg gav ham ret. Kort efter gik jeg ned i motorbåden, fik fyr
på blæselampen, og efter den fornødne opvarmning, startede motoren villigt. De
to vagthavende matroser affirede båden, der blev fortøjet langs agterskibet med
motoren kørende. Da jeg umiddelbart efter kom på broen, fornemmede jeg en
svag brise, og jeg kunne allerede se krusninger på havet. Jeg gik ned og vækkede kaptajnen og meddelte ham, at det var begyndt at blæse.
Da jeg kom på broen igen, havde vinden øget kraftigt, og jeg for ned for at advisere kaptajnen om den ny situation. Han kom omgående på broen, maskinen
blev startet, jeg gik til ankerspillet med den ene matros, medens den anden fik
besked på at lade motorbåden glide agterover.
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Ankeret blev hevet op, og vi kørte frem til en sikrere ankerplads og håbede på, at
der ikke var skær på vejen. Vi ankrede i læ af en anden ø og stak en masse kæde ud for at være sikker på, at ankrene holdt. Vinden tiltog stadig, og det tog næsten ingen tid, førend det var fuld storm.
Under sejladsen fandt en halvstor isskosse vej mellem skibets agterende og motorbåden, som kæntrede og sank, uden at matrosen var i stand til at gøre noget.
Heldigvis holdt fanglinen, så vi fik med forsigtighed båden op til overfladen igen,
så vi kunne få en kraftigere krog i den og sluttelig bringe den på det tørre igen.
Motoren blev drænet for vandet, oliesystemet blev gennemgået og kun tre timer
efter kørte den igen.
Hele dagen og næste nat kørte vi med hovedmotoren i frem stilling for at mindske
presset på ankerkæderne. Kaptajnen forblev på broen og på min næste hundevagt (0-4), sagde han ved 0230 tiden: "Jeg lægger mig lidt på sofaen i bestiklukafet - varsko mig hvis der sker ændringer". Kl. 0330 aftog vinden pludselig, og kl.
0340 var det fuldstændig stille. Det var fantastisk. Stormen havde lagt sig lige så
pludseligt, som den kom.
Vi var nogle, der blev nogle erfaringer rigere, hvilket kom os til gode senere i karrieren. Her gjaldt mottoet, som vi lærte som spejdere: Vær beredt!
Ekspeditionen fik travlt. Der skulle foretages magnetiske målinger og nøjagtig
bestemmelse af positionen. Flyet skulle på vingerne. Et såkaldt scintillometer til
måling af radioaktivitet, som ekspeditionen havde lånt af Oxford University i England, blev installeret i flyet. Det var et kostbart instrument, der var mere værd end
maskinen, det blev installeret i. Det var ved at gå galt, da flyet skulle lette. Det
kneb med at få pontonerne op "på trinet", og det nåede næsten nyiskanten, førend pontonerne slap vandoverfladen.
Vejret var meget, meget fint - barometeret stod højere, end vi havde set under
vort ophold i Antarktis, og vinden var vestlig, hvad kunne det dog betyde?
Alle hold kom hjem med gode måleresultater, og efter at flyet var hejst op på
plads, var vi endelig klar til at sejle nordpå og hjemad. Humøret var højt.
Torsdag d. 4/3 kl. 1325 hev vi ankeret op og afsejlede. Men glæden varede kort.
Kl. 17 blæste det styrke 8, og kl. 20 havde vi fuld orkan og snestorm. Skibet blev
drejet til vinden, og vi lå underdrejet.
Ved midnatstid blæste vingerne på flyet i stykker. Søerne slog bestandig ind, og
med de lave temperaturer blev skibet meget kraftigt overiset både på husbygning, master og bomme. Maskinen ringede op og beklagede sig over de høje
udstødningstemperaturer og anmodede kaptajnen om at sætte belastningen ned.
Kaptajnen svarede, at det var nødvendigt at køre med alt, hvad remmer og tøjler
kunne holde. Fredag 5/3 ved 2-tiden mistedes kontrollen over skibet, der var meget overiset, og vi lå med en kraftig slagside og slingrede hid og did, mens maskinen kørte med mere end fuld belastning. Roret havde ingen effekt. Vi drev ned
mod et isfjeld, uden at være i stand til at gøre hverken fra eller til. Ville vi ramme
det eller gå klar?
Ved 4-tiden blæste flyet totalt i stykker. Det rejste sig lodret i vejret med halen og
truede med at falde ned over redningsbådene. Kaptajnen sendte mig ned med
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ordre om at kappe surringerne på flypontonerne, så resterne kunne blæse ud
over siden. Jeg holdt fast i flyvedækket med den ene hånd og filede løs med kniven med den anden. Det var anstrengende, og efter en stund skiftede jeg hænder. Da den sidste surring var kappet, røg flyet med det kostbare scintillometer ud
over siden. Pludselig mærkede jeg en sviende smerte i mine hænder, og da jeg
samtidig lugtede benzin, forstod jeg sammenhængen. En benzinlækage fra flyet
var flydt ned på flyvedækket, hvor der lå et pænt lag sneslud. Det var simpelthen
den ideelle kuldeblanding: Benzin, sne og storm.
Afsindig af smerte mistede jeg kontrollen over mig selv, løb op på broen, kylede
kniven tværs igennem styrehuset uden at tænke på, hvem den eventuelt kunne
ramme. Jeg for ned i min køje og op igen. Jeg havde simpelthen fået forfrysninger i begge hænder. Vi havde heldigvis læge om bord, han fandt sine salver
frem, og forbandt hænderne. Jeg husker, at jeg tænkte, at jeg ønskede, at det var
et barn, jeg skulle føde i stedet, for den smerte kunne umuligt være værre end
dette.
Stormen fortsatte, medens vi flaksede frem og tilbage som en vingeskudt fugl. Da
det nederste dæk kom under vand på grund af slagside, løb vandet ned i besætningens kamre igennem luftventilerne. Det kunne ikke pumpes ud, så der blev
etableret en spandekæde.
Hver gang skibet tog en kraftig overhaling og ligesom blev liggende i et stykke tid,
tænkte vi alle: Rejser den sig denne gang også? Skibet var et stort ispanser.
Tromlerne med fly benzin på dækket rev sig løs. Mandskabet blev sendt ned for
at kaste dem overbord sammen med anden dækslast, lige meget hvad. Hver
eneste ting bidrog til at øge stabiliteten, der var yderst kritisk på grund af overisningen, der vejede tungt. Et tykt lag sne dækkede styrehusvinduerne, kun de to
roterende ruder var vi i stand til at se ud af.
Senere på morgenen sprængtes bådklamperne til den styrbords redningsbåd, og
den svingede hid og did ud over siden. Alle mand blev kaldt ud for at få styr på
den; man hentede endog mig, men jeg var ikke til nogen nytte, for jeg kunne intet
lave med mine hænder, jeg havde nok at gøre med at holde mig fast, men det
lykkedes at få båden indenbords igen.
Da det så allermest kritisk ud, kom P. Law op af den indvendige trappe til broen,
helt hvid i ansigtet.
Da Kaptajnen så ham, sagde han brysk: "HAVE YOU NOW GOT ENOUGH?"
(Har du nu fået nok?) Jeg tror, P. Law huskede de ord til sin dødsdag!
På et tidspunkt måtte kaptajnen træffe et alvorligt valg. Halvdelen af skibets stabilitet lå i den største 90-tons ferskvandstank, der lå langt nede i skibet. Den var
halvfuld af ferskvand. Den blev fyldt op med søvand, hvilket stabiliserede skibet
ret så meget. Samtidig fik vi øje på et isbælte, hvor isen var kværnet totalt op og
bestod af grødis. Det lykkedes at drive ind i det, og lidt efter lidt lykkedes det at få
kontrol over situationen.
Kursen blev sat sydover. Vi var ligeglade med, om vi kom hjem det år eller næste
Det vigtigste var at bjærge livet. I maskinen lå konstant en maskinmester og ren34

sede grødis ud af søfilteret, for maskinen, der var stærkt overhedet, havde brug
for alt det kølevand, der kunne fremskaffes.
Da vi nu havde "solgt" hovedparten af vor ferskvandsbeholdning, undersøgte vi,
hvor meget der var tilbage i en resterende ferskvandstank forude, der kunne
rumme 20 tons. Men ak og ve, medens vi lå ved Vestfold Hills, blev tankdækslet
skruet af, og en "dyppekoger" blev nedsænket, idet vi frygtede, at tanken, der lå
helt ud mod skibssiden, ville fryse med de lave nattemperaturer. Dækslet blev
lagt løst på, da det ikke kunne fastskrues på grund af elkablet. Dette dæksel befandt sig i nød dynamorummet forude, hvor også olietanken til generatoren befandt sig. Olietanken var løbet over, da vi lå med slagsiden, og olien løb ned i
ferskvandstanken igennem tankdækslet. Vandet var forurenet og udrikkeligt. Der
fandtes ikke en dråbe ferskvand ombord!

Rockhoppers.

Maskinmester Josefsen.

Det var umuligt for kokken at lave mad på grund af søgangen og slagsiden, så
han gik rundt og delte chokolade rundt til alle. Forude boede 12 passagerer i 2-6
mandskamre. De gik ned i lasten og løsnede spunsen på et rødvinsfad, hvorefter
de drak løs, så de var hønefulde, da vi kom ud for at se til dem. Som de sagde,
kunne de lige så godt drikke sig fulde, når de alligevel skulle dø!
Skibets beholdning af apollinaris blev fundet frem, kulsyren blev rystet ud, hvorefter vandet kunne bruges til kaffe og te. Kartofler blev kogt på søvand, og så stod
menuen ellers på dåsemad. Opvasken foregik i søvand. På det tidspunkt var det
ligegyldigt. Det vigtigste var, at vi nu følte, at vi havde bjærget livet.
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Der gik endnu nogle dage, hvor vi flakkede rundt i isen, uden at vide, hvor vi befandt os, for solen havde vi ikke set i mange dage, så vi forsøgte bare at finde
nordover i render, men endnu en storm fik vi, inden vi var klar af isen. Humøret
var langt nede de fleste steder,
men stor var glæden, da vi kunne føle dønningen fra oceanet,
et tegn på at vi nærmede os
iskanten. Endelig 10/3 kom vi
klar af isen og satte kursen mod
Heard Island. Det blev fejret i
alle messerne, og der var ekstra
udskænkning i dagens anledning.
Dagen før ankomsten fik vi endnu en storm, men nu var temperaturerne kommet så højt op, at
der ikke mere var fare for overisning. Søndag d. 14/3 nåedes
Heard Island. Det var surt regnvejr og motorerne på bådene
drillede, så det hele gik trægt. Vi
satte en redningsbåd i vandet,
forede den med sejldug, og sejlede ind under et lille vandfald
og fyldte båden, hvorfra det senere blev pumpet op i en af skibets tanke. Samme aften måtte
vi stikke til søs og holde gående,
idet vinden friskede, og ankerpladsen var utrolig dårlig. Mine hænder var så medtagne, at jeg ikke kunne røre
rundt i en kop kaffe i tre uger, ligesom det var meget besværligt at spise, og jeg
måtte have de andre til at skære kødet ud for mig. Jeg passede mine vagter, vi
var jo kun to styrmænd. Dog måtte jeg lade styrmandseleven skrive i journalen
efter mit diktat. Næste morgen kunne vi gå tilbage til ankerpladsen og få returgodset om bord, samt ombordtage det foregående hold fra stationen, hvorefter vi
afgik til Kerguelen. Igen fik vi at mærke, at det var sent efterår med stormende
vejr, og vi ankom først d. 17/3. På Kerguelen fik vi vor ferskvandsbeholdning
suppleret op, så vi kunne række Melbourne, men her spillede det dårlige vejr ind
igen, og vi kom ikke af sted førend d. 19/3. På den tolv dages rejse til Melbourne i
de brølende "halvtredsere" havde vi vinden ret agterind, hvilket bevirkede, at agterdækket konstant var overskyllet, så vi aftalte med passagererne forude, at vi
slog ned på maskinen, medens de løb henover fordækket holdende sig fast til et
udspændt stræktov hen til brofronten, hvor de kravlede op ad en udhængt lodslejder. Vi nåede til Melbourne 31 marts, hvor vi blev budt velkommen af Lord
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Casey, der bød os velkommen tilbage. Vi lossede returgodset, bunkrede olie og
vand til den 1½ måned lange hjemrejse. Da vi ingen last kunne få, sejlede vi i
ballast hjem. Jeg tror, vi havde en nat i Melbourne, vi var både trætte og nedkørte
efter den begivenhedsrige rejse. Vi var mange, der var blevet nogle erfaringer
rigere. Maskinmesteren, der havde ligget i mange timer i akavet stilling for at holde sø filtrene fri for is, fik et breakdown, da vi kom hjem og var sygemeldt et helt
år og kom aldrig mere ud at sejle. Kaptajn Hans Chr. Petersen, som også førte
de efterfølgende større og bedre ishavsskibe, kom aldrig på god talefod med Phil
Law, hvilket stammede fra de disputer, der opstod på den første rejse for ANARE. I nogle år chartrede ANARE to skibe, og P. Law tog altid det skib, hvor Hans
Chr. Petersen ikke var om bord. Både rederiet og vi andre var pionerer og novicer i sejlads i antarktiske farvande. Efter kaptajnens udførlige rapport, lagde teknikerne hovederne i blød for at finde ud af, hvordan man kunne forbedre skibet
og især stabiliteten.

I lighed med andre besætningsmedlemmer modtog maskinmester Josefsen
ved hjemkomsten denne erkendtlighed fra rederiet.
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Gustav Dam Sejersen
En beretning om min tid i J. Lauritzens polarskibe Grønland og Antarktis.
KISTA DAN 1954-55
Den 20. juli 1954 mønstrede jeg som letmatros i KISTA DAN, der lastede til
Nordøstgrønland i København. Skipperen var Hans Chr. Petersen og overstyrmand K. Hindberg. Vi havde to rejser til Ammassalik i syd og Daneborg i nord. Vi
skulle have været til Danmarkshavn, men måtte opgive grundet for meget is.
Midt i oktober gik rejsen sydover. Skipperen var stadig H. C. Petersen, overstyrmand Vilhelm Pedersen, maskinchefen var Ingemann Krat og hovmesteren Rudolf Kristensen.
Rejsen gik via Aden for bunkers til Melbourne for at laste til Macquarie Island og
derefter tilbage til Melbourne for at laste alt udstyr til Antarktis.
Vort første stop var Heard Island; rejsen dertil havde været ret hård, og noget af
vor dækslast, blandt andet en stor motorbåd på 1-lugen, var røget over bord.
Heard Island havde dengang en bemandet vejrstation, som vi skulle flytte til Antarktis, og det tog nogle dage, da lasteforholdene var ret vanskelige. Vi brugte
skibets motorbåd og gummipram. Vi havde også slædehunde med videre.
Rejsen gik først til station Mawson, som KISTA DAN havde været med til at oprette året før. Der lå vi i tre uger, da vi ikke alene skulle losse, men også hjælpe
med at oprette stationen. Vi var ret heldige, da losseforholdene var gode grundet
næsten ingen is ved ankerpladsen.
Fra Mawson gik turen til området ved Olav Pryds Bugt, hvor vi skulle udforske og
finde plads til en vejrstation. Vi skulle sejle ind i bunden af bugten, og efter de
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kort og luftfoto, vi havde, skulle dette være muligt, men da vi kom frem, viste det
sig, at det, som skulle være farbar for os, var selve iskalotten!

Landgang 1954

Vi sejlede derfra til Magnetic Island for at opmåle og positionsbestemme øen.
Turen tilbage til Melbourne gik via Heard Island samt Kerguelen Island, hvor vi
hentede franskmændenes post og fik en god aften i land. Derefter Melbourne
med returgods og landsætning af ekspeditionsmedlemmer.
Fra Melbourne sejlede vi til Port Pirie nær Adelaide, hvor vi lastede korn til Rotterdam. Her kom Vivian Fuchs, Einer Mikkelsen og Knud Lauritzen om bord, og vi
sejlede derfra til Svendborg for, at d’herrer kunne se Kogtved. Det var en lørdagsøndag, og mandag skulle vi være lasteklare ved KGH i København. Vi var mange, der var sure! Vi havde ikke set vore familier i halvandet år!
Ved ankomsten til København kom Knud Lauritzen om bord og inviterede hele
besætningen til kaffe hjemme hos ham i Hellerup. Der kom en bus og hentede
os. Vagten i skibet blev varetaget af folk fra kontoret. Mange af vi unge ville nok
hellere have været i byen, men jeg tror dog alle tog med. Knud Lauritzen viste
film fra vores tur. Filmen var sendt fra Australien.
I København blev der lastet til Vestgrønland, og retur havde vi kryolit fra Ivigtut.
Efter udlosning af kryolit i Kalkbrænderihavnen var der weekend, og næste last til
Østgrønland skulle først begynde en uge efter. Derfor fik alle fri til at rejse hjem.
Da vi rejste, havde KISTA DAN den for rederiet normale lysegrå farve, men da vi
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kom tilbage ugen efter, troede de fleste, at de var gået forkert eller havde drukket
for meget. KISTA DAN lå der stadig, men nu var den postkasserød.
Det var rederiets første forsøg med den røde maling, som senere blev vartegnet
for JL’s ishavsskibe. Uden overdrivelse var der mange, som spurgte, om vi var et
fyrskib!
Vi sejlede hele sommeren på Nordøstgrønland. Blyminen ved Mestersvig var ved
at blive etableret, og vi sejlede alt godset. En del blev lastet i Akureyri på Nordisland, og da sommeren gik på hæld, var Mestersvig oprettet.
På disse rejser havde vi skiftende overstyrmænd, da nogle af de unge kaptajner
måtte tage tørnen for at lære ishavssejlads af Hans Christian Pedersen. Det var
Laurits (målmand) Nielsen, (Tordenskjold) Åberg Nielsen og H. Møller Pedersen.
Da vi ankom til København sidst i september 1955 måtte jeg afmønstre og tiltræde søværnet, hvor tjenesten også blev Grønland: Grønnedal og Catalinaen som
handy mand. Vel hjemme fra søværnet havde jeg nogle afstikkere til rom og coke
farten, Sydamerika og Caribien.

THALA DAN ved iskanten.

Sydpå igen
Fra kaptajn Hans Christian Petersen fik jeg et praj om, at THALA DAN var under
bygning i Aalborg, og jeg afmønstrede i New Orleans, hvorefter jeg rejste til New
York og fik hyre på et skib til Danmark. Den 8. oktober 1957 mønstrede jeg i nybygningen THALA DAN på Aalborg værft som matros. Skipperen var Kaj Hindberg, overstyrmand Hans Nielsen og 1. styrmand Eric Sørensen.
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Turen gik mod Antarktis. Vi lastede kork i Spanien og kartofler i Beirut. Første
lossehavn for kartoflerne var Colombo i Sri Lanka. Det blev ikke til ret meget, da
landet lige var blevet selvstændigt, og havnearbejderne var på fast løn. Det resulterede i, at der kun blev losset nogle få sække hver dag. Da kartoflerne begyndte
at rådne, måtte vi sejle igen og losse resten til søen. Vi fortsatte til Singapore
med korken og derefter Melbourne.
Her lastede vi til Macquarie Island og retur til Melbourne og derefter last til Antarktis. Kursen blev sat mod Mawson, men allerede nogle dage efter afgang mistede vi en stor del af dækslasten, særlig olie- og benzintønder. Der var meget is
ved Mawson, og al losning foregik med slæder trukket over isen til land via blokke fastgjort i land og skibets agter spil. Turen gik derefter videre til Davis, hvor vi
lå i længere tid for at bygge stationen. Derefter til den russiske station Mirny på
høflighedsvisit og tilbage til Melbourne.
Herfra sejlede vi til Sidney, hvor der blev lastet 1.500 levende får til Eilat i Israel.
Rejsen over Det indiske Ocean og Rødehavet var et mareridt for det meste af
besætningen grundet varmen. Skibet havde et godt klimaanlæg, men kaptajnen
bestemte, at der kun måtte være kulde på øverste etage. På de næste etager,
hvor officererne boede, var der heller ikke sat kulde til, men der kunne vinduerne
åbnes. På nederste dæk, hvor de menige boede, kunne man ikke åbne koøjerne,
og varmen var uudholdelig. Vi begyndte at finde udendørs sovepladser på øverste dæk, hvor der var brise og ingen røg vand.
Så kom der skrivelse på opslagstavlen, at øverste etage udendørs kun var forbeholdt kaptajn/maskinchef/overstyrmand – næste etage udendørs var forbeholdt
øvrige officerer. Det endte med, at alle vi menige måtte slå telt op på lugen og
opholde os der.
Efter udlosningen i Eilat sejlede vi til Valencia for at laste appelsiner. Rejsen gik
med at rengøre lasten for får -efterladenskaber, som var trængt ind i garneringen.
Vi ankom til Valencia med åbne luger og fik lasten godkendt til appelsiner, men
da vi nåede til lossehavnen Liverpool og åbnede lugerne, lugtede det mere af får
end af appelsiner.
Vi gik fra Liverpool mod Aalborg, hvor vi kunne have været dagen før påske, men
kaptajnen turde ikke gå gennem Pentland Firth og sejlede nordenom. Det resulterede i, at vi ikke nåede at komme hjem til påske.
Efter dokning i Aalborg var vi oplagt nogle uger, og alle afmønstrede undtagen
overstyrmand Hans Nielsen, en maskinmand og undertegnede.
Da vi atter afgik mod København for at laste til Grønland, var Hans Christian Petersen kommet som kaptajn og overstyrmand var Leif A. Petersen. Første tur tll
Grønland gik med materiale til Kulusuk, hvor der skulle bygges en radarstation og
flyveplads. Vi lå som hotelskib for de første håndværkere, der skulle bygge huse
til amerikanerne, som senere kom med deres store landgangs både med materialer og personale. Medens vi lå der, måtte vi hver uge lette anker for at finde et
vandløb, hvor vi kunne agterfortøje og fylde vand via tragt og slanger.
Grønlandsturene var hovedsagelig med last til pladserne Scoresbysund
/’Daneborg /Mestersvig og returlast med bly fra Mestersvig til Antwerpen. Vi hen41

tede også en del materiale fra de lidt større JL - ishavsskibe: THORA DAN og
ANITA DAN, som kun kom til iskanten ud for Kong Oscars Fjord. I hele den periode var overstyrmanden fra KISTA DAN, Vilhelm Pedersen, blevet ansat sammen med en pilot til isrecognosering, som var os en stor hjælp til at finde vej i
isen.
I næsten hele perioden havde vi skibsreder Knud Lauritzen om bord, hvor han
hjalp med alt forefaldende arbejde – nogle gange gjorde han det lidt besværlig for
besætningen. Vi havde en overgang de gamle polarforskere, Peter Freuchen og
Ejnar Mikkelsen med om bord. De var nogle ret behagelige personer og ret kloge
– måske lidt for kloge!

Adéliepingvin på rede.

Velkommen til MAWSON.

Ved nogle af disse rejser blev Hans Christian Petersen afløst af kaptajn Åberg
Nielsen. Han var en meget speciel herre. Altid i fuld ornat, uanset om han sad i
istønden eller gik på værtshus i Antwerpen.
Til Antarktis igen
Grønlandsfarten sluttede igen om efteråret, hvor kursen blev sat mod Australien
med Hans Christian Petersen som kaptajn og Leif A. Petersen som overstyrmand. Vi gik til Spanien og lastede vindruer og kork til Singapore og derefter til
Melbourne.
Vi gjorde først den sædvanlige Macquarie tur. Det var ret spændende, da vi også
skulle losse til et depot på sydspidsen af øen, og det var under meget dårlige
vejrforhold. På rejsen havde vi også en malkeko med, som med stort besvær
blev losset ved hovedstationen. Rejsen sydpå gik igen til Mawson via Heard
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Island. Derefter Davis, hvor vi under anduvningen rendte på et skær og fik et 2,5
m hul i boven.
Vi brugte en uges tid på at lave en kasse af cement og pingvinlort for at lukke
hullet. Rejsen måtte dog afbrydes, og vi returnerede til Melbourne den 4. marts
1959. Her gik vi i dok for reparation af boven ved et skibsværft, der lå ret overfor,
hvor vi plejede at laste ved den sidste kaj før Spencer Street Bridge. Der er ikke
skibsværft længere, men museum, hvor man blandt andet kan se en del om ishavsskibene. Det blev min sidste tur med THALA DAN, idet jeg den 8. marts skiftede til MAGGA DAN, der også var ankommet til Melbourne.
Kaptajnen på MAGGA DAN var H. Møller Pedersen, som var meget lystig og
vellidt. Vi sejlede fra Melbourne til Sydney for at laste kød til New York samt en
afstikker til Valparaiso i Chile med fire meget dyre præmievæddere. Disse stod i
store bure på 1-lugen, og jeg blev udset til at stå for fodring osv., da jeg var fra
landet!
Transporten var prøvet før, men vædderne var afgået ved døden. Jeg fik store
instrukser om, hvordan de skulle behandles og fodres, og jeg havde ikke andet
arbejde hele rejsen til Valparaiso.

DUKW'en beviser her sin anvendelighed.

Kort efter afgang fra Sydney brækkede ferskvandsgeneratoren ned med vandration til følge. Omkring 20 sømil af Pitcairn brækkede styremaskinen ned, og vi
drev rundt i mange dage før reparationen lykkedes. Vores vand slap op, og vi
havde kun, hvad der kunne samles op af regnvand i presenninger. Ved ankom43

sten til Valparaiso var vædderne i god stand, selvom jeg havde fodret dem med
mange ting, som ikke stod i kostanvisningen, såsom spejlæg og bacon. Nogle øl
havde de også konsumeret. Jeg fik en god lønningspose af modtageren som
belønning (det måtte jeg ikke fortælle de andre!).
I Valparaiso blev vi en del forsinket, da det var ret vanskeligt at samle hele besætningen ved afgang. Byen vrimlede med søde piger og gode værtshuse. Skipperen blev også væk, da han skulle i land for at overtale nogle besætningsmedlemmer til at gå om bord – han faldt vist over en sød forhindring! Vi sejlede derefter mod New York, men få dage før Panama kanalen havde vi igen maskinhavari
og drev rundt i flere dage for at reparere skylleluftspumpen. Det bevirkede, at vi
atter udgik for vand og måtte ty til regnbygerne. Vi var efterhånden også på proviantration, på grund af, at hovmesteren brugte mere tid på de søde damer på
Cafe Roland/Skandinavien i Valparaiso end på skibshandlerne. Dog havde vi
masser af kød i lasten, og det benyttede hovmesteren sig af. Vi fik mange dejlige
bøffer.
Ved passage af Panama kanalen lå vi i Cristobal for bunkers. Der havde vi også
problemer med at få besætningen om bord, da de gemte sig hos de sorte piger.
Vi kom først af sted, da kaptajnen endelig dukkede op. Vi måtte dog sejle uden
donkeymanden, der rejste til New York på skibsklubbens regning.
Resten af turen til New York gik godt, og derfra i ballast til København for at laste
til Grønland. Ved passage af Skagen sejlede vi side om side med THALA DAN,
der var på vej til Aalborg fra Mombasa, hvortil de havde haft får med fra Australien. Hele sommeren sejlede vi på Nordøstgrønland, hovedsagelig til Mestersvig
og radiostationerne, og med bly retur til København eller Antwerpen.
På skolebænken
Sidst i oktober 1959 afsejlede vi igen fra København mod Melbourne i ballast.
Kaptajn Møller Pedersen var kommet tilbage, og overstyrmand var Anton Moyell.
Fra Melbourne til Macquarie Island og tilbage til Melbourne for at laste til Antarktis.
Også på denne rejse anløb vi først Mawson, hvor losningen tog ret lang tid grundet dårlige vejrforhold. Derfra videre til Davis for losning.
Derfra skulle vi have været længere østpå langs kysten for at udforske noget nyt,
men den ene helikopter havarerede på indlandsisen under en ekspeditionstur, og
den anden måtte redde personerne. Det var en ret farlig opgave, da de ikke kunne lande, hvor havaristen lå, men måtte lande langt derfra og hugge vej gennem
isen. Vi fulgte dem fra skibet, og det så ret uhyggeligt ud. Ekspeditionschefen
Phillip Law besluttede at afbryde rejsen, da videre færd med kun den ene helikopter var for farligt.
En anden årsag var også, at vi var ved at løbe tør for proviant. Under proviantering i Melbourne havde hovmesteren ikke haft tilstrækkelig viden til at få nok proviant om bord til sådanne lange rejser. Kaptajnen blev holdt ansvarlig, og dermed
var hans tid som ishavskaptajn for australierne forbi, men hans ekspertise blev
udnyttet i andre isfyldte farvande.
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Rejsen til København blev foretaget i ballast. I København ommønstrede jeg til
bådsmand, selvom jeg kun var 24 år - med speciel tilladelse fra Sømændenes
Forbund og Forhyringskontoret. Aldersgrænsen var minimum 25 år.
Vor første grønlandsrejse gik til Sydvestgrønland, hvor vi på opturen var i Thorshavn for at laste en del små færøske fiskerbåde og 24 fiskere. De skulle fiske i
Nanortalik-distriktet for KGH. Fiskerne havde fået udleveret deres spiritusration
for hele kontraktperioden på 5 måneder. For at det ikke skulle gå ud over fiskeriet, skulle spritten udryddes på de 5 dages rejse, vi havde til Nanortalik. Det var
en hård tørn for færingerne, men de fik udryddet sprutten, og derefter var de klar
til fiskeri, da deres både blev sat i vandet!
Efter udlosningen lastede vi på den gamle USA base Narsarsuaq til Oslo. Et
norsk firma havde købt alle løse genstande på den nedlagte base.
Fra Oslo sejlede vi til København for at laste til Ammassalik, Scoresbysund, Mestersvig og Daneborg. I lastrum 1 underlast var der kul og på mellem dæk 1 var
der en del proviant til Scoresbysund. På opturen blev der selvantændelse i kullene, og dermed var alt proviant på mellemdækket ødelagt af varmen. Det gav en
del problemer i Scoresbysund. Ved anløbet til byen var fast isen endnu ikke
brækket op, og vi måtte ligge fast ved iskanten ud for Cap Tobin. Hele losningen
til Scoresbysund måtte foregå med hundeslæde til Cap Tobin. For at få losset
dertil, måtte alle hundeslæder i distriktet spændes for den store lossepram i Scoresbysund og slæbes ud til iskanten og dermed losning.

Kap Tobin, Østgrønland.
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På hjemturen havde vi bly med fra Mestersvig til København. Da vi ankom til København den 25. august 1960, afmønstrede jeg for at begynde på Københavns
Navigationsskole. Herfra blev jeg 2 år senere styrmand/ skibsfører, og jeg fortsatte ud i den store vide verden på lidt andre betingelser end i de glade ungdomsdage som menigt besætningsmedlem.
Som det fremgår af foranstående, var vi ret mange gange i Melbourne, hvor vi
gjorde længere ophold – byen blev faktisk vort andet hjemsted.
Det kan, for de mennesker, der dengang kendte byen, virke lidt kedeligt, da alle
værtshuse og lignende forlystelser kun havde åbent fra 10.00 til 18.00. Selv under olympiaden i Melbourne blev disse tider ikke udvidet!
Vi var dog meget glade for byen, og vi lå altid ved honnørkajen lige før Spencer
Street Bridge – altså næsten ret i byen.
Der fik vi en masse venner, som alle skulle se polarskibet og de tapre søfolk,
som de havde læst om i aviserne. Særligt gode venner blev vi med politikorpset,
som opholdt sig meget hos os.
For os var det ikke nødvendigt med taxi, da politiet kørte os rundt, hvor vi end
ønskede os hen. Vi kom en del på kaffebarerne ved Luna Park i St. Kilda. De
havde for det meste dans og levende orkestre samt en del damer.
Disse barer havde åbent hver aften fra kl. 18.00 til ca. midnat. Problemet var bare, at der overhovedet ikke var spiritusudskænkning. Men – på toiletterne sad der
altid en person, som havde masse af små flasker spiritus til salg. Vi skulle bare
ikke vise det frem inde i kaffebarerne!
Ved returrejsen til Melbourne fra Antarktis på THALA DAN’s første rejse var vi 8
unge mænd, der havde ladet hår og skæg vokse siden grønlandsfarten, og vi
lignede nogle vildmænd. Vi aftalte en lørdag aften, at nu skulle vi lave lidt gas i
byen, da det i disse år ikke var in med fuldskæg og langt hår.
Vi startede i vort stamværtshus Hotham, som lå ret tæt på skibet. Nabohuset
havde en frisørsalon, hvor vi skiftevis gik ind for at få skægget studset og fik det
lange hår sat med rødt bånd i nakken. Frisøren var ret forbavset ved, at det myldrede med sådanne langhårede personer.
Om aftenen fik vi politiet til at køre os til byens største private klub, City Club,
hvor vi allerede på sidste rejse var blevet medlemmer.
Vi sad alle samlet ved et bord, og det vakte stor forundring for de andre gæster i
vores fine jakkesæt, som var en betingelse som medlem.
Så mange personer med sådanne frisurer og skæg havde de aldrig set. Vi havde
en god aften, hvor vi var midtpunkt, og alle gav os drinks. At score en dame var
ikke nødvendigt – vi kunne vælge og vrage som vi ville!
Næste dag var vi på forsiden af de lokale aviser med tekst som ”Vikingerne fra
Antarktis!”
Pensioneret kaptajn
Gustav Dam Sejersen.
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MAGGA DAN
1956-57 Kaptajn: Hans Chr. Petersen
Vilhelm Pedersen
Overstyrmand
I slutningen af oktober 1956 mønstrede jeg på MAGGA DAN i Ålborg som overstyrmand. Skibet var nu endelig færdigt og var chartret for vinteren af British
Transantarctic Ekspedition med Vivian Fuchs som leder. Hensigten var at lande
ekspeditionen i Vahsel Bay i Weddell Sea, hvorfra den ville køre til den geografiske sydpol, hvor den skulle møde Sir Edmund Hillary, der var startet fra Ross
Sea på den modsatte side af Antarktis. På MAGGA DAN var vi flere, der havde
sejlet sammen på KISTA DAN, nemlig Kaptajn H. Chr. Petersen, Maskinchef
Svend C. Pedersen, 1.mester R. Jørgensen, Telegrafist Gunge Madsen samt
Hovmester R. Kristensen.
Det blev et begivenhedsrigt ophold i London, idet Dronning Elizabeth var protektor for ekspeditionen og ville aflægge besøg ombord. Der var mange forberedelser til det kongelige besøg, hvor kun besætningen og skibsreder Knud Lauritzen
måtte være ombord.

Fint besøg på MAGGA DAN Fra venstre ses Dr. Vivian Fuchs, dronning Elizabeth II, kaptajn Hans
Chr. Petersen og skibsreder Knud Lauritzen.
.
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Vi lå ved Butlers Wharf tæt ved Tower Bridge, og da skibet lå på floden og gik op
og ned med tidevandet, blev vandets højde i besøgsøjeblikket nøje udregnet, og
en speciel trappe blev konstrueret. I pakhuset, som dronningen nødvendigvis
måtte igennem, blev alle vægge og søjler indhyllet i gaze! Dronningen fik forevist
skibet af kaptajnen, og inden hun gik i land, fik alle officererne, som var linet up
på styrbords side af luge 2, et kongeligt håndtryk. I forvejen var vi blevet instrueret om ikke at trykke for hårdt. Der fulgte en del invitationer med, blandt andet var
vi 4-5 af de øverste officerer, der blev inviteret til afskedsbanket i Royal
Geographical Society, et meget festligt arrangement, med modtagelse af en livreklædt tjener, der højt forkyndte vore navne og status.

Efter majestætens besøg blev der stort rykind ved Butlers Wharf.

Der var stor dækslast af benzin, flyvemaskine m.m. da vi den 15/11 stod ned af
Themsen. Udfor Gravesand ankrede vi op, og et lille skib lagde til langs siden,
hvorfra vi lastede den nødvendige dynamit.
En spændende rejse var begyndt.
Vi ankrede op og aflagde en høflighedsvisit på Madeira nogle få timer, førend vi
fortsatte til Montevideo i Uruguay for bunkring. Sidste station før Antarctic var
South Georgia, hvor vi lagde til ved hvalfangerstationen i Grytviken. Igen blev vi
inviteret ud til bestyreren af stationen, og ligeledes afholdt Dronningens repræsentant på stedet en større banket til ære for ekspeditionen, hvortil vi også var
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indbudt. Vi var der, medens der endnu blev fanget hvaler, og der var en forfærdelig stank overalt i hele bugten fra kogeriet.
20/12 forlod vi South Georgia, og kun 2 dage efter nåedes iskanten. Da der lå et
langt stykke foran os gennem isen, besluttede kaptajnen, måske belært af smertefuld erfaring på KISTA DAN, at han og jeg skulle skiftes til at manøvrere skibet
fra tønden.
Da vi kun var 2.styrmænd skulle jeg have en styrmandsaspirant med på min vagt,
medens kaptajnen gik vagt med 2. styrmand. Aspiranten og 2. styrmand fulgte
med i navigationen på broen, idet vi navigerede fra isbjerg til isbjerg ved hjælp af
radaren. Det var ikke særligt præcist, men det var den bedste måde at holde bestikket på. Solen viste sig kun sjældent, når vi lå så tæt ved iskanten, og når den
endelig var der, havde vi ingen kiming at referere til på grund af den ujævne is.
Efter et par dage i isen, brød solen pludselig igennem, og da jeg tilfældigvis befandt mig på broen, greb jeg lynhurtigt en sekstant og tog en solhøjde. Da jeg fik
den regnet ud og sat ud i kortet, faldt den så langt udenfor vor bestikregning, at
jeg anså den for at være forkert. Jeg mente, at jeg enten havde set forkert på
kronometret eller aflæst sekstanten galt. Der var ingen chance for at gentage
målingen, for solen var allerede forsvundet. Bare ærgerligt, tænkte jeg.

Når isen presser, må alle hjælpe til. Det er Dr. Fuchs yderst til højre.

Næste nat satte isen pludselig sammen, medens jeg styrede skibet fra tønden.
Jeg stoppede maskinen og gik ned på broen for at afvente bedring i issituationen
ved næste strømskifte.
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Almindeligvis kontrollerede vi én gang om dagen, at master gyrokompasset der
befandt sig i et specielt rum i bunden af skibet, var overens med slavekompasserne på broen og i tønden. Det var en fast procedure, der blev brudt, da vi lagde
vagterne om på vej ind i isen. Jeg sendte derfor aspiranten ned i gyrorummet, for
at vi kunne sammenligne med slaverne. Til min rædsel konstaterede jeg, at der
var 15 graders forskel. Jeg tænkte tilbage:
Hvornår kunne denne fejl være opstået og hvorfor? Så kom jeg i tanke om den
"mislykkede" solhøjde, jeg havde taget dagen i forvejen.
Var den måske alligevel rigtig? Efter nogen overvejelse gik jeg ned og purrede
kaptajnen og meddelte ham mine observationer.
Fra vi gik ind i isen, var vi klar over, at der var ét bestemt område, vi skulle undgå, da vi kunne blive grebet af en bestemt strøm og ende lige som polarforskeren
Shackleton i 1915, der magtesløs så sit skib ENDURANCE blive skruet ned.
Havde gyroen så endda sprunget 15 grader til den anden side, så havde skaden
ikke været så stor. Nu var der kun én ting at gøre: Så hurtigt som muligt at få
vendt skibet, og komme ud af denne suppedas, og få kursen rettet op. Da det
blev morgen, gik kaptajnen til Dr. Fuchs og underrettede ham om situationen.
Han tog det meget roligt. Så gik vi på jagt for at finde årsagen til uheldet. Samtlige klemkasser blev undersøgt, og ved en samling fandt vi en løs skrue, der havde bevirket en kort strømafbrydelse i forbindelse med, at vi sandsynligvis havde
tørnet en isskosse hårdt. Hverken før eller siden i min tid til søs, har jeg været
udsat for, at der er opstået divergenser mellem kompasserne, så det må betragtes som sort uheld. Magnetkompasset kunne vi ikke hente megen hjælp fra på de
breddegrader.
Vi havde en journalist med fra BBC, som skulle dække rejsen, og vi kunne naturligvis ikke holde dette hemmeligt for ham. Han borede meget i det og fik også
stykket en "newsbulletin" sammen, hvor den ikke fik for lidt. Inden han afleverede
telegrammet til telegrafisten, skulle han have Dr. Fuchs underskrift. Han læste
det og sagde: "Det kan De ikke sende" - og rev det i stykker. Det glemte vi ham
aldrig for!
Vi avancerede ret hurtigt nordpå igen og var heldig og fandt en "issø", hvor det
var muligt at få flyet i vandet og få foretaget en isrekognoscering. Da jeg havde
erfaring med dette, blev det mig, der udførte den. Den viste, at vi kunne skyde en
genvej for at komme på rette spor. Desuden fik vi kontakt med en lille norsk sælfanger, der var chartret af Royal Society og den var, ligesom os, på vej til Halley
Bay.
Han befandt sig i svær is. Jeg anbefalede ham at vende om, sejle få timer tilbage, følge en nærmere angivet rute og var så næsten i isfrit område. En del af vor
last tilhørte ligeledes Royal Society og skulle losses i Halley Bay.
Det ærgrede os lidt, at han kom først, på grund af den ismelding jeg gav ham,
men det ville være unfair ikke at meddele ham, hvilken situation han befandt sig i.
Gods til Halley Bay var hovedsagelig ting, som den lille norske sælfanger ikke
havde plads til eller var i stand til at løfte med sit spinkle lossegrej. 3/1 1957 nåede vi landvand ved isshelfen og kunne sejle fuld fart i isfrit farvand, til vi dagen
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Det tunge materiel blev anvendt på den lange tur.

efter nåede Halley Bay. 12/1 var vi udlosset og sejlede til Shackleton, som nåedes dagen efter.
Basen var blevet oprettet året i forvejen af Fuchs, der til formålet havde chartret
en lille canadisk sælfanger THERON. Den var stærkt forsinket nået frem, efter at
den havde siddet fast i isen godt 3 uger. Det var så sent på sæsonen, at isen,
hvorpå de havde losset godset, brækkede op i en storm, og en masse udstyr og
brændstof gik tabt.
Det var meget svært for os at finde et sted at losse, idet isbarrieren varierede i
højde fra 4,5 m til 30 m. Dertil kom, at solen var så kraftig om dagen, at det blev
et ælte at køre i, og traktorerne havde besvær med at trække slæderne op til lejren. Det var derfor nødvendigt at bytte om på dag og nat. Godset blev bragt et
godt stykke ind i "landet", så man ikke risikerede at miste det i lighed med det
foregående år. Ekspeditionen fik prøvet deres "Sno-Cat"s af, og det viste sig, at
der var en fundamental fejl i batteriernes placering. Vores maskinchef så på problemet, og brugte mange timer på at modificere dem alle. I det hele taget havde
vi et meget fint forhold til ekspeditionen, og Dr. Fuchs var usædvanlig let at arbejde sammen med. Den 28. januar var vi udlosset og var klar til at sejle nordover igen. Vi havde ikke megen is på udturen, og efter få dage anløb vi South
Georgia igen for at laste hvalbenmel til Hamburg.
For første gang fik vi kraftig vind og sø ind på låringen, og det viste sig, at skibet
næsten ikke var til at styre på selvstyreren, idet den svingede ca. 30 grader fra
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side til side. Vi prøvede så at håndstyre, men det blev det kun værre af, idet den
nu svingede op til 45 grader til begge sider.
Et andet problem var, at skibet havde kraftige vibrationer og rystede, hvilket især
var mærkbart i apteringen på hoveddækket og under hoveddækket. Vibrationerne var ledsaget af støj, der kom fra propellen. Således var det helt umuligt for
mandskabet at tale sammen i mandskabsmessen. Det var ting, vi rapporterede
hjem, idet vi håbede, at byggeværftet gik i tænkeboks for at finde ud af, hvad det
skyldtes, og hvorledes fejlene kunne afhjælpes. Det var måske også på grund af
vibrationer, at vi havde fået det fatale strømsvigt på gyroen. I midten af marts
satte vi passagererne af og lossede returgodset i London.
MAGGA DAN gik i dok i Ålborg, hvor man skar af skruetipperne samtidigt med, at
rorarealet blev forøget. Det hjalp en del på både rystelserne og styringsproblemet.

Dr. Vivian Ernest Fuchs ledede Den Transantarktiske Ekspedition.
Da den var vel gennemført, blev han adlet og tituleredes derefter Sir Vivian.
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MAGGA DAN
1956-57 Kaptajn: Hans Chr. Petersen
Robert Jørgensen
1.maskinmester
I januar 1956 blev jeg enig med rederiets maskininspektør Snejstrup om, at jeg
skulle deltage som tilsynsførende ved en nybygning på Aalborg Værft. Skibet var
et kombineret ekspeditions- og køleskib, hvorfor vi fandt, at det var en god idé at
prøve sejlads med reefere inden da. Derfor kom jeg til at sejle i fem måneder
med hhv. Mexican Reefer og senere Peruvian Reefer.

Hvad mon de funderer over?

Efter 14 dages ferie tog jeg sammen med min hustru, Lilian til Aalborg, hvor vi
indlogerede os på Sømandshjemmet, og jeg begyndte mit job som tilsynsførende. Det med Sømandshjemmet blev dog snart ændret – vi skulle være hjemme
senest kl. 22, hvor dørene blev låst. Derfor fik vi et par værelser hos ægteparret
Ulrik i Vejgården, hvortil et par af de øvrige fra besætningen også flyttede senere
i protest mod Sømandshjemmets bestyrer.
Under arbejdet skulle jeg sammen med maskinchefen ”Skrig og Skrål” dagligt
skrive rapport til rederiet om bl.a., at værftet overholdt byggeklausulerne. Efterhånden, som arbejdet blev færdiggjort, skulle det kontrolleres, og min trofaste
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medhjælper, 2. mester Poul blev en dag sendt ned for at kontrollere en bundtank.
Det skal indskydes, at Poul var en stor, kraftig fyr, og uheldigvis kom han denne
dag kun halvvejs gennem et mandehul. Jeg foreslog ham at blive liggende, til
han havde tabt nogle kilo, og skønt han ellers var rolig og velafbalanceret, begyndte han nu at bande og svovle. Værftets sikkerhedsrepræsentant kom til og
fik ham beroliget, og efter 15-20 minutter var han faldet så meget til ro, at han
kunne komme fri. Vel oppe på dækket var han blevet endnu mere rolig, især da
han fik lidt medicin i form af en pilsner. Vi slap i øvrigt for alvorlige ulykker under
tilsynsføringen.
Skibet blev søsat den 1. juni og fik navnet MAGGA DAN. Jomfrurejsen skulle gå
til Grønland, og den blev temmelig problemfyldt med adskillige fejl i maskinen.
Allerede på højde med Frederikshavn blev der problemer med en Huhns pakdåse, så vi måtte gå ind til Frederikshavn. Her kom eksperter fra Aalborg og skiftede pakdåsen og reparerede AVA-gearets skifteglider. Allerede efter en uges sejlads satte skifteglideren sig fast, og det viste sig senere, at en brandvagt på værftet en nat ved en fejl havde affyret en brandslukker og stukket strålerøret ned i
AVA-gearets smøreolietank, hvilket medførte ødelæggelse af oliens smøreevne.
Desværre varskoede samme brandvagt ikke om uheldet, og vi fandt aldrig den
skyldige.
Da vi nåede Østgrønland, fik vi meget dårligt vejr, og da jeg en morgen mødte på
vagt kl. 0400, så jeg, at hovedmotorens kædestrammer og bremsecylinder havde
arbejdet sig løse, og kæden hamrede mod hovedmotorens stativ. Jeg sprang op
på kædestrammeren, mens jeg råbte højt om hjælp. Langt om længe kom 2. mester Poul til, og vi fik stoppet hovedmotoren. Da maskinchefen kom i maskinen,
blev vi enige om at åbne hovedmotoren ind til krumtaphuset for at se, om der var
skade på de forskellige maskindele. Straks var kaptajnen i telefonen og forlangte
en forklaring på, hvorfor vi var stoppet. Skibet drev i kraftig vind og høj sø ind
mod land! Vi fortalte ham, at reparationen ville vare ca. 8-10 timer, hvilket han
ikke var glad for at høre. Hele maskinbesætningen var tørnet til, og her var det
efter princippet: ”En hånd til skibet og en hånd til dig selv!”. Langt om længe blev
vi færdige og kunne fortsætte sejladsen; alle godt trætte og ømme i hele kroppen.
Dronningebesøg
Efter en rundtur på Østgrønland, gik turen tilbage til værftet, hvor AVA-gear og
hovedmotoren skulle undersøges for havarier efter de ødelagte smøreolier. Vi
håbede på minimale skader, men de viste sig at være ret omfattende, især på
hovedmotoren. En dyr omgang for værftet, da skaderne var omfattet af garantien.
Tiden var også knap, da vi skulle være i London på en bestemt dato.
Dr. Vivian Fuchs, der var leder af British Transantarctic Expedition, var meget
begejstret for KISTA DAN, men kunne godt tænke sig et større ekspeditionsskib.
Det blev altså MAGGA. Vi blev chartret for rejsen til Antarktis, og første destination var altså London.
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MAGGA DAN laster hvalbenmel i Grytviken, bound for Hamburg.

Dronning Elizabeth d.2 var protektrice for Transantarctic Expeditionen og ønskede at besøge skibet. Da vi ankom til London, fortøjede vi ved Butlers Wharf, hvor
pakhuset var blevet ombygget, så det lignede riddersalen på Buckingham Palace. Dagen før, majestæten skulle ankomme, mødte en embedsmand fra ministeriet for at lære os, hvordan vi skulle gebærde os. Når vi gav hende hånden, måtte
vi ikke trykke for hårdt og heller ikke for slapt. Vi skulle bære hvide handsker og
være i uniform. Samtidigt skulle vi lære at holde kæft og kun svare, hvis hun talte
til os. Ydermere fik vi instruktion i, hvordan vi ville blive introduceret for majestæten. Dr. Fuchs skulle præsentere hende for skibsreder Ivar Lauritzen, denne skulle præsentere hende for Knud Lauritzen, han igen skulle præsentere kaptajn Petersen, som skulle præsentere maskinchefen og overstyrmanden – og så videre.
Jeg skulle præsentere maskinbesætningen og overstyrmanden den menige besætning.
Så var der rundvisning, og jeg skulle vise maskinen frem. Dronningen nærede
intet ønske om at besøge maskinrummet, så vi blev stående på øverste ristværk
og samtalede. Det var hurtigt overstået!
En enkelt gang var der lidt panik under rundvisningen, og det var, da kaptajnen
spurgte Hendes Majestæt, hvad hun syntes om skibets udsmykning og malerierne af unge, danske kunstnere. Dronningen holdt diskret sin højre hånd for munden og kvalte et grin, rystede på hovedet – og samtalen var indtil videre overstået. Knud Lauritzen glemte ikke episoden og skældte senere kaptajnen ud. Kaptajn Petersen replicerede med følgende: ”Jeg tænkte nok, at skibsrederen ville
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blive vred; men vi andre kan altså heller ikke lide kunstværkerne!”. De var også
ganske kedelige og ikke særlig smukke – og dog skulle vi se på dem, hver gang
vi skulle skaffe.
Under opholdet ved Butlers Wharf, hvor vi lastede forskelligt udstyr til ekspeditionen, gik vi med vore hustruer på opdagelse i London. Vi ville gerne se den berømte – eller berygtede pub ”Dirty Dick”, som åbnede i 1745 og efter sigende
aldrig siden var blevet rengjort. Søfolk havde hjembragt alverdens ”souvenirs”,
såsom skildpaddeskjold, hajtænder, sværdfisk, flyvefisk og mange andre mærkværdigheder, som var placeret rundt i værtshuset. Der var en helvedes masse
spindelvæv, og der stod flere spytbakker rundt omkring. De blev flittigt brugt, og
ramte man ikke, gjorde det ikke så meget. Der var et tykt lag sand på dørken, og
hvornår det sidst var skiftet, var der ingen nulevende, der kunne erindre.
Vore koner fik ”fremmedfører” på – en australier ved navn John. Han kørte daglige ture med dem i og omkring London i en gul Rolls Royce. Han var læge, og
som sådan havde han været med KISTA til Antarktis. Nu var han i London for at
få en bestemt doktorgrad og havde taget fri fra hospitalet, så han kunne hellige
sig jobbet som fremmedfører.

Adéliepingviner på rede.

Mod Syd
Torsdag den 15. november afsejlede vi fra Butlers Wharf under stor festivitas.
Kajen var fyldt med mennesker, der kastede serpentiner i alle regnbuens farver
mod skibet, som svarede med fløjt i tågehornet. Mens vi langsomt gled ned ad
Themsen, blev der hist og her fældet en tåre, for det var afsked for længere tid.
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Meteorologen Dowall fra ekspeditionen måtte således sige farvel til sin kone og
3½ måneder gamle søn for at være væk i tre år!
Vi var lastet med blandt andet to flyvemaskiner, pakket i kasser, ”snowcats” en
slags bæltekøretøjer, flybenzin, julegaver til ekspeditionsmedlemmerne og meget
andet.
Commonwealth Trans-Antarctic Expedition (CTAE) bestod af 11 mænd, som
sammen med Dr. Fuchs skulle krydse kontinentet via Sydpolen. Her skulle de
mødes med Sir Edmund Hillary, som ville starte fra en newzealandsk base. Udover de 11 var også en anden ekspedition på 21 medlemmer ombord, og denne
gruppe var udsendt af Royal Society som den britiske del af Det Internationale
Geofysiske År. Den gruppe var ledet af oberst Smart, som også var ekspeditionens læge. De skulle opholde sig på Antarktis i mindst to år.
Blandt medlemmerne af ekspeditionen var også to Royal Air Force-piloter, John
Lewis og Gordon Haslop, der skulle to år på Antarktis som straf, da de ellers ville
blive smidt ud af RAF. Deres forseelse var, at de i en kæmpebrandert havde taget en Starfighter jet i Sydengland og var fløjet til Skotland. Da de landede der,
var de så berusede, at de måtte hjælpes ud af flyet. Næste morgen fandt de ud
af, at de nok hellere måtte flyve hjem til deres egen base, hvor de blev indlagt på
infirmeriet for at blive ædru. De var begge krigspiloter og havde fløjet flere flytyper under hele krigen. Som John sagde: ”Jeg kan kun flyve; det er det eneste,
jeg kan, og bliver jeg smidt ud af RAF, vil jeg gå i hundene. Det samme ville ske
for Gordon”.
Poul og jeg blev hurtigt venner med de to, og det var ikke småting, vi fik at høre
om deres liv under krigen. Især John havde haft en traumatisk oplevelse, da hele
hans familie blev dræbt på en gang af en tysk lufttorpedo. Nogen tid efter skulle
han flyve en Spitfire over Tyskland og her opdagede en konvoj af tyskere på en
landevej. Han dykkede ned over dem og beskød dem med maskingeværerne,
ikke én, men adskillige gange. Ingen i eskadrillen forstod hans handling, og han
blev da også indlagt til psykiatrisk behandling. Som vi kendte ham om bord, var
han utrolig rar og sympatisk, og han havde megen flair for mekanik, hvilket ekspeditionen kom til at nyde megen gavn af.
De var begge utroligt gode flyvere og kunne håndtere deres maskiner under alle
ekstreme forhold. Her lå vel også grunden til deres ubrydelige venskab. De havde stor humoristisk sans, og kunne for øvrigt give deres sidste skjorte væk. Hvorfor de af og til drak som et hul i jorden, måtte være et syndrom fra krigens tid. Det
så vi jo ved mange krigssejlere.
Vores sejlads sydover gik fint med ca. 12 sømil i timen. Første havneanløb var en
høflighedsvisit på øen Madeira, hvor vi sammen med ekspeditionsmedlemmerne
var inviteret til reception hos den britiske ambassadør. Der var en masse honoratiores, og receptionen begyndte enormt stilfuldt. De store fløjdøre til festsalen var
slået op, og på den ene side stod ambassadøren, på den anden hans hustru. Vi
blev kun præsenteret for dette flotte ægtepar, ikke for de øvrige gæster. Det var
også ligegyldigt, for i løbet af ingen tid begyndte snakken, og sjusserne blev skyl57

let ned i stride strømme. Jeg faldt i snak med en ældre ”Dame” fra det højere
society, og da tjeneren serverede cocktails, slyngede hun sin ned, hurtigere end
jeg kunne blinke med øjnene. Inden tjeneren forsvandt, fik hun i alt fire drinks, og
jeg havde endnu ikke rørt min! At få så mange drinks som muligt var, hvad det
hele gik ud på.
Da receptionen var forbi, blev der diskret givet afgangssignal. Da kunne de vante
gæster heller ikke tåle mere, og da vi skulle sige farvel til værtsparret, fandt vi ud
af, hvorfor de stod ved hver sin dørstolpe. Det var, for at de kunne støtte sig til
dem!
Næste dag blev vi af den danske konsul inviteret på sight-seeing på den dejlige,
frugtbare ø. Vi fik smagt mange forskellige Madeira vine, men desværre ikke nok
– for de blev serveret i små glas. Nå, vi skulle jo også snart til søs, og midt på
eftermiddagen afgik vi fra øen.
Forude lå 2.500 sømil til næste anløb, som var Montevideo i Uruguay.
Her skulle vi bunkre olie, have smøreolie og andet stores, hovmesteren skulle
have proviant, og dækket modtog ligeledes stores. Det skulle tage et døgn, men
det blev lidt længere i den (dengang) flotte by med moderne hoteller, skønne
badestrande og eksklusive butikker. Det blev til en aften i land, hvor Poul og jeg
blandt andet spiste verdens møreste og billigste bøf med et par flasker argentinsk
rødvin til. Englænderne fulgte traditionen og fik, så hatten passede. Det tog lidt tid
at få samling på alle mand, men med lidt forsinkelse kom vi af sted fra Montevideo og satte kursen mod South Georgia.

Styrmand Sigurd P. Thorsen ved en slagtet blåhval.
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Antarktis
Sidste anløb, før vi gik til Antarktis, var øen South Georgia med hvalfangerbyen
Grytviken. Under vort ophold her kom et hvalfangerskib i havn med en enorm
stor blåhval.
Den var ca. 28 meter lang, 6 meter i diameter og vejede 20 tons. Der var en grim
stank over alt fra hvalkogeriet. Også her i Grytviken blev der holdt en reception i
anledning af ekspeditionens tur over kontinentet. Den 20. december afsejlede vi
mod isen, som vi nåede et par dage efter. Mens vi manøvrede gennem isen, blev
det nytårsaften, og vi stoppede hovedmotoren omkring kl. 20. Jeg tog så en times
længere vagt, så min afløser kunne spise i fred, hvorefter jeg sammen med overstyrmanden kunne spise. Efter kaffe og en lille genstand gik vi til køjs. Da jeg
igen tørnede til lidt før kl. 04, gik jeg i salonen og fik morgenmad. Her var der
musik, sang og feststemning, så det battede. Også i maskinen var der råhygge;
her gik 2.mester Povl rundt i sit bedste tøj med papirhat på hovedet og rygende
på en stor cigar. Han hyggede sig, og han snakkede som et vandfald.
Kl. 08 var min vagt forbi, og jeg kom op til frokost i salonen.
Mens jeg sad og spiste, så jeg på billedet af Konsul Lauritzen, som hang ved
siden af kongeparret. Konsulen havde fået ”forbundet” det højre øje med plaster
og jod, da han havde været ude for en ulykke. En champagne prop havde ramt
ham, og det var lidt af en tragedie, da konsulen jo havde været afholdsmand.
Ekspeditionens læge stod for ”operationen”, - og derefter glemtes alt om den ”sårede” konsul.
Undervejs i isen havde vi ikke de store problemer med hverken hoved- eller
hjælpemaskineri, men vi havde dog et kritisk black-out, fordi vi mistede dieselolien fra dagtanken, hvorved al lys og navigationsudstyr forsvandt.
Dermed også strøm til pumpen, der skulle føre brændolien op til dagtanken, der
var placeret i skorstenen 15-20 meter oppe. Hvorfor var dieselolien overhovedet
forsvundet? Vi konstaterede snart, at det var hurtigåbneren, som var blevet aktiveret, og al olie var drainet ned i en bundtank.
Hvordan skulle vi nu få olien op i dagtanken? Heldigvis havde vi en lille håndpumpe, som kunne suge fra bundtanken. Så var det bare med at komme i gang.
Med en 10 liters pøs samt en håndlygte kravlede vi den lange vej op til dagtanken.
Da vi havde fået ca. 200 liter op, satte vi en assistent til at gøre den ene hjælpemotor klar, og nu begyndte manometret at vise et lille tryk. Poul fik besked på at
lægge motoren ind på strømtavlen, så snart den viste 220V. 3.mester fik besked
på at være klar til at starte brændselsoliepumpen. Heldigvis virkede alt ved første
forsøg, og navigatørerne kunne ånde lettet op.
Trods en meget lav temperatur i maskinrummet, måtte vi tørre sved af panden.
Det havde været nogle nervepirrende timer at arbejde i rummet og kun kunne se
ved lommelygter, og uhyggen blev yderligere forstærket, når vi hørte ismasserne
trykke på skroget. Om vi var bange? Det var der vist ikke tid til!
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4. januar nåede vi vores mål, Halley Bay, hvor alt skulle losses og, hvor ekspeditionen skulle i land. Her skulle Weaslerne afprøves, men det gik ikke så godt.
Man fandt ud af, at larvefødderne under kraftige krængninger gik op og beskadigede akkumulatorerne, som var anbragt under kabinen. Vi måtte give ekspeditionen en hjælpende hånd med ændringerne, og 2. mester blev udlånt til dette arbejde. Der måtte blandt andet fremstilles nye beslag til batterierne i kabinen.
Sidst i januar var vi udlossede, og så gik det nordover igen. Vi var atter en gang i
Grytviken og denne gang for at laste hvalbenmel bestemt for Hamburg. På rejsen
nordover fik vi følgeskab af flere fugle, blandt andet de store albatrosser, hvoraf
nogle fulgte os næsten til Ækvator.
Endelig kom dagen, hvor vi var tværs af The White Cliffs Of Dover, og ved
Themsens munding tog vi lods. Denne allersidste etape af den lange rejse føltes
som den længste, men – vi vidste jo også, at på kajen stod alle vore kære og
ventede.

Blåhvaler klar til slagtning i Grytviken.
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KISTA DAN
1956-57 Kaptajn: Kaj Hindberg
Erik Kjær Christensen
Maskinmester.
Den 15 juni, 1956 blev jeg kontaktet af J.L om, at KISTA DAN var ankommet til
København med en syg maskinmester, og man bad mig mønstre den 16. Juni;
den 17. juni afsejlede vi på min 25 års fødselsdag; vi skulle til Ammassalik som
årets første skib.
Der var meget is det år, som pakkede meget hårdt, men vores skipper H. Chr.
Petersen var ikke nybegynder i is sejlads. Vi kom ind klokken 1900 og fortøjede i
den lille hesteskoformede bugt; derefter kom der ellers folk ombord. Det var folk
der var udstationeret: kolonibestyreren, telegrafbestyreren og mange andre.
Hovmesteren var forberedt; han fik mange kunder, for nu var der frisk kød og
meget andet, som man manglede efter en lang vinter.
Vi gjorde 4 rejser med bly fra Mestersvig til Antwerpen; det kunne være ubehageligt at sejle med bly. Hele lasten lå i bunden af skibet, og havde vi søen tværs,
var KISTA en rigtig rullepotte. På den sidste tur fra Mestersvig skulle vi ledsage
marinekutteren TEJSTEN, til den var i nærheden af Island; den havde fået en
skade i skroget.
Efter udlosning i Antwerpen kom KISTA på værft og fik den helt store omgang;
skroget malet og bundsmurt; hovedmaskinen fik 2 nye foringer og alle stempler
trukket; det var værftet, der udførte alt arbejdet.
En lille uge tog det, og i den uge havde vi fri. Koner og kærester kom på besøg
fra Danmark, men efter Antwerpen ventede der en længere rejse.
Første havn var Fowey, en lille by i Cornwall; her lastede vi Chinaclay bestemt til
Burnie på Tasmanien. På den lange rejse fra Fowey til Burnie kom vi forbi Gibraltar, Port Said; igennem Suez kanalen med de mange handelsfolk, der solgte alt.
Jeg købte en lille figur, som jeg stadig har stående til pynt.
Der var et tilbagevendende problem med hovedmaskinen: skylleluftportene i cylindrene koksede til. Da vi var ud for Kap Guardafui, hvor det næsten altid er meget stille vejr, stoppede vi maskinen, tog alle 6 udstødningsventilerne ud, tørnede
maskinen, så et stempel ad gangen var i bund. Der var fremstillet til formålet en
speciel fræser, som blev monteret på en stor håndboremaskine, alle porte blev
renset, og hele maskinbesætningen var tørnet til. Det var et meget varmt job, og
vi gik på skift op på dækket, hvor der var isvand.
Turen fra Aden til Tasmanien tog ca. 28 dage, en lang rejse. På turen havde vi
linjedåb, og jeg fik en slem omgang på grund af, at jeg havde passeret ækvatorlinjen mange gange uden at være blevet døbt. I dag har jeg alle tre dåbsattester
fra KISTA DAN, den nordlige polarkreds, den sydlige og ækvator - alle fra år
1956.
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Endelig kom vi til Burnie, hvor vi fik udlosset. Den fabrik, som modtog vores last,
havde en dansk maskinchef ansat. Han skaffede nogle biler, og vi kørte en lang
tur rundt på øen. Efter nogle dejlige dage i Burnie, blev kursen sat mod Melbourne. Her var der Olympiade, så byen var på den anden ende, og det blev til
mange oplevelser i de dage, vi var der; men vi måtte jo passe vores job ombord.
Opholdet i Melbourne varede en uge, hvor vi lastede gods til Macquarie Island.
Med ombord fik vi også to specialkøretøjer, der både kunne sejle og køre på
land, en stor lettelse ved losningen. Selve øen var en meget spændende ø at
besøge. De mange søelefanter, hvoraf de største vejede omkring 2- 3 tons. Vejret var fint, ikke meget vind og ingen bølger, så det gik fint med at få udstyr iland.
Bl. a. havde vi mange 200 liters tromler med dieselolie med til øen. Der skulle
være nok til mindst et års forbrug. Vi efterlod nyt mandskab til stationen, og havde det gamle hold med tilbage til Melbourne.
Næste rejse til Antarktis skulle vi til Mawson, en base som KISTA DAN havde
været med til at bygge på den første tur til Antarktis 1953/54. Det tog et par dage
med at få lastet. Vi fik igen de to amfibiekøretøjer om bord samt en ”Beaver” flyvemaskine, som blev anbragt på 2 lugen; vingerne ragede ud over lønningen.
Ved afsejlingen var der mange folk på kajen, og der blev kastet serpentiner ud til
KISTA – det var en oplevelse.
På den første del af turen ned til Mawson var vejret fint, men efterhånden, som vi
kom længere sydpå, fik vi mere og mere blæst og høj sø. Vi måtte flere gange på
grund af høje bølger ændre kursen, så vi gik ret imod søen; vingerne på flyet
skulle vi jo gerne have med hele turen.
Juleaften havde vi en rigtig hård storm. Vi lå underdrejet i næsten et døgn, og på
den måde fik vi vores julemiddag i nogenlunde ro. Jeg må beundre vores kok, der
var i stand til at holde styr på gryder mm. Maskinbesætningen skiftedes til at gå i
maskinen en ½ time ad gangen, men vi havde trods alt en god juleaften.
De første isbjerge og senere pakisen - jo, vi var nu ikke lagt fra Mawson, men det
tog lidt tid på grund af isen, inden vi nåede helt frem. De, der havde opholdt sig et
år på basen, var nu klar til at sige farvel; derefter tog de nye over.
Hvor mange dage, vi var ved Mawson, husker jeg ikke, men vi oplevede flere
ting, en tur op på indlandsisen med hundeslæde og med snowcat, som er et lille
bæltekøretøj. Vi hjalp også til med diverse arbejde, som skulle udføres på basen.
Vi fik et havari på den ene hjælpemotor, men med noget besvær fik vi den repareret. Der burde have været tre hjælpemotorer ombord, da så at sige alt var afhængigt af el. Maskinchefen sendte telegram til rederiet om, at der skulle stå en
ny på kajen, når vi kom til Aalborg. Det gjorde der!
Efter Mawson sejlede vi til Vestfold Hills. Jeg ved ikke, om der var nogen base,
da vi kom, men vi havde nogle barakker med, som skulle samles. Der skulle også
rejses en høj radiomast, så der var nok at lave. Vi hjalp alt det, vi kunne, når vi
havde frivagt. Da vi afgik fra Vestfold Hills, efterlod vi 6 mand, som skulle blive
der et år. Vores forbrug af dieselolie var stort, så vi sejlede mod den Amerikanske
base Mill, hvor vi mødte vi USA´s største isbryder, GLACIER. Det var noget af en
sværvægter, og her fik vi fyldt vores olietanke helt op.
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Vi gik til Heard Island for et meget kort ophold på nogle få timer; herefter videre til
Kerguelen Island til endnu et kort ophold, hvorefter kursen blev sat mod Melbourne. Vi glædede os til at komme i civiliseret havn, men det blev et meget kort
ophold – lossede den smule returgods, vi havde tilbage; lastede derefter 1.200
ton hvede i sække, bunkrede olie, og så atter til søs. Lasten var bestemt for
Aden, så det var hurtig losset. Her fik vi bunkerolie. Vi var ankommet om morgenen og sejlede igen sidst på dagen, dog kun for at ankre op for natten, da vi ikke
kunne komme igennem Suez kanalen, som på det tidspunkt var spærret af sænkede skibe. Vi lå og ventede på ny ordre i ca. en uge, hvorefter vi fik ordre til at
sejle til Mauritius, og der kom en ny ordre, at nu skulle vi sejle til Seychellerne.
Det kom vi heller ikke, for næste ordre lød på, at vi skulle sejle til Lourenco Maques, hvor vi skulle laste Crom Vadium malm til Gøteborg. Det tog kun få timer at
få lasten ombord, så vi nåede ikke at opleve noget her. På grund af Suez kanalens lukning skulle vi nu ud på en lang sejltur syd om Afrika og derefter nordpå
mod de hjemlige breddegrader. Vi anløb Las Palmas for bunker, og få timer efter
var vi til søs igen. Jeg var efterhånden ved at være træt af KISTA DAN, der aldrig
var i havn, så man kunne få lidt afveksling. Vi ankom Gøteborg, blev hurtigt udlosset, og derefter til Aalborg; hjem til stor modtagelse af familie, venner, inspektør fra JL og mange andre.
Jeg skulle blive ombord, så længe vi var på værft og føre tilsyn med det arbejde,
værftet skulle udføre. Jeg afmønstrede for ferie den 22. juni 1957, og sidst i juli
blev jeg sendt til Aalborg, forfremmet til 2. mester. Her skulle jeg føre tilsyn med
færdiggørelsen af THALA DAN og med denne til Antarktis, men det var jeg ikke
meget for – et år med KISTA var nok. Maskininspektør Vesterløkke var i Aalborg,
og her fremsatte jeg mit ønske om ikke at komme med THALA, men tilbage til
West Coast Line. Ellers ville jeg straks forlade JL. Jeg kom til West Coast Line.
Det er, hvad jeg så mange år efter har kunnet hive frem fra mindelunden om min
tid på KISTA DAN. Det var trods mange sure timer en oplevelse.
Pensioneret maskinmester
Erik Kjær Christensen.

Maskinmester Ingemann Krat
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THALA DAN
Christian Wollesen Petersen
Radiotelegrafist
Brev til en skoleklasse i forbindelse med skibsadoptionen.
Det Røde Hav, torsdag den 21. april 1960.
Kære alle sammen –
Ja, jeg har jo ikke skrevet til jer før, så jeg må jo hellere præsentere mig først.
Jeg er altså THALA DAN. Ved I for resten, at det er et grønlandsk navn, der betyder: ”Den som kommer på besøg for at hjælpe!”
Jeg vil lige fortælle om mig selv, for at I kan få en idé om, hvad det er for en vild
tøs, I har adopteret i Jeres skole.
Vi er tre søstre: KISTA, MAGGA og THALA. Jeg er den yngste. Vi kom alle tre til
verden på Aalborg Værft. KISTA, det betyder Kirsten, er ældst. Hun er født i
1952. Så kommer MAGGA, det betyder Margrethe, hun blev født i 1956, og jeg
selv er fra 1957. Som I ser, er vi alle meget unge og måske også lidt sprælske,
og som al anden ungdom er dette med at skrive breve jo ikke noget, man ligefrem bruger som tidsfordriv. Der er jo så meget andet, der skal nås her på de
travle verdenshave.
Vi er ellers af meget fin familie. Vi hedder DAN til efternavn og tilhører et rederi,
der hedder Ocean. Vore slægtninge er spredt udover de fleste af verdenshavene.
En del af familien sejler i fast fart mellem østkysten af USA og vestkysten af Sydamerika. De tror, de er lidt finere end os andre og kalder sig West Coast Line. En
anden gren af familien sejler hovedsageligt mellem Finland og Nordeuropa. De
kaldes bare finlandsbådene. Det er simple arbejdere, der må slide i det for det
daglige brød, men de klarer sig pænt og er velsete, hvor de kommer frem. Så er
der aristokratiet indenfor vor familie. De har taget navneforandring og hedder
REEFER til efternavn. De er alle meget slanke og fint byggede, har et forfærdeligt stort og indviklet maskineri med køleri til alle lastrum. De kan kun sejle med
fine laster som frugt og andre letfordærvelige fødemidler, og de løber så stærkt,
at vi andre ikke kan følge med. Ja, så er der endelig ”tante PETRA, tante NERMA
og tante BERTA!” Det er nogle skrækkeligt store klodsede nogen, der sejler med
olie.
Som I ser, er vi en stor familie, cirka 45 i alt, men vi er tre, der er den nyeste gren
på stammen. Vi er nemlig ishavsskibe, og jeg har egentlig længe villet fortælle
Jer om vort arbejde, men da jeg jo ikke er så meget skrivende, har jeg holdt øje
med, hvad de forskellige om bord skriver hjem. Nu opdagede jeg, at kaptajnen
(her kalder vi ham for skipperen) var ved at skrive en artikel for et eller andet blad
om isen i polarområderne, og så har jeg altså fået ham til at lægge et stykke papir mere i skrivemaskinen, så der bliver en kopi til Jer. Det kan give en lille idé om
vore arbejdspladser, og så kan jeg måske få en anden til at skrive mere om de
enkelte rejser Jeg er nu på vej hjemover, og i morgen kommer jeg til Suezkana64

len. Jeg har en last fra Australien til Immingham i England i maven, og det er noget modbydeligt tungt stof, der kaldes ilmenitesand. Det er væmmeligt sort, og
kan I gætte, hvad det skal bruges til? Nej, det kan I ikke, for det skal nemlig bruges til hvid maling! Ja, jeg sagde hvid maling. Det indeholder et metal, der hedder
titanium, og det bruges til den allerfineste hvide maling, som man kalder titanhvidt. Hvis I ikke vil tro det, kan I bare spørge Jeres lærer.

Radiotelegrafist Christian Wollesen Petersen.

Når jeg er blevet af med denne last i England, skal jeg antagelig tilbage til klinikken i Aalborg, hvor jeg blev født. Her ses jeg efter i sømmene, for det bliver jeg
hvert år. Vi skibe er jo noget fornuftigere på det område end menneskene, der
altid venter på at lade sig indlægge, til de ikke kan mere. Nej, det er bedre at forebygge end at helbrede.
Så var det jo, at jeg havde tænkt mig, at det kunne egentlig være morsomt, at se
Jer alle sammen, for det er ligesom, det giver lidt bedre kontakt, når man har hilst
på hinanden. I skulle prøve at tale med Jeres lærer om det. Jeg regner med at
komme omkring 10. maj, hvis I altså sørger for noget godt vejr til den tid. Jeg har
aftalt med skibsklubben, at de serverer en lille forfriskning og viser Jer rundt for at
se alle de mærkelige ting, jeg har i mit indre. Tro nu ikke, at I kommer til ulejlighed, for skibsklubben har i virkeligheden talt og tænkt meget på skolen ved møderne. Jeg kan godt røbe for Jer, at jeg den anden dag så en rigtig udstoppet
pingvin i et af skabene, hvor der på mærkesedlen stod: ”Til vor skole!”
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Ja, det var alt, hvad jeg kan nå i denne omgang, for telegrafisten siger, at brevet
skal afleveres nu, hvis det skal nå at komme med i posten fra Suez, så hermed
de bedste hilsener fra jeres eget skib THALA.
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Rejserapport Melbourne – Antarktis – Melbourne 1960.
Uddrag af kaptajn H. Møller Pedersens 8 siders beretning fra
ANARE ekspeditionen 1959-60.
”24-12-1959 kl. 09.10 ankom Melbourne, hvor vi blev modtaget af Mr. Law med
flere fra ANARE. 29-12-1959 kl. 8.00 blev overtaget af ANARE og begyndte lastningen til ”Davis” og ”Wilkes”. Bl.a. har vi to ”Weasels” med til ”Wilkes”. Det var
dem, vi havde med dernedefra sidste år, for at de kunne blive overhalet i Melbourne. På 2. lugen har vi en Beaver3x vandflyver. På begge sider af 2. lugen de
to DUKW’s og på 3. lugen en motorbåd. På båddækket står der to helikoptere. I
bagbord side er der lavet en platform fra helikopterdækket forover så bred, at den
ene helikopter kan hales derhen, så den anden kan lande umiddelbart efter.
05-12-1960 kl. 16.00 kom Mr. Casey ombord, og kl. 16.30 var der den sædvanlige afskedtagen og tale til ekspeditionen. Vi skulle være sejlet kl. 17.00, men
klokken blev 19.00 før vi kom af sted, da vi var blevet lidt forsinket med lastningen af flyvemaskinen på dækket.
På fordækket havde vi 298 tønder og ud for 3.lugen i begge sider har vi 120 tønder flyverbenzin.

Harald M. Pedersen.

P. Law.

Vi har 8 mand med til Davis og 17 mand til ”Wilkes”. Foruden er der 13 mand
med Law i spidsen, som skal med på rundrejsen. Iblandt dem er der en ameri67

kansk observatør, Mr. Don Lewis, han har tidligere været amerikansk konsul i
Godthåb på Grønland.
Det var meningen, at vi først skulle til ”Lewis Island”, men på grund af det uheld,
med de to Beavers i ”Mawson”, skal vor Beaver sendes dertil fra ”Davis”, så Law
får ikke så meget gavn at den, som han havde håbet på. Derfor går vi først til
Virikbanken, hvor han håber på at komme ind til land for at foretage kystfotografering.
Hele rejsen dertil er gået ualmindeligt fint med kun lidt dønning og moderat vind
fra NØ til NV. Farten har ikke været under 11 sømil i timen. Law udtalte, at han
aldrig havde været ude for så godt vejr før på den strækning.
11-01 1960. På position 63º32’S 149º33’Ø kl. 10.42 mødte vi det første isbjerg.
12-01-1960. kl. 01.45 på position 65º29’S 149º32 Ø mødte pakisen, men da der
var meget stor dønning, gik vi ikke ind i isen, men holdt østover langs kanten til
kl. 08.00 på position 65º21’S 150º29’Ø, hvor vi gik ind i isen, conc. 8/10 ret blød
is. Kl. 12.00 position efter obs. 65º31’S 150º35’Ø. Kl. 14.00 på position 65º33’S
150º31’Ø var conc. 9/10 med meget store flager, så Law mente, at det ville være
spild af tid at forsøge at gå igennem. Holder vestover for om muligt at finde det
store isbjerg på ca. 60 sml. længde, hvor han regner med, at der er våger store
nok til at Beaveren kan starte. Vind SØ 2, enkelte snebyger ellers overskyet.
21.00 på position 65º32’S 150º08’Ø gik ud af isen og sejler i meget spredt drivis
resten af dagen.
13-01-1960. kl. 04.00. på position 65º31’S 149º10’Ø gik ind i pakisen, holder stadig vestover. Det store isbjerg har vi ca. 8 sømil syd for os, men isen er så svær,
at det er umuligt at komme derhen, så Law opgav at finde våger store nok for
Beaveren. Han besluttede, vi skulle aflægge besøg på den franske base, så vi
styrede nordover, og kl. 05.35 på position 65º24’S 148º58’Ø var vi ude af isen.
Vind V 4, dønning. 14-01. 1660. kl. 10.15 ankrede ved ”Isle Dumont ”, vind SØ 2
klart, efter at have sejlet i isfrit vand hele tiden. Beaveren blev sat i vandet, og der
blev foretaget flere rutineflyvninger. Helikopterne blev sat op på platformen og
gjort klar til flyvning.”
Side 8
”Den nøjagtige position af Chick Island er 66º47’3”S 120º59’Ø.
Kl. 12.30 afgik til Chick Island, styrede nordover langs vestsiden af en ca. 70 sømil lang isbjergtunge, der strækker sig i nordlig retning. Sejlede i isfrit vand.
Kl. 16.40 til 17.10 var Law med i helikopteren for at se, hvordan der så ud på den
anden side af isbjergtungen. Der var helt blokket op med is.
Kl. 19.30 på position 66º13’S 120º50’Ø gik ind i pakisen conc. 5/10. Holder nordover hele natten. 26-02.1960 kl. 03.20 var vi lige nord for isbjergtungen, men
kunne ikke komme østover på grund af svær is, så vi fortsatte nordover igennem
pakisen.
Kl. 11.40 på position 64º54’S 120º52’Ø var vi ude af pakisen og satte kursen østover til 133º00’Ø, hvor vi igen går sydover efter Lewis Island. Vind vest 5 let skyet, svag dønning. 27-02-1960. på position 65º00’S 133º00’Ø, begyndte at holde
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sydover, men måtte forandre kurs mange gange for at komme klar af isbjergene
og for ikke at komme ind i pakisen.
Da det blev mørkt sejlede vi med meget langsom fart. 28-02.1960. kl. 05.20, ankrede op i 24 favne vand tæt ved ”Lewis Island”. Vi sejlede om morgenen i nyis,
men ingen pakis. Vind Syd 5,10 graders frost.
Kl. 07.00 gik Law med flere i land. Der blev arbejdet hele dagen. Kl. 20.30 stoppede for dagen.
29-02-1960 kl. 4.00 blev to mand sendt ind for at fuldføre arbejdet. Kl. 06.00 var
de om bord igen og kl. 6.30 afgik vi. Vind øst 6, sne og dårlig sigt.
Op på formiddagen klarede det lidt op og vinden gik i NV 4.
Vi havde ingen pakis på vejen ud, men nyis. K. 16.00 var vi klar af de sidste isbjerge. Holder kurs 35 mod Macquarie Island.
Desværre har jeg måttet meddele Law, at vi ikke kunne gå til Oates Land, da vi
ikke har tilstrækkeligt frisk kød, se hjemsendte brev af 28-02-1960.
På rejsen til Macquarie Island har vi haft halvdårligt vejr med vind fra NNV. En
aften måtte vi dreje til, vind NNV 11, da der kunne være fare for, at helikopteren
kunne blive beskadiget. 5 timer senere var vinden flovet så meget, at vi igen kunne gå i kurs.
05-03-1960 kl. 05.15 ankrede vi i Buckles Bay i 9 favne vand. Vind N 7 tåge. Den
ene DUKW blev sat i vandet og lastet med gods, vi havde til Macquarie Island.
Law med flere gik ind for at hilse på. Der var arrangeret lunch i land for ekspeditionsmedlemmerne.
Kl. 14.30 var alle om bord, og kl. 15.30 afgik vi med kurs mod Melbourne. Vind
NV 8.
07-03-1960. hørte vi over radioen, at Law var blevet belønnet med ”ROYAL
GEOGRAFIC SOCIETYS” medalje. Det blev fejret om aftenen. Ved tilbagekomst
til Melbourne har vi i alt udsejlet 9.508 sømil, deraf 458 sømil i is.”

(Dette uddrag af brev til rederiet er stillet til rådighed af kaptajnens
datter, Lis Arnfred.)
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Skibsfører Harald Møller Pedersens datter har tilsendt os en lang, spændende og
meget udførlig beretning om, hvordan det var at være barn af en JL- kaptajn.
Skønt der ikke er meget ”Antarctic” over historien, har vi valgt at bringe disse små
udpluk:
Lis Arnfred
.
Allerede som ganske lille var jeg klar over, at mit og mine forældres liv var noget
ganske andet end de fleste andres. Når jeg var på besøg hos mine fætre og kusiner, syntes jeg, det var sært, når mine onkler tog på arbejde om morgenen og
kom hjem om aftenen, læste godnathistorier og puttede os. Jeg havde ikke nogen tanker om, at det kunne være det samme for mig. Det var vist bare de andres liv, der var lidt mærkeligt og anderledes.
Hjemme på Strandvejen var far altid til stede på en eller anden måde. Når mor og
jeg spiste, talte vi altid om, hvad far nu lavede, om tidsforskydningen, og at han
nogen gange var på den anden side af jorden. Vi kikkede på globussen, talte om
det land han var i, menneskerne der boede der, og om de røde skibe, der var så
tydelige, hvor de kom frem. Jeg blev kort og godt opdraget til at sætte pris på min
fars arbejde. Jeg var stolt af min far!
Da jeg var med på søen første gang, var jeg ikke mere end 2½ år gammel. Jeg
husker ikke, hvor lang tid vi var med, men der er billeder fra Argentina og Brasilien; jeg tror vi var med på INDIAN REEFER.
Livet om bord var noget ganske særligt, Som min mor senere sagde: ”Det er den
direkte vej til totalt at spolere et i forvejen forkælet barn”. Jeg oplevede venskaber
med voksne mennesker, der har sat sig spor i min erindring. Navnene er desværre gået tabt, men ansigterne sidder på min nethinde.
På INDIAN REEFER var der særligt en, måske matros eller letmatros, der var en
rigtig ven. Min mor har fortalt mig, at han hver dag bankede på døren, jeg blev
hentet og var så med ham på ”inspektion” rundt på skibet. Jeg havde meget
svært ved at forstå, at han havde andre interesser, når skibet lå til kaj. Han havde
mange ”kusiner” rundt omkring. Når jeg var med, var der regler der skulle overholdes og det blev de, - sådan nogenlunde. Jeg måtte kun komme på broen, i
pantryerne, og ind imellem kabyssen. Ingen afstikker ned for eller agter; det var
alt for farligt.
Mine forælde var meget påpasselige med, at jeg ikke forstyrrede mandskabets
privatliv. Fik de det mindste ”nys” om, at jeg var på afveje, vankede der ”overhaling”.
Far fortalte mig ganske enkelt, at irriterende unger var der nok af, og jeg skulle
ikke være en af dem. Jeg overholdt reglerne, men der var meget spændende
nede ved mandskabet.
En gang var jeg på afveje, og der blev sagt, at far var på vej ned i kabyssen. Jeg
havde ingen flugtveje, for ingen vidste, om han var på vej udefra eller indefra.
Kokken åbnede resolut den ene melskuffe (den var tom), og jeg blev proppet
derned. Min far kom, kikkede og gik igen. Samtidig med, at far vendte ryggen, til
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gik skuffen langsomt op; jeg lå med vægten mod skuffens yderside. Heldigvis
blev jeg ikke opdaget. Alle åndede lettet op, de vidste godt, min far holdt strengt
på reglerne. Jeg har været omkring 6 år.
Min far var en temmelig streng far. Når vi var med ude at sejle, havde han den
ide, at jeg skulle stå ret og sige javel hr. kaptajn. Det fik dog ende, da min mor
forklarede ham, at det ikke var god forældreopførsel. Min mor var ”den virkelige
kaptajn” i hjemmet. Når hun pustede sig op, skælvede jorden! Første gang, jeg
husker Knud Lauritzen, var jeg tre år gammel. Jeg sad ude på gangen med benene svingende mellem tremmerne på rækværket. Et godt sted at sidde; alle, der
skulle på broen, kom forbi der.
Knud Lauritzen kom op af trapperne, jeg så strengt på ham og sagde, at ingen
havde ret til at komme ombord på skibet uden min fars tilladelse. Knud Lauritzen
mente nok, han kunne komme om bord. Jeg var ikke ganske sikker og rynkede
brynene, som min far gjorde, når jeg lavede noget galt. Nå, men han gik forbi, og
jeg konstaterede, at han alligevel var for stor at gå i klinch med og fortsatte min
leg.
Da jeg kom ind på kammeret, sad han der, og jeg fik et stor behov for at fortælle
ham et par sandheder. Jeg satte mig godt til rette ved siden af ham, kikkede alvorligt på ham og meddelte, at min mor var seks og så halvtreds, og min far var
den største far i verden. Han var ca. 1,63 m! Til min store forundring syntes min
mor, at vi nu skulle på dækket! En gang, hvor far var hjemme på kort visit, kom
Knud Lauritzen på besøg. Far skulle påmønstre VARLA DAN. Knud Lauritzen
blev længe, de snakkede arbejde, og jeg kunne ikke som vanligt komme til at
lytte ved åbningen mellem stuerne. Jeg var ikke tilfreds med at blive holdt udenfor; mente jo også, han besøgte mig. Da de havde snakket færdig, var jeg igen
med.
Jeg husker, han også har været hjemme på besøg senere. Bla. da far havde jubilæum. Det var kedeligt de; snakkede ”altid” arbejde.
En af mine store oplevelser var en tur i istønden. Jeg har været 15 år, og far
mente, det nu ville være muligt for mig at klatre derop. Der var jo ligesom ingen
fortrydelse på halvvejen. Overstyrmanden klatrede med og heppede på mig;
ganske som ventet blev jeg træt i armene tæt på målet, men overstyrmanden var
en god indpisker, så det gik. Da far slog lugen til side, blev jeg så forskrækket
over lyset og ham, at jeg var ved at slippe og lade gå, men far greb mig og jeg
blev, ikke særligt værdigt, halet og skubbet det sidste stykke op. Udsigten var
fantastisk, men kryster som jeg var, havde jeg kun i hovedet, at jeg skulle ned
igen, og nydelsen var begrænset til næsten ingenting. Jeg kom ned og måtte
sidde på lugen og sunde mig. Jeg kom ikke derop igen og kunne på den måde
bekræfte min fars udsagn om, at kvinder og sejlads ikke hang sammen.
Gennem årene har mit største ønske været at komme til Sydpolen. Min far var
der nogle gange, og billeder og fortællinger har efterladt ønsket, der nok aldrig
blegner. Jeg husker stoltheden over, at et stykke land på Sydpolen var opkaldt
efter min far.
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Fars egen kommentar til dette var, at Law og de andre blot mangl de navne til de
nyopdagede områder, de kortlagde.
I øvrigt var ”Haralds Bay” ganske lille, men det var lige meget for mig. Mon ikke
andre børn har været ligeså stolte af deres fars ”stykke Sydpolen”. Der var jo
mange, der fik opkaldt et lille stykke efter sig.
Da min far gik i land i 1974, lagde han låg på de mange oplevelser, og han talte
aldrig mere om det, der var. Jeg oplever, at det er trist. Det var nogen begivenhedsrige år, der gerne måtte komme efterslægten til gavn. Håber andre har fortalt
om deres liv på søen og særligt om livet på polarbådene. Det er værd at huske.
De har jo været med til at skrive verdenshistorie!
Lis Arnfred.

MAGGA DANs rygesalon.
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ERIKA DAN
1960-61 Kaptajn: Gunnar Berthelsen
Hans J. Lausten
Elev letmatros.
Mønstrede om bord den 2. december, og den 10. sejlede vi mod Cape Town og
videre til Antarktis, hvortil vi ankom den 10. januar 1961. Basen ligger ca. 10-15
km. inde på og nedgravet i isen.
Jeg syntes, at ekspeditionsfolkene var letsindige i omgangen med deres grej. Vi
fik uden videre lov til at benytte os af de sno-cat, vi havde med til basen, men
instruktionen i brugen af dem fik vi ikke. En enkelt gang var jeg med helt ind til
basen. Vi var kun 2 mand, der fik lov til det.
Vi havde også hunde med til basen og hjem igen. Zoologerne brød jeg mig ikke
om. De dræbte mange pingviner med slag fra stokke, og derefter blev de kastet
hen til hundene, mere eller mindre døde.
De øvrige videnskabsmænd havde jeg et godt forhold til. De var nemme at arbejde sammen med.
På turen ned tog vi vandprøver hver dag. Dybden var fra 1.000 til 2.000 m.
Min største oplevelse på denne rejse: Det var at se Adeliepingvinerne, når disse
skulle i vandet. Store flokke kom til vandkanten, og der opstod hver gang panik
mellem dem. Ingen ville være den første til at springe i vandet, da der altid lå søleoparder på lur lige under iskanten og ventede på føde. Kom den første pingvin
ikke op, vendte de alle om og gik hjem til de andre igen. En anden oplevelse var
også, da vi lærte pingvinerne at spille fodbold.

Hans Lausten´s sydpolsdåbsattest.
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MAGGA DAN
Kaptajn Vilhelm Pedersen
1960-61
Efter endt værftsophold i Antwerpen gik vi til Rotterdam og lastede kartofler til
Colombo på Ceylon - nu Sri Lanka. Så videre til Australien, hvor vi ankom til Melbourne allerede d 13/11, 14 dage førend vi skulle indgå i charter til ANARE.
Rederiet pålagde mig, at jeg skulle sørge for at få en ordentlig "madpakke" med,
inden jeg gik fra Melbourne til Antarktis!
Ved ankomsten strejkede havnearbejderne, idet de forlangte, at skibene skulle
ansætte havnearbejdere til at bære skibsproviant om bord. Da de ikke kunne
komme igennem med deres krav, indvilligede de i at gå i arbejde, efter en uges
forløb, dersom de ikke fik bod for den ulovlige strejke. Dette ville arbejdsgiverne
heller ikke godtage, så strejkede de videre, men på et andet grundlag. Da julen
efterhånden nærmede sig, blev de efterhånden møre og gik i arbejde igen. På
dette tidspunkt lå der så mange skibe og ventede på at blive losset og lastet, at
man arbejdede i døgndrift, for at komme igennem den ophobede pukkel.
Da vi endelig kom i charter, blev vi prioriterede og mærkede således ikke manglen på arbejdere.

Som altid var ”velkomstkomitéen” på plads ved ankomsten.
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Første rejse gik som vanligt til Macquarie Island, hvor vi fik den sædvanlige velkomst af de små Adéliepingviner og et par dovne sæler..
Da ekspeditionen havde et større byggeprogram, fik vi i alt et ophold på 6 dage.
Da vi var færdige med at losse efter 3 dage og vejret var rimeligt godt, gav jeg
mig til at opmåle hele ankerpladsen, der kun havde enkelte lodskud. Det var en
disposition, som det skulle vise sig, kom mig til gode 26 år senere, da jeg medvirkede under havariet af NELLA DAN.
På vej til Melbourne, fik ekspeditionslederen Phil Law den kedelige meddelelse
fra Mawson basen, at deres 2 flyvemaskiner, en DC-3 og en Beaver, var blæst
væk og ødelagt i en blizzard (stærk snestorm).
Tilbage i Melbourne nåede vi at blive tillastet og klar til afgang til Wilkes 2 dage
før jul. Wilkes var oprindelig en amerikansk base bygget til brug i IGY (International Geophysical Years - 1956-59). Ved afslutningen af denne periode blev basen
overgivet frit til Australien, med den klausul, at intet måtte fjernes i økonomisk
øjemed. Den blev bygget i 1955 på et snebart næs, som amerikanerne mente,
var et ideelt sted. Desværre for dem, var det sent på sæsonen, at de begyndte
losningen af skibene og bygningen af husene. Inden de var færdige, blev de
overrasket af en snestorm, som totalt begravede de endnu ikke helt færdigbyggede huse. Masser af materiel og proviant gik tabt, da det var en håbløs opgave,
at grave det ud.

Der måtte graves, før godset kunne fragtes til basen.
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Sneen lagde sig permanent i hushøjde, og landingspladsen måtte de efterfølgende år graves ud med bulldozere, så amfibiekøretøjerne kunne lande deres
last. I tøbrudstiden væltede vandet ind mellem de forskellige hussektioner, så
mange af deres kostbare instrumenter måtte tildækkes med plastic.
Det var en håbløs opgave at videreføre basen på stedet, vi havde derfor 5 tons
dynamit med til sprængning af en ny base ca. 5 km fra den eksisterende. Der var
udført vindtunnelforsøg med det formål at undgå, at den nye base sneede til. Vi
havde både juleaften og nytårsaften i søen, men bemærkelsesværdigt havde vi
netop disse 2 dage antageligt vejr, så vi kunne spise, uden slingregrejerne var i
brug på bordene.
Nytårsdag kom vi ind i svær is og avancerede langsomt sydover. Vi havde radiokontakt med basen og var enige om, at vi skulle have den næste kontakt næste
morgen kl. 0900.

Der losses på isen. En Weasel er klar til at trække læsset.

Imidlertid spredte isen sig, og pludselig kom vi ind i næsten åbent vand og var i
stand til at køre fuld kraft, og var fremme ved basen kl.0800. Imidlertid var vi ikke
i stand til at råbe dem op på radioen, og ekspeditionslederen tog ind med motorbåden lige efter, vi havde ankret, og tog dem på sengen.
Der mødte ham en overraskelse. Overalt flød det med tomme amerikanske
Buddweiserøl-dåser og spiritusflasker. Hvad amerikanerne ikke kunne finde i
snemasserne, var lykkedes for de altid tørstige australiere! Phil Law spurgte efter, hvor de havde fundet det, men de bedyrede, at der ikke var mere! Law rode-
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de rundt i sneen de næste dage, men uden resultat. Han nedskar trods alt den
tiltænkte ration for den kommende vinter.
Midt under losningen blev vi overrasket af en orkan, og vi havde begge ankre
ude på tamp og maskinen kørende frem, samtidig med at vi styrede, for at den
ikke skulle kaste sig alt for meget frem og tilbage.

Ved Wilkes var der meget sne det år.

Efter 11 dages forløb havde vi losset vor last, den nye ekspedition havde fået
overlevering, og vi forlod vi basen og satte kursen mod Freemantle i Vestaustralien, som nåedes d. 22.01.
Undervejs havde Law hvisket mig i øret, at han påtænkte, at tage sin kone Nel
med som "blind passager".
Jeg skyndte mig at telegrafere til rederiet og spurgte, om jeg måtte medtage Nel
som rederiets gæst. Jeg fik omgående OK, hvilket jeg meddelte Law. Imidlertid
var pressen kommet under vejrs med planerne, og da Laws minister kom ud til
Freemantle, fortalte han ham, at jeg havde inviteret Mrs. Law med som min gæst,
hvilket han ikke opponerede imod. Så var den klaret.
Sammen med Phil Law aflagde jeg høflighedsvisit hos The State Governor, The
Premier og Lord Mayor. Law var meget skuffet over den ringe interesse, man
viste for ekspeditionen i Freemantle. Blandt andet spurgte guvernøren, om der
levede eskimoer dernede! Der er meget langt mellem Vestaustralien og Victoria det samme som afstanden mellem Danmark og det sydlige Portugal.
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Efter et par dage var vi klar til afsejling og medbragte et Beaverfly på 2-lugen
samt 2 helikoptere på helikopterdækket.
Undervejs til Mawson havde vi dårligt vejr det meste af tiden, og der skulle sejles
med forsigtighed af hensyn til flyene. Nel Law, som var malerinde, viste sig i
modsætning til sin mand at være søstærk, så hun var i stand til, næsten uanset
slingerage, at stuve sig selv af og male det meste af rejsen. Det varede næsten
14 dage, inden vi kunne lægge os langs siden af THALA DAN ved Mawson.
Da det ikke var hver dag 2 søsterskibe lå sammen side om side i Antarktis, blev
det behørigt fejret ved diverse middage her og der. Jeg deltog også i en dejlig
udflugt med helikoptere ind over indlandsisen til en station ved Mount Henderson. Solen skinnede fra en skyfri himmel, så det var et pragtfuldt sceneri, der
åbnede sig for vore øjne.
Vi forblev to dage ved Mawson, inden rejsen gik videre østpå langs med isshelfen, der rejste sig op til 40 meter over havet. Undervejs kortlagde vi shelfiskanten
samtidig med, at vi ekkoloddede.
Da vi var ud for Wilkes blev "Beaveren" sat i vandet, og den fløj ind til basen for
hovedsagelig at aflevere krystaller til radiosenderen, som man havde glemt at
medtage fra Melbourne på den første rejse.

”De to søstre”, MAGGA DAN og THALA DAN mødtes i Mawson 11/2 – 1961.

Vi fortsatte østpå, og udfor Chick Island, som ligger på polarcirklen på 120 grader
øst, fortøjede vi med isankre til fastiskanten, som vi ikke kunne forcere. Der skul-
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le etableres en ubemandet automatisk vejrstation, som hver 6. time skulle sende
tryk, temperatur, vindretning og styrke. En lille vindmølle sørgede for, at batterierne til stadighed var opladede.
Vi kunne ikke komme nærmere end 6 sømil fra Chick Island, men i løbet af 2
dage fløj helikopterne 82 ture og transporterede 10-15 tons gods og mænd ind
på øen. Desuden hjalp helikopterne med at rejse hytterne og antennemasterne.
"Beaveren" blev også sat i vandet, og udførte adskillige fotoflyvninger i området.
Efter 5 dages forløb var stationen klar, og vi fortsatte østpå til den franske base
Dumont d'Urville, som nåedes 28/2. Vi havde været 5 dage undervejs med tåge,
is og strøm, og havde ikke haft ét eneste glimt af solen, så vi kunne orientere os.
Stationen havde ikke nogen radiofrekvenser, som vi kunne radiopejle os ind på,
så vi holdt sydover, indtil vi havde kontakt med isshelfen og gættede på, at vi var
øst for stationen. Vi var heldige, vi havde "kun" ramt 12 sømil ved siden af målet.
Da franskmændenes forsyningsskib kun var en lille sælfanger, måtte den efterlade det meste af fryselasten i Melbourne, og den australske ekspedition lovede, vi
ville anløbe Dumont d'Urville med vinterprovianten til ekspeditionen.

Nel Law.

P. Law.

Kapt. Vilh. Pedersen

På dette tidspunkt var det allerede afgjort, at MAGGA DAN næste sæson skulle
sejle for den franske ekspedition, som havde et meget stort byggeprogram. Jeg
havde fået ordre til at orientere mig om landingsforholdene, idet der aldrig før
havde været et så stort skib ved basen. Stationslederen anviste mig en ankerplads, hvor der skulle være nogenlunde fri for isbjerge. Desværre var vejret så
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dårligt, at jeg ikke turde forlade skibet mere end ½ time, så jeg fik kun en vag idé
om landingsforholdene. Noget rigtigt kort eksisterede ikke. Da jeg kom tilbage til
skibet, var overstyrmanden allerede i gang med at manøvrere skibet fri af et lille
isbjerg. Lige så snart fryselasten var fløjet i land med helikopterne, hev vi ankeret
op, da det var ved at blive mørkt, og vinden tiltog stadig samtidig med, at det begyndte at sne. Jeg så ikke med forventning frem til den næste sæson med den
dårlige ankerplads.
.Vi fortsatte østpå til Oates Land, hvor Law havde til hensigt at få et nøjagtigt
astrofiks af nogle små øer. Vi ankrede i 25 favne vand kun 200 meter fra et tilsyneladende grundstødt isbjerg.
Efter nogle timers forløb blev det lavvande, og det blev konstateret, at det ikke
var et grundstødt isbjerg, men en isdækket ø med et rev der strakte sig ud i den
modsatte retning!
Jeg tørrede sveden af panden.
Både vejr og is drillede os, og vi sad fast flere gange i isen. Det var ved at blive
efterår, og det blev tidligere og tidligere mørkt. Både Law og jeg vidste, hvad man
kunne risikere på dette tidspunkt, ihukommende KISTA DANs rædselsrejse i
1954, så han lovede mig, at vi ville sætte kursen nordover d. 7.marts.
Dette løfte holdt han.
Vi anløb Macquarie Island på hjemturen, hvor vi havde lidt last med, idet nogle
bygningselementer og vandtanke, som vi havde landet i december, var blæst i
havet.
Umiddelbart efter afgangen fra Macquarie Island fik vi besked på, at vi skulle gå
til South Georgia efter udlosning Melbourne. Et hurtigt blik på kortet viste, at det
distancemæssigt var lige meget, om vi gik øst eller vestover, det var lige langt.
Jeg besluttede naturligvis at gå østover og sønden om Kap Horn, da vi jo skulle
sejle i vestenvindsbæltet.
Vi fik kun en nat i Melbourne, førend vi satte kursen mod South Georgia - en rejse på 28 dage lå foran os.
Jeg satte kursen ud i et storcirkelkort i lille målestok, således at vi ikke passerede
60 grader sydlig bredde af hensyn til mørket og faren for at ramme ind i et isbjerg
eller en større isskosse. Radaren kørte døgnet rundt, og når det blev mørkt,
tændtes projektøren, og der blev holdt skarpt udkig. Jeg besluttede at lave en bar
til brug i huset hjemme af overskudsmaterialer, vi havde ombord. Maskinchefen
hjalp mig, og vi hyggede os gevaldigt på mellem dæk nummer 3, hvor baren blev
opbygget til senere adskillelse.
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Lånte en riffel af tandlægen og nedlagde et rensdyr, South Georgia.

En formiddag spurgte han: Hvad var det for en ø vi passerede i morges? Her er
ingen øer på det stræk her, svarede jeg. Jeg så da en ø i morges! gentog han.
Jeg blev pludselig klar over, at han ikke spøgte, og jeg for op på broen og checkede kort og journalen. Vi havde passeret en lille ø i ca. 5 sømils afstand på overstyrmandens morgenvagt!
Da jeg ved rejsens begyndelse stak kursen ud, foregik det i det lille storcirkelkort,
hvor øen ikke var vist.
På rejsen navigerede vi i blanke stedliniekort, og hver middag blev positionen
udsat i oversejlingskortet, og der havde jeg ikke bemærket den lille ø - eller også
har jeg troet, det var en flueklat. Til alt held var mine 3 styrmænd mere opmærksomme end jeg, og kursen var tilfældigvis sat 5 sømil fra øen.
Den dag i dag er jeg flov over, at jeg sådan sov i timen.
Vi havde et tandlægepar med, som gjorde aktiv tjeneste om bord, og vi spillede
ofte kort om aftenen på den lange rejse. Vejret var ikke det bedste, og vi rullede
det meste af tiden, men vi havde altid vinden ind agten for tværs, så vi holdt en
god fart. Omsider nåede vi den norske station Grytviken på South Georgia, hvor
vi skulle laste frossent hvalkød til "Kit-Kat" fabrikkerne i England.
I nærheden af stationen gik der en flok rensdyr, og vi fik lov til at skyde nogle
stykker. Tandlægen var ivrig jæger og havde selv jagtvåben med. Jeg lånte hans
riffel og nedlagde også et dyr. Skindet og geviret havde jeg i mange år efter. I
tiden efter svælgede vi i dyrekød.
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Vi lastede kun i 1- og 3-lasten og sejlede til Buenos Aires, hvor vi kompletterede
med æbler i 2-lasten til Rotterdam.

82

THALA DAN
1959-61 Kaptajn: Hans Christian Petersen
Ernst Lindahl
Kok
Af besætningslisten denne første rejse husker jeg 1.stmd. Leif A. Petersen, 2.
stmd. Ib Leth Sørensen, maskinch. Finn Petersen, 1.mester Kirkensgaard, radiotelegrafist Chr. Wollesen Petersen, hovm. Hans Boye Olsen og kokken, Benny
Fried, som jeg afløste. Benny havde haft THALA siden nybygningen i 1957.
Vi var færdige med turene til Grønland omkring oktober og havde en hurtig doktur
hos B&W i København. På hjemvejen fra Grønland havde vi en kutter surret på
3-lugen. Kutteren skred ud for os et sted oppe omkring Island. Den trykkede flere
meter lønning ud i havet på styrbords side. Så det fik vi ordnet i København.
Herefter stak vi gennem Kielerkanalen til Fowey i Sydengland for at laste China
Clay til Burnie i Tasmanien.

Kok Ernst Lindahl.

Kapt. Hans Chr. Petersen og frue.

Jeg husker her en lille historie om Hans Chr. Petersen. Han ville en søndag give
nogle af den unge besætning en tur op ad floden i motorbåden LILLE THALA.
Hvad den erfarne sømand ikke huskede på, var det lumske engelske tidevand.
Pludselig stod man på grund i det bare mudder. En ung maskinassistent smed
bukserne, vadede i land og gik hjem til skibet for at fortælle, hvad der var hændt.
Vi stod ude ved lønningen og tog imod dem, da de arriverede mellem elleve og
tolv om aftenen!
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Rejsen fortsatte gennem Middelhavet og Suezkanalen, og vi bunkrede olie i Djibouti i Fransk Somalia, da der var strejke i Aden. Ækvatordåb var der også med
stor fest.
Før vores ankomst til Tasmanien fyldte jeg
25 år. Ved midnatstide blev jeg purret af
hovmester og vennerne med smørrebrød,
en kasse stubby pilsner og en flaske rød
Aalborg. Af hovmester fik jeg overrakt et
diplom. Hvordan han så var kommet på
den idé, fik jeg aldrig at vide, men det er jo
en god måde at udtrykke sin tilfredshed
med én.
Ned over Det indiske Ocean havde vi den
oplevelse at rende ind i en tyfon, som varede godt et par døgn. Der var næsten
ingen rød maling udenbords på skibet. Vi
havde på denne rejse fået 1. styrmand
Wenzel Gommesen om bord, og han fik sat
vore to aspiranter i gang med at male
udenbords ved ankomst til Tasmanien.
Vi gik derefter til Melbourne, North Wharf
no. 3 ved Spencer Bridge for at laste til
Macquarie Island, hvor vi holdt jul. Vi var
Mit fine diplom
tilbage i Melbourne nytårsmorgen.
Australien er et godt land at proviantere i. Her var på denne årstid sommer, og
mange friske varer kunne fås. Ligeledes et godt sted at proviantere kød, så vi fik
en god og rigelig proviantering til rejsen, som varede godt tre måneder. Vi manglede ikke noget.
Vi forhalede længere ud i Melbourne havn for at laste et DC-3 fly, som skulle til
Mawson basen. Planerne var afmonteret og anbragt i to kasser på 1-lugen. Flyet
blev lastet med skibets store sværvægtsbom, og det var selve ”master” Petersen,
der var ude for at dirigere denne store opgave. Maskinen blev lastet på 2- og 3lugen, hvorefter en speciel surring kunne begynde. Det tog adskillige timer, og
afgangstidspunktet blev udsat, så vi skulle servere dinner til vore nye passagerer.
De havde stadig deres pårørende om bord, og disse myldrede ind i salonen for at
spise med. Det var roastbeef, der stod på menuen, så hovmesteren kom farende
ud til mig og sagde: ”Kok, tynde skiver, de myldrer alle ind i salonen for at spise
med!” Jeg klarede det, så der var ingen som måtte gå forgæves.
Det blev en rigtig god rejse til Antarktis med mange sjove oplevelser. Vi satte
blandt andet et par slædehold i land nogle steder. Det var sjovt at se, hvilken
forskel der var med at køre slædehunde. Australierne var her vidt forskellige fra
grønlænderne. Det var på langline, og der skulle helst gå en mand foran spandet.
Tilbage fra Antarktis lastede vi sort ilmenit sand i Perth i Vestaustralien og gik
hjemover gennem Rødehavet og Suez og lossede i Immingham i Østengland.
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Et DC3 fly blev der også plads til på THALA DAN.

Her fejrede vi telegrafistens 30-års fødselsdag. Førstemester Per Willefrance
havde fremstillet en slags borgmesterkæde af ølkapsler, og på selve medaljen
var skrevet: ”Den er ilde faren, hvo som ægter en quinde!” Den 28. Maj 1960 var
vi flere, der var med, da Wolle i Ø.Højst Kirke sagde ja til sin lille Anna.
Fra Immingham gik vi direkte til Nakskov Skibsværft, hvor jeg mønstrede af for
ferie. Det var kok José Gommez, der afløste mig. Mange vil sikkert huske ham
som den lille tætte spanier. Flere hovmestre sagde om ham, at han var en dygtig
kok, men kors, hvor var han dyr i drift! Hans opskrift på marinerede muslinger
indbagt i orlydej eksisterer stadig.
I september 1960 påmønstrede jeg igen THALA DAN i Tuborg havn og havde en
rejse til Østgrønland, hvorefter vi gik i dok i Emden. Her blev hovmesteren syg og
måtte sendes hjem. Om bord kom hovmester Ruben H. Nielsen direkte fra FENJA DAN, Mange vil sikkert huske ham for mange gode ting. Han blev jo den store
veteran i polarfarten og var med til det sidste, nemlig da NELLA DAN forliste. Han
havde da været i JL i 40 år. Vi lastede igen dette år i Fowey Sydengland. I Suezkanalen handlede vi med Moses folk, og her var det ved at gå galt for hovmesteren. Han havde snydt en gammel araber med nogle gamle, ugyldige D-mark. Da
de opdagede det, jagtede de ham over hele skibet – et syn for guder! Rejsen ned
over oceanet forløb meget stille. Der blev stiftet en skibsklub, hvor kaptajnen viste en del film. Efter endt losning, igen i Burnie, sejlede vi til Melbourne, hvor vi
holdt jul.
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Her blev maskinchef Finn Petersen syg og måtte sendes hjem. Om bord kom
maskinchef Ingemann Krat. Vi havde haft en kok, Ernst Hegnsvang med ned til
MAGGA DAN. Hovmester Hans Blyt i MAGGA havde på rejsen ned kun haft
ungkok og koksmat.
Selve rejsen til Antarktis indeholdt mange oplevelser. En formiddag ude i Amundsen Bay var THALA igen ved at løbe på en rock. Der blev slået så kraftig bak, at
en 30-liters gryde med kartofler hoppede over slingreribben og ned på dørken.
I februar, da vi lå ved Mawson basen, ankom MAGGA fra Australien, og hovmester Hans Blyt havde dejlige friske varer af forskellig slags med til os. Det var
skønt at få suppleret mange friske ting op, da jo for eksempel salathoveder ikke
holder ret længe.
Det var første gang to røde J L-skibe mødtes i Antarktis – om det nogen sinde
fandt sted igen véd jeg ikke. På hjemvejen var vi inde ved Heard Island, hvor
stationen var blevet lukket, og hvor man gerne ville se, hvordan det hele stod.
Efter udlosning i Melbourne gik vi til Eden lidt syd for Sydney for at laste jernbanesveller til Pakistan. Derefter gik vi til Bombay, hvor vi ventede på last i mange
dage. Langt om længe satte vi kurs mod Suez og Middelhavet og kom til Sydfrankrig for at losse svovl. Herfra direkte hjem til København, hvor vi kom op i den
gamle tørdok hos B&W. På vejen hjem hørte vi første gang Dario synge: ”Hvor er
du dejlig Angelique!”. Det var på kortbølgemodtager. Jeg afmønstrede og kom i
september 1961 med på NELLA DAN’s jomfrurejse.

Hvad var det nu lige, du ville sige?.
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MAGGA DAN
1961-62
Kaptajn Vilhelm Pedersen
Vinteren 61/62 blev vi bortchartret til Paul-Émile Victors Expeditions PolairesFrançaises til deres station Dumont d'Urville i Antarktis. Vi blev overtaget af
franskmændene i oktober i Le Havre, og 20 passagerer medfulgte på rejsen.
Efter et par timers sejlads henvendte en pæn mand i jakkesæt sig til mig, og anmodede mig om at tage ham med til Australien. Det var en ægyptisk/canadisk
"blindpassager", der frejdigt havde stillet sig op mellem franskmændene og vinkede farvel, da vi sejlede. Han satte sig endog ind mellem dem til frokost. Jeg
underrettede vores agent i Le Havre, og da vi tilfældigvis skulle anløbe Cherbourg for ombordtagning af en pram, blev han overgivet til politiet der.
Af de 20 passagerer var der kun lægen, jeg kunne kommunikere med, idet han
talte 7 forskellige sprog nemlig: Fransk, spansk, italiensk, jugoslavisk, græsk,
latin, tysk, men ikke ét ord engelsk!
Så min kommunikation med ekspeditionen foregik på tysk, og jeg forsøgte derefter at lære lægen engelsk, samtidig med, at han lærte mig fransk.
Almindeligvis plejede jeg ved det første måltid at byde passagererne velkommen
og komme med et par praktiske bemærkninger, såsom spisetider.
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I 1965 var der endnu enkelte hunde tilbage på Wilkes basen.

Vi havde det problem, at salonen ikke var så stor, så alle kunne spise på én
gang, og jeg forklarede dem, via lægen, at der var afsat 30-40 minutter pr hold til
måltidet. Det lo de meget af - og jeg forstod ikke hvorfor! Men for franskmændene
er måltidet mere end lige det at spise, der skal diskuteres - og det kan tage lang
tid.
I samråd med hovmesteren måtte vi lave hele proceduren om, således at der var
løbende spisning fra ét tidspunkt til et andet, og så fandt de selv ud af, hvornår
de ville spise, og det viste sig at være løsningen.
Et andet punkt ville jeg tackle, inden der opstod problemer, nemlig hovmesterens
salg af øl og spiritus. Australiernes leder havde udtrykkelig sagt, at hovmesteren
ikke måtte sælge øl eller spiritus uden hans underskrift.
Jeg spurgte lederen inden afgangen fra Le Havre, hvordan han så på dette. Han
kunne ikke se problemet og spurgte, om vi var bange for, at de ikke ville betale?
Jeg satte sagen på spidsen og spurgte, om hovmesteren måtte sælge en hel
kasse whisky, dersom de kom med dette ønske. Ja, naturligvis, svarede han og
pointerede, at ekspeditionen garanterede for betalingen. Det var helt nye toner
for os, men på de efterfølgende rejser havde franskmændene aldrig besvær med
at styre forbruget.
I Biscaya Bugten fik vi dårligt vejr, og en af matroserne fik i slingeragen et ben i
klemme i en jerndør, og efter samråd med lægen, anløb vi Vigo for landsætning
af den tilskadekomne, der havde brækket benet.
På vej over Det Indiske Ocean fik én af maskinisterne mavesmerter, og lægen
var ikke i stand til at hjælpe, men stillede diagnosen: Colitis tyktarmsbetændelse.
Tilstanden forværredes, og efterhånden kunne han heller ikke kontrollere afføringen, så jeg fulgte lægens råd og anløb Albany, som var den første havn, for
ilandsætning af patienten.
Det viste sig, at han havde kræft i tyktarmen, og efter at være kommet under
hospitalsbehandling i Australien, blev han fløjet hjem og opereret. Jeg traf ham
flere år efter i fuldt vigør som maskinchef og fuldstændig helbredt. Vi ankom Melbourne 08.12. og provianterede vin, kød, grøntsager og lastede jet petroleum til
helikopteren. Den 11.12. lagde vi til i Hobart, hvor resten af ekspeditionen ankom.
Franskmændene var meget populære i Hobart, og der var dannet en fransk forening "Alliance Française", og mange af medlemmerne kunne tale fransk. I det
hele taget var Hobart meget mere "Antarcticminded" end Melbourne, idet mange
ekspeditioner er udgået og returneret dertil.
Den 14.12. afsejlede vi med 39 passagerer og med Poul Émile Victor som ekspeditionsleder.
Efter kun 5 døgns sejlads ankrede vi op ved basen, idet vi kun havde mødt lidt is
undervejs.
I de tidligere år havde NORSEL og TOTTAN altid ankret op i et smalt sund vest
for basen. Det var en elendig ankerplads, hvor NORSEL havde mistet 3 ankre.
Jeg koncentrerede mig efter ankomsten om at finde en bedre ankerplads.
Efter en omhyggelig ekkolodning af hele området, fandt jeg ud af, at skibet kunne
fortøjes mellem 2 øer tæt ved landingspladsen. Vi manglede blot fortøjningspæle.
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Imidlertid havde vi indkøbt 50 mm diameter stålstænger i Melbourne, og skibets
maskinchef og franskmændene gik straks i gang med at bore huller til fortøjnings
pælene i klipperne. 30 timer efter ankomsten fortøjedes på den bedst tænkelige
plads, og da der endnu fandtes vinteris mellem øerne, lagde vi til langs med iskanten.
Alt hvad vi havde af fortøjninger plus den ene ankerkæde blev brugt, og stævnen
lå ret op i den fremherskende vindretning.
Da jeg efter fortøjningen kom ind på mit kammer, lå der et kort fra Victor og en
flaske Champagne. På kortet stod: "We are proud of you". Jeg gemmer kortet
endnu!

I Papeete på Tahiti blev der festet for ekspeditionen og besætningen.

Da vi kunne losse direkte på isen og køre godset iland på slæder trukket af
Weasler, tog det ikke lang tid at losse. Efter udlosningen afgik vi fra basen for at
gå på ekspedition både øst og vest for basen. Under dette arbejde fik vi underretning om, at en glaciolog, som skulle overvintre, havde fået kæbebetændelse,
og at det var uomgængeligt nødvendigt, at han blev opereret af en specialist. Vi
havde 3 læger på stedet, og de var enige, så der var ikke andet at gøre, end at
sejle til Hobart med den syge mand. Det var i alt 10-11 dages sejlads og så ventede vi 5 dage, mens han var på sygehuset. Det var en dyr tand!
Vi fortsatte oplodningen efter, vi kom tilbage og fik efterhånden lavet nogle gode
kort af hele området. På øen foran skibet fandtes der en Adéliepingvinkoloni med
anslået 250.000 pingviner!
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De gange, vi havde en "Blizzard", stærk storm, varede det heller ikke længe, førend styrehusvinduerne var fuldstændig tildængede med pingvingmøg, så vi ikke
kunne se ud!
Den 14.02. var ekspeditionen færdige med deres program, og vi afgik til Hobart
og ankom der 20.02.
Herfra afsejlede vi til Papeete på Tahiti, da franskmændene havde tradition for, at
det hjemgående vinterhold skulle slappe af 4 dage der.
Sammen med franskmændene blev vi inviteret til party hos den franske guvernør,
og endvidere arrangerede Victor et selskab om bord med Tahiti dans for særligt
indbudte fra land. Agenten arrangerede, at en lokal mand med kasket blev sat
ved indgangen for at påse, at kun gæster med indbydelse kom om bord. Det blev
en fantastisk fest, og stemningen steg til uanede højder. Midt i det hele stoppede
vagtmanden kasketten i lommen og gik om bord for at deltage. Det blev signalet
til, at alle tilskuere, der fulgte festen fra kajen, myldrede om bord, og det varede
ikke længe, førend der var stopfuldt over det hele. Folk kravlede op på helikopterkassen, i masten og på det skrøbelige soldæk, der ikke var beregnet til at gå
på. På det tidspunkt opsøgte jeg Victor og bad ham stoppe festen. Han var enig
med mig, klappede i hænderne og fortalte ”gæsterne”, at festen var forbi. De adlød pænt, og mange kom hen for at takke mig for en god fest. Da de inden havde
fyldt hænderne med kager, var mine hænder godt klistrede til, da de sidste gik
iland.
Vi fortsatte festen om bord i mindre målestok, og da jeg et par timer efter gik en
runde, fornemmede jeg, at der løb vand ud et eller andet sted. For at gøre en
lang historie kort, så havde en ”venlig gæst” lukket en vandhane op i svejse
rummet, så det blev fyldt med vand.
Da jeg slog vrideren fra, væltede vandet, der stod brysthøjde, ud over mig, og der
lød et brag fra svejseomformeren, der kortsluttede, da vandet forsvandt.
Vi var i en vanskelig situation, for der fandtes intet værksted på Tahiti, der kunne
reparere omformeren, og vi havde i forvejen ikke ilt og gas om bord, idet vi ikke
kunne få flaskerne fyldt op i Australien på grund af et andet ventilsystem.
Da vi efter afgangen fra Tahiti befandt os halvvejs til Panamakanalen, knækkede
2 stagbolte på hovedmaskinen, og vi var ude af stand til at fortsætte. Vi havde
ingen i reserve, så det blev bydende nødvendigt at reparere boltene. Nu skulle
omformeren i gang, så boltene kunne blive repareret.
En kølevandspumpe blev demonteret og sat til at trække omformeren, og med
lodder og trisser fik elektrikeren den til at virke, og et døgn efter kunne vi fortsætte rejsen.
Efter passage af Panamakanalen fortsatte vi til New Orleans, hvor vi skulle laste
frosne kyllinger. Vi ankrede op på Mississippi en lørdag aften. På forhånd vidste
vi, at vi skulle laste mandag og afsejle samme aften, så alle var ivrige efter at
skibet blev indklareret, så der kunne gives landlov.
Imidlertid kom myndighederne først ombord søndag formiddag ved 9 tiden, og
det tog ca. 3 timer at indklarere skibet.
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På et tidspunkt sagde jeg til immigrationsofficeren: ”Det var meget lettere på Tahiti, for der kom en pige med bastskørt og hængte en krans om min hals, gav mig
et kys og så var skibet indklareret!"
Dertil svarede han vredt: "I'm not going to kiss you". Humoren var ikke i højsædet
der!
Endelig ved middagstid kunne vi gå til kaj, og alle, der ikke havde vagt, myldrede
i land.
New Orleans er også et besøg værd med det charmerende "French Quarter". Vi
fik lastet kyllingerne og landsat ekspeditionen i Le Havre, og jeg gik på ferie.

Det var let at indklarere på Tahiti: Pigen gav mig en blomsterkrans og et kys,
og så var skibet indklareret.
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NELLA DAN
1961 Kaptajn: Hans Chr. Petersen
Ernst Lindahl
Kok og hovmester
Aalborg Værft havde prøvetur med NELLA DAN i begyndelsen af september, og
jeg var uofficielt med, da vi havde travlt med at få pakket proviant og stores ud. Vi
havde herefter en hurtig tur til Østgrønland for at hente folk hjem fra stationerne,
og her fik NELLA prøvet det hårde vejr på Nordatlanten. Efter hjemkomst en hurtig tur på Aalborg Værft for at få ordnet småfejlene ved skibet, hvorefter vi gik til
København for præsentation på Langeliniekajen.
Dette varede nogle dage, og her blev NELLA DAN filmet. Det var selveste Poul
Kanon, en tidligere kok fra blandt andet KISTA DAN, der havde fået ansættelse
hos Danmarks Radio som fotograf. Jeg husker, at hovmester Brinch Hansen i
KISTA DAN engang sagde, at kunne han ikke se kokken, kunne han altid finde
ham oppe i mørkekammeret på båddækket, da han kun havde foto i hovedet,
men ikke så meget af det gastronomiske!
Her blev der afholdt et par frokoster og middage i helt stor stil med lejetjenere fra
land. Det var noget, vi fik megen ros for. NELLA DAN var det første skib i flåden,
som fik installeret en industriopvaskemaskine. Dette var på daværende tidspunkt
for mange noget ukendt, som man skulle lære at kende. Vi havde nogle problemer i starten, men en tjener kom os til hjælp, da han havde en mindre forretning
med sådan en maskine. Han fortalte alt om afspændingsvæske og skyllemiddel
osv.
Af den øvrige besætning husker jeg overstyrmand H. V. Kilden Pedersen, 1.
styrmand Frank Lydolf, 2. styrmand Peter Granholm, radiotelegrafist Chr. Wollesen Petersen, hovmester Svend Åge Nielsen, ungkok Kaj Uldaler Pedersen, og
så var der ham, vi kaldte Kertemindebageren. Jeg husker desværre ikke hans
navn, men skal aldrig glemme denne humørfyldte og dygtige unge bager, som
alle havde det rigtig godt med. Maskinchefen var Jørgen Joensen, 1. mester Walther Vogeley. Endvidere kan nævnes de tre MANJA DAN elever, som kom om
bord i deres fine kakiuniform. Gunnar Christensen, Søren Krøgh Christiansen og
Poul Bendixen. Som tjener i salonen var der Jørgen Bundgård og Carsten Tønder. Store Kurt fra Hals var bådsmand. Inden afgangen fra Langelinie kom Knud
Lauritzen ud og hilste på os i kabyssen, og han takkede mange gange for maden. Han havde overfor hovmesteren udtrykt, at han troede, maden var kommet
ude fra byen, da der var lejetjenere på. Derfor var han meget glad og stolt over,
at det var rederiets egne folk, der stod for hele menuen.
Vi gik fra København til Gdansk i Polen for at laste kartofler. I Middelhavet var vi
en kort tur inde i Beirut, hvorefter vi gik til Port Said red og videre gennem kanalen. Denne last skulle til Colombo i det daværende Ceylon. Skibsklubben havde
en tur ind midt på øen, hvor vi så stedet, hvor man optog filmen ”Broen over Flo92

den Kwai”. Selveste den russiske astronaut Gagarin var på besøg der. Vor lille
overstyrmand filmede løs med sit nye Minolta smalfilmkamera, da han til sin store
ærgrelse opdagede, at han havde glemt at fjerne blændeklappen for linserne!
Vi havde en skøn liniedåb, da vi gik fra Colombo, Vi havde fået nogle passagerer
om bord, der var fra Canada, og de fik her mulighed for at opleve, hvordan en
dansk jul fejres i søen.

Nel Law var den første, der kom ombord på NELLA DAN ved ankomsten til Melbourne.

Vi ankom til Melbourne kort før nytår, og Mrs. Nellie Law, som NELLA DAN var
opkaldt efter, var den første australier til at betræde landgangen.
Efter lastningen i Melbourne gik turen til Mawson basen samt Davis. Vi sad fast i
isen i Amundsen Bay, og det tog godt en uges tid. Flere skibe forsøgte at komme
os til hjælp, men forgæves. Isen begyndte at slække efter ca. ni dage, og vi kom
videre.
Heard Island havde været bemandet i en periode. En nordmand var leder af
denne lille station. Jeg husker ikke hans navn, men han udtrykte selv at være den
eneste fjeldabe på øen!
Hele rundrejsen varede ca. tre måneder, inden vi var tilbage i Melbourne. Herefter lastede vi blybarrer i Port Pirie, og her var vi nogle stykker, der oplevede at
komme på kængurujagt.
Lasten skulle til Liverpool, så hele den lange rejse tilbage gik over Det indiske
Ocean og Suezkanalen, Middelhavet og endelig England. I Wales var vi på bustur og så en meget skøn natur i denne del af UK. En aften var vi en hel flok fra
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skibet i teater for at se operetten ”The student Prince”. Denne var ”limierne” ikke
dårlige til at opføre!
Efter endt udlosning sejlede vi nordenom og ankom til monteringskajen på Aalborg Værft i maj måned 1962.
Det var NELLA DANs første rejse til Australien og Antarktis.
Året efter.
Den første sommerrejse gik til Scoresbysund for KGH, og der var en del passagerer, bl.a. afløsere for lægefamilien og sygeplejersken i Scoresbysund. Det var
på denne rejse, at en ung styrmand blev forelsket i sygeplejersken. Vi var flere,
der oplevede forlovelsen om bord, hvor en maskinmester havde fremstillet forlovelsesringe af messing, som kaptajnen omhyggeligt gav de nyforlovede på fingrene. Ingen kan være i tvivl om, hvem dette par var – nemlig Gerda og Peter
Granholm.
På turen hjemover oplevede vi at redde ti skotske fiskere, som havde drevet i
deres redningsflåde i 36 timer efter, deres kutter var forlist. To af dem havde fået
kuldeskader, men alle ti blev behandlet og forplejet på bedste måde. Et skotsk
redningsfartøj overtog dem senere, og jeg stod ved siden af lægefruen, fru Nested, som sagde: ”Så kok, nu kommer NELLA i avisen!”. Og det gjorde den, for
de eneste, der havde tid til at fotografere, var messedrengene – og de solgte
billederne til EkstraBladet ved ankomst København.

Nel Law var en meget dygtig tegner og maler.
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På anden rejse til Østgrønland afløste Ruben H. Nielsen hovmesteren. Vi skulle
til Danmarkshavn, men for at få en isrecco ville skipperen til Mestersvig. Vi brækkede os gennem isen, men to skibslængder før vi nåede kystvand, begyndte isen
at skrue. Det var så voldsomt, at rorstammen blev trykket ud i borde, og styremaskinen blev revet ned af soklen. En større operation, som vore dygtige maskinmestre klarede.
Et par dage efter kom vi til Mestersvig, hvor Leif A. Petersen lå med KISTA DAN.
Sammen var de to kaptajner på isrecco. Derefter kom vi godt til Danmarkshavn,
hvor man havde en lille moskuskalv gående. Det lille væsen, som havde fået
navnet ”Bessi”, havde vi med til Zoo i København.
Vi kom på værft i Aalborg for at for ordnet rorskaden, og her lå vi sammen med
KISTA og MAGGA, og en aften var vi en flok fra alle tre skibe, der tog en tur til
Sebbersund Kro for at spise ål. En herlig aften, der sluttede på Ambassadeur.
Ruben Nielsen skiftede til MAGGA DAN, og jeg fik min første tur som hovmester
til Østgrønland. Jeg fik kok Henning Weinrich Sørensen om bord, og på samme
rejse mønstrede en messelærling, der skulle opnå 45 år til søs, nemlig Hans
Sønderborg.
Den 2. november 1962 afmønstrede jeg og gik på hovmesterkursus, og en dag
fik jeg besked fra rederiet, om jeg ville mønstre NELLA DAN. Den kok, de havde
fået, turde de ikke tage med til Antarktis, så jeg blev bedt om at rejse derned. De
vidste, at jeg i Australien havde en bror, som gerne ville hjem, og jeg fik tilladelse
til vederlagsfrit at tage ham med efter endt rejse til Antarktis.
Vi havde en god tur, hvor Gunnar Berthelsen var skipper som afløser for Hans
Chr. Petersen, der var hjemme for at fejre sin 50 års fødselsdag. Vi sluttede turen
af med at besøge Kerguelen samt franskmændene på Dumont d’Urville. Herefter
Macquaire Island inden Melbourne.
Herfra gik vi til Port Pirie for at laste blybarrer og tilbage til Melbourne for at tage
tomme atomreaktorer med til Liverpool. Vi måtte ikke gå gennem Suezkanalen
med denne last, så det gik hele vejen rundt om Sydafrika med bunkeranløb i Cape Town. Her mødte min bror og jeg nogle af vore venner, som var emigreret til
Sydafrika.
På rejsen nordover havde vi godt vejr hele vejen til Liverpool, men derfor kunne
ens bror godt blive søsyg, når NELLA med sin tunge last rullede i dønningerne.
Det glemmer vi aldrig, og vi vil altid tænke på denne særlige rejse, som vi begge
den dag i dag er taknemmelige for.
Efter England gik vi til Aalborg Værft, hvor jeg afmønstrede 14. juni, 1963.
Det blev ikke min sidste tur med NELLA, for der blev kaldt på mig et par gange
mere.
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NELLA DAN
1962-63 Kaptajn: Gunnar Berthelsen.
Hans Sønderborg
Fra messedreng til hovmester - 45 år til søs.
I løbet af sommeren 1962 afsluttede jeg skolen med realeksamen og stod temmelig usikker på, hvad jeg så ville. At blive i landsbyen og få en eller anden læreplads, endsige fortsætte i gymnasium var helt out of the question!
Gennem en bekendt havde jeg mødt en fyr, der havde været ude at sejle, og han
kunne selvfølgelig fortælle en masse historier fra de varme lande. Det gik jeg så
og tænkte lidt over på det møbelværksted, hvor jeg var begyndt som arbejdsdreng. Efter nogen tid skrev jeg til en række af de store rederier og forespurgte,
om de havde mulighed for at ansætte mig til et eller andet.
Mit kendskab til søfart var rent nul, men det tænker man jo ikke meget over, når
man blot er 17 år.
Efter en måneds tid i spændt venten var der en dag et telefonopkald fra JL. De
tilbød mig en hyre som messelærling på NELLA DAN, som lå i Aalborg.
I ventetiden havde jeg fået anskaffet mig en søfartsbog, og diverse lægeundersøgelser og TB-undersøgelser var bragt i orden. Da det var meningen, jeg skulle
mønstre næste dag, var det jo bare at sige ja uden betænkningstid. Det gjorde
det ekstra nemt, da jeg et par dage i forvejen havde læst en artikel i Jyllandsposten netop om NELLA DAN og dens rejse til Australien og Antarktis. Destinationer der dengang var uden for rækkevidde for de fleste.
Så 29. september 1962 tog jeg toget til Aalborg og en taxa til værftet (man er vel
stor i slaget), hvor NELLA var i tørdok.
For en lille bondedreng fra Vestjylland, der kun havde set nogle små skibe i enten
Skive eller Struer havn, var det et imponerende syn at se det, med nutidens øjne
lille skib, ligge fuldstændigt tørlagt.
Her startede det, der bare skulle have været en engangsoplevelse, men endte
med at blive en 45-årig karriere til søs.
Det var en lørdag sidst på eftermiddagen, og der var ikke mange om bord, men
jeg fik da anvist et kammer (2-mands). Efter et par dage sejlede skibet til København, hvor vi lastede på KGH til Østgrønland.
Der var jo mange spændende ting, der blev lastet, og det var jo unægtelig mere
spændende at være ude på dækket og se, hvad der foregik, frem for at vaske
messer og gange. Det resulterede jo selvfølgelig i, at jeg og en anden messedreng blev hentet ind til hovmesteren til en skideballe. Det var jo fair nok.
En anden skideballe, jeg fik i samme periode, fandt jeg knap så fair. Jeg var jo
blevet sat til at passe officersmessen og havde også fået at vide, at der skulle
vaskes gulve osv. Jeg fandt også en spand i pantryet og gik i gang. Pludselig var
der en ”sortfodsindianer” (maskinmand/red.), der stillede sig op og væltede en
masse shit ud over mit syndige hoved. Jeg kunne jo ikke vide, at skibet var delt
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op i en rød, gul og grøn zone. Forstået på den måde, at røde spande tilhørte maskinen, de grønne dækket, og så var der de gule, som tilhørte restaurationsafdelingen.
Jeg var i min uvidenhed kommet til at forgribe mig på en rød spand. Herren se i
nåde. Den slags tåbeligheder slap vi da heldigvis af med i løbet af de næste 2025 år, da det hele blev ensfarvet.
Min første rejse var som sagt til Grønland, og jeg var på forhånd af de andre
messedrenge advaret om, at NELLA DAN var noget af en rulleæske. Vi var da
heller ikke kommet langt norden for Skagen, før det hele væltede. Jeg vil sige, at
jeg lærte at dække bord og sikre det med våde duge og diverse slingreribber på
den hårde måde.
En eftermiddag skulle jeg på broen med eftermiddagskaffe til den vagthavende,
og jeg fik mig slæbt op af alle trapperne med en bakke med kaffe, brød, smør, ost
og marmelade. Da jeg så åbnede døren til bestiklukafet, satte skibet hårdt i søen,
og hele forskibet forsvandt i vand – kun et par master stak op af vandet. I min
befippelse kom jeg til at vippe bakken, så det hele røg på dørken. Da savnede
jeg sgu lige pludselig min mor. Men hun var der jo ikke, og en vranten stemme
beordrede mig til at få det samlet op og hente noget nyt i en allerh…’s fart.
Jo, man lærte hurtigt, at man kun havde sig selv at stole på. Men børnesygdommene blev nu hurtigt overstået, og i løbet af kort tid fandt jeg ind i rytmen og befandt mig særdeles godt om bord.
Kaptajnen var Hans Chr. Petersen – selvfølgelig en bøs herre i en messedrengs
øjne. Maskinchefen var en færing, Jørgen Joensen, Hovmester var Ernst Lindahl
og kokken hed Weinrich Sørensen. Ham mødte jeg senere på ANITA DAN. Så
kan jeg huske en enkelt af messedrengene, nok mere fordi jeg mange år senere
kom til at sejle sammen med hans far i Ove Skou. Ellers er de alle forsvundet i
glemslens mørke.
Første stop var Qutdleq. Så vidt jeg husker bare en vejrstation af en eller anden
art. Ikke specielt interessant, når nu øjnene var rettet mod Australien. Næste stop
var Ammassalik, som jo var lidt mere by. Den gang var der ikke kaj, så når man
skulle i land, var det med båd. De efterfølgende 10 år var jeg i Ammassalik stort
set hvert år.
Det var jo turen til Australien og Antarktis, der havde min store opmærksomhed.
Tilbage i København blev der skiftet en stor del af besætningen. Mange af de
faste, der havde haft ferie løbet af sommeren, kom tilbage. Blandt andet kom der
en ny kaptajn, Gunnar Bertelsen, der havde sin kone og to sønner med. Jeg mener også, at overstyrmand Kilden Pedersen havde kone og to piger med på
samme rejse.
Første stop var Fowey på Englands sydkyst. Vi lastede chinaclay til Burnie på
Tasmanien. Vi fik også nogle passagerer med. Så vidt jeg husker 7-8 stykker,
som skulle med til Australien. I Fowey, som jo reelt var min første udenlandske
havn, opdagede jeg til min skræk, at mit skoleengelsk, som ifølge karakterbogen
var rimeligt godt, ikke var meget bevendt.
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Men sydover gik det jo en dag, og vi skulle bunkre i Ceuta. Det var mit første
møde med en hel anderledes kultur og levemåde, end jeg nogensinde havde
mødt. Det vrimlede med handelsfolk om bord, der tilbød alt mellem himmel og
jord. Meget fascinerende for en førstegangssejler. Det blev endnu mere levende,
da vi kom til Suezkanalen.
I den hjemlige realskole havde vi en præst til religionsundervisning, og denne
præst havde i sine unge dage, vi taler om 20-erne, været missionær i Indien og
fortalte gerne og længe om denne tid og også om turen gennem Suezkanalen.
Med vanlig vestjysk skepsis havde jeg lyttet til historier om, at der var grønt og
frodigt på den ene side og kun sand på den anden. Men jeg måtte jo konstatere,
at sådan var det, og sådan er det jo stadig i grove træk. Jeg fik aldrig lejlighed til
at beklage min skepsis overfor præsten.
Men Suezkanalen var jo et eldorado af nye indtryk. Også her vrimlede det med
handelsfolk, der proklamerede, at de tog mod alle slags penge: Danske, norske,
svenske og bornholmske træpenge. Og at man kunne købe på bogen. Det havde
vi nu fået at vide af kaptajnen, at det skulle vi ikke begive os ud i.
Jeg har været gennem Suezkanalen et utal af gange siden her, men netop denne
første tur står for mig som noget af det mest grænseoverskridende. Mænd, der
for rundt i kjortler, og ville sælge alt. En kæmpeoplevelse for en ung knægt. Det
var første gang jeg løb ind i fænomenet bådfolk. Det er meningen, at de skal sejle
trosser ind, hvis det skulle blive sandstorm, og en fortøjning i vigekanaler blive
nødvendigt. Jeg har nu aldrig set dem i funktion – ligesom den medsejlende elektriker heller aldrig har overanstrengt sig!
Vel nede gennem Rødehavet var vi inde og bunkre i Aden. Også en kæmpeoplevelse på både godt og ondt. Jeg var temmelig rystet over at se folk ligge på fortovet og sove bare på et stykke pap, men også meget fascineret af den vilde leben,
der var i de forretninger, vi kom til. Det var stadig, medens englænderne var der,
og så vidt jeg husker, var der forholdsvis roligt og fredeligt.
Nå, udover gik det, og på et tidspunkt skulle der afholdes Ækvatordåb. Jeg fik
navnet SLØRHALEN og idømt en bod på 6 øl. Jeg var kommet til at tage livet af
samtlige planter i officersmessen.
Der var en blomsterkumme mellem spisesalonen og rygesalonen, og en eller
anden havde fortalt mig, at planterne skulle have substral. OK, jeg fandt en flaske
substral i pantryet, og så fik planterne ellers en ordentlig dosis. Brugsanvisninger
har aldrig været min stærke side, så jeg fik ikke læst, at det skulle fortyndes. Resultat: Få dage efter var samtlige planter gået til!
Lige op til julen 1962 ankom vi til Burnie på nordsiden af Tasmanien. Det var første gang i mit liv, at jeg ikke skulle være hjemme til jul og nytår, og der skulle gå
mange år, før det skete igen. Der var jo sol og sommer på denne årstid i Australien, og for første gang så jeg sodavand og øl på dåse.
Jeg tror nok, vi lå i Burnie en uges tid, før vi sejlede til Melbourne, hvor vi begyndte at laste til Macquarie Island. Det var her, jeg for første gang så pingviner og de
store, imponerende søelefanter. Når man kom ind med amfibiefartøjet, lignede
det jo bare store sten, der lå og flød i vandkanten.
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Ind til iskanten, og så var vi der.

Macquarie Island var jo som bekendt stedet, hvor NELLA DAN 25 år senere
mødte sit triste exit. Jeg var på det tidspunkt hovmester i rederiet Skou’s OVE
SKOU, og det skar mig dybt i hjertet, da jeg læste om det i søfartspressen. Jeg
kunne dog heldigvis glæde mig over, at alle kom fra skibet uden skader.
De første tre måneder, jeg var i NELLA DAN, var jeg messedreng i officersmessen. Efter en lidt kaotisk start fandt jeg ud af, at jeg havde det fantastisk godt. Jeg
havde et godt forhold til officererne. Man var selvfølgelig De’s med dem, det var
man dengang, når man var nederst i hierarkiet.
Jeg var også godt klar over, at det jo ikke var en livsstilling. Det har jeg vel nok
ytret noget om, for en dag blev jeg forespurgt, om jeg kunne tænke mig at skifte
til at blive kælderdreng for så eventuelt senere at blive koksmat. Det kunne jeg,
for jeg havde allerede besluttet, at i maskinen ville jeg under ingen omstændigheder være, og at gå dæksvejen var ikke muligt, da jeg gik med briller med glas
så tykke som hinkesten.
Efter Macquarie Island returnerede vi til Melbourne og begyndte at laste til baserne. Wilkes, Mawson og Davis, hvis jeg ikke husker helt galt.
På vejen nedover kan jeg huske, at en af de australske passagerer var blevet
syg, og det må åbenbart have været alvorligt, for vi sejlede ind til Albany, hvor
han blev landsat.
Også en dansk matros, Elmer Mortensen blev på denne tur syg og evakueret
med helikopter fra den amerikanske base McMurdo. Herfra blev han overført til
Christchurch på New Zealand, hvor han i øvrigt senere døde den 6. april 1963.
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NELLA DAN ved Heard Island.

Jeg kan på mit hyreregnskab fra den tid se, at der har været en indsamling til en
krans. Jobbet som kælderdreng var meget anderledes end som messedreng.
Masser af arbejde og det værste var jo, at vejret næsten aldrig var til at have med
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at gøre. Dagene flød ud i et, hvor det kun drejede sig om at arbejde og sove. Jeg
husker en morgen, da jeg kom ned i provianten og opdagede, at der var gået hul
på en 10 liter dunk med sirup, der så var flydt ud over hele dørken. Da var jeg
rimelig træt af det hele, men jeg fik styr på det.
På et tidspunkt var vi også inde ved den franske ø Kerguelen, og der var alt og
alle, der kunne undværes af passagerer og besætning, inviteret til spisning. Det
var jo et herligt afbræk i dagligdagen.
Jeg kan ikke huske, hvad franskmændene diskede op med af kulinariske herligheder, men jeg glemmer ikke, at der stod en stor vintønde med hane. Der hentede man den vin, man ville drikke. Det var nu før jeg fik smag for denne herlige
drik, men det var der andre, der havde.
Både franskmænd, australiere og danskere drak så meget, at nogle mente, de
bare kunne tage basens motorbåd og sejle ud til skibet. Det blev der efterfølgende en del ophidselse ud af.
På et tidspunkt var det slut med Antarktis, og vi vendte tilbage til Melbourne og
lossede, hvad der skulle losses. På vej tilbage til Europa lastede vi blybarrer i
Port Pirie, som ligger oppe i bunden af Spencer Bay eller Gulf. Jeg kan huske, at
toget gik lige ned gennem hovedgaden. Der var i øvrigt heller ikke meget andet.
Nogle af officererne var på kængurujagt, men om de fik fat/skød nogle, kan jeg
ikke huske.
Det var ikke bare bly, vi skulle have med. Også nogle udbrændte atomreaktorer,
som skulle fragtes fra Melbourne eller der i nærheden til Liverpool i England. Det
måtte jo på en eller anden måde have været noget halvfarligt stads, for der var
møder om bord om det, og besætningen blev lokket med en ekstra måneds løn –
ganske vist kun af grundhyren – for at gå med til det.
Det blev til en check på 131,00 kroner til messelærlingene. Om det reelt havde
nogen betydning, hvad besætningen ville eller ikke ville, kan jeg nu have mine
tvivl om. Der blev blandt andet kørt meget på, at strålingsfaren var mindre end fra
et armbåndsur. Det har sikkert været godt betalt, for det betød også, at vi ikke
kunne/måtte gå gennem Suezkanalen, men måtte syd om Afrika.
Det gav en lang sørejse fra Melbourne til Liverpool på 42 døgn, kun afbrudt af en
bunkring i Cape Town. Det var første gang, jeg var i Cape Town og Syd Afrika i
det hele taget. Uden at tage stilling til det daværende styre i landet, blev jeg allerede den gang meget betaget af byen, som jeg senere i livet kom til at besøge et
utal af gange.
Efterhånden var vi jo ved at nærme os afslutningen af denne rejse, og spørgsmålet, om jeg skulle være koksmat og som sådan i lære som kok, blev bragt op
igen. Jeg var kommet til den erkendelse, at livet til søs passede mig helt fint. Jeg
var også klar over, at skulle jeg fortsætte til søs, måtte det blive i restaurations
afdelingen. Jeg havde luret mig til, at jobbet som hovmester lige var mig. Det var
målet med at gå i lære som kok.
I starten af juni 1963 kom vi endelig til Liverpool, hvor både blyet og atomuvæsnet blev losset. På samme tidspunkt fik jeg at vide, at jeg ved ankomst til Aalborg
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ville blive ommønstret til koksmat, og dermed begyndte min egentlige karriere til
søs.
Det startede med brask og bram. NELLA DAN forhalede fra Aalborg til København, og så skulle der være party om bord. Det var Knud Lauritzen, som havde
en række gæster med, som under opholdet skulle sejles en tur op ad sundet og
tilbage. Herefter fulgte fire sommerrejser på Østgrønland med blandt andet anløb
af Ammassalik og Scoresbysund. Det var en herlig sommer med masser at lave
og skønne ture op og ned langs den grønlandske kyst. På en af turene var den
berømte/berygtede – alt efter temperament – spanske kok Gomez med. Jeg husker ham som en flink og meget farverig person.
Efter grønlandsturene var det tiden til igen at starte en tur til Antarktis. Stort set
samme omgang som året før, men nu som koksmat. Det var hårdt, men meget
lærerigt. Jeg er til dato overbevist om, at J L´s sydpolarskibe på deres tid var de
bedste lærepladser for søkokke, der fandtes i handelsflåden.
28. maj 1964 er vi tilbage i Aalborg igen, og nu er det tid til min første ferie. Jeg
havde da været i NELLA DAN i 20 måneder. Nutidens unge mennesker ville få
hjertestop, hvis man foreslog dem, at de skulle en 20 måneders tur – eller 20
uger for den sags skyld. Hånden på hjertet, også jeg satte pris på, da sejltiden
hen ad vejen blev sat ned. Min sidste udmønstring var på 8 uger!
Senere var jeg med MAGGA DAN på Antarktis med Hans Nielsen som kaptajn.
Også her som koksmat, men var nået så langt, at jeg undervejs blev ommønstret
som ungkok. På skibet havde vi pingviner med tilbage fra Sydpolen sammen med
nogle andre dyr. Så vidt jeg husker, blev de landsat i Cape Town.
På MAGGA DAN havde vi proviantrum ude under bakken, og det kunne være
noget besværligt at få hentet det, man skulle bruge. Dels på grund af vejret, men
også fordi der var så megen dækslast, at almindelig trafik var umulig. En gang
blev jeg og en messedreng sendt ud for at hente forskellige ting. Skibet blev lagt
op i søen, og så kravlede vi ellers via vinduerne fra salonen på forkant op over al
dækslasten og ud til bakken.
Vel derude hoppede jeg ned på dækket og havde lige fået fat i dørvriderne, da
messedrengen råbte pas på. Han havde set, at en sø var på afveje, og ganske
rigtigt – pludselig stod jeg i vand til midt på brystet. Heldigvis holdt jeg fast, og
vandet forsvandt igen, men det var koldt, skal jeg huske at sige!
Vi fik fat i det, vi skulle hente, og havde flere ture frem og tilbage. På sidste tur
skulle vi bakse med en sæk mel på 50 kg hen over dækslasten, og det gik jo ikke
værre eller bedre, end at vi fik sækken revet i stykker, så melet i et stort pust forsvandt ud over hele skibet.
OK, tilbage og hente en ny, som det lykkedes at få bjerget ind i god behold, men
hovmesteren var noget knotten over tabet af en sæk mel.
Nu er det mest NELLA DAN, der her er omtalt, og jeg har været i mange skibe
siden, som jeg husker med glæde. NELLA DAN vil dog altid stå for mig som –
hvis man kan sige det sådan – skibet i mit liv. Da jeg sidste år stoppede, fik jeg
en marinemaler på Bornholm til at male et maleri af skibet. Det hænger nu på mit
kontor og minder mig dagligt om en fjern og svunden tid.
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Tiden med de små ”red devils” på de brølende fyrrere med alt, hvad det indebar
af dårligt vejr og rulleri, som overhovedet kan tænkes, står nu tilbage så mange
år efter som et kært minde. Men også alle de brave søfolk – ingen nævnt, ingen
glemt – står som et markant minde.
Det skal nævnes, at Hans Sønderborg på sin første rejse fra Antarktis hjembragte en Adélie pingvin, som han forærede sin gamle skole, Vinderup Realskole. Der
findes den stadig i udstoppet stand.

Den gamle Adéliepingvin som skolen har endnu.

103

KISTA DAN
1962-63 Kaptajn: Leif A. Petersen
Jørgen Berg
Elev
Portsmouth – her lastede vi næsten alt til alle de engelske antarktiske baser og
tog de engelske ekspeditionsmedlemmer om bord.
Vi gik til Plymouth blot for at laste en masse sprængstof (TNT). En træpram kom
ud, og en mand forklarede, hvordan vi skulle laste sprængstoffet og ikke blande
detonatorerne med TNT. Der var ingen stevedore, så det hele skulle lastes af
vore frivillige dæks- og maskinbesætning mod god betaling. Det hele skulle i 1lasten, hvor vi i forvejen havde en masse flyvebenzin i tønder på dækket. Vi skulle blive liggende til ankers og laste langt fra alle andre skibe, da der intet ville
være tilbage i miles omkreds, hvis vi røg i luften.
Jeg var nede i prammen sammen med et par andre fra dækket ud fra den betragtning, at hvis vi gik i luften, kunne vi ligeså godt dø med det samme i braget.
Resten plus maskinfolkene og måske også fra restaurationen var i lastrum 1.
Intet alvorligt skete!
Cape Verde øerne. På vej sydover udfor Afrika opfangede vi et nødsignal, udsendt af en stor engelsk yacht CAREFREE, der blandt andet havde motorvanskeligheder. Vi kom til undsætning, tog det engelske ægtepar om bord og havde
yachten på slæb et stykke tid. Vejret var dog så dårligt, at vi måtte lade slæbet gå
og overlade båden til sin skæbne. Vi gik ikke langs kajen med alt det sprængstof
om bord, men en båd fra havnen hentede ægteparret på reden.
Montevideo. Vi havde ikke last med til byen, men skulle ind for to ting. For at besætningsmedlemmer og ekspeditionsdeltagere kunne få taget trykket bag ørerne,
og for at få frisk proviant om bord til de engelske baser. Jeg spurgte skipperen
eller overstyrmanden, hvor mange dage vi skulle blive i byen, og svaret var: ”Til
alle har fået nok!” (i barerne og red-light distriktet).
Port Stanley. Vi havde lidt last med dertil og lastede vist også noget på reden.
Det nye engelske polarskib SHACKLETON lå ved kajen. Vi gik i land for at kigge
lidt, men der var intet liv på gaderne, fordi alle mødre havde lukket deres unge
piger inde, medens de to berygtede polarskibe var i havnen. Pigerne kunne jo
desuden blive smittet med det, som sømændene havde hentet i Montevideo!
Grytviken. Den norske hvalfangerstation var lagt i mølpose to år i forvejen, og alle
de sydamerikanske hvalfangerskibe havde forladt havnen.
Norsk og spansk havde været byens sprog, selvom den var engelsk. Vi lossede
noget til den engelske base der og sejlede så rundt og lossede til de andre baser.
Deception Island. Vi lå inde i det havfyldte krater på denne vulkanø, som under 2.
verdenskrig blev besøgt af krigsskibe. Man havde lagt miner ud, for at undgå
besøg af tyske ubåde.
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Jørgen Berg (tv) var mange år senere med i forsøget på at sikre THALA DAN som museumsskib.
(Omtalt senere i bogen.)
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Vi lå ved siden af JOHN BISCOE, som fik noget af vor last til sin rundtur, medens
vi fik noget derfra, som vi skulle have med til baserne.
Halley Bay, base Z. Det er den engelske hovedbase i Antarktis og er konstrueret
på isen. Den sner til og knuses langsomt af isen, hvorfor den hele tiden skal repareres. Desuden flytter basen sig langsomt ud mod vandet, og en ny base må
derfor bygges med års mellemrum længere inde på isen.
Vi kunne ikke komme tættere på basen end 11 km, så al godset blev transporteret på slæder.

I Rio fandt Jørgen Berg det, der engang var THALA DAN.

Vi havde slædehunde på dækket, og som elev var det min faste opgave hver dag
at fodre og se efter dem. Jeg lærte meget hurtigt, at når jeg kom ned fra 04-08
vagten, skulle jeg først klappe førerhunden, så de andre og så førerhunden igen.
Derefter fodre dem i samme orden.
I Antarktis skød overstyrmand Anders Jacobsen nogle sæler fra brovingen, og vi
hentede dem i motorbåden. De blev skåret op, så kødlunserne kunne gives til
hundene som en afveksling i foderet. Vi satte dem alle i land ved Halley Bay basen.
Montevideo anløb vi på vej tilbage fra Antarktis med de gamle ekspeditionsmedlemmer, der skulle ind og have taget trykket af.
Dengang var mændene to år på baserne, så de var helt ellevilde, når de så
KISTA DAN, og endnu mere vilde, når de så Montevideo. Den engelske regering
mente, det var bedst for medierne, hvis englænderne fik taget trykket af, før de
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kom til England. Ved ankomst til Portsmouth var de så halvt normale, og vi var
halvt vilde!
Over troperne sov vi for det meste ude på dækket. Vi slæbte madrasserne op på
båddækket, der var af træ og under tropesejl. Hver mand havde på et skema på
broen fortalt, hvilken madras, og hvor han sov.
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KISTA DAN
1962-63 Kaptajn: Leif A. Petersen
Hans Peder Jepsen
Matros
Fra mandskabsmessen husker jeg navnlig ”Pelikanen”, der var motormand og en
meget farverig person, der observerede alt og gerne kommenterede iagttagelserne på en satirisk, men ikke ondskabsfuld måde.
De, jeg havde mest med at gøre, var Kalle-bådsmand, min matroskollega Ernst
samt de to letmatroser ”Maujau” (dialekt for Mariager) og hans makker, der var
fra Ore på Fyn. Styrmand Jacobsen og de to aspiranter Jørgen og Bent, har jeg
også en klar erindring om, hvorimod navnene på den øvrige besætning er forsvundet i tidens tågedis. (Radiotelegrafist var Poul Christiansen/ red.)
Aftenerne gik ofte med et spil whist, hvor også en af maskinassistenterne var fast
deltager. Under de varmere himmelstrøg var der som regel aftenparty på soldækket, hvor ekspeditionsdeltagerne havde socialt samvær, og hvor vi andre
gerne deltog, når lejlighed bød sig.
Eftermiddagene tilbragte vi på soldækket, hvor vi – uvidende om risikoen ved
umådeholden solbadning – konkurrerede om at blive mest mørkebrun på kroppen.
Der var rigget et svømmebassin til på dækket, men jeg husker kun, at jeg selv
har benyttet det i forbindelse med ækvatordåben, der blev afviklet med stor entusiasme og energi under ledelse af blandt andet gnisten.
Ellers var det nok mest ekspeditionsfolkene, der havde glæde af den primitive,
men fungerende pool.
Jeg husker en episode fra området i nærheden af Azorerne. Gnisten havde opfanget et nødopkald fra en havkrydser med to midaldrende personer om bord. De
havde haft et par hårde døgn med storm og svære dønninger, og de var totalt
udmattede da vi, ved hjælp af udhængte lodslejdere og lasteslæng, fik slået en
klo i dem og bragt dem sikkert om bord.
Med min svanekniv fik jeg til opgave at kappe trossen, som båden blev fastholdt
med. Fra ejernes side var der nogen utilfredshed over, at vi ikke kunne tage deres fine og dyre skib med til Kap Verde, hvor de selv skulle landsættes, men vor
skipper, Leif Petersen, fik fortalt dem, at de nok burde være taknemmelige over
at have reddet skindet, og at jordisk gods var mindre betydningsfuldt og sikkert
kunne genanskaffes.
Jeg havde et nært kammeratskab med en af de udsendte håndværkere, der hed
Barney og var fra New Zealand. Vi har sikkert været jævnaldrende og haft samme syn på verdenssituationen, herunder vin, kvinder og sang! Hovmesteren havde inden afgangen fra Southampton sørget for rigelig forsyninger af engelsk dåseøl til de tørstende sjæle fra Imperiet.
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Halley Bay 1964. Et par år efter var basen skjult under sneen.

De havde dog fået smag på vores beholdning af ”stubbies” fra Carlsberg, så der
måtte træffes nogle foranstaltninger. For hver kasse dansk øl, som vi ønskede at
anskaffe, måtte vi også aftage 2-3 kasser af det engelske sjask, der var hældt på
gule dåser.
Dåseøl var for mange af os en ny emballeringsform. Når der var drukket ud, var
det meget brugt at markere dette ved, at man med et hårdt og veludført håndkantslag slog dåsen sammen på midten.
Det lyder måske ikke af så meget med henvisning til vore dages papirtynde dåser. Dengang var dåserne imidlertid lavet af væsentlig kraftigere blikmateriale,
hvilket ofte resulterede i ømme hænder, når hugget ikke var korrekt udført!
Nytårsaften fejrede vi i Montevideo, og det var noget af en oplevelse og et under,
at vi overlevede. I modsætning til hjemme på Fanø, så havde de indfødte en idé
med, at raketter skulle affyres i vandret retning. Så det fløjtede og peb om ørerne
på os, hvis vi i løbet af aftenen forsøgte at forhale fra et etablissement til et andet.
Via Port Stanley og diverse småøer nåede vi frem til Halley Bay.
Vi medbragte områdets første frimærker til udgivelse 1. februar 1963, hvor KISTA
DAN var på det ene. Mange af os sikrede førstedagsudgivelser behørigt stemplet
af basens postmester.
Vi lånte ski af basens besætning og fik afdækket nærområdet i fritiden. Det var jo
lyst hele døgnet, så der var rige muligheder for at udforske naturen, når vores
tørn med at deltage i losningen som spilkørere og lugemænd tillod det. De store
kejserpingviner var særdeles flotte, men jeg husker, at de små almindelige ping109

viner var meget nemmere at komme i kontakt med. De så komiske ud, når de
kom trippende hen til os, og de var overhovedet ikke menneskesky.
Nogle af de ekspeditionsmedlemmer, som vi skulle have med hjem, havde opholdt sig på basen i to år. I lange perioder havde de ikke set dagens lys, og de
havde udelukkende haft selskab af andre mænd under primitive forhold på få
kvadratmeter under isen.
Vores første anløb i civiliseret område var Port Stanley, og jeg husker, at et par af
disse gutter, der ikke havde set hunkønsvæsner i to år, sprang ind på kajen
mindst et par meter, før vi nåede ind. Det kunne ikke gå hurtigt nok med at komme ”ud og se på damer!”
På min 21 års fødselsdag, den 28. februar var vi tilbage i Montevideo, og i begyndelsen af april gik vi gennem et isfyldt Kattegat til København, hvor jeg afmønstrede og tog hjem for at starte på Fanø Navigationsskole.
Efter skibsførereksamen og aftjent værnepligt på Marinestationen Anholt mønstrede jeg ud i Rederiet Otto Danielsen.
I begyndelsen af 1969 fik jeg imidlertid job hos Michelin som salgskonsulent og et
krav om bopæl i Ringsted, så jeg flyttede med kone og tre børn til Sjælland. Efter
et par år hos Michelin, skiftede jeg til et andet firma på Sjælland, hvor jeg efter 30
års ansættelse sluttede som salgsdirektør, da var jeg fyldt 60 år. Et par år tidligere var min kone og jeg flyttet tilbage til Fanø. Efter min fratrædelse startede jeg
egen virksomhed inden for pumpebranchen.

Et af naturens mange kunstværker i Sydishavet.
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Generationsskiftet er foretaget, og den ene af vore sønner har taget over. Han
har ansat mig som konsulent, så jeg fastholder til knytningen til ”JEPtek” på nedsat tid og delvis egne præmisser. I min fritid har jeg dyrket både svæveflyvning
og motorflyvning, men som så mange andre indhentet af golfsporten, der er en
rigtig tidsluger.
Da vi var unge, var der ikke så mange andre muligheder for at se sig om i verden
end det at tage til søs. I dag har de unge mange andre muligheder for at komme
ud i verden, så de maritime erhverv har ikke samme tiltrækning. Det er forståeligt,
når skibet ofte kun ligger til kaj i få timer og ikke i dagevis, som tilfældet var dengang.
Alt andet lige, ville jeg ikke bytte min 11-årige sømandskarriere med noget som
helst andet, hvis jeg i dag som ung mand på 16 år med udlængsel i blodet stod
og skulle vælge erhverv!

KISTA kom på nok en polarrejse, men nu som BENJAMIN BOWRING.
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KISTA DAN
1962-63 Kaptajn: Leif A. Petersen
Ernst Johansen
Matros.
Som dreng fra Nykøbing Mors begyndte mit liv til søs med de på Limfjorden
kendte Nykøbingskibe bygget på Søren Larsens Skibsværft. Mit første skib, ms
JENS JUHL sejlede paketfart for DFDS på København, Thisted, Nykøbing ruten.
Derefter sejlede jeg med DFDS’ ARKANSAS , hvor vi bl.a. sejlede gods fra USA
til Danmark.

”Velkokmstkomitéen” i Grytviken var en flok dovne søelefanter.

Jeg søgte derefter ind i rederiet J. Lauritzen og fik skibet KISTA DAN.
Den 7. juli 1962 sejlede vi fra København og var udset til at skulle være det første
skib, der anløb Østkysten det år. Vi var både i Ammassalik og Scoresbysund som
første skib, og jeg må indrømme, at det var en stor oplevelse at se storisen og
isbjergene. Det var ikke lige det syn, vi mødte, hvor jeg kom fra.
Efter sommerens ture til Østgrønland skulle KISTA i dok i Ålborg, og efter dokningen sejlede vi 2. november til England. I Southampton skulle vi laste forsyninger og nyt mandskab til Antarktis til den engelske base Halley Bay. En lang rejse
ventede forude, og der var ikke meget at tage sig til på den lange tur. Vi arrange112

rede ækvatordåb for ekspeditionen og de besætningsmedlemmer, der endnu ikke
var døbt. Det blev fejret efter de regler, der nu en gang er fastsat for denne dåb.
Selv et bassin, hvor vi skulle døbes, blev rigget til og anvendt.
Blandt besætningen var der flere, som havde gjort ind til flere rejser til Antarktis.
Vores skipper, Leif A. Petersen var heller ikke nogen nybegynder, og han fik god
hjælp af overstyrmand Anders Jacobsen (senere kaptajn på THALA DAN). Jeg
husker ikke alle besætningsmedlemmer, men kan da nævne elev Jørgen Berg
samt matros Hans Peder Jepsen, som jeg igen har fået kontakt med. Vi mødtes
på internettet og havde ikke haft forbindelse i 45 år.
I 2008 mødtes vi igen og denne gang på Fanøfærgen. Calle bådsmand, som bor
i Ålborg, snakker jeg jævnligt med om vores tid på KISTA. Radiotelegrafisten var
Poul Christiansen, som i flere år sejlede med ekspeditionsskibene.
På turen til Antarktis anløb vi Falklandsøerne, hvor vi var i Port Stanley. Øerne er
en gammel engelsk koloni, som Argentina har gjort krav på, hvilket førte til krigen
mellem England og Argentina.
Fra Port Stanley sejlede vi til South Georgia, som i mange år var stedet, hvorfra
næsten al hvalfangst fandt sted. På selve øen er der 6-7 steder, hvor der er bygget stationer, hvor de indfangede hvaler blev flænset og afkogt.

Her har en søleopard netop fanget en pingvin.

Den største af disse stationer var Grytviken, som nordmanden H.C. Larsen anlagde i starten af 1905. Jagten på hvaler stod på indtil 1964, hvor det endeligt
stoppede.
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Grytviken blev også berømt på anden vis gennem den engelske polarforsker, Sir
Ernest Shackleton, som med skibet ENDURANCE ankom her i 1914.
Herfra startede deres forsøg på at sejle til Antarktis, hvilket dog ikke lykkedes, da
skibet blev fanget af isen og skruet ned. Shackletons heltemodige indsats gjorde,
at ingen menneskeliv gik tabt, og efter en lang og besværlig tur over isen og i
åben båd på det oprørte hav, fik historien en lykkelig afslutning, da han med tre
mand gennemførte turen til Grytviken. Herfra undsatte han resten af sin besætning, som var blevet efterladt på Elefant øen.
Shackleton forsøgte i 1921 atter at besejre isen, og kom tilbage til Grytviken for at
lægge ud på en ny ekspedition mod Antarktis. Under opholdet her blev han syg
og døde af et hjertetilfælde. Han blev bisat fra den stedlige, lille kirke og sejlet
videre til Argentina, hvorfra han skulle bringes tilbage til England. Imidlertid sendte hans hustru et telegram om, at hun ville have ham begravet i Grytviken. Hans
gravsted er i dag meget besøgt, efter at der i vor tid kommer flere og flere turister
til øen.
For nogle år siden var jeg på rejse til Ammassalik som tilsynsførende brandinspektør, og var ude ved nogle klipper, hvor jeg for 27 år siden havde malet navnet KISTA på fjeldet. Jeg forventede ikke, at det kunne ses længere, men til min
overraskelse så jeg i stedet navnet SØREN LARSEN. Dette var et af mine første
skibe, og jeg fik fortalt, at skibet var blevet anvendt netop i en film om Sir Ernest
Shackleton og ENDURANCE, optaget for BBC.
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MAGGA DAN
1962-63
Kaptajn Vilhelm Pedersen
Pingvin-historien
I 1962-63 var vi igen chartret af franskmændene til basen i Antarktis, og medens
vi lå i Ålborg i september 62, kom sømandspræsten om bord med julegaverne fra
Sømandsmissionen sammen med velfærdsmanden "Nick". Overraskende nok
havde Nick en middagsinvitation til mig fra direktøren for Ålborgs Zoologiske Have. Jeg kendte ikke direktøren, men havde da en skummel mistanke om, hvorfor
han inviterede os, og jeg sagde ja tak til invitationen.
Direktøren boede i det "rigtige" kvarter, Hasseris, og der blev serveret en dejlig
middag: Suppe, stegte skovduer, diverse vine og fragilites til dessert, kaffe med
avec – alt sammen serveret af en kappeklædt stuepige.
Jeg var forberedt på spørgsmålet:
"Når De nu alligevel skal til Sydpolen, kunne De så ikke lige tage nogle kejserpingviner med til Hobart i Australien, så sørger jeg selv for flytransporten derfra til
Danmark?”
Efter en god middag med gode vine og så videre kan alting – næsten - lade sig
gøre. Jeg lovede i alt fald at give det en alvorlig tanke. Heldigvis vidste jeg ikke
hvilke problemer jeg ville løbe ind i. Fra min tid som sejladsleder i Mestersvig i
Østgrønland, havde jeg i 5 sæsoner haft skibsreder Knud Lauritzen på kost, og
igennem samtaler med ham kendte jeg hans syn på Zoologiske Haver.
Hvis jeg spurgte rederiet ville spørgsmålet blive forelagt skibsrederen, og det ville
blive et nej.
Jeg besluttede ikke at spørge og tage en eventuel "balle" bagefter.
Der var endnu en hurdle at overvinde. Ifølge "The Antarctic Treaty", som alle lande, der har baser i Antarktis har tiltrådt, er alle dyr i området totalfredet, men der
er ventiler, og der kan dispenseres, når talen drejer sig om dyr til Zoologiske haver.
I Le Havre fik vi udrustningen ombord til den franske base, og 20 franske ekspeditionsmedlemmer medfulgte. Turen gik via Martinique, Panamakanalen, Tahiti,
Hobart til Terre Adélie. Jeg forelagde mit pingvinproblem for ekspeditionslederen,
og der gik kun 2 dage, førend svaret indløb fra Paris:
Tilladelse givet til at udføre 12 kejserpingviner og 24 adeliepingviner forudsat, at
jeg medtog tilstrækkelig fisk til transporten! Således skulle kejserpingvinerne hver
have 500 gram/pr.næb/pr.dag.
På dette tidspunkt fandtes der på den nordlige halvkugle kun et par kejserpingviner i Bronx Zoologiske Have i USA. Så det ville være en sensation, hvis Ålborg
kunne præsentere kejserpingviner.
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De13 kejserpingviner blev indfanget i en flok som denne fra Dumont d´Urville.

Kejserpingvinen er en smuk, statelig fugl, der kan veje op til 45 kg, og den kan
blive op til 1 meter i højden og er dermed den største pingvin.
Den kan ikke flyve, bevæger sig klodset på isen, falder ned på maven og "luffer"
sig af sted hen over isen, hvis den bliver forfulgt og skal skynde sig. I vandet bevæger den sig let og elegant som en fisk.
Den udruger sit æg stående midt i polarvinteren på en hudlap mellem benene.
Den går aldrig på land, og når foråret kommer, og isen brækker op, stikker den til
søs.
Til den tid er ungerne også så store, at de kan lære at svømme. Hvis isen under
en forårsstorm bryder op i utide, inden ungerne er blevet svømmefærdige, drukner de. Ingen finder på at gå på land på de få øer, der findes.
Ved Dumont d'Urville fandtes der en koloni med ca.12.000 kejserpingviner.
Adéliepingvinerne er meget mindre, kun ca.30-40 cm i højden. De lever derimod
på land, udruger deres æg om foråret i små stenreder (eller møtrikker hvis de kan
komme af sted med at stjæle dem fra ekspeditionen). Ved basen fandtes en koloni på ca.250.000!
I midten af december nærmede vi os iskanten nord for Dumont d'Urville, og langsomt arbejdede MAGGA DAN sig sydover igennem isen mod basen.
Da basen var indenfor helikopterens rækkevidde, blev post og grøntsager bragt i
land til den overvintrende ekspedition.
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De små kejserpingvinunger var ikke meget for at tage imod foderet i starten.

Ca. 1 sømil fra basen løb MAGGA DAN ind i fastis så tyk, at vi ikke kunne forcere
den. Vi stoppede og fortøjede med isankre, som vi huggede ned i fastisen. Losningen påbegyndtes med det samme på store slæder, der blev trukket i land med
"Weasels" (traktorer på larvefødder).
Jeg konstaterede med det samme, at hele kejserpingvinkolonien med store unger
befandt sig på havisen, som ventet i nærheden af basen.
Jeg forventede, at fastisen ville brække op med det første blæsevejr, idet vinden
altid blæser fra polarkalotten mod havet. Der var kun tale om dage, højst 2 uger.
Jeg måtte altså sikre mig de kejserpingviner, jeg ønskede, inden havisen gik til
søs.
Basen lå på den største ø i en lille skærgård. Øen var ca. 300 x 400 m. På den
ene side var der en snefane, hvor jeg besluttede at lave en "pingvingård" af nogle
dækslaststøtter og hønsetråd.
Da den stod færdig, sendte jeg messedrengene ud for at fange 12 kejserpingviner. Det var nærmest som at fange køer på en mark. To drenge gik bagom en
pingvin, og ved at trække mere eller mindre frem kunne den dirigeres næsten ind
i "pingvingården".
Til at begynde med ville jeg ikke have pingvinerne om bord - dels havde vi megen
dækslast, dels fløj helikopteren frem og tilbage og skræmte dem. Det var få dage
før jul, og det var ikke planlagt, at vi skulle forlade Antarktis før begyndelsen af
marts, så det var ret så mange dage, pingvinerne skulle fodres. I Hobart havde
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jeg indkøbt 500 kg barracuda, en lang hornfisklignende fisk. Sild kunne ikke fås,
og barracudaen var det billigste, jeg kunne købe.

De lavede et gevaldigt svineri om bord.

Naturligvis kunne jeg ikke fodre dem alene, så jeg allierede mig med skibets to
tjenere, som i deres fritid hjalp mig mod overtidsbetaling. Jeg turde ikke fodre
pingvinerne med barracudaen uden at tage benene, der var på størrelse med
stoppenåle, ud - men ak, det var et slidsomt arbejde. Efter en time kikkede jeg
ned i pøsen og blev klar over, at pingvinerne ville dø af sult, hvis jeg ikke blev
dygtigere.
Jeg fik lov til at låne kokkens kødmaskine – det var sagen. I løbet af nul-kommafem havde jeg fyldt 2 spande med fars.
Pingvinerne er vant til at tage deres føde svømmende i vandet, så de kunne ikke
selv spise. Første gang vi fodrede dem, var det en sej kamp. De baskede med
lufferne, så det forslog og hakkede ud efter vore hænder. Så vidt muligt benyttede vi handsker.
Efter indfangningen i buret tog 1. mand og klemte dyret fast mellem benene. Nr.
2 åbnede næbbet og nr.3 stoppede små frikadeller ned i halsen under vilde protester. Somme tider rystede de hovedet, så farsen røg ud over det hele. For at
kunne se hvilke pingviner, der havde fået mad, havde vi medbragt en speedmarker, som vi mærkede dem med på brystet. De første gange var seje, og vi reddede os mange drøje hug på håndryggene.
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Nå, mon du så er ved at være mæt?
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Som ventet blev det ikke ved med at være stille vejr – blæsten kom, og vi stak til
søs - det samme gjorde havisen. Endelig juleaftensdag flovede vinden, og vi
kunne nu komme helt ind til den fortøjningsplads, som vi havde etableret året i
forvejen.
Det var juleaften, solen skinnede hele døgnet fra en skyfri himmel. Vi fik dejlig
julemad - jeg tænkte på mine pingviner i gården - men de måtte vente. Jeg måtte
trods alt tænke på, at jeg fik min kaptajnshyre for at passe skibet og ekspeditionen. Pingvinerne var venstrehåndsarbejde. De var vant til at faste i længere tid,
så en dag fra eller til..... tænkte jeg.
1. juledag gik vi i land med vore 2 fiskespande for at fodre dem. Vi spærrede øjnene op - der gik to dumme pingviner i gården, resten havde "planket den" under
nettet. Solen havde skinnet et par dage - støtterne og nettet forblev i position,
men snefanen havde smeltet ca.10-20 cm ned. Om igen sømand!
Til alt held var der endnu en smule fastis tilbage helt inde ved gletchertungen, og
der gik endnu nogle få stykker, som drengene gladelig indfangede og supplerede
beholdningen op med.
Dækslasten var nu losset, så jeg lavede en afspærring i bagbordsside udfor 1lugen. Helikopteren kom heller ikke så tit mere, og jeg bemærkede, at de efterhånden ikke reagerede på overflyvningerne. Det var en stadig kamp for at fodre
dyrene, men vi fik alligevel mere og mere tag på det. En dag spurgte en af
franskmændene, hvordan det gik med at fodre dyrene. Jeg svarede ham, at det
var en kamp hver dag. Han tilbød da at vise, hvordan man bar sig ad, idet de
tidligere havde gjort et mislykket forsøg på at bringe pingviner til Frankrig.
Efter spisetid tog franskmændene fat. De havde måske også fået lidt rødvin, så
det blev en overordentlig livlig fodring. Dyrene blev skræmt fra vid og sans, alt til
franskmændenes moro. Den ene tjener hviskede mig i øret: "Det gør vi nu bedre".
Da vi kom med spandene den næste dag, var pingerne helt rolige. De havde
holdt generalforsamling og var blevet enige om, at tage pænt mod maden for at
undgå franskmændene.
Den ene dag gik efter den anden; efter udlosningen gik vi langs kysten for at tage
vandprøver, ekkolodde, fastlægge gletchertungens front etc., men det meste af
tiden lå vi ved basen det år, da franskmændene havde et stort byggeprogram, og
vi var til dels hotel med, hvad dertil hører.
Jeg havde besluttet at indfange 24 små adeliepingviner umiddelbart inden afsejlingen. Netop som vi sad og spiste den sidste aften, lød råbet: "Der er gået en
kejserpingvin iland på øen lige foran os"!
Det var mærkværdigt, al den stund at alle kejserne var stukket til søs for to måneder siden.
Den blev indfanget og studeret. Vi opdagede, at den havde et stort sår på brystet
og havde antagelig været i kamp med en leopardsæl eller en killerwhale. Men
det, der slog os mest, var at den var dejlig fed og trind - vore egne så ynkelige ud
sammenlignet med denne nye, som vi omgående døbte "Gokke".
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MAGGA DANs nye maskot. Ideen opstod ved en fest i skibsklubben, hvorefter elevmatros Peter Thuesen tegnede den, og 2. mester Finn Jacobsen skar den ud af en jernplade. Senere sørgede Peter Thuesen for malingen. Idéen vakte stor opsigt i de australske
havne.
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Jeg havde overholdt de forskrifter, jeg havde fået, men blev klar over, at det ikke
var nok. Rationerne blev straks fordoblet.
Så gik det endelig nordpå, og vi efterlod 20 ekspeditionsmedlemmer, der skulle
tilbringe et år på basen.

Det er min ekskone. Lad som om du ikke ser hende!

Først skulle vi ud igennem isen, og det gik stille og roligt. Da vi nærmede os iskanten, kom dønningerne som ventet: Vi skulle gennem de "rasende halvtredsere" og de "brølende fyrre"(eller på engelsk: The Roaring Forties).
Jeg kunne se, at det kneb for pingvinerne at stå fast, når skibet satte i søen. Efterhånden var det jo også ved at blive efterår, vi var i begyndelsen af marts, og
det blev mørkere og mørkere.
Så blev pingvinerne bange. De hylede og skreg nede fra dækket, og det skar mig
i hjertet. Til sidst gik jeg ned og riggede en håndlampe til, så de kunne se, hvor
de gik. Desuden strøede jeg sand ud, så de bedre kunne stå fast på dækket, og
efterhånden faldt de mere til ro. Men på broen skulle vi have mørke fremover, så
der måtte rigges en presenning til for at sikre udkiggen fra broen.
Kursen blev sat mod Hobart, hvorfra de fleste ekspeditionsmedlemmer fløj hjem
efter et års tjeneste på Dumont d'Urville.
Jeg telegraferede til direktøren for den Zoologiske Have i Ålborg, at vi ville ankomme en onsdag morgen til Hobart. Han satte sig omgående i sving, og det
blev aftalt, at pingvinerne skulle flyves hjem via Melbourne-Mauritius-SydafrikaDanmark den følgende lørdag.
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Radio og TV var på kajen og rapporterede og filmede den usædvanlige last
De lokale sundhedsmyndigheder (Port Health Control) var usædvanlig flinke og
tilbød mig at lade pingvinerne komme i land i Cold Stores indtil afrejsen om lørdagen.
Selvom temperaturen var 18-20 graders varme, foretrak jeg alligevel at beholde
dem om bord, dels skulle de fodres, og så havde jeg kontrol med dem. Endelig
havde de også vænnet sig til den forhøjede temperatur.
Pingvinerne var sådan en sensation, at man nøjedes ikke med at vise dem i den
lokale Tv-avis, de blev vist i hele Australien, og omtalen strakte sig også til de
landsdækkende aviser.
Også en emsig regeringsembedsmand fra Federal Health Inspection så reportagen. Han fandt ud af, at pingvinerne kunne være inficerede!
Næste dag lå der et telegram på mit bord: Pingvinerne måtte gerne flyves ud af
Australien, men de måtte ikke betræde australsk jord. Port Health Control viste
sig ikke mere. Han havde fået kolde fødder.
Det nåede også ud til pressen, journalisterne var rasende, og læserbreve strømmede ind. Alt til fordel for mine pingviner, men Canberra var ubøjelig.
Man foreholdt embedsmanden, at der på sydsiden af Port Philip Bay ved Melbourne hver aften på klokkeslæt går flere tusinde små "fairypenguins" i land, hvilket er en stor turistattraktion. Blev det undersøgt, om de var inficerede?
Gik jeg på gaden, blev jeg antastet af journalister for en udtalelse. Men-men....
MAGGA DAN var chartret af den franske ekspedition, så jeg havde ikke noget
forhold til den australske regering, men søsterskibet THALA DAN var chartret af
det australske ministerium, så jeg måtte holde en lav profil.
Den danske konsul i Hobart var en god bekendt og tilbød at forsøge at hjælpe
mig ved at presse på gennem diplomatiske kanaler i Canberra. Men nu var det
efterhånden blevet fredag. De var alle sammen taget til stranden. Der var ingen
på kontorerne før mandag morgen.
Det var en varm kartoffel.
Rederiet i Hammerensgade læste også aviser, og Ritzau meddelte, at et antal
pingviner var strandet på et dansk skib i Hobart. Man kontaktede zoodirektøren,
for at få en forklaring.
Jeg stod med en masse bure, som jeg havde fået lavet af en god ven i land. Flyet
holdt klar til start lørdag morgen. Vi skulle sejle lørdag middag. Mit humør var helt
nede i kulkælderen.
Der var ingen anden mulighed end at medtage pingvinerne. Efter nærmere overvejelse, besluttede jeg at satse på de 14 kejserpingviner og jeg ville slippe de
små adelies løs, så kunne de selv svømme hjem.
Amerikanerne på sydpolen havde tidligere indfanget og mærket et antal og fløjet
dem over kalotten og sluppet dem løs på den anden side. I løbet af utrolig kort tid
blev de observeret på det samme sted, hvor de blev indfanget. Jeg nærede ingen
tvivl om, at de nok skulle finde hjem igen.
Men den emsige embedsmand var ikke taget på weekend. I et nyt telegram
meddelte han mig, at jeg ved ankomsten til Hobart havde 38 pingviner om bord,
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og at myndighederne ville kontrollere antallet dead or alive, når skibet en uge
senere anløb Freemantle.
Jeg håbede på, at miraklernes tid endnu ikke var forbi, men trods alle anstrengelser lykkedes det ikke at få tilladelse til at landsætte pingvinerne i Australien. Dybt
ulykkelig fik jeg én, der var vant til at slagte høns, til at vride halsen over på de 24
små adéliepingviner, og de blev anbragt i fryserummet.
Min gode ven, konsulen i Hobart, der var grosserer i haveartikler, forsynede mig
med 4 forskellige typer plænevandere. En af dem kaldtes for en "wateratomizer"
og forstøvede vandet fuldstændigt. Den anbragte jeg på et bræt, ca. 1,25 meter
over dækket. Samtidig spændte jeg et solsejl henover.
Ved hjælp af et termometer konstaterede jeg, at temperaturfaldet lå i størrelsesordenen 10 grader - ikke helt ringe. I Freemantle, hvor vi havde 2 dages ophold,
gentog hele halløjet sig med TV, radio og aviser. Sympatien var helt på min side,
og man skældte ud på governmentet. Selv kunne jeg intet sige og vovede mig
endog ikke i land.
Til alt held havde vi blandt ekspeditionsdeltagerne en biolog, der kunne assistere
og råde mig. Man havde tidligere forsøgt at tage pingviner til den nordlige halvkugle, men det slår næsten altid fejl på grund af sygdomme.
Den sygdom, der hyppigst angriber disse transporter, er en svampesygdom,
Aspergilose, der angriber dyrenes luftveje. Både biologen og skibet havde et forråd af antibiotika, som ikke kunne kurere sygdommen, men kun kunne holde den
nede. Vi puttede tabletterne i fiskefrikadellerne. Desuden penslede vi dem i halsen med et blåt stof "Collobleu". Tilsyneladende trivedes de nogenlunde, men
næbbet blev misfarvet, når de blev angrebet af sygdommen.
Vi havde ikke besvær med at fodre dem, de fandt sig villigt i det, og vendte efterhånden op og ned på begreberne. Når vi kom med de 2 gule plasticspande, flokkedes de ved lugekarmen, og nu måtte vi tage én af gangen og fodre på lugen,
medens resten stod på dækket, og man kunne næsten høre dem sige: "Nu er det
min tur".
Vi fik et virkeligt nært forhold til dem, og det var fantastisk, hvor individuelle de
var hver især. Den sjoveste var den, der ikke ville spise, førend den havde bedt
bordbøn. Den stak hovedet ned på maven, kom med en hel "sang" – og så først
var den klar til at spise. Når den havde spist, gentog hele ceremonien sig - det
slog aldrig fejl.
Fra Freemantle gik turen videre til Cocos Islands - en lille øgruppe mellem Singapore og Australien. Der var anlagt en startbane under 2. verdenskrig, idet flyene ikke kunne flyve nonstop Australien-Singapore.
Cocos Islands ejes af en privat skotsk familie, Ross-Cluney, der på patriarkalsk
måde regerer øerne. Alle indbyggerne er beskæftigede med øens eneste industri, fremstilling af copra-tørrede kokosnødskaller. Alle udgifter til tøj, mad, skolegang, lægehjælp osv. afholdes af ejeren. Alle kan frit forlade øerne, men de kan
ikke komme tilbage!
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Det er slet ikke så ringe at have sit eget ø paradis i Stillehavet.

Hver aften kl. 23 stopper elektricitetsværket - så mener ejeren, at det er sengetid!
Vi satte en redningsbåd i vandet, og ekspeditionen og en del af besætningen
sejlede ind i lagunen og besøgte det lille samfund.
Da ankeret lå på en smal hylde, turde jeg ikke fjerne mig længere væk, end jeg
kunne være tilbage på 10 minutter, så jeg tog ind til en nærliggende ø, som ejeren havde lejet ud til et engelsk kabelselskab, der drev en forstærkerstation. Der
var en udmærket strand, hvor vi kunne bade.
Jeg fik meddelelse om, at governmentet nu tillod, at jeg landsatte pingvinerne der
for viderebefordring med fly, idet øerne havde en anden status, selv om de var
under Commonwealth.
Men nu ville jeg ikke af med dem. Vi havde opnået et godt forhold til dem, de var
ikke raske, men tilsyneladende var sygdommen under kontrol, og dyrene trivedes
rimeligt. Appetitten fejlede i alt fald ingenting.
I Colombo gjorde vi to dages ophold, medens ekspeditionen strakte benene. Vi
bunkrede i Aden. Begge steder modtog jeg luftpostpakker fra Danmark med antibiotika. Fiskebeholdningen måtte jeg supplere op.
Midt i det hele nægtede matroserne at spise barracuda til middag - de spiste ikke
pingvin mad. Jeg måtte erindre dem om, at barracuda også havde stået på kostplanen, førend pingvinerne kom ombord.
På Sydpolen er luftfugtigheden usædvanlig lav, så lav at vore luftveje ofte bliver
irriteret deraf, og jeg måtte altid smøre næsebor, ører og læber under længere
ophold dernede. Det var den høje fugtighedsprocent i troperne, der angreb ping127

vinernes luftveje. De kunne stå i skygge i sidegangen eller gå ud på det solsejlsoverdækkede fordæk og køle sig af under wateratomizeren. Det sænkede temperaturen fra 30 til 20 grader, men øgede til gengæld luftfugtigheden. Det var som
at vælge mellem pest og kolera. Én af pingvinerne døde under transporten. Turen gik videre gennem Rødehavet, Suez og Middelhavet. Efter Suez faldt temperaturen betragteligt, og det passede pingvinerne godt.
I Le Havre sagde vi farvel og på gensyn til ekspeditionen.
Omgivelserne var ikke altid venlige. Jeg lugtede altid af fisk, og selv om jeg skiftede tøj på dækket, vaskede mig grundigt og brugte Eau de Cologne, kunne jeg
ikke komme af med lugten. I Ålborg blev der arrangeret stor modtagelse med
Borgmester Thorvald Christensen og Ålborg Værfts orkester i spidsen, da vi afleverede de 13 pingviner til Ålborgs Zoologiske Have. I 104 dage havde de været i
min varetægt.

De 13 kejserpingviner blev modtaget i Aalborg med hornmusik.

Selv på højeste sted i Hammerensgade klappede man i de små hænder, da det
var gået godt.
God publicity er ikke at foragte, når det er gratis!
I Aalborgs aviser fik kejserpingvinerne god omtale. De blev straks lukket inde i et
ledigt hus, og ingen fik lov til at se fuglene, før den officielle modtagelse havde
fundet sted.
Dyrlæge Richard Stenild modtog pingvinerne og gav dem videre til borgmester
Thorv. Christensen, formanden for Zoos bestyrelse.
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Dyrlægen blev spurgt om deres navne og nævnte, at ikke alle var navngivet, da
han havde svært ved at skelne dem fra hinanden. Han kendte Søren, Rasmus,
Lys og Gokke, men Olsen kun omkring spisetid, da den før og efter måltidet lægger lufferne sammen over brystet og foretager et højtideligt buk.
De fleste klarer sig selv ved ædetruget og får 10-15 sild to gange om dagen. De
få, der skal mades, er nået så vidt, at de, når man løfter deres næb, lader underkæben hænge, så vi bare kan hælde sildene ned i skuffen. Der skal blot stå en
mand og styre pingvinerne bagfra, da de ellers falder bagover!
Året efter på vej mod Sydpolen modtog Vilhelm Pedersen et telegram fra Aalborg
Zoo: ”Gokke har lagt et æg!” Det gjorde den 2 år i træk, men æggene var ikke
befrugtede, så der blev ingen familieforøgelse.

Et lidt anderledes billede af den hvide sne.
Aftenlyset er årsagen til de violette farver..
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THALA DAN
1962-63
Kaptajn Hans A.J. Nielsen
Forsøg med krillfangst på turen til de antarktiske områder i sæsonen 62-63
Der har desværre ikke været så gode muligheder, som kunne ønskes for at forsøge krillfangst, idet vi på turen sydover havde meget dårligt vejr hele tiden, og
desuden havde temmelig vanskelige isforhold i år, hvad der gav anledning til, at
ekspeditionslederen ikke så gerne så, at vi ofrede for meget tid på fiskeriet, når vi
endelig var i åbent vand og havde gode vejrforhold.
Det første forsøg blev foretaget om eftermiddagen den 11.december ved afgangen fra Macquarie Island ca. 2 sømil øst for Buckles Bay i 5-700 favnes vanddybde.
Nettet blev først firet ud på fuld længde slæbewire, nettets dybde i vandet ca.
100-150 meter, og derefter blev der hevet ind på slæbewiren med korte mellemrum således, at hele vandlaget til overfladen blev gennemfisket. Forsøget gav
intet resultat.
Næste forsøg blev foretaget den 6.januar på pos. 66˚00 s 134˚05 ø i dagslys (lyst
hele døgnet) og på ca. 400 favnes vanddybde og ca. 8 sømil fra det antarktiske
kontinent (shelf-isen) og indenfor pakisbæltet, søvandets temperatur – 1 grad
celcius.
Resultat enkelte stykker ca. 1 centimeter lange krill af form og udseende lignende, hvad populært kaldes tanglopper i Danmark .
Den 1.marts på pos. 61˚24 s 141˚40 ø søvandets temperatur – 1 grad celcius
forsøgtes igen. Først fiskedes i en time fra kl. 2215-2315 (mørke) først med fuld
længde slæbewire ude, og derefter blev der gradvist hevet ind på slæbewiren, så
hele vandlaget til overfladen blev gennemfisket.
Resultat ca.½ pøs krill af størrelse 3 – 5 centimeters længde, fangsten findes i
pose nr.2, der indeholder 2.120 gram krill. Fra kl. 2330-2400 fiskedes igen, denne
gang kun i overfladen. Resultat blev ca. 2 pøse krill ,en prøve af dette findes i
pose nr xx der indeholder 2.250 gram krill.
Den 3.marts på pos.61˚50 s 144˚40 ø var der igen lejlighed til at prøve at fiske,
så fra kl 0400-0430 fiskedes i overfladen, søvandets temperatur -0,5 grader celcius. Resultatet ca. 1/4 pøs krill, længde ca 1 – 2 centimeter (tangloppelignende)
findes i pose nr. 5 der indeholder 1.220 gram.
Om aftenen den 3.marts på pos 59˚49 s 149˚35 ø, søvandets temperatur -0,5
grader celcius fiskedes igen fra kl. 2200 – 2230. Resultat ca. ¼ pøs krill (små),
findes i pose nr. 6, der indeholder 400 gram.
Den 5.marts fiskedes igen fra kl 2200 – 2245 ca. 2 sømil øst for Buckles Bay,
Macquarie Island i vanddybde på ca 6-800 favne, søvandets temperatur 0 grader
celcius, der blev fisket i overfladen. Ingen fangst

130

Det kunne se ud, som om de bedste muligheder for fangst findes i et bælte fra
pakisen og ca. 2-300 sømil nordover, og at der skal fiskes i de mørke timer.
De største vanskeligheder for et rationelt fiskeri vil uden tvivl være de dårlige vejrforhold i forbindelse med den svære dønning.
Da skibet jo altid arbejder i dønningen, kan det ikke undgås at der kommer pludselige ryk i slæbewiren.
De gange vi har fisket, har vi drevet med stoppet maskine, og det har endda været rigeligt med fart, idet både net og bøjle blev beskadiget flere gange, men dog
ikke mere, end at vi kunne reparere det igen.
Vi har desværre ikke fanget nok til, at vi kunne udføre de af Atlas ønskede forsøg
med at koge og pille den fangede krill. Vi kogte en mindre portion af den første
fangst, og dette blev pillet og spist. Det smagte udmærket, kun blev krillen ved
kogning hvid i modsætning til rejer, der jo bliver røde ved kogning.
Ejheller har vi fanget nok til at forsøge at aftage hovederne af krillen og samle og
veje hoveder og kroppe i poser hver for sig.
Hans A.J .Nielsen.

En ”vandrende albatros” følger THALA DAN’s forsøgsfiskeri.
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KISTA DAN
1963-64 Kaptajn: Leif A. Petersen
Georg Røn
Radiotelegrafist.
Igennem fem år gjorde jeg tjeneste ombord i ms HELGA DAN, der hovedsageligt
var beskæftiget i issejlads på Grønland, Finland og Canada. Når det ikke var tid
for disse farter i nord, var vi i fri fart eller timecharter for bl.a. KNSM i Holland. Det
var en rigtig god tid, men en dag fik jeg lyst til at prøve noget andet, og da ms
KISTA DAN i november 1963 manglede en telegrafist, søgte og fik jeg hyren.
Faktisk mønstrede jeg skibet på min 30års fødselsdag, den dag John F. Kennedy
blev myrdet.
Selvfølgelig kendte jeg som gammel elev fra Kogtved Søfartsskole udmærket
KISTA både af navn og fra billeder, men – da jeg så det lille skib fortøjet der ved
Kalvebod Brygge, blev jeg alligevel lidt overrasket.
Den så jo med sine 1400 t ikke meget større ud end en af vore store Esbjergtrawlere! Nå, men jeg kunne da forvisse mig om, at der var adskilligt flere VIKING
redningsflåder ombord, end man skulle tro nødvendigt. Og skibet havde vel en
glorværdig historie hidindtil, så helt så risikabelt var det nok ikke at ”smutte” en
tur til Sydpolarhavet med den.
KISTA skulle i charter for British Antarctic Survey (BAS) under Sir Vivian ”Bunny”
Fuchs og var bound for Southampton, hvorfra rejsen sydover begyndte. Her fik vi
ekspeditionsdeltagere og forsyninger ombord, hovedsageligt til rejsens endemål,
Halley Bay.
For mit eget vedkommende var det ganske praktisk, at BAS havde anmodet om,
at skibet blev ”Government Ship” under hele charteren. Det gjorde radioarbejdet
betydeligt lettere, eftersom jeg til enhver tid kunne betjene mig af de britiske
landstationer (afregnet i Sterling vel at mærke, hvilket var betydeligt billigere end
Guldfranc), og primært Portishead Radios kortbølge. Det gjaldt også Cape Town
Radio, da vi nåede ned på de breddegrader.
Sejladsen sydover i 1963 forløb uden problemer, og vi var begunstiget af magsvejr – efter Biscayen! Omkring Cap Verde mødte vi den stolte fuldrigger, skoleskibet Danmark, og det varmede at se Dannebrog på de kanter.
Ækvatordåben blev afholdt helt efter traditionerne med besøg af Klabautermanden aftenen før og dåb med alt, hvad dertil hører. FID’erne (ekspeditionsdeltagerne) og de yngste besætningsmedlemmer måtte igennem alle ritualerne, og
undertegnede fik nok at gøre med at udfylde dåbsattester. Skipper Leif Petersen
deltog i løjerne ved ganske enkelt at iklæde sig en rød plasticnæse, og det var
nok til at give festen et ekstra sjovt islæt. Sjovt var det også, at dommernes fine,
hvide parykker, (som de, der havde været over linien tidligere, meget kunstfærdigt havde fremstillet af en ende optrevlet sisaltov), i nattens løb pludseligt var
blevet irgrønne. Jeg har tilfældigvis for et års tid siden fået opklaret mysteriet. En
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af deltagerne, Lewis Juckes kontaktede mig i anden anledning og kunne dengang fortælle, at det var ham og et par kolleger, der var gerningsmændene.

I Grytviken på South Georgia fik vi SHACKLETON alongside.

Japanske hvalbøffer
Første anløb var Montevideo i Uruguay, hvor alle fik en mulighed for at ”gøre
søklar” for de næste mange måneder! Ved denne lejlighed fik jeg forresten bekræftet noget af min skolelærdom: Ved indsejlingen ligger vraget af det tyske
lommeslagskib ”Graf Spee”, så historien var altså rigtig nok.
Hovmester Bertram benyttede opholdet i ”Monte” til at storproviantere oksekød,
hvilket kunne erhverves rimeligt billigere her. Termometret rundede vistnok de 40
grader under dette ophold, så det var befriende at komme ud af La Plata floden
og få luft under vingerne.
Det gik raskt sydover, og snart begyndte det at vrimle med FID’er på broen. De
skiftedes til at holde ”bird watch”, hvilket betød, at de skulle observere fugle af
enhver art og føre journal herover.
En af dem var skotten Jock Thompson, en dieselmekaniker og egentlig militærmand, og han kunne ikke se det videnskabelige i dette projekt. Efter en af hans
vagter var der indført: ”1 Rhode Island Red” (som altså er en høne!) Han fik ikke
flere bird-watches! Lidt efter lidt begyndte vejret at ændre sig, og vi fik flere dage
med halvdårligt havvejr.
Næste anløb var Port Stanley på Falklandsøerne.
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Her må jeg lige indskyde, at BAS – British Antarctic Survey tidligere hed Falkland
Islands Dependecies Survey – FIDS, hvorfor alle deltagerne blev kaldt FID’er, en
betegnelse man stadig brugte, da jeg var med. Desværre har jeg ikke ført nogen
dagbog, så jeg støtter mig mest til hukommelsen. Enkelte optegnelser har jeg
dog, og deraf fremgår, at der havde været en del opstandelse i Stanley fornylig.
Det skyldtes, at et lille argentinsk fly landede på øens landingsbane, piloten
sprang ud og plantede det argentinske flag og forsvandt lige så hurtigt, som han
var kommet.
Dengang lå også coasteren A.E.S. af Svenborg i Stanley og lossede forsyninger
til øerne, og skipperen derfra kom en dag op på radiostationen med en hel del af
besætningens juleradiobreve, som han bad mig om at sende hjem via Lyngby
Radio. Det gjorde jeg med glæde.
I Stanley kom Sir Vivian ombord lige før afgang for at sejle med sydover, og det
betød lidt ekstra, men spændende radioarbejde, idet han dagligt sendte rapport
til London. Næsten hver gang var der ventetid på forbindelsen til Portishead Radio, og som regel fik jeg ham til at fortælle om sine ekspeditioner – især om den
Transantarktiske, hvor han krydsede
kontinentet og mødtes med Sir Edmund Hillary på den geografiske
sydpol.
Det var også ham, der lærte mig et
lille trick, når der skulle tages billeder af flere personer: Lad én af personerne holde to fingerspidser mod
hinanden og få de øvrige til at se
herpå! Og det virkede. Så stod ”ofrene” i det mindste ikke og så ud,
som om der var frispark – med
hænderne foldet foran sig.
Sir Vivian var et meget fint menneske – ærlig og reel, og med en udstråling, der gjorde, at man straks
var klar over, at her var en leder.
Han var jordnær og ligetil, men jeg
tror ikke, man skulle ”træde ham
over tæerne” eller komme alt for tæt
på. Han var en gudbenådet fortæller, og han havde nok at fortælle om.
Jeg er lidt stolt over, at jeg fik lejlighed til at arbejde lidt sammen med Her er jeg (th) sammen med maskinassistent Jes
ham på de to rejser.
ved mindesmærket for Sir Ernest Shackleton.
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Efter afsejling fra Falklands anløb vi blandt andet Signy Island i South Orkneyøerne. Her havde vi et møde med briternes eget skib JOHN BISCOE.
Derfra gik det til Grytviken på South Georgia, hvor vi til dels på grund af dårligt
vejr fik en uges ophold. Der blev tid til at udforske øen lidt og besøge den forladte
hvalfangerstation og Sir Ernest Shackletons grav. Man mærkede i høj grad historiens vingesus.
Et par dage efter ankom også et andet af briternes egne skibe, SHACKLETON.
En dag, da vejret var mildnet lidt, tog overstyrmanden høkeren og mig med i den
store motorbåd og sejlede rundt til Leith Harbour, hvor japanerne havde et hvalkogeri. Vi vendte tilbage med to store baljer hvalbøffer. Jeg skal sige, at hvalmørbrad smagte godt – dengang. Siden er det jo blevet politisk ukorrekt at spise
hvalkød!

SHACKLETON bakker væk fra KISTA . . . . . .

Ved verdens ende!
Endelig blev det tid for afgang Grytviken og afsked med en del af FID’erne og Sir
Vivian. Turen til Halley Bay var lidt besværlig med en del is, men trods sin beskedne størrelse og med en halv snes år på bagen klarede lille KISTA det udmærket. Det skyldtes jo ikke mindst en god skipper, omend vi ved en enkelt passage måtte have assistance af en amerikansk isbryder ATKA, der var i nærheden. Jeg opholdt mig i sagens natur mest på radiostationen, men kunne dog så
nogenlunde følge navigationen gennem isen. Den var noget anderledes end
nordpå!
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mens Sir Vivian og den russiske geolog Grikurov vinker farvel – og på gensyn!

Jeg havde mange besøg på stationen af ”King FID’en” (holdlederen) David ”Dai”
Wild. Vi havde en del papirarbejde fælles, ligesom han havde flere beskeder at
sende pr. radio. Således skulle jeg en dag have fat i Portishead Radio, men det
lykkedes ikke. I stedet kaldte jeg og fik for bindelse med Rogaland ved Stavanger. Da han hørte, at vores position var på 75˚34’ syd, udbrød han: ”Jamen, da
ligger du jo ved verdens ende!”– og det kunne han jo for så vidt have ret i.
Resten af opholdet ved Halley forløb planmæssigt; kun en gang måtte vi forlade
vores ”kajplads” på grund af vejret. Vi holdt gående i isfrit vand godt et døgn, før
vi kunne genoptage losning og udskiftning af personel. På mit kammer havde jeg
midterside fra Playboy –et farvefotografi af ”Miss May”, som FID’en Dick Stokes
havde truet med at stjæle, inden vi afsejlede. Det vogtede jeg lidt over, og ganske
kort før afsejling kastede jeg et blik ind på kammeret – hun sad stadig på skottet!
Men – da vi havde sluppet fortøjningen, halede Dick Stokes triumferende Miss
May frem fra polardragten nede på isen. Jaja, det var ham vel undt.
Rejsen nordover er ikke værd at berette stort om. Den foregik via Grytviken, Port
Stanley og Montevideo.
Resten forløb uden sindsoprivende begivenheder, måske lige bortset fra, at vi
holdt JULEAFTEN en gang i marts! Jo, hovmester Bertram kom i tanker om, at vi
da ikke kunne kalde det juleaften der under 75 grader syd i elendigt vejr, så han
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Farvel Halley Bay

havde rigget det helt store julebord til en lørdag tæt på Ækvator. Dog uden juletræ!
Efter tilbagelevering til JL var det atter tid for KISTA til et par ture til Grønland for
bl.a. Søværnets Bygningstjeneste til en Loran-station ved Frederiksdal. Så hed
det oplægning, hvorefter jeg var fire måneder med MANJA DAN i Nord-Østersø
fart. Da vi nærmede os november, var KISTA atter klar til en rejse for BAS – og
det samme var jeg. Dette togt, 1964-65 er meget nøje beskrevet af min gamle
shipmate, styrmand Leif Lassen, så for mig er der bare at fortælle, at vi det år var
tilbage og fortøjede KISTA i Aalborg den 2.april, hvorefter der blev gjort et par
rejser til Grønland.
Derefter blev skibet sat til salg – og jeg forlod rederiet… sådan da, for skønt jeg
skiftede til DFDS, var det dog stadig som en slags ”medlem af familien”.
.Det

blev til et par år på ruten Esbjerg-Harwich, og i engang i november 1965
ombord i ms ENGLAND fik jeg lidt af en kedelig oplevelse. I salonen lå der ved
hvert anløb af Parkeston Quay flere engelske aviser. Enkelte havnede på radiostationen, hvor overtelegrafist Krumbach havde slæbt dem op.
Her læste jeg i en af disse aviser en beretning fra BAS om en tragisk hændelse
ved Halley Bay:
Den 12. Oktober 1965 var tre hold fra Halley i deres Muskegs og med hundespand ved at færdiggøre geologiske undersøgelser i området Heimefrontfjella
omkring 40 miles fra basen. Da den ene af de tre Muskegs fik motorhavari, fort-
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satte de øvrige to hold i hver sin retning. Holdet med John Ross, John Wilson,
Jeremy Bailey og Dai Wild fortsatte mod Milorgknausene og Pyramid Rocks.
John Ross var med sit hundespand bagerste mand, da han pludselig opdagede,
at Muskeg’en med de tre øvrige var forsvundet fra isens overflade.
Den var styrtet ned i en meget dyb gletscherspalte, og det viste sig senere, at
hans tre kammerater var blevet dræbt, da førerhuset kilede sig fast i spalten.
Den tragiske hændelse og John Ross’ vanskelige tur tilbage til de øvrige er nøje
beskrevet i Sir Vivian Fuchs’ ”Of Ice And Men” på Internettet på adressen: British
Antarctic Monument Trust.
Det var trist at læse denne beretning om de tre unge mænd, som jeg havde lært
at kende i en kortvarig, men intens periode. Det fratog mig den gang enhver lyst
til nogensinde at gense Halley Bay.
Det var der heller ikke den store sandsynlighed for, da jeg i juni 1968 sluttede til
søs og blev ansat på Blåvand Radio, hvor jeg gjorde tjeneste, indtil stationen
lukkede i 1995. Derefter fik jeg en toårig omskoling til journalistisk arbejde på to
ugeaviser, og mit aktive arbejdsliv sluttede som 72årig i 2005.
Georg Røn.
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THALA DAN
1964-65 Kaptajn: Vilhelm M. Pedersen
Povl Kjeld Hansen
Messemand/Tjener.
Jeg gjorde to rejser med THALA DAN til Antarktis, og denne beretning er fra den
første 1964 – 1965.
Efter at have sejlet en tid i rederiet Ove Skou, fik jeg i 1962 hyre på BRITA DAN,
hvor vi blandt andet var i Canada på Sct.Lawrence Winter Service. Senere kom
jeg i MAGGA DAN og havde to rejser til Østgrønland.
Tidligere havde jeg både læst og hørt om Rederiet J.Lauritzens polarsejladser til
Antarktis, og i en bog af Mario Marret, ”Syv Mænd Hos Pingvinerne” læste jeg
om, hvordan stationen Dumont d’Urville opstod.

En tidligere fransk ekspedition skulle i 1951-52 oprette en base, Port Martin i Terre Adelié Land. Da denne base brændte, blev 7 mand sat i land ved det, der kom
til at hedde Dumont d’Urville, men den historie er allerede omtalt andetsteds. I
ovennævnte bog læste jeg blandt andet følgende: ”Vi sejlede med umådelige
store øer af is. Deres lodrette sider, der var furet af vandet, bar, øverst oppe, lange spidser af en grønlig farve, fremkommet i tidens løb ved solens varme. Det var
et imponerende skue”.

139

At læse dette, skærpede min interesse for selv at komme ned og opleve det. Og
da jeg på rejsen til Østgrønland fik tilbud om at tage med MAGGA på den næste
tur til Antarktis i november 1963, slog jeg til.
Men ak, jeg fik problemer med tænderne, og det kunne jeg ikke nå at få ordnet
inden da. I stedet fik jeg hyre på BELLA DAN og efter den på ANITA DAN.
Først i juli 1964 kunne jeg mønstre på THALA DAN. Vi fik en rejse til Østgrønland, hvor vi det år var første skib i både Scoresbysund og Daneborg. Det var i
øvrigt under hovmester Ruben Nielsen, der jo blev den, der foretog de fleste rejser til Antarktis – 21 i alt blev det til!
På hjemrejsen var vi tre messemænd, der fik tilbud om at komme med på den
forestående tur til Antarktis. Forinden blev THALA oplagt i Aalborg i omkring 6
uger, og i den tid blev vi sat til at klargøre passagerkamrene. Det var ikke det
store arbejde, og vi tog det da også som en slags ferie.
I oktober begyndte den øvrige besætning at komme ombord.
Flere af disse havde gjort turen året før, og de fleste havde også været med både
KISTA og MAGGA på rejser derned.
Kaptajnen på denne rejse var, som nævnt, Vilhelm Pedersen, som også havde
THALA året før, og hovmesteren var Otto Andersen.

Overisning er et flot syn, men bestemt ikke ufarligt.

Første havneanløb var Le Havre, hvor den franske ekspeditions udstyr og gods
skulle lastes. Der var en lille sjov episode i den anledning, for hovmesteren havde
indkøbt rød- og hvidvin til hele rejsen. Det ankom i trækasser med 12 flasker i
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hver, og da havnearbejderne fandt ud af, hvad vi lastede, ”ville de meget gerne
hjælpe til”.
Det var nu ikke lige det, hovmesteren havde tænkt sig, da de drak mere, end
godt var. Så det endte med, at det var kokken, bageren, koksmater og vi tre
messemænd, der måtte knokle med de godt 1.200 kasser og fordele dem i lasten.
Mit arbejde på denne første rejse var at passe officersmessen. Der var syv mand,
så det var et arbejde, der ikke var de store udfordringer i.
Det medførte også en del frihed, men jeg fik at vide, at jeg også skulle hjælpe til i
salonen, når vi i Hobart fik ekspeditionen ombord.
Turen over Atlanten og Stillehavet var lang, og blev ind imellem lidt kedelig, da
der ikke var særlig meget arbejde. Vi fik dog lov til at tjene en ekstra skilling ved
at renovere og omlakere træskotterne ved salonen og passagergangen.
Fra Panamakanalen til Hobart faldt tiden dog særdeles lang, men skibsklubben
havde arrangeret en lille konkurrence, nemlig ankomsttips til Hobart. Sagt i al
beskedenhed var det altså undertegnede, der løb af med sejren (10 kasser)! I
Hobart blev der festet, og meget kunne nås på kort tid. Det var en utrolig by, hvor
mange fra de røde skibe fik adskillige venner.
Officersmessen havde planlagt et party, og da det foregik efter arbejdstid, overtalte man mig til at servere den aften. Det foregik med løfte om ”meget lidt arbejde” for mig fra den aften, og til vi var tilbage i Aalborg. En ordning begge parter
forresten nød godt af!

På en aftentur op til indlandsisen kunne man også møde disse herlige pingviner.
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Vi sejlede fra Hobart og kom til den franske base Dumont d’Urville, og her oplevede jeg så at se det, jeg var blevet betaget af at læse om i bogen ”Syv Mænd
Hos Pingvinerne”. Det var et syn, jeg aldrig vil glemme, og når jeg en gang imellem ser film fra Antarktis, tænker jeg på den tid, da jeg oplevede det ”live”!
Jeg havde fået nogle vorter på den ene hånd. Derfor tog vi kontakt til basens to
læger og aftalte, at de skulle se på dette. Operationen blev sat til den 24. december sidst på dagen, og 2. styrmand Bent Skydt ville sejle mig ind til basen og senere hente mig, da jeg jo skulle servere julemiddagen i officersmessen.
Jeg kan ikke huske, hvor lang tid de to læger brugte på mig, men jeg kan huske,
at deres hænder var indsmurt i sort olie (!), hvilket senere kom til at gå ud over
min hånd.
Skydt kom tilbage for at hente mig ud til skibet, men inden da kom en franskmand
og spurgte, om han kunne komme med ud til THALA. Det fik han lov til, og undervejs ville han gerne prøve at styre motorbåden. Det gav Skydt ham lov til, men
hvad han ikke fik lov til, var at sejle båden op på et klippeskær. Der sad vi fast! Vi
prøvede at fyre nødraketter, men det hjalp ikke, for fra den anden motorbåd, som
slæbte pramme, vinkede man bare til os. Hvorfor fandt vi aldrig ud af, men nu var
det ved at være tid til, at jeg skulle klargøre julemaden om bord. Båden sad stadig godt fast, men så gik Skydt og franskmanden i vandet og fik den rykket fri.
Jeg tror ikke, at 2. styrmand senere lod en franskmand tage roret. Måske, men
absolut ikke på en juleaftensdag!

Unge sæler hviler ud på klipperne.
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Da der var gået et par dage, fik jeg mange smerter i den hånd, lægerne havde
skåret i. En af lægerne ombord så på den, og da var den blevet gul og grøn af
betændelse, og var jeg ikke handicappet i forvejen, så blev jeg det i hvert fald nu.
Der gik en lille måned, før den blev i orden igen, og det var kun lidt arbejde, jeg
kunne klare. Jeg kunne i hvert fald ikke vaske op.
Juleaften blev som sagt holdt ved den franske base, og vi fik nytår i søen. I starten af det nye år ankom vi til Melbourne. Derefter gik det atter sydpå, og denne
gang med den australske ekspedition. De skulle dog lige ind og hilse på ved Dumont d’Urville. Vi sejlede videre til Wilkes, en australsk base, som oprindelig var
oprettet af USA. Derfra gik vi til Davis basen, som skulle lukkes ned, og så tilbage
til Melbourne.
Vi nåede nok en rejse sydpå, og denne gang tilbage til Dumont d’Urville for at
hente returgods samt tage den gamle ekspedition med til Australien. Herfra rejste
de fleste hjem via Tahiti, mens vi havde 12 mand med hjem resten af rejsen. På
denne hjemrejse besøgte vi en lille øgruppe, Cocos Keelings Island, som under
2. Verdenskrig havde været flybase. Her mellemlandede de fly, som skulle til
Bangkok, da de ikke havde brændstof til hele turen.

Unge sæler ved Dumont d´Urville. De anså mig ikke som særlig farlig.

Fra disse øer fortsatte vores rejse via Sri Lanka, Aden og Le Havre til Aalborg,
hvor vi ankom den 5. maj, 1965.
Turen var slut, og en ny var planlagt. Bent Kraulner tjenerkollega og jeg havde
sagt ja til en rejse mere fra oktober. Han meldte fra, da han var blevet gift. Jeg
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tog med, og denne gang skulle jeg være i salonen, hvor passagerne var. Havde
jeg ikke haft meget at lave på min første tur, så fik jeg det til gengæld på denne.
Jeg havde på fornemmelsen, at denne gang gjaldt ”Murphys Lov”: Alt, hvad der
kunne gå galt, gik galt! Og det gjorde det, men jeg fortsatte dog i rederiet og sidste job var igen med THALA. I 1970 afmønstrede jeg for godt.

Paul-Emile Victor får en sludder med den australske leder.
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KISTA DAN
1964-65 Kaptajn: Leif A. Petersen
Leif Lassen
… var med på Kista Dan´s 2.rejse til Antarktis i 1954/55 som styrmandselev. I
1964/65 var han med Kista til den britiske base Halley Bay i Antarktis, men nu
som 2 styrmand. Dette er hans beretning i dagbogsform.
KISTA DAN blev overtaget af British Antarctic Survey – BAS – i Southampton
mandag den 30. november 1964. Formålet med charteret er, at skibet skal bringe
forsyninger og mandskab til de britiske besiddelser Port Stanley på Falklandsøerne, Signy Island i Syd Orkney Gruppen, Syd Georgia samt Halley Bay på
Coats Land i Weddell-havet.
Alle under Falkland Islands Dependencies – FID.
Efter at have indtaget forsyninger og
21 ekspeditionsmedlemmer afgik vi
fra Southampton den 4. december.
Kort før afgang blev der holdt en lille
afskedsceremoni om bord. Pressen
og fjernsynet var mødt op sammen
med Sir Vivian Fuchs for at ønske
god rejse. Undervejs lagde vi til i
Portsmouth for at indtage sprængstof til baserne, og satte derefter
kurs mod første bunkerhavn Montevideo.
Allerede i Biscayen gik vi ind i en
storm, som løsnede surringerne på
dækslasten, så kaptajnen til sidst
beordrede 5 ilt- og 5 gasflasker samt
to olietønder, der var sprunget læk,
kastet over bord.
Den 1. januar 1965 ankom vi til
Montevideo, men da det var national
helligdag, begyndte bunkringen først
næste dag. Denne uventede fridag
gav folk en chance for at komme i land og more sig.
Lørdag blev der bunkret olie, ferskvand og proviant, og yderligere syv ekspeditionsdeltagere kom om bord.
Det var en hel befrielse igen at komme til søs, for temperaturen havde hele dagen været over 30ºC, og endelig kunne vi nu sejle lidt vind ind i skibet. Kurs mod
Falklandsøerne. Søndag den 6. januar 1965: Gyroen faldt ud flere gange, så jeg
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til sidst slog over på håndstyring efter magnetkompas. Om eftermiddagen fik vi
en position, og det viste sig, at bestikket passede nogenlunde. Vi ankrede op
udenfor Port William, for så næste morgen at gå ind til Port Stanley. Her ankrede
vi op ½ sømil fra kysten, da vor dybgang er for stor til at gå ind.
Næste morgen gik M.V. JOHN BISCOE, et af BAS’s skibe, langs siden af os, og
en del af det gods til øerne ved Graham Land (Deception Island, Argentine Island, Adelaide Island, Stonington Island og Fossil Bluff) blev overført. Vi lossede
fra to luger, 4 mand og 1 styrmand i hvert gæng. Det var sjovt at se de engelske
officerer i deres pæne uniformer. De var ved at gå bagover af forbavselse, da de
så at 1. styrmand og jeg var i kedeldragter og arbejdede på lige fod med dæks
folkene.

MAGGA DAN losser sit gods på isen. Her var jeg også med.

De regner os nok som uciviliserede vikinger!
Losningen gik fint; det er vist en god dæks besætning, vi har med. Der var ikke
spor uvillighed eller surhed, selvom de sled i det.
Briterne (ekspeditionsdeltagerne) skaber sig fuldstændigt tosset, mere eller mindre berusede hver aften, men de skal jo have lov til at skeje ud. Nu begynder
alvoren snart for dem. Var i land en time om formiddagen for at købe film og frimærker, men var ikke heldig nogen af stederne.
Port Stanley har skam asfalterede gader med mange forretninger, og det påstås,
at der er 8 værtshuse til 1.500 indbyggere!
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Næste dag skiftede vi det meste af dækslasten ned i 2-lugen, men ellers modtog
vi last det meste af dagen. Rigtigt kedeligt vejr med meget kraftige vind- og regnbyger hele formiddagen. Om eftermiddagen tog vi JOHN BISCOE’s pram om
bord. Ved hjælp af den kan vi losse på Signy Island. Søndag den 10. januar 1965
kom vore sejlordre, og 0630 var ankeret let.
Kursen blev sat mod South Orkneys. Vi har haft en del Sheatbill flyvende omkring
eller siddende på skibet. Det er en nydelig hvid fugl, der ligner en due. På grund
af øjnenes udseende kaldes den ofte for sore-eyed pigeon. Næste dag måtte vi
dreje under for resten af dagen, da vinden var op til styrke 9 i de mange sludbyger. Nogle meget store wandering albatrosser har fulgt skibet, siden vinden friskede. Vi har endnu ikke observeret is. Det gjorde vi dagen efter, og farvandene
her nede fornægter sig ikke. Vi har haft storm og snebyger det meste af døgnet,
og har måttet gå med nedsat fart. Nu passerer vi isbjerge næsten hele tiden.
Det er meningen, vi under opholdet ved Signy Island skal ligge sammen med alle
de skibe, som englænderne opererer med i Sydishavet. Det er HMS PROTECTOR, RRS SHACKLETON og RRS JOHN BISCOE. Der har været noget alvorligt
løntrouble på baserne, hvor nogle af besætningerne har strejket. William Owen
Sloman, Sir Fuchs udsending i anledning af strejken, har vi haft med fra Montevideo, og han skal i morgen have et møde med guvernøren over Falkland Islands
Dependencies her på KISTA.

Hyggesnak under stævnen på KISTA. Bent Ovesen (tv) og Finn.
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Et foto fra min første rejse i 1955.

HMS PROTECTOR er et krigsskib med en besætning på 230 mand, men kun
endel af marinerne er om bord. Andre er blevet landsat som beredskabsstyrke i
Stanley, da der for nylig har været en episode fra argentinsk side, da Argentina
gør krav på alle besiddelser i øgruppen. I november sidste år var der landet et
argentinsk fly lige uden for Stanley. Piloten var sprunget ud af maskinen og havde plantet et argentinsk flag, hvorefter han skyndsomt var lettet igen. Dette i forbindelse med en argentinsk flådeaktivitet har fået briterne til at skærpe beredskabet.
Undervejs passerede vi Inaccessible Islands og en masse isfjelde. Vi ankrede op
i Borges Bay nordlige del ca. 800 m fra stationen.
Det er en storslået, men usandsynlig vild og barsk natur. Høje sneklædte bjerge
overalt, og man forbavses over det store dyreliv, der alligevel er her. Fugle som
skuaer, terner, albatrosser, petrels og pingviner, og på en kort tur i land så jeg
mindst 50 søelefanter ligger og gasse sig på kysten.
Basen er ikke noget særligt, men det er jo også begrænset, hvad 15 mand kræver.
RRS SHACKLETON lå agter fortøjet ganske tæt ved basen, da vi ankom, og kort
efter kom PROTECTOR med guvernøren om bord. Han kom over til KISTA og
holdt sit indtog i skipperens kammer. Sloman havde i går bedt kaptajnen om at
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låne det, så guvernøren kunne hilse på hver enkelt af briterne. I den tid gik skipperen hvileløst frem og tilbage, indtil guvernøren var færdig.
Den følgende nat havde jeg vagten fra 18 til 06 sammen med to vagtmænd.
Årsagen til så kraftig en vagt er, at vinden pludselig kan blæse op til storm, så vi
må gå til havs.
Så kom der et telegram om, at vi skulle skyde 5 søelefanter, som skal med til
Halley Bay til hundefoder.
Den 15. januar ankom JOHN BISCOE, og da vi havde tilendebragt losningen,
startede vi med at laste fra ham.
Om eftermiddagen havde KingFID’en (slang for lederen af FID-holdet) med et par
mand været i land og skudt 6 søelefanter og flænset indvoldene ud af dem. Det
er nogle store krabater, der kan veje helt op til 3 ton. Vi startede så kl. 1900 med
at hente dem. Jeg var inde i motorbåden med to mand, og vi havde besvær med
dem. Den første fik vi nogenlunde let bugseret ud til skibet, og efter at have prøvet forskellige måder at slænge den an, slog vi en wirestrop om og trak den om
bord med spillene. Da motorbåden tog vand over, skiftede vi til olietøj og gummistøvler, og så ind igen. Det var vores mening at tage to med ud, men nu var det
blevet lavvande, så vi havde et forfærdeligt besvær med at holde båden klar af
stenene. Flere gange gik vi på grund, og et par steder måtte vi ud i vandet for at
skubbe båden fri.
Til sidst fik vi et stykke tovværk i skruen, og gearet nægtede at tage ved, så vi
måtte opgive søelefanterne. Der var selvfølgelig kun én åre i båden, så vi brækkede et bundbræt op som åre. Så kunne vi ro ind til basen, der var nærmest. Her
gik vi op på radiostationen og forsøgte at kalde KISTA, men de svarede ikke. Så
kaldte vi SHACKLETON og bad dem sende en båd efter os.
Da de kom, fik vi besked fra KISTA, at vi blot skulle lade motorbåden ligge og
komme om bord. Da havde vi fået den fortøjet til SHACKLETONs båd, så vi tog
den på slæb.
På vejen ud skød de en del raketter op fra SHACKLETON. De holdt fest og var
blevet berusede. Skipperen havde været meget urolig for os, og da han så raketterne, troede han, det var rigtig galt. Vi blev straks sendt ind og få tørt tøj på. Dagen efter blev jeg purret af skipperen kl. 0715. De havde sat en redningsbåd i
vandet, og 1. styrmand og 3 mand var gået ind for at bjerge søelefanterne. Imidlertid havde de fået motorstop og drev rask til havs for vinden, alt medens de fire
mand forgæves forsøgte at ro den tunge båd op til skibet. En overgang var de
ved at drive mod et isbjerg, så de sled i årene som små hunde for at holde sig
klar. Skipperen morsede til dem, at vi havde observeret det passerede, og at vi
kom for at bjerge dem. Vi startede hovedmotoren og lettede anker, hvorefter vi
sejlede hen og samlede dem op.
Skipperen forsøgte at få SHACKLETON til at hente søelefanterne, men det ville
deres kaptajn ikke. Der er et vist spændingsforhold mellem os og de engelske
skibe. De forsøger at modarbejde os, da det er en torn i øjet på dem, at et dansk
skib sejler for dem. Da ”Turnbull” skipperen på SHACKLETON afslog at hjælpe,
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gik vi til søs, men så er han åbenbart blevet hed om ørerne. Vi blev kaldt tilbage,
og han tilbød at sejle dem ud til os i løbet af formiddagen. Vi fik de tre ud, der lå
ved kajen, men så friskede vinden op, og han meddelte over radioen, at de måtte
til søs. Efter en radiosamtale blev vor skipper og baselederen enige om at lade
de sidste to søelefanter ligge, og så stak vi til søs. Der var ikke mange isbjerge,
men det var tåget, og det er faktisk værre. Kurs mod South Georgia.
Tirsdag var der mange isbjerge rundt om Cape Disappointment og Cooper Island, så vi holdt 15 sømil klar af land. Det var mørkt, så vi gik med reduceret fart
indtil næste morgen, hvor vi strøg langs østkysten via Cumberland East Bay og
King Edward Cove til Grytviken. Vejret var strålende solskin og skyfrit, så mange
af FID’erne (betegnelse for ekspeditionsdeltagere fra FID-rejser) gik med bar
overkrop.
Grytviken er en lille hyggelig by med en snes hvide huse med rødt tag.

Også fra 1955.

Desuden findes der et stort hotel, hvad de så bruger det til!
På den anden side af bugten ligger Grytviken Hvalstation. Øen er under FID, men
har deres eget Dependency – South Sandwich Islands – småøerne er dog ikke er
beboet.
Jeg var en tur i land om eftermiddagen og så Shackletons kors, der står på en
hvid høj i udkanten af byen. Hvalfangerstationen er en tom spøgelsesby, og der
lå tre ubemandede argentinske hvalfangere, en flydedok og en norsk kirke. Se150

nere var jeg på kirkegården, hvor 30 mennesker lå begravet efter en tyfusepidemi
i 1912. Her er Ernest Shackleton også begravet.
Næste dag lastede vi 200 tønder benzin til Halley Bay og sejlede til Leith Harbour for bunkring.
Til tider kan man ikke lade være med at spekulere på, om Aalborg Værft indbyggede et lavtryk i stævnen på KISTA, før de søsatte skibet. Tænk, i dette farvand,
hvor man næsten udelukkende har vestlige vinde, får vi en halv østenstorm, når
vi styrer østpå. Ja, man må undres, vi har så at sige altid vinden forind.
Den østlige kuling varede hele natten, og da den lagde sig, blev det tåget, og
som rosinen i pølseenden havde vi isbjerge, bergy bits og growlers, så vi gik med
stærkt reduceret fart hele døgnet.
Lørdag: Barometeret falder stærkt og nåede sit laveste 728 mm om morgenen.
Søndag: Der blæser en storm fra SV styrke 9. Søerne er meget høje, og det er
umuligt at se growlers, så vi fandt et par isbjerge, hvorimellem der var isfrit. Senere på natten forsøgte vi at gå på kurs, men da havde vi nær brændt fingrene.

Rugende Adéliepingviner.

Søerne var blevet så store, at skibet slingrede så voldsomt, at vores 200 benzintønder og motorbåden var ved at gå over bord.
Skipperen bestemte, at vi skulle dreje under.
Mandag den 25. januar. Vi styrer mod 63° 27’ S, 22° 37’ Ø, hvor vi regner med at
finde isen. For en sikkerheds skyld prøvede vi styretøj og omstyring af maskinen
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af fra istønden, og det virkede fint. Sidst på eftermiddagen passerede vi et område, hvor vandet flere steder var brunfarvet af plankton.
Her observerede vi flere gange hvaler, der blåste, og en enkelt gang sprang en
stor seihval op og dykkede lodret ned. Den troede åbenbart, vi var en hvalfanger.

Nok et foto fra 1955. Det er Vilhelm Pedersen til venstre.

Dagen efter talte vi med REPUBLIC OF SOUTH AFRICA – R.S.A. – der var på
vej ud fra basen Norway, som Norge har overladt Sydafrika. De var hårdt trængt
af isen på 69° S, 0° V., så han ville søge mere vestpå for at komme ud.
Tillige snakkede vi med NELLA DAN, der lige var gået fra Davis, som australierne har lukket indtil videre på grund af pengemangel. De havde Phillip Law om
bord og skulle kortlægge Amery Ice Shelf. Derefter skulle de til Mawson. De havde haft dejligt vejr lige siden Melbourne, hvilket var heldigt, da de havde 3 helikoptere og en Beaver med om bord.
Vi passerede den sydlige polarcirkel på 10° 58’ V og har stadig slæbeloggen ude.
Det er lidt af en præstation ikke at have taget den ind siden Grytviken. Vi styrer
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fortsat syd og vil gå videre, til vi skimter landet omkring Cape Norwecia, for derefter at følge kysten til Halley Bay. Stadig ingen is, men utallige isbjerge.
Søndag den 31. januar gik vi gennem et 7 sømil bredt bælte af rådden vinteris.
Det havde ikke været nødvendigt at gå gennem det, men som skipperen sagde:
De har chartret et isskib, så lidt skal de have for pengene!
Kl. 1630 observerede vi basen fra istønden i pejling 140 afstand 13 sømil.
Klokken 1753 rørte stævnen fastisen ud for Halley Bay 75° 31’ S, 26° 36’ V.
Vi brød en pæn kant i isen, og gik langs og fortøjede med to isankre forude og ét
agter. Den første, der kom om bord, var baselederen Dudley Jehan.
Derefter kom en del af basemedlemmerne. Vilde mennesker at se på, flere med
håret ned over skuldrene og langt fuldskæg.
Vi begynder at losse på fastisen klokken 2100, og derefter går det i døgndrift med
to hold i perioder på skiftevis 6 timer. Englænderne kører med 5 weasels, som
hver trækker en slæde, der kan tage 5 fade olie eller 1½ netslæng kasser. Basen
ligger et par kilometer fra fastiskanten.
Det var rart at få søelefanterne væk. Det er godt to uger siden, de blev skudt, så
det var ikke ligefrem lagkage, de lugtede af. De er lette at losse, når vi skærer et
hul lige indenfor underkæbebenet og hugger en krog udefra gennem munden. Så
hænger de fint.
Onsdag den 3. februar. Ved midnat havde vi en blizzard (snestorm) af styrke 9
fra øst. Det føg så kraftigt, at vi knapt kunne se forskibet. Så brækkede isen rundt
om det forreste isanker, men sad stadig fast i flagen, så vi fik det fri med spillet og
opfiring i ryk. En times tid senere revnede isen om det andet anker forude, og da
det så ud til at ville slippe, startede vi maskinen og kappede wiren til det agterste
isanker, så det ikke kom ind i skruen. Derefter gik vi langsomt frem med stævnen
op i iskanten. Da klokken var 06 gik alt isen rundt om skibet, så alle mand kom ud
og bjergede bomme og gjorde søklar. Ved et held fik vi det andet forreste isanker
om bord, inden vi gik til søs og sejlede 20 sømil vest for shelfen.
For at gøre en lang historie kort: Der gik flere døgn, hvor vi overhovedet ikke
kunne komme til at losse og laste på grund af is og vejrlig. Vi prøvede at gå ind
flere gange, men måtte hver gang vende om.
Over radioen aftalte vi med basen, at de skulle gå ud og grave huller til vore
isankre, så ville vi gøre et nyt forsøg. Sammen med de 5 FIDs, der stadig var om
bord, gik jeg på isen og satte isankrene i hullerne, men så snart de begyndte at
hale ind fra skibet, sprang ankrene igen. Skipperen kørte så langsomt frem med
stævnen, og vi gik i gang med at finde noget hårdt is, så vi kunne bruge terser.
Der blev hugget to kanaler 2 m lange og 1 m dybe samt en smal rende tværs på
til wiren. Wirens øje blev lagt om tersen, og denne gang holdt det. Skibet blev
halet ind langs shelfen, og losningen kom i gang i et noget bedre tempo, da der
var kortere distancer for weaslerne.
Basen havde en propeldreven motorslæde af mærket Lansing, kaldet flyvemaskinen, og med den kom jeg op og se basen, der ligger under overfladen, idet
samtlige bygninger synker 4 fod om året. Det skyldes dels den faldende sne samt
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fygninger, der dækker bygningerne så hurtigt, at besætningen ikke kan nå at holde sneen væk. Den ældste bygning lå 12 m under overfladen. Den nyeste, der
var bygget året før, var halvt begravet. Resten af bygningerne kunne man kun
finde ved at se efter skorstens- og ventilationsrør.
Der var 30 mand fast på basen, og det nye hold er på 32 mand, for de flestes
vedkommende på en 2-årig kontrakt.
Basen flytter sig ca. 600 yards mod vest om året.
Lørdag var de 16 FID’er, vi skal have med hjem, kommet om bord, og den nye og
gamle ekspedition samt nogle af officererne fra KISTA samledes i salonen, hvor
der blev serveret punch og æbleskiver. Dudley sagde tak til kaptajn, officerer og
mandskab for godt arbejde og bad englænderne rejse sig for at give os et hurra.
Kaptajn Leif Petersen sagde tak for godt samarbejde og ønskede den nye ekspedition good luck. Han lovede de FID’er, vi skulle have med hjem, at vejret ville
blive godt, men mumlede som en kommentar: ”People say I am a great liar!” Det
vakte stor munterhed. Kl. 2100 afgik vi. For de ensomme mennesker i deres
grønne, røde og grå polartøj var det sidste skib for et år. For os var det begyndelsen på hjemrejsen. Hvilken forskel!
På vej til Grytviken sejlede vi ofte med reduceret fart for at undgå isbjerge, og
undervejs mødte vi svær pakis, som var i koncentrationer mellem 1 og 9 – hovedsagelig rådden vinteris, men også områder med nyis. Kursen var sat vest om
Sandwichøerne og ret til South Georgia og navigeret fra istønden.
Den store radar havde været brækket ned et par dage, men helt fantastisk skiftede jeg radiorør, og det første var det rigtige.
Mørket om natten tiltager. Den tunge skydækkede himmel gør det heller ikke
bedre. Det antarktiske efterår er begyndt, så på grund af mørket må vi gå med
reduceret fart. Tågebanker hele dagen.
Under tåge er det nødvendigt at slukke projektøren, da lyskeglen bliver slået
fuldstændigt tilbage og totalt blænder os på broen. Når vi har lys på, ser vi næsten intet.
Søndag den 14. februar. Vi ligger uden for og venter på dagslyset. Da det kom,
blev det også tåget, men vi gik ind og kom heldigt gennem indsejlingen til King
Edwards Cove, hvor det klarede op, og vi fortøjede i Grytviken.
Det var rart at få fast grund under fødderne, men det varede kort. Vi indtog den
smule last der var, blandt andet en motorcykel, personligt gods og post.
Desuden 6 passagerer vi skal have med, og allerede kl. 0905 afsejlede vi med tre
lange stød i fløjten og kippen med Dannebrog.
Mandag. Vi ligger underdrejet hele døgnet i nordlig vind styrke 8-9 og meget
svær sø, mere end 10 m høje.
Det blev et par dage med voldsomme rulninger og kaskader af vand over luger,
dæk og styrehus. Trættende i længden, når musklerne hele tiden skal arbejde i
takt med søerne.
Fredag den 19. februar ankrede ved Port Stanley. Det blev halvtåget, og nu ville
den lille radar ikke fungere. FIDerne var ganske forvandlede ved ankomsten. Det
sælstinkende tøj var byttet med jakkesæt. Selv den lille BBC-fotograf, af besæt154

ningen døbt Gravballemanden på grund af hans store urenlighed, så ud til at være blevet vasket.
Den store skuffelse var, at rederiet ikke havde sørget for posten var kommet til
Montevideo under DARWINs ophold der. Det var bittert.
5 passagerer gik i land i Port Stanley, men i stedet kom 3 nye. Lørdag var der
afskedsparty hos guvernøren i land. Alle ekspeditionsdeltagere samt skibets officerer var indbudt. Bagefter afsejlede vi med kurs mod Montevideo.

Over alt i Antarktis dukker der motiver op for en ivrig fotograf.

Skipperen har afsendt ETA Montevideo 25. 0600. Vi kunne godt komme ind om
aftenen, men skipperen mener, at ekspeditionen og besætningen skal have en
nat der. Absolut et godt synspunkt, synes jeg, for man kan jo ikke ligefrem sige,
at BAS. har været særlig large overfor ekspeditionen. Efter to års ophold på isen
for den ringe løn af 500 £ om året og med kun én skibsforbindelse, gav de dem et
to timers ophold i Grytviken og 20 timer i Port Stanley. Jeg tror, at kun en englænder vil acceptere det, at alt er bygget op på nationalitetsfølelse, og at man
ganske ser bort fra det menneskelige.
Torsdag 25. februar. Klokken 0545 hev vi ankeret op af La Plata flodens grumsede vand og styrede hen mod kanalen til Montevideo. Her tog vi lods om bord.
Klokken 0715 fortøjede vi ved kajen, og de fleste af folkene fik fri, så vi kun havde
et par mand tilbage. Det resulterede i, at blandt andet telegrafisten måtte køre
spillet agter, da man skulle forhale!. Snart efter kom den længe ventede post
hjemmefra. 6 passagerer gik i land, og i løbet af formiddagen tog vi olie og vand.
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I morgen tidlig får vi vask og proviant, og det er så meningen, vi skal afgå kort
efter. Hovmesteren var ret uheldig, idet han om aftenen opdagede, at hans tegnebog med mere end 1000 kr. i udenlandsk valuta og checks var blevet stjålet.
Han havde ikke fået døren trukket ordentlig til, da han gik i land. Afgang fredag,
med en mere end planlagt. Hovmesteren havde købt en grøn papegøje, som han
skal have med hjem til kone og dreng. På rejsen forsøgte folk forgæves at lære
den et par kraftige sømandsudtryk, men den lærte dem ikke.
Desværre havde vi inden afgangen et par udskejelser fra tre mand, der ikke kunne modstå Montevideos søde liv. Vagtmanden, der havde været i land hele dagen, var blevet lovlig træt, og kl. 0200 mente han, det var nok og lagde sig til at
sove.
Følgelig blev der ikke purret ud om morgenen. Desuden mødte to mand ikke til
tiden. Den ene så sent, at hans regnskab var gjort op og overgivet agenten.
Straffen blev hård. Skipperen opsagde tjenesteaftalen til fratrædelse i dansk
havn for vagtmanden og ham, der kom for sent. Den sidste, en elev, blev ommønstret fra letmatros til ungmand.
Turen hjem i NØ passaten var hård ved os, så vi blev lidt forsinket. Den 15. marts
fik vi telegrambesked fra rederiet om fra Southampton at gå til Aalborg for dokning, hvorefter vi er chartret ud til Fyr og Vagervæsnet for 3 grønlandsrejser.
To dage efter fik vi telegram fra Port Stanley, at det post, vi ikke havde fået i
Montevideo, var havnet på South Georgia!
På turen fik vi radiokontakt med BERTA DAN, der fortalte at skibet var blevet
solgt. Samtidigt hørte vi i Søfartspressen, at RAILA DAN var brændt i Nordsøen.
Rederiet skulle nu være nede på 28 skibe, og mindst 7 af disse skal sælges. Sikken en forandring fra jeg blev styrmand i 1959, hvor de havde 50 skibe.
Den 24. ankrede vi op, og næste morgen kom lodsen. Vi sejlede gennem den
vestlige del af Solent til Southampton og fortøjede 1050.
Der var mange pårørende mødt op på kajen og flere repræsentanter fra BAS.,
blandt andet Sir Vivian Fuchs og Bill Sloman. Samme eftermiddag afsejlet til
Danmark og vores familier efter en vel overstået rejse til Antarktis.
Leif Lassen.
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MAGGA DAN
1963-64 Kaptajn: Anders Jacobsen
Bent Skydt
2. styrmand
Chartret til at bringe folk og udstyr til Roi Baudouin
Lastede ekspeditionen i Antwerpen medio 1963, men ekspeditionsmedlemmerne
stod først på i Cape Town, hvor vi bunkrede.Så gik det sydover, og vi havde det
sædvanlige blæsevejr, hvor vi lå underdrejede et par døgn. Endelig nåede vi iskanten, fandt en rende, og skibet faldt til ro.
Basen lå omtrentlig på position 70o 25’ S, 24o 20 Ø. Selvom vi havde ført bestik
så godt som muligt, ville vi gerne have en position. Frem med sekstanten som så
ofte før, men i isen er der ingen kiming. Vi havde ingen kunstig horisont om bord,
så vi lavede vor egen ved hjælp af en dyb tallerken med vand og olie. Så skød vi
solen et par gange, og det viste sig, at vort bestik ikke var så ringe endda.
Vi knoklede gennem isen og nærmede os vort mål. Et par mil fra shelfen kunne vi
ikke komme nærmere, så langs en god lang ”kaj” fortøjede vi MAGGA. Havisen
var ca. 70 cm tyk.
De to store snetraktorer med hver fire larvefødder blev sat i land sammen med de
store slæder. Lederen af ekspeditionen drog af sted over havisen til en ”slope”,
der heldigvis gav adgang til toppen af shelfen. Den tidligere base var dækket af
sne (den var forladt et par år tidligere), og kun ventilationsskakten var synlig.
Ruten til den nye base blev afmærket, og så gik vi i gang.
Kejserpingvinerne stod tæt ved skibet, og hvis man ikke vidste bedre, stod de og
talte om det mærkelige, der hændte. De var lidt over én meter høje og vejede ca.
40 kg.
Efter aftale skulle vi kun laste slæderne, og ekspeditionen skulle selv foretage
transporten til basen og selv forestå bygningen. Som så ofte før og senere kunne
de ikke klare opgaven, så efter aftale med kaptajn Jakobsen blev det besætningens opgave at hjælpe til med transport og opbygning af stationen. Ofte var
halvdelen af besætningen borte fra MAGGA, og det gav et par spændende oplevelser, da skibet måtte stå til søs et godt døgn, da et isbjerg nærmere sig, og
stormen tog til. Det gik så hurtigt, at ikke alle var om bord. Vi var spændte på
situationen, da vi kom tilbage, men de havde klaret sig forbløffende godt. De var
kravlet ned i den gamle tildækkede base via ventilationsskakten og havde haft
det rigtig rart.
Så var vi endelig udlossede, og basen var bygget op.
Så kom kaptajn Jakobsen i tanke om, at han havde lovet universitetet i Gent at
tage en halv snes kejserpingviner med tilbage, døde naturligvis. Hvad de skulle
bruges til, vidste ingen.
(Den forklaring og hvordan fangsten forløb kan læses i ” KABYSBESTIK”.)
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Bent Skydt.

Is-øer ved Wilkes
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THALA DAN
Vilhelm Pedersen
Skibsfører
1964/65
MAGGA DAN var chartret for flere sæsoner til franskmændene, men rederiet
ønskede af praktiske årsager at bytte den ud med THALA DAN. Det havde
franskmændene intet imod, men stillede som betingelse, at de fik "deres" kaptajn
med. Det var jeg lidt beæret over og skiftede således til THALA DAN.
De følgende 3 sæsoner foretog vi flere rejser mellem Australien og Antarktis, idet
franskmændene re-chartrede skibet til Australierne. Vi hentede blot franskmændene i begyndelsen af marts og sejlede dem tilbage til Frankrig efter et år på stationen.
I sæsonen 64/65 havde jeg et uheld, der nemt kunne være endt katastrofalt.
Her ses resterne af den is der ramte THALA DAN den nat

Stævnen rammer ind i isshelfen, og 5-0 tons is lander på ankerspillet.

Omkring 1.marts, da det var ved at blive vinter, skulle vi hente franskmændene
hjem. På grund af is kunne vi ikke fortøje på den vanlige plads, så jeg valgte at
ankre mellem to øer i læ af den ca. 40 meter høje iceshelf. Jeg havde opmålt
stedet meget nøje og var bombesikker på, at det var en helt sikker plads, hvis jeg
brugte begge ankre med ca. 60 favne kæde på hver. Det blev tidligt mørkt og
vinden friskede, men jeg gik til køjs i forvisning om det forsvarlige heri.
Ud på natten blev jeg varskoet af vagthavende styrmand, at vi drev og lå med
agterenden næsten oppe i et grundstødt isbjerg. Jeg kom på broen i en fart. Ma-
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skinen, der var startklar, blev omgående startet. Jeg kunne konstatere, som
styrmanden havde berettet, at vi lå med agterenden næsten oppe i isbjerget. Jeg
besluttede at lette begge ankre og stikke til søs, men det var ingen ufarlig manøvre. Der var kun én vej ud, og det var bagbordover mellem isshelfen og en lille ø.
Det indebar, at jeg skulle sørge for at beholde vinden på styrbords side, og under
ingen omstændigheder måtte skibet gå igennem vindøjet, for der var ikke plads til
at manøvrere rundt. Det var bælgravende mørkt uden måne, så jeg fik telegrafisten til at betjene den store projektør, der sad på styrehustaget således, at jeg
kunne undgå at komme for tæt til isshelfen, medens to mand betjente ankerspillet.

Dumont d ´Urville set fra søsiden.

Pludselig gik pæren i projektøren, og pærer i den størrelse skifter man ikke bare
ud på få minutter. Desuden skulle den først afkøles. Radaren gav ikke noget fornuftigt billede på grund af megen småis omkring. Jeg kæmpede en hård kamp
med maskine og ror, for at vi ikke skulle få vinden ind på bagbordsside.
Pludselig hørte jeg et brag og blev klar over, at jeg var kommet for tæt på isshelfen. I dønningen "skovlede" stævnen ind i isshelfen, og 5-10 tons is væltede ned
over bakken og begravede ankerspillet. Jeg blev rædselsslagen og for hen til
mikrofonen for at kontakte de to mænd over højttaleren, men fik intet svar, idet
højttaleren var begravet i is. Den ene løb straks agterover og råbte op til mig, at
de var i live begge to, idet de havde set faren og var løbet agterover i sidste øjeblik. Jeg blev umådelig lettet, men jeg havde stadig et problem: Begge ankre var
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stadig ude, og ankerspillet lå begravet i is. Der var kun én ting at gøre: Fuld frem
på maskinen - bagbord ror og forsøge at knække begge ankerkæder. Manøvren
lykkedes, og vi kom ud i rum sø, hvor vi holdt gående for natten. Jeg var uendelig
lykkelig og sendte en tanke til ham, der havde holdt hånden over os i en så desperat situation. Godt nok havde jeg mistet 2 ankre plus en del kæde, men besætning og skib var frelst.
Næste dag løjede vinden noget af, og vi vurderede situationen. Vi havde tidligere
på rejsen knækket den ene flig på det ene anker og skiftet det ud med reserveankeret. Nu havde vi kun det beskadigede anker tilbage, som vi satte på den
resterende kæde. Men endnu en overraskelse ventede!
Det var ikke 6o favne kæde, vi havde mistet på hvert anker, men 90-100 favne.
Så gik sandheden op for os. Ankrene havde holdt, som jeg forventede, men ved
ankringen var bremsen ikke trukket ordentlig an, og kæderne var gradvis skranset på ankerspillet. Dvs., vi skulle blot have hevet ind på ankerspillet, og situationen havde været klaret uden tab af ankre og kæder. Men bakspejlet kunne jeg
ikke bruge til noget!
Da NELLA DAN tilfældigvis kom til Hobart på samme tid som os, fik vi deres reserveanker, der havde samme størrelse som vores. Desuden købte vi et par
længder ankerkæder hos en produkthandler i Hobart.
I sommeren 1965 blev jeg tilbudt stillingen som havariekspert i "Baltica", og jeg
var ikke sen til at slå til. Men forinden skulle rederiet spørges det gjorde man
dengang!. Rederiet gik med til det, forudsat jeg tog nok en rejse for franskmændene.
Som de øvrige år modtog jeg flere kasser filatelistisk post fra England, Tyskland,
USA mm, og det gav mig meget ekstraarbejde på rejsen. For min ulejlighed fik
jeg en masse frimærker, idet det var rygtedes i filatelistiske kredse, at jeg var
frimærkesamler.
Ved ankomsten til Le Havre fik jeg overrakt den franske orden: "Chevalier du
Mérite Maritime" af Paul-Émile Victor. Efter sigende er det overordentlig sjældent,
at denne orden gives til udlændinge.
Sidst i april 1966 ankom vi til Ålborg, og jeg mønstrede af for sidste gang efter 24
år til søs. Det blev i alt til 9 sæsoner på Antarktis, hvoraf 6 som kaptajn. Jeg var
ikke ked af at sejle, men de lange ture om vinteren var hårdt for familielivet, og et
tilbud som havariekspert i Baltica kan man ikke sige nej til. Det var med vemod,
jeg sagde farvel til J. Lauritzen, hvor jeg følte, at jeg altid var blevet godt behandlet. Jeg skulle senere erfare, at flere af mine efterfølgere gik ned med flaget efter
nogle sæsoner med den krævende sejlads.
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Kaptajn Vilhelm Pedersens hustru, Inge, fik sin egen sydpolar-dåbsattest.

THALA DAN losser ved iskanten på Dumont d`Urville.
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MAGGA DAN
1965-66 Kaptajn Hans A.J. Nielsen
Jørgen Dyhr-Nielsen
Styrmandselev
MAGGA DAN ankom til Cape Town fra Antwerpen den 1. januar 1966, hvor 37
ekspeditionsdeltagere fra Belgien og Holland blev samlet om bord. På rejsen
sydover blev der foretaget forskellige havundersøgelser ca. 2 timer efter mørkets
frembrud. Der blev fisket efter plankton og taget vandprøver fra forskellige dybder.
Den 4. januar blev projektøren i stævnen rigget til. Vi kunne regne med at træffe
på isbjerge, så vi gik for halv kraft efter mørkets frembrud. Første isbjerg observeret dagen efter på position 51o 29’ S, 22o 05’ Ø.
10. januar mødte vi isen, der blev tættere og tættere conc. 9-10, hvorfor kaptajn
Nielsen tog plads i istønden. Kl. 1825 stoppede vi for at pakke helikopteren ud og
gøre den flyveklar.
Dagen efter blev der skudt to sæler til hundene, og over middag havde vinden
lagt sig så meget, at rotorbladene kunne sættes på helikopteren. Kl. 1630 stoppede vi, og helikopteren blev sendt på isrekognoscering. Det viste sig, at ca. ½
sømil øst for var der en delvis åben rende. Det tog godt 2 timer at arbejde os
derover, men så gik det også let fremad.
13. januar arbejdede vi os ud i en åben rende, og lidt efter passerede vi mellem
to isbjerge, hvorefter Breid Bay lå foran os med åbent vand. Vi lagde til iskanten
uden at fortøje for at losse nogle tønder benzin til helikopteren.
Efter middag fortøjede vi og åbnede 3-lugen, og i løbet af eftermiddagen kom en
sno-cat fra basen med to slæder. Vi lossede nogle slæder, en Muskeg (ligner en
pick-up, men på larvefødder) og to små snetraktorer. Derefter fyldte vi slæderne
op med proviant og bagage, og sno-cat’en og Muskeg’en kørte af sted til basen.
Dagen efter begyndte vi at losse det lille fly, en Cessna. Vi tog den direkte med 2bommen og fik den forsigtigt sat ind på isen. Ekspeditionsfolkene gik straks i
gang med at pakke den ud, men næppe var flyet kommet ud af kassen, før isen,
på grund af den stærke blæst, begyndte at revne. Hurtigt blev flyet anbragt i sikkerhed langt inde på isen, og kassen, den havde været i, blev sat op på 1-lugen.
Derefter bjærgede vi fortøjningerne og begyndte at arbejde de løse isflager væk.
Over middag lå vi atter ved iskanten uden at fortøje. Vi riggede klapløbere på 2bommene for at tage det store fly, en Otter, i land. Det gik fint med at få den ind
på isen, men knap havde vi fået den landet, før isen revnede 50 m inde parallelt
med iskanten. Der blev travlhed med at få den pakket ud og trukket i sikkerhed
over den 10 cm brede revne. Derefter tog vi den tomme kasse om bord.
16. januar. Natten igennem har vi ligget stoppet et stykke uden for bugten, men
0600 sejlede vi ind for at fortøje, og denne gang lykkedes det. Lige over middag
revnede isen imidlertid, så vi bjergede fortøjningerne for en stund. Næppe var vi
imidlertid kommet ind i isen igen, før et stort stykke is faldt af iskanten, som dan163

ner bugtens sider. Det var vældig flot at se, men knap så flot, at isen revnede
rundt om os på grund af dønningerne, som rejste sig i bugten. Vi måtte atter kravle om bord, men ved 19-tiden var vi fortøjet, og begyndte at losse benzintromler
fra 1-lastens dækslast. Ved midnat var dækket tomt, hvorefter vi sejlede ud af
bugten.
31. januar gjorde vi klar til at tage ”Otteren” om bord. Vi fjernede bomstøtten mellem toeren og treeren og stillede kassen langskibs. Flyet landede på isen i Glacier Bay, hvorefter den blev trukket ud til iskanten. Her blev det afmonteret, og vi
tog det om bord.
Dagen efter var det rigtig dårligt vejr. Det sneede og blæste kraftigt, så det var
ikke vejr at laste i. Først på eftermiddagen kunne vi sejle ind i bunden af Leopold
Bay og fortøje. Vi fik lastet det sidste returgods samt 37 kejser og 18 adeliepingviner.
Om eftermiddagen næste dag kom en sno-cat med en slæde, hvorpå der lå en
levende Weddell-sæl. Begge dele blev sat ned på etterens mellemdæk, hvor
pingvinerne ligeledes var anbragt. 3. februar sejlede vi om aftenen ind i Leopold
Bay for at sætte de sidste passagerer i land. Samtidigt fik vi en hund og fire hvalpe om bord, inden vi kl. 21 sagde farvel og sejlede ud af Leopold Bay.Vi rullede
voldsomt i den svære sø næsten hele vejen til Cape Town i vindstyrke 8 fra VSV.
Rejsen har for mit vedkommende været en oplevelse uden lige!

En koloni af adéliepingviner.
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THALA DAN
1966-67 kaptajn Wenzel Gommesen
Rapport til rederiet over sejladsen for EXPO (forkortelse for den franske ekspedition) og ANARE:
THALA DAN ankom til Le Havre den 11. oktober og blev overtaget af EXPO
samme dag. Lastningen kom dog først i gang dagen efter, og skibet var færdiglastet den 14. oktober med i alt ca. 530 tons, bestående af fundamenter, sten og
sand, inventar til stationen, raketmateriel m.m., desuden 192 kubikmeter arctic
gasoil i bulk.
THALA DAN afsejlede fra Le Havre samme dag til Hobart via Panama medbringende en EXPO-passager, som undervejs skulle foretage målinger af radioaktiviteten.
Raketaffyringsrampen, emballeret og afsprodset i en stor kasse anbragt på 2lugen, rev sig løs under de dårlige vejrforhold 16-18 oktober. EXPO blev per telegram underrettet om det skete, idet vi samtidigt åbnede for kassen og foretog ny
afsprodsning. Der var tilsyneladende ikke sket nogen skade på rampen.
Den 4. november ankrede vi på Balboa yderred for maskinreparation, og sejladsen fortsattes mod Hobart. Sejladsen over Pacifik var en ”damesejlads” – meget
fine vejrforhold.

I 1966 opsendte man den første raket fra Dumont d´Urville.
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THALA DAN ankom til Hobart 4. december og var fortøjet kl. 0930 – en søndag –
hvor der ikke blev arbejdet, så dagen blev nydt af alle ombordværende.
Vi blev modtaget af ekspeditionslederen P-E. Victor. Efter indtagelse af bunkers
og frisk proviant samt last afsejlede skibet mod Dumont d’Urville den 6. december medbringende i alt 48 EXPO-passagerer. Første isbjerg observeret 12. december på pos. 62o 10’ S, 141o 15 Ø. Dagen efter gik vi ind i pakisen.
Isbæltet var ca. 40 sømil bredt, conc. 2-3, og strakte sig helt ind til stationen.
Den 13. december ankrede vi tæt vest for Île des Petrels, hvor der var isfrit bortset fra et mindre grundstødt isbjerg.
Natten mellem 13. og 14. december satte pakisen ind, og det blev nødvendigt at
lette og holde gående. Senere ankrede vi nord for Île de Lion, hvor der til dels var
isfrit. Pontonen blev sat i vandet, og vi begyndte at losse helikopterfuel.
Isen spredtes i løbet af dagen, og kl. 1500 begyndte vi at forhale ind til fortøjningspladsen, idet vi forinden – ved hjælp af bøjer – havde afmærket en sejlrende, hvor vi med sikkerhed vidste, at skibet kunne flyde. Vi kom ind og var fortøjet
kl. 1900, ligeså blev ”isspærringen” spændt over. De store containere med raketmateriellet blev landsat i god behold.
Juleaften blev fejret efter de sædvanlige traditioner, idet jeg om eftermiddagen
sammen med P-E. Victor aflagde besøg på stationen og uddelte rederiets gaver,
og om aftenen, da de ombordværende EXPO-passagerer var forsamlet i salonen,
uddelte jeg deres julegaver. De vakte lykke, ligesom restaurationen også havde
gjort deres til, at aftenen skulle blive festlig, både med hensyn til mad og pyntning. Den 25. lastedes returgods, men afgangen blev udsat til 26., da man ikke
var klar til at indkvartere passagererne, og der var også problemer med vandforsyningen. Under dette ophold leverede vi ca. 5 tons ferskvand til stationen.
Vi lettede og afsejlede mod Melbourne med P-E. Victor som eneste passager. To
motorbåde blev efterladt til ekspeditionens brug.
Ankom til Melbourne den 3. januar 1967 – to dage forsinket på grund af hård
modvind.
THALA DAN blev overtaget af ANARE den 4. januar og lastningen kom straks i
gang. Skibet var færdiglastet 6. januar med ca. 1.100 tons, deraf 127 tons ga olie
i bulk og 150 tons dieselolie som ballast og reservedunker. Lasten bestod af proviant og stores til Wilkes samt bygningsmateriel til Repstat.
Afsejlede den 6. januar efter den sædvanlige store afskedstagen, hvor Dr. Law
holdt afskedstalen. Om bord er 30 ANARE og 12 EXPO passagerer. Sejladsen
sydover foregik nogenlunde uhindret. Skibet rullede en del, men det var da til at
udholde.
15. januar ankrede vi vest for Île des Petrels, EXPO-passagerne blev sat i land,
og stationen modtog ca. 2 tons ferskvand, der blev fyldt på tønder og fløjet i land
med helikopter.
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THALA DAN ved Repstat 1965.

Samme dag afsejlet mod Wilkes, hvor vi ankom til iskanten nord for Wilkes den
18. om aftenen, hvor vi på grund af snetykning og østlig blæst måtte holde gående i åbent vand. Vi var flere gange dagligt i kontakt med NELLA DAN, der lå fast i
pakisen. Det var ikke lyse udsigter, vi modtog om isforholdene.
Efter forsøg den 20. og 21. gik vi den 22. januar atter ind i pakisen på pos. 65o
26’ S, 110o 48’ Ø. Svær brudt vinteris conc. 9-10, men der var god slæk i isen og
rolige vindforhold. Sidst på eftermiddagen satte isen atter sammen, og vi måtte
stoppe. Næste morgen slækkede isen, og vi fortsatte i conc. 7-10 og gik godt
frem i sydlig retning. Jeg var godt klar over, at vor position var meget uheldig, da
vi bevægede os ned over Petersen’s banke på den østlige side af de grundstødte
isbjerge. Man har tidligere forsøgt og med held nået til Wilkes fra denne position,
så der var jo en chance for, at det måske kunne lykkes for os. Vi havde en meget
kraftig vandhimmel i sydvestlig retning, og vi kunne senere regne ud, at der højst
havde været 8 sm til landvandet. Den 24. januar måtte vi opgive at komme videre, da vi mødte meget svær, ubrudt vinteris, og samtidigt satte isen nord for os
igen sammen.
26. januar lå vi stoppet i pakisen i et område med store svære isflager. Vi var til
stadighed i telefonkontakt med NELLA DAN, og jeg drøftede situationen med
direktør Styles og kaptajn Petersen. Som bekendt resulterede det i, at direktøren
anmodede om isbryderassistance fra McMurdo, hvor GLACIER og EASTWIND
befandt sig.
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Der blev lovet assistance fra EASTWIND, der kunne være fremme den 4. februar. NELLA DAN nåede at komme fri, forinden isbryderen nåede os natten mellem
3. og 4. februar. Fra EASTWIND blev der fløjet isrecco helt ind til Wilkes, og isbryderens kaptajn Benkert så ret optimistisk på situationen og talte om ”Softice”
og ”Pancake ice” og mente, at det nok skulle lykkes at få begge skibe igennem.
Da THALA DAN lå nærmest landvandet, forsøgte EASTWIND i første omgang at
få NELLA DAN frem til vor position, hvorefter alle tre skulle fortsætte i konvoj til
Wilkes.
Den 4. februar måtte EASTWIND opgive at få NELLA DAN igennem, hvorfor isbryderen fortsatte til vor position og var fremme kl. 2025. Vi sejlede jævnt fremad
til kl. 2315, hvor vi stoppede for natten. Næste morgen gik det kun langsomt
fremad – til tider måtte THALA DAN ligge stoppet og vente, medens EASTWIND
brød en rende.
Den 6. februar var vi igennem, hvorefter EASTWIND returnerede til NELLA DAN,
som man dog opgav at få igennem til Wilkes. Kaptajn Benkert returnerede med
bemærkningen: ”We better stay here to be sure you come out again!”
Alt materiel og forsyninger blev losset, medens materiellet til Repstat, bortset fra
2 olietanke, forblev om bord.
Under opholdet ved Wilkes afholdt jeg et
frokostparty den 9. februar for capt. Benkert
og 4 andre officerer fra EASTWIND. Ligeså
deltog ekspeditionsleder McMahon og hans
næstkommanderende. Det blev et vellykket
og fornøjeligt party, og vi modtog en platte
med inskription.
Den er nu ophængt i salonen.10. februar
afsejlede THALA DAN medbringende 32
ANARE-passagerer, og vi ankom til Dumont
d’Urville den 14. februar. Lastning af containers med raketmateriellet blev straks påbegyndt. De 2 motorbåde blev taget med, medens ANAREs olieslange blev landsat, så
den kunne være klar, når vi kom tilbage.
Vi afsejlede den 16. med 32 ANARE og 19
EXPO - passagerer og ankom til Melbourne
den 22. februar.
Efter lastning af stores, vin og kød, i alt 10 tons, 190 kubikmeter gasolie i bulk
samt bunkers, afsejlede vi den 24. februar. Vi efterlod 4 besætningsmedlemmer
for at være i stand til at tage de resterende 55 EXPO-passagerer ud fra Dumont
d’Urville – et led i nødplanen. THALA DAN ankom til Île des Petrels 4. marts og
ankrede op vest for øen. Vejrforholdene var ikke de bedste, men losning og lastning kom straks i gang. Olieslangen var lagt klar, og manglede kun at blive tilsluttet om bord. På grund af den friske vind, svajede skibet meget, så jeg besluttede
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at sætte stævnen mod en snefane, der strakte sig nedover vestsiden af øen. Allerede under første besøg havde maskinchefen og jeg undersøgt forholdene med
denne operation for øje. Kl. 2015 satte vi stævnen imod, idet vi samtidigt stak ud
på begge ankre. Olieledningen blev tilsluttet om bord, og den 5. februar havde
stationen modtaget 190 kubikmeter gasolie. Der opstod et problem ved pumpningen, idet man fra skibet ikke kunne levere det nødvendige tryk, uden at overbelaste pumpen. Man løste denne gang problemet ved, at man i land koblede en
pumpe ind på olieledningen, således at den ved sugning kunne lette trykket.
På grund af vind og dønning var det ikke muligt at holde skibet stødt an mod snefanen, så der opstod skade på skanseklædningen. Den 6. marts lettede vi mod
Hobart, hvortil vi ankom den 12. marts.
Sejladsen med den formindskede besætning forløb udmærket. Servering i salonen, opvask m.m. blev foretaget på skift af EXPO-medlemmerne. Det er sjældent, man ser, at flere retter mad bliver spist af samme tallerken, men det var
tilfældet, og ingen gjorde vrøvl. At det så på de fleste af kamrene lignede en ”svinesti”, er jo ikke noget nyt indenfor ekspeditionssejlads.
THALA DAN afsejlede til Melbourne den 13. marts og ankom dagen efter. Skibet
blev tilbageleveret til EXPO den 16. marts. Der blev ingen endelig afgørelse i
charterforholdet mellem ANARE og EXPO, og det er sikkert stadig under diskussion.
Skibet afsejlede den 17. marts og ankom til Le Havre den 26. april, hvor det blev
afleveret fra EXPO dagen efter.
Kostforhold: Jeg skal straks bemærke, at hverken fra EXPO eller ANARE er indløbet nogen klage over kosten, tværtimod har såvel lederne som de menige deltagere både overfor hovmesteren og jeg udtrykt deres fulde tilfredshed med forplejningen. Hertil kan jeg også give min fulde tilslutning, og det gælder for hele
charterperioden. Hovmesteren har sørget for en god varierende kost, rigeligt med
kød, frugt samt friske grøntsager, og maden har været veltillavet. Det skal være
ros til kokken.
Under arbejdet med at indsamle materialet til denne bog udtalte kaptajn Gommesen til os:
”Da Vilhelm Pedersen var skipper, sejlede de altid til Tahiti, hvor der blev holdt
fester for både ekspeditionsdeltagere og besætning. Nu ville EPF have folkene
hjem hurtigt, så vi kom aldrig til Papeete, og jeg fik aldrig lært fransk efter naturmetoden!” /Red.
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Efter salget af KISTA DAN sejlede PERLA DAN i nogle år
for
BRITISH ANTARCTIC SURVEY.
PERLA DAN
1966-67 Kaptajn Anders Jacobsen
Frants Bøving,
2. styrmand.
PERLA DAN blev ombygget i apteringen, så skibet kunne accommodere de britiske ekspeditionsdeltagere. Samtidigt fik vi grønlandske slædehunde med, som
måtte klare sig ude i sidegangen.
Vi afgik fra Southampton med megen festivitas og trut i hornet, og da vi rundede
Ækvator, måtte alle døbes efter Kong Neptuns ordre.

PERLA DAN blev ombygget, så den også kunne deltage i sejladserne til Antarktis.

Vi fortsatte ned til Falklandsøerne og Port Stanley, hvor vi fik kontakt med et andet British Survey skib, JOHN BISCOE, som skulle med nedover. Inden da var vi
lige en tur indenom South Georgia, Grytviken for at hente hundefoder til slædehundene. Det bestod af nogle store søelefanter, som man havde leveret, og som
fyldte godt op på dækket. Man måtte så ud og skære dem i småstykker med
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flænseknive fra hvalfangerstationen. Så skulle vi finde plads til det også. Rejsen
gik blandt andet til Deception Island, hvor der blev losset en lille flyvemaskine,
samt til Signy Island. På turen ned blev der tid til at spille Ludo, og vi fik lavet et
seksmands spil, som alle deltog i med stor begejstring og lidenskab.
Isen nærmede sig, og nu gjaldt det om at finde Halley Bay, så navigationen blev
mere intens. Det britiske ekspeditionsskib kom ind til iskanten noget senere end
os og lagde til på siden af os langs iskanten. Der blev råbt hurra, og vi kroede os
vist lidt. Losningen foregik på medbragte slæder, men først kom hundene i land,
og så kom der gang i hundeføreren. I øvrigt havde vi nogle isankre med, så vi
kunne fortøje med wirer og holde os fast langs kanten.
Vi fik senere tid til at gå på sæljagt, for hundene skulle have mere foder, så jeg
blev udstyret med en riffel og fik gjort kål på nogle Weddellsæler, der lå på isflagerne rundt omkring.
Der kom dårligt vejr, og vi måtte redde isankrene, da hele haviskanten forsvandt.
Så var der kun for skipper at finde et sted, hvor ekspeditionsdeltagerne kunne
kravle om bord, inden turen gik tilbage til Port Stanley. Her blev der holdt party
hos guvernøren og festet på rådhuset, medens PERLA DAN lå ankret ude i bugten. På vejen hjemover var vi inde at bunkre i Montevideo, hvor nogle af ekspeditionsdeltagerne besluttede, at de ville rejse op gennem Sydamerika.
1967-68 og 1969-70 blev rejserne også udført af PERLA DAN. Den 23. januar
1969 ankom skibet til Halley Bay, og losningen tog 7 dage. På sejladsen ind mod
basen havde man gjort brug af satellitfotos over Weddell Sea.

Frants Bøving som ”kong” Neptun”.
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Kapt. Vilhelm får besøg af Klabautermanden
vedrørende en forestående passage af Ækvator.

Biskop Vagn Kristensen oplæser
reglementet.

Så starter festen.
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THALA DAN
1968-69 Kaptajn Hans A. J. Nielsen.

Rapport over første rejse for Expeditions Polaires Francaises i sæsonen
1968 – 1969.
Kaptajn Nielsen skrev fra Melbourne to udførlige breve til rederiet, først den
8.januar og senere den 2. marts, 1969:
THALA DAN ankom til Le Havre den 10. oktober 1968 kl. 0420. Samme dag kl.
0700 blev skibet overleveret i timecharter til EPF, og lastning påbegyndtes samtidig. Der er kun de normale forsyninger til basen og lidt byggematerialer. I alt ca.
300 tons. Samt ca. 160 tons olie i bulk. Den sædvanlige stålpram til losning var
med som dækslast. Endvidere en Alouette helikopter pakket i en kasse og anbragt på helikopterdækket.

Kaptajn Hans Nielsen

Den 11. oktober kl. 2115 afsejledes fra Le Havre.
Rejsen til Hobart forløb normalt med undtagelse af, at vi mistede de to unge
mennesker overbord. En letmatros og dæksdrengen ved passage af Cook-øerne
i Stillehavet. Vi passerede disse øer i en afstand af 1,5 sømil og de må have forsøgt at svømme i land. Eftersøgningen, både ombord, i land og med skibet, var
forgæves, men alt dette fremgår af de hjemsendte rapporter herom. THALA DAN
ankom til Hobart den 30. november kl. 1300 og blev fortøjet ved bunker kajen,
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hvor vi fik lov at ligge under opholdet. Samme dag flyttede 47 ek peditionsmedlemmer ombord. Søndag den 1. december blev helikopteren pakket ud, rigget til
og prøvefløjet.
Den 2. december lastedes frisk proviant, helikopterbrændstof og benzin m.m., og
kl. 1800 afgik skibet til Dumont D’Urville.
Rejsen til iskanten forløb fint og med godt vejr til en forandring for det normale
dårlige vejr, og den 8. december kl. 0500 på pos 63˚28’s 140˚12’ø mødtes drivis
conc. 8-9. Vi fulgte iskanten i vestlig retning til kl. 0900. Vendte her og fulgte iskanten østover til kl. 1500 for at få en ide om isens udstrækning. Kl. 1500 gik vi
ind i isen conc. 6-7, mindre flager og styrede sydlig kurs til kl. 2300 på pos.
63˚56’s 141˚40’ø, hvor vi mødte stort isfrit område.
Den 9. Kl. 0100 på pos. 64˚18’s 141˚43’ø gik igen ind i is conc. 5-6, små og mellemstore flager og flere bælter med sværere is conc. 6-8, men ingen pres i isen.
Kl. 1800 på pos. 66˚00’s 142˚18’ø mødte isfrit landvand og kl. 2000 på pos.
66˚15’S 142˚03’ø mødte landfast ubrudt vinteris. Fastisen fortsatte i nordvestlig
retning og vi fulgte denne for at få en ide om fastisens udstrækning. Hvor denne
løb sammen med drivisen vendtes, og fastiskanten fulgtes på sydøstlig kurs til kl.
2400 på pos 66˚36’s 142˚25’ø, hvor vi stoppede og afventede bedring i isforholdene. Under passage af isbæltet havde vejret været godt, svag vind, men dårlig
sigtbarhed. Derfor ikke lejlighed til at flyve isrecco med helikopteren.
Den 9. om eftermiddagen blev helikopteren prøvefløjet, og jeg fik en kort tur over
skibet, så højt som sigtbarhed og skyhøjde tillod, uden dog at få større udbytte af
turen med hensyn til isens udstrækning.
Den 10. sejlede vi en tur langs fastisen i nordvestlig retning og i sydøstlig retning
for at konstatere fastisens udstrækning og afventede derefter igen bedring i isforholdene.
For at holde ekspeditionsdeltagerne beskæftigede, og for at udnytte ventetiden
indtil isforholdene bedredes, besluttede Victor at sejle til Commonwealth Bay,
som var isfri, så den 11. december kl. 0600 afgik vi fra iskanten og kl. 0800 ankrede vi ved Cape Denison, Commonwealth Bay.
Grundet kraftig sydlig vind var det ikke muligt at landsætte ekspeditionsdeltagerne. Først kl. 1900 var det flovet, så det var forsvarligt at sætte en båd i vandet. 3
bådture til land blev udført og kl. 2215 returnerede båden med det første hold.
Under udturen til skibet var vinden frisket en del, og da båden var halvvejs mellem land og skibet, satte styrewiren sig fast, så det ikke var muligt at styre; men
ved hjælp af en åre fik de da båden langs siden, og den blev taget ombord. Da
det stadig friskede op, blev yderligere ture aflyst. 16 ekspeditionsdeltagere var
stadig i land, blandt andre Victor og hans søn, men de havde gode opholdsforhold i det gamle instrumenthus fra Mawsons tid (1911–1913), og vi var i stadig
radioforbindelse med dem.
I løbet af natten friskede vinden op til storm. I stødene op til vindstyrke 12 (60-68
knob), men ankrene holdt fint. Vi havde fået sat dem i et godt dybt hul. Medens
vinden var kraftigst, blev hovedmotoren holdt i gang, hvis vi skulle miste ankrene.
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Den 12.var det igen flovet, så det var forsvarligt at sætte både i vandet, og resten
af landgangsholdet blev hentet ombord.
Den 13. kl. 0900 afgik fra Commonwealth Bay, og kl. 1000 ankrede ved Cape
Hunter og landsatte 5 mand for at tælle fugle. Kl. 1400 var de igen tilbage ombord, og vi afgik og fulgte nordvestlig kurs langs fastiskanten. Et ca. 10 sømil
bredt bælte af fastisen var brudt op under stormen og drevet til søs. Kl. 1800 på
pos. 66˚20’S 141˚50’ø stoppede vi i iskanten grundet sydøst vind styrke 7 og
snebyger og afventede bedring i is- og vejrforhold.
Den 14. fra kl. 1905-1925 blev der fløjet en helikopterrecco, som viste tegn til
landvand ind mod Port Martin, men endnu ingen muligheder for at nå derind.
Den 15. og 16. friskede det igen op fra sydøst med snebyger, og den 16. om
morgenen var der kraftig drift i drivisen langs fastiskanten. Skibet drev noget med
isen, men lå ellers godt.
Om eftermiddagen var det flovet og klaret op, og fra kl. 1400-1420 blev der fløjet
en recco. Denne viste et stort område med landvand ud for Port Martin, men med
et bælte på ca. 10 sømil af fastis ind til dette landvand. Der var dog en del revner
i fastisen og tegn til opbrud. Kl. 1900 efter slækning i ispresset fortsatte i nordvestlig kurs i isconc. 8-9. Fra kl. 2230-2250 blev der igen fløjet en recco, som
viste, at der var muligheder for at komme sydover. Kl. 2400 pressede isen igen,
og vi stoppede på pos 66˚11’s 141˚00’ø og afventede bedring i issituationen. Den
17. kl. 2000 slækkede isen, og vi fortsatte vestlig kurs i åbne render mellem store
flager og ismarker og conc. 8-9.
Den 18. kl. 0200 på pos. 66˚19’s 140˚54’ø stoppede grundet isdrift. Kl. 0500 fortsatte igen efter slækning i ispresset. Kl. 0600 mødte landvand på pos. 66˚21’s
141˚15’ø og fulgte dette på sydlige og vestlige kurser til kl. 0800, hvor vi stoppede på pos. 66˚33’s 14o˚07’ø, og herefter fløj helikopteren til basen med post og
passagerer. Om aftenen skiftede til en position lidt nærmere base og holdt gående ved fastiskanten.
Den 19. kl. 1300 efter tegn til opbrud i fastisen begyndte vi at arbejde i isen øst
om øerne, nord for basen og ind mod basen. Kl. 1600 stoppede i fastisen ved
Claude Bernardøen og var klar til losning på isen, når vejret bedredes. Vejrforhold: Sydøst vind styrke 8.
Først den 21. var det flovet, og kl. 0800 begyndte vi at losse ned på isen, hvorfra
helikopteren fløj lasten ind til basen. Isen ved skibet var ikke svær nok til at risikere kørsel med weasels, og endvidere var der isskruninger rundt om Petreløen, så
det var ikke muligt at køre op på øen med køretøjer og slæder.
Den 21., 22. og den 23. blev der losset fra kl. 0800 til kl. 1800 med en times middag, og en god del af lasten blev losset.
Den 23. fra kl. 1900-2030 blev skibet, efter en helikopter recco, skiftet til fastisen
vest for Petreløen for herfra at forsøge at pumpe bulkolien i land. Den 23. og 24.
var det sydøst storm, vindstyrke 8-9, men skibet lå godt fast i isen og i læ af øen
og holdtes gående med maskinen igang. Kl. 1800 den 24. påbegyndtes pumpning af olien. Inde på land i en højde af ca. 10 meter over vandoverfladen havde
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EPF anbragt en pumpe for at lette skibets pumpe med pumpningen til tankene i
land. Den 25. var olien pumpet i land uden uheld.
Også den 25. og den 26. blæste det kraftigt fra sydøst.
Den 27. var det flovet en del, og kl. 1030 gik vi ud og ankrede, så vi kunne stoppe hovedmotoren for en mindre reparation.
Fra kl. 1100-1120 blev der fløjet en recco for at se på lossemuligheder rundt om
øen og isforholdene efter stormen. Fra kl. 1200-1400 skiftede til østsiden af Petreløen mellem denne og Buffonøen. Her var fastisen solid nok til losning, men
først kl. 1900 kom losningen i gang, da helikopteren havde havari om eftermiddagen. Da den var klar, fortsattes losningen til midnat.
Victor havde allerede i nogen tid været noget nervøs for ikke at kunne overholde
overleveringsridspunktet til ANARE. I år var dette fastsat til senest den 4. januar,
så han havde været i forbindelse med Don Styles ombord i NELLA DAN og ligeledes med Paris og fået udsat afsejlingstidspunktet en del.
Den 28. og 29. blev der losset hele dagen og den 30. kl. 1000 resterede der kun
142 tons sten og grus i sække tilbage ombord. Da ANARE var indforstået med at
dette blev ombord under ANARE-rejsen og oplosses ved næste anløb af Dumont
D’Urville i marts, blev det besluttet at afgå.
Kl. 1500 var passagererne, med undtagelse af de 5, som skulle med tilbage til
Melbourne, flyttet i land, og vi afgik øst om øerne nord for basen. Kl. 1630 gik vi
ind i isen conc. 9-10 på pos. 66˚34’s 140˚20’ø og kl. 2000 stoppede vi i dette område og holdt gående i læ af de strandede isbjerge ,da der var megen drift i isen
og kraftig vind fra sydøst.
Den 1. januar kl. 1500 var det flovet og lettet i ispresset, så vi kunne fortsætte
rejsen og kl. 2100 var vi igennem et ca. 3-4 sømil bredt bælte af svær is og i
åbent vand på pos. 66˚32’s 140˚22’ø og fortsatte herfra på nordlig kurs til Melbourne.
Natten igennem omsejledes mange bælter af svær drivis og mange growlere
passeredes. Derefter mødtes ikke mere is på rejsen med undtagelse af store
isbjerge.
Is- og vejrforhold. Efter hvad jeg kan se fra tidligere rapporter og forstå på Victor,
har der været betydeligt mere is i år end i noget tidligere år, EPF har været hernede. Vejrforholdene under opholdet i de antarktiske områder har også været
meget dårlige i år. Der har til tider været arbejdet hårdt med skibet i isen, men vi
har ikke været alvorligt under pres under den megen issejlads, og det ser ikke ud
til, at der er isskader af betydning på skibet. Passagerer. Også i år fulgte Victor
med skibet. Han havde Guillard som leder af sommerholdet. Dette års leder af
basen er en tidligere lods fra Vietnam og Safi. Han taler ret godt engelsk, så vi
har ikke været besværet af sprogproblemer.
Der var også en repræsentant med fra Ministere des Transports Administrateur,
en chef des Affaires Maritimes, Michel Jacquier, og jeg tror nok, at det var det
helt rigtige år, han kom med. Hans rapport skulle nok kunne fratage franskmændene ønsker om egen sejlads foreløbig.
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Der fulgte også en herr Picard med, som skulle se på mulighederne for at beflyve
Dumont D’Urville. Jeg tror nok, han var noget pessimistisk indstillet, så de første
år bliver det vist ikke, at der bliver flyvning dertil.
Besejlingsforholdene i øvrigt er der jo ingen grund til at omtale nærmere. De skulle jo være bekendt fra tidligere rapporter og samtaler.
Bortset fra den megen is og den deraf følgende forsinkelse er turen forløbet godt.
Skibsfører Hans Nielsen.

Familieidyl.
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THALA DAN
1968-69 Kaptajn Hans A.J. Nielsen
Passage af Aitutaki Island, 16. November 1968.
Niels Christian Dybkjær
2.styrmand
Vi passerede Panama kanalen den 29. og 30. Oktober 1968. Forude lå cirka 30
døgns sejlads til Hobart. Fra Le Havre til Cristobal havde vi 17½ døgn i søen.
Denne beretning skal fortælle om mine erindringer om hændelsen, da to mand
forsvandt i Stillehavet. Det var vor dæksdreng og en ungmand (måske letmatros).
Deres navne har jeg ikke. Dæksdrengen var den ældste. Han havde været i Hæren i en periode, trådt ud og mønstret på THALA. Ungmanden har jeg ingen erindring om. Dæksdrengen var hurtigt blevet træt af sømandslivet. Han ville gerne
være mønstret af i Panama, men omkostningerne til hjemrejse og ny afløser var
alt for store. Derfor måtte ham blive om bord.
Vi havde før Panama været godt 17 døgn i søen, og forude lå 30 døgn over Stillehavet. Efter sin middags bakstørn kom han flere gange op på broen til mig, for
at snakke og blive sat lidt ind i livet til søs og lære at styre. Nogen tid efter Panama spurgte han mig, om vi aldrig skulle se land mere. Og jeg svarede ham, at det
skulle vi på lørdag, hvor vi ville sejle tæt ind på Aitutaki Island – helt tæt på endda.
Det blev så lørdag. Jeg havde 12-4 vagten, og ved 15-tiden kom min dæksvagt
op på broen og sagde, at der ikke var dækket kaffebord til 3-kaffen. Dæksdrengen var ikke på sit kammer, og ungmanden var heller ikke at finde. Telegrafisten
var på stationen, og jeg bad ham om at tage en runde og blandt andet se efter,
om der manglede redningskranse eller redningsbælter. Jeg ringede derefter til
skipperen.
Hele besætningen blev alarmeret og en eftersøgning på hele skibet blev sat i
gang. Alle rum, lastrum, istønde osv. blev gennemsøgt uden resultat. Inden for
kort tid – nøjagtigt hvor længe husker jeg ikke – vendte vi til modsat kurs. Hele
besætningen blev sat til at holde udkig. Alle kikkerter fra hovmesterens slopkiste
blev udleveret. På broen gik vi gang med at regne tilbage i vort bestik. Aitutaki
Island havde vi været tættest på ved middagstid. I matrosmessen var der helt
rigget af efter middagsmaden. Nogle havde set, at ungmanden havde hjulpet
dæksdrengen med bakstørnen. Altså måtte de været forsvundet efter klokken 13.
På det tidspunkt var vi 10-12 sømil fra øen. Det var lørdag med udskejning til
middag for dagmændene. De var efter middag gået agter og havde siddet henne
på poopen og hygget sig – vi var jo på troperne. De havde ikke observeret noget
unormalt.
Vi sejlede på returkurs, lavede et eftersøgnings diagram på søkortet, og gnisten
meddelte vort problem over radioen til – jeg husker ikke hvilken station han meddelte os til. Det var helt roligt vejr, og der blev observeret tomme genstande, som
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uden tvivl stammede fra THALA. Men vi fandt ikke vore to mistede besætningsmedlemmer. Efter at have søgt et døgn fortsatte vi rejsen. Vi havde også fået
melding om, at de ikke var fundet inde på Aitutaki Island. De to unge mænd havde holdt sig for sig selv i matrosmessen. En eller anden havde set, at de havde
syet knivskeder på deres bukser. I øvrigt var deres pas væk. Derfor må de havde
planlagt at forsvinde fra skibet. Aitutaki er en lav koralø. Når en person ligger i
vandet med en øjenhøjde på 0 meter, kan man ikke se noget ret langt væk. Efter
vore ”Pilot Charts” ville der være en strøm på 1 til 1½ knob væk fra øen, og sådan en strøm kan ingen svømme op imod.
En anden teori var, at da der sad folk på poopen, må de to mand været hoppet
ud fra en af sidegangene. Hvis de er gledet ned langs skibssiden, er de så suget
ind i skruen? Hvis de endelig var nået så langt, var øen omkranset af et koralrev,
som det vist var meget vanskeligt at passere for en udmattet og uerfaren svømmer. Der blev aldrig fundet noget efter dæksdrengen og ungmanden. De forsvandt i Stillehavet. Hvis dæksdrengen var mønstret af i Panama, var denne tragedie ikke hændt. Der var ingen tvivl om, at det var ham, der var ophavsmanden.
Nedskrevet 30. November 2009 efter hukommelse og gamle notater.
Niels Christian Dybkjær.

Rapport over anden rejse for E.P.F. (Under charter til A.N.A.R.E.) i
sæsonen 1968-1969. Melbourne – Wilkes (Casey) – Melbourne
Kaptajn Hans A.J. Nielsens 2. brev til rederiet, 2.marts,1969:
THALA DAN ankom til Melbourne den 8. januar kl. 1030 efter en normal rejse fra
Dumont D-Urville, og kl. 1300 blev skibet overleveret til A.N.A.R.E. Mandag den
13. januar var skibet tillastet med den sædvanlige last. Eet underlast fyldt med
reservebunkers i tønder. Den øvrige last byggematerialer og udstyr til Repstat
samt et års forsyninger til basen. Endvidere som dækslast på eet lugen 300 tromler benzin og en 40 tons tank til tankanlægget ved Repstat. På to lugen 3 DUKWs
og en losseponton af aluminium med 3 påhængsmotorer. På trelugen endnu 2
tanke til tankanlægget i Repstat. Men ingen helikoptere.
Kl. 1300, mandag den 13. januar, afgik vi som planlagt. Ved afgangen var ministeren for hæren ombord og holdt afskedstalen. Han kunne samtidig meddele,
at den nye station, indtil nu kaldet Repstat, havde fået endeligt navn, nemlig Casey. Opkaldt efter den tidligere udenrigsminister Lord Casey, der jo som bekendt
har vist ANARE megen interesse og støttet dem meget.
ANARE sorterer jo ikke længere under Department of External Affairs, men er
skiftet til Ministry of Supply. To af de ledende personer fra sidstnævnte ministerium var også til stede ved afskeden.
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Da der også var 4 amerikanere med ombord for at oprette og passe en satellitsporingsstation ved Casey, var også den amerikanske konsul tilstede ved afgangen. Ekspeditionslederen i år var assistent director Roy Spratt, og i alt var der 43
passagerer ombord.
Rejsen til iskanten forløb godt med fint vejr og på hele rejsen. På ned og opturen
opsendtes dagligt vejrballoner fra helikopterdækket. For at undgå brandfaren
blev ballonerne i år fyldt med helium. Opsendelserne virkede udmærket. Ballonerne var forsynet med radiosonder, og signalerne fra disse blev modtaget på en
i rygesalonen opstillet modtager.
Den 21. januar kl. 1800 mødte vi iskanten på pos. 65˚05’s 109˚25’ø. Da isen var
meget sammenpresset, og der var udsigt til dårligt vejr, holdt vi gående ved iskanten indtil 23. januar kl. 1700. Isen var da tilsyneladende slækket lidt op, og da
vi ingen mulighed havde for at få et bedre skøn over isens udstrækning, gik vi ind
i isen conc. 9-10, små flager og megen grødis. Næste dag kl. 1500 var vi kørt fast
i isen og drev der efter med denne ca. 80 sømil i vestnordvestlig retning indtil den
29. Januar, hvor isen slækkede lidt op, og det var muligt at arbejde os ud igen.
Vi fulgte iskanten østover til området ved 110˚00’ø, hvor vi holdt gående ved og i
iskanten indtil den 3. februar, hvor der igen var lidt tegn til slækning i isen, så vi
forsøgte igen at gå ind, men efter at vi havde arbejdet os nogle få sømil sydover,
måtte vi opgive og drev igen med isen. Denne gang ca. 60 sømil, indtil den 8.
Februar, hvor isen igen slækkede lidt op, så det var muligt for os at arbejde os
nordover og ud. Vi fulgte derefter iskanten østover indtil området ved 110˚00’ø,
hvor vi forsøgte at gå ind i isen, men igen blev stoppet nogle få sømil inde, og
atter drev med isen indtil den 14. februar. Denne gang ca. 65 sømil.
Den 8. februar modtog vi besked fra ANARE om, at de havde anmodet om isbryderassistance fra amerikanerne, og at SOUTHWIND ville komme os assistere os
ind til Casey og give os 4 dage til losning og så assistere os ud af isen.
Isbryderen SOUTHWIND er ex ATKA og sorterer nu under Coast Guard. Den var
på vej fra McMurdo til Perth, hvor den skulle laste materiel og tage personel ombord til en satellit sporingsstation, som skal oprettes på Heard Island.
Den 14. februar kl. 1600 var isbryderen fremme ved os og begyndte at assistere
os ud af isen. De første sømil var vanskelige, da der var noget pres i isen, så det
var nødvendigt at holde sig meget tæt på agterenden af isbryderen for at forhindre, at isen skulle pakke om os igen. En gang kom jeg for nær til den og berørte
hans helikopter dæk med boven for, lige under lederullerne og fik en mindre ind
trykning. Flere gange måtte han bakke helt tilbage langs siden af os for at få os fri
igen.
Den 15. februar kl. 0100 var vi ude af isen og fulgte iskanten østover til området
ved 109˚30’ø hvor vi gik ind i iskanten og afventede dagslys og mulighed for at
flyve en isrecco. Kl. 0900 var det diset og ikke udsigt til opklaring foreløbig, og da
det var stille og ro i isen, blev det besluttet at gå ind i isen og håbe på at nå et
formodet landvand i læ af Petersen banken. Vi fulgte efter isbryderen i conc. 9-10
små og mellemstore flager og megen grødis imellem og med flere svært sammenpressede bælter imellem. Kl.1600 nåede landvand på pos. 65˚27’ s 109˚40
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ø efter at have gennemsejlet et ca. 20 sømil bredt bælte af tæt is. Fulgte herfra
sydlige kurser i landvandet indtil Casey, hvor vi ankrede, først ved Wilkes, hvor
den ene DUKW blev sat i vandet.
Søndag morgen den 16.februar kl.0630 påbegyndtes losningen med 2 gæng. Fra
isbryderen assisteredes med 2 landgangsfartøjer, 2 helikoptere og mandskab til
pramme og i land. Ombord klarede vi de to gæng med god hjælp fra maskinofficerer, restaurationen og telegrafist. Ved ankomsten om aftenen blæste det kraftig
styrke 7–8 fra sydøst, men om morgenen flovede det af, og fra kl.0930 til 1030
forhalede vi fra reden og ind og agterfortøjede i de nyopsatte pullerter for at pumpe olie i land. Også den 17. og 18. februar lossedes med to gæng fra kl.0630 til
kl.2030.
Den 18.februar blev der fløjet en isrecco med de to helikoptere, hvori jeg deltog,
ud til iskanten. Forholdene så ret gode ud (med isbryderen i baghånden). Landvand langs vest siden af Petersen banken og derefter et ca. 10 sømil bredt bælte
af tæt is conc.10.
Også den 19. februar blev der losset med 2 gæng fra kl. 0630. Kl.1700 var lasten
udlosset med undtagelse af ca 500 tromler reserveolie til Casey, da isbryderen
ikke ville udsætte afgangen. Vi forhalede ud på reden og tog DUKW’s ombord,
medens der blev holdt overleveringsselskab i land, og isbryderens landgangsbåde sørgede for transporten. Kl.2400 afgik vi, assisteret af isbryderen. Jeg var ikke
meget begejstret for tidspunktet, da det var snedis og kraftig sydøst vind. Ved
Frazer øerne passeredes nogle svære isbælter conc. 6-7. Derefter nordlig kurs i
læ af Petersen banken indtil kl.0600 på pos 65˚37’s 110˚37’ø , hvor vi gik ind i is
conc. 9 – 10 og fortsatte heri indtil kl.1900 på pos. 65˚27’s 110˚07 ø, hvor isen
blev for svær for os til, at vi kunne følge efter isbryderen. Denne forsøgte nu, efter
at have fløjet en isrecco, at nå åbent vand og så returnere og forsøge at få os
med igennem. Der var en afstand af ca. 12 sømil til åbent vand.
Kl.2200 returnerede isbryderen efter kun at have avanceret et par sømil i den
nordlige retning, og efter at have opgivet at nå åbent vand denne vej, fulgte vi
efter isbryderen på sydlige og vestlige kurser indtil den 21.februar kl.0100, da vi
stoppede og afventede dagslys. Kl.0400 fortsatte vi efter isbryderen i conc.7-8 og
kl.0700 på pos.65˚21’s 109˚44’ø var vi ude af isen, hvor vi tog afsked med isbryderen, og vi fortsatte rejsen mod Melbourne. Der har været megen diskussion
ANARE og EPF imellem om Melbourne eller Hobart skulle anløbes, eller om vi
eventuelt skulle gå direkte til Dumont d’Urville og så dele den ombordværende
bulkolie mellem de to stationer, men resultatet blev altså Melbourne. Det var meget interessant at arbejde sammen med isbryderen SOUTHWIND. Den nyinstallerede VHF-radiotelefon lettede arbejdet mellem os meget, idet jeg fra tønden
kunne høre alle ordrer fra isbryderen. Det viste sig at være nødvendigt at navigere fra tønden for at kunne holde så lille afstand til isbryderen som muligt.
Rejsen har givet mange små og store problemer, men formålet med turen er jo
opfyldt, selvom der blev betydeligt mere arbejde for besætningen på den nye
Casey-base med at få materiellet flyttet fra Wilkes over land til Casey og ligeledes med at få installeret alt det nye grej, som vi havde med. Bygningerne og
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kraftstationen var så godt som færdige, men alt det videnskabelige udstyr og radiostationen mangler at installeres, og her var jo sat de tre uger af, som vi skulle
have ligget ved stationen. Men i det mindste er stationen indviet og taget i brug.
Bygningerne syntes at virke mere tiltalende ved nærmere bekendtskab, og den
særlige konstruktion for at undgå snedriver virker tilsyneladende udmærket, idet
der ikke fandtes snedriver i læ af bygningerne.
At der har været en del mere is i år end normalt, er vist uden for al tvivl. Skulle vi
have været i stand til at komme ind uden assistance fra isbryderen, tror jeg, at vi
ville være kommet til at vente endnu en to-tre uger, og da ville det være lidt sent
på sæsonen med hensyn til nyis. En helikopter ombord ville jo nok også nok have
været på sin plads, så vi kunne have ventet ved iskanten til den rigtige mulighed
for at passere isbæltet var til stede, og ikke som nu, hvor vi mere eller mindre
blindt sejlede ind i det. Fraregnet den lange tid vi har siddet og drevet med isen,
kan det vel siges at turen er forløbet tilfredsstillende. Kosten har været god, og
der blev udført et udmærket stykke arbejde under losningen ved Casey.
Kun beklager jeg meget, at vi skulle miste letmatros Rønholm på en så meningsløs måde den 27.januar. Som det fremgår af derom hjemsendte rapporter, blev
det den dag om formiddagen besluttet at afholde bådmanøvre om eftermiddagen,
da skibet sad godt i isen, og tiden for bådmanøvre var overskredet. Da Rønholm
kommer på vagt kl.1200, får han af bådsen besked på at fjerne presenningerne
på bådløberne og prøver derefter på eget initiativ slippeapparaterne i båden efter
først at have fjernet surringen, som holder daviderne på plads, og så skulle båden jo falde ned. Da han faldt delvis under båden, omkom han øjeblikkelig.
Med højagtelse
Hans A.J. Nielsen
Skibsfører.

THALA DAN
1968-69 Kaptajn Hans A.J. Nielsen
Letmatros Roald Rønholms død
Niels Chr. Dybkjær
2.styrmand
Mandag den 27. Januar 1969 lå vi fast i isen nord for Wilkes/Casey basen. Vi
havde den dag ligget fast i 3 dage. Iskoncentrationen var 10. Intet åbent vand var
at se bortset fra nogle små våger. Vi skulle have båd- og brandmanøvre kl. 1300.
Jeg var 2. Styrmand, og Roald gik vagt sammen med mig. Det havde vi gjort,
siden vi afgik fra Aarhus den 7. oktober, hvorfor jeg kendte ham ret godt. Vi talte
rigtigt godt sammen på nætternes 12-4 vagt. Ude på de store oceaner, hvor der
intet var at se i dagevis, behøvede udkiggen ikke at stå ude i brovingen på mine
vagter. Derfor fik vi, hvad jeg mener, et fortroligt forhold til hinanden.
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Men den pågældende dag skulle vi have båd-og-brand. Roald var tørnet til på
dækket kl. 12. Bådsen havde givet ham besked på at klargøre redningsbådene.
Det vidste jeg godt, men det var jo ikke en opgave, jeg direkte skulle involvere
mig i. Kort før 13.00 gik jeg ud i styrbords brovinge for at tage middagsbredden
og derefter ind i bestikket. Telegrafisten, Kjeld Thomsen var også tilstede på broen og i bestikket.
Pludselig lød der et ordentlig brag. Gnisten, der var ude på broen, for ud i brovingen og råbte, at styrbords redningsbåd lå på isen, og en mand lå ude i lidt åbent
vand. Jeg husker ikke lige min egen første reaktion, men har uden tvivl ringet til
skipperen, og derefter for jeg ned fra broen til styrbords sidegang. Da båden og
Roald faldt ned, var der tilfældigvis en australsk ekspeditionsmand i sidegangen.
Han var resolut hoppet ud over siden og fået tag i Roald, som derfor ret hurtigt
blev bjærget om bord. Han var helt livløs.
Alle ombordværende var nu på aktiverede. Roald blev båret ind i passagersalonen og lagt på et bord, hvorefter genoplivningsforsøg blev sat i gang. Vi havde
heldigvis en australsk læge om bord. Besætningsmedlemmer og ekspeditionsfolk
skiftedes til at give mund-til-mund og hjertemassage. Der stod en pøs ved siden
af til at brække sig i og en flaske cognac til at skylle munden i. Efter – hvor lang
tid husker jeg ikke nøjagtigt – åbnede lægen brystkassen på Roald og erklærede
straks, at manden ikke stod til at redde. Der var kraftige indvortes læsioner.
Jeg var ikke selv direkte med til genoplivelsesforsøgene, da jeg var sat til at
bjærge redningsbåden, der lå delvis på isen og i en våge med bunden i vejret og
et hul i skroget. Da den atter var på plads i daviderne, kom skipperen, Hans Nielsen og sagde til mig, at Roald var død, og da det var min vagtkammerat, om jeg
så ikke ville gå agter og sætte flaget på halv. Da kunne jeg ikke holde tårerne
tilbage.
Roald blev pakket ind i lagner og yderst sejldug. Der blev ryddet en hylde i frostboksen i dækshuset på fordækket, hvor han blev anbragt. Der lå han til vi kom
tilbage til Melbourne.
Årsagen til ulykken.
Roald var som nævnt sat til at gøre bådene klar til bådøvelse. Da det var middagspause, var han alene ved bådene. Hans fejl var, at han ville afprøve slipkrogene. Den virkede! Men da THALA DAN lå med 1-2 graders slagside til bagbord,
blev båden stående i daviderne. Kort efter kl. 13 tørnede folkene til på dækket,
og en matros gik ud i båden, hvor Roald opholdt sig. Han var ved at prøve at få
låst slipkrogene, men det kunne umiddelbart ikke lade sig gøre. Matrosen blev
klar over, at der var noget helt galt og sprang ind på båddækkets soltag, netop
som båden faldt.
Roald hørte til bagbords redningsbåd, hvor jeg var bådfører. Under en tidligere
bådøvelse havde jeg bedt ham om at fortælle og gennemgå de forskellige procedurer, hvilket han gjorde perfekt, så hvorfor han kunne gøre sådan en brøler bliver aldrig opklaret. Vi har uden tvivl alle handlet ubetænksomt flere gange gennem livet, men fejl kan være så graverende, at de tager ens eget liv.
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Den 1. marts 1969 var vi tilbage i Melbourne. Roald blev landsat, og der blev
afholdt en mindehøjtidelighed i sømandskirken (den var svensk, så vidt jeg husker).
Ovenstående nedskrevet 29. November 2009 med henvisning til mine notater og
fotoalbum.
Niels Christian Dybkjær.

THALA DAN
Hollandsk fødte Carin Rønholm, hustru til maskinmester Poul Rønholm, fortæller
her om sine oplevelser om bord på THALA DAN.
Efter at Poul og jeg havde mødtes i Mundelstrup ved Århus, blev vi gift i Holland
i september, og da THALA DAN sejlede fra Kalvebodbrygge i oktober, var der
ikke megen tid for en bryllupsrejse; men det skal jeg love for, jeg fik mens min
husbond havde travlt nede i maskinen. Selvfølgelig var jeg lidt nervøs. Jeg havde
hørt noget om danskere og noget om søfolk, og det var jo ikke just for det pæne!
Pornoen var jo lige blevet fri.
Så i starten holdt jeg mig inde på kammeret og kom kun ud, når Poul var oppe,
og det var jo ikke så tit.
Men så en dag kom gnisten, Keld Thomsen ind og sagde, at jeg kunne komme
ind på radiostationen, og han beroligede mig lidt, og efter den dag var jeg næsten
aldrig på kammeret mere om dagen.
Besætningen havde spurgt, hvilket sprog vi skulle tale, og der bestemte vi i fællesskab, at det burde være dansk, da jeg alligevel skulle lære det.
Jeg skal love for, at jeg fik det lært og lidt mere til! Der var stor jubel i messen, da
jeg fortalte dem, at jeg var blevet knippet af grønlænderen.(Her skal lige forklares, at klippe er knippen på hollandsk) Men alt skete med en drilsk smil om munden. Livet om bord var lidt primitivt, for vi havde jo ikke badeværelse på kammeret (Poul var på det tidspunkt første mester), og vi var sammen om brusebadet med andenmester, maskinassistent, hovmester, kokken og messemanden.
Døren kunne ikke låses, men et skilt på håndtaget hjalp da lidt! Man vidste jo så
nogenlunde, hvornår de forskellige gik i bad. På broen skete der altid noget, og
ellers lærte jeg at lave frikadeller af Poul Erik i kabyssen eller kogt laks af Marius på grønlandsturen.
Grillfester i Stillehavet glemmer man aldrig. Hvor var de pragtfulde: helt alene på
havet med fuldmåne og store bøffer på den hjemmelavede grill. Og når Anders
Jakobsen begyndte at synge "måne, min ven", var der ikke et øje tørt. Hvor var
det romantisk alt sammen!
Hver onsdag havde vi klubaften med nogle strenge regler, som ved overtrædelsen kostede noget: at bande, komme for sent, snakke arbejde, snakke i munden
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på hinanden o.s.v. Vi skulle jo tjene til alle parties! På ens fødselsdag blev man
vækket ved midnatstid med flag og en spand fuld med gaver. Og til kl. 02 var der
noget lækkert. Til min fødselsdag midt på Stillehavet havde de hejst et hollandsk
flag ved siden af det danske, og så bliver man jo helt rørt. Jeg gjorde i hvert fald!
Der var også altid en buket plastikblomster fra hovmesteren (Ole Handorf), som
vist gik på omgang og hver gang fik et ny stænk parfume!
Hver søndag blev vi vejet, og den der havde taget mest på eller tabt mest skulle
også betale til klubkassen. En overgang underviste jeg to gange om ugen i
fransk, og Telegrafisten fortalte stolt, at han kunne forstå folk på nogle små øer,
og de kunne forstå ham.
Jeg var med to år i træk og om sommeren til Grønland. Den sidste gang hjemover fik vi Mary og Jack Latham (agenten i Hobart og mine fantastiske værter to
gange tre måneder) med fra Hobart, og i Melbourne kom Janice, Patricia og
Norma om bord. De første to var døtre af lederen af den australske ekspedition
Geoff Smith. De ville alle sammen en tur til Europa. Det gav rigtig meget liv om
bord med ekstra mange parties, og der opdager man, at der kan være mange
mennesker på et lille førstemesterkammer! Vi var 5 på sengen, 2 på skrivebordet
3 på sofaen 3 på en stol og 1 på en skuffe. Det giver 14 til sammen. Ikke dårligt!
Og man kommer hinanden ved! Det føltes som en stor familie! Jeg mærkede det
rigtig meget, da jeg et år efter hjemkomsten fødte vores datter på Fødselsstiftelsen i Århus. Poul var ude at sejle. Men den første dag kom sygeplejersken med
en hilsen fra hovmesteren på THALA DAN, anden dag igen med en hilsen fra
telegrafisten på THALA DAN. Tredje dag kom overstyrmanden på besøg, og så
var der en meget flot "mor og barn buket" fra alle onklerne fra THALA DAN. Sygeplejersken forstod vist ikke rigtig sammenhængen!
Der var eet minus ved hustrusejlads i to år. Når vi havde spist herhjemme, rejste
jeg mig da bare. Jeg var jo vænnet til af den fantastiske messemand (Knud Pedersen)
Mit danske var blevet betydelig bedre, og jeg var ret stolt over det, til jeg kom i
den pæne lingeriafdeling i Magasin du Nord og spurgte efter underhylere, hvorved damen spurgte om jeg mente trusser! Hvad vidste jeg om det?
En fantastisk tid!
Carin Rønholm.
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KISTA DAN

Engelske frimærker fra Antarktis.

NELLA DAN / THALA DAN
Radiotelegrafist Chresten Nielsen gjorde tjeneste i de to skibe i årene 1972-78,
og har valgt at fortælle lidt om sine oplevelser fra dengang.
Jeg havde fem pragtfulde rejser med NELLA DAN og THALA DAN. Nogle af de
bedste oplevelser i mit liv. De første ture gik fra Aalborg til Australien (som regel
med en eller anden last til New Zealand eller Australien) via Antarktis og tilbage
til Aalborg.
Jeg vil prøve at beskrive nogle af mine oplevelser – uden at gøre det for rodet.
Som nogle måske husker, var én af de første, der kom om bord i Melbourne,
Norman Hamilton, æresborger i Melbourne. Han var personlig ven med KL og
besøgte en del gange Danmark. Han kom til Australien som ung fra England og
jonglerede rundt i Australien som Porsche-racerkører. Blev senere importør af
Porschesportsvogne og udvidede sin forretning til alt inden for caterpillar. Han
havde en del handel med ANARE og blev efterhånden besat af sydpolsbådene.
På et eller andet tidspunkt fik han en skør idé om, at NELLA DAN skulle bugsere
et isfjeld op til Sydney, men droppede dog tanken igen, da bunkers og proviant
ikke ville slå til i flere år, og måske var isbjerget også smeltet, før det nåede destinationen. Han havde også en lille flyvemaskine, og da han på det tidspunkt var
midt i 70-erne sagde man, at når han skulle lande i Melbourne, fik alle øvrige fly
ordre til at holde sig på afstand, indtil gode, gamle Norman var landet!
En aften inviterede han sig selv og sine seks kontordamer til party om bord. Det
var der nogle danske søfolk, der fik glæde af en tid fremover! Efter en endt sæ186

son i Antarktis skulle vi flyve hjem via Singapore. Nogle af de unge mennesker
havde dyrket håret, så de lignede hunkøn, men ak og ve: Da vi ankom til Singapore og skulle skifte fly, blev de langhårede trukket ind i et lille lokale, hvor myndighederne klippede det meste af håret af. Det var egentlig synd, for de havde jo
glædet sig til at komme hjem og vise sig frem.
Vi havde landtelefon om bord i Melbourne, og ved ankomst hertil ringede en dame og spurgte efter 3. mester (ingen navne nævnt). Han havde lovet at gifte sig
med hende. Desværre måtte jeg meddele, at han ikke var påmønstret denne
sæson. Om så ikke jeg ville med til et grill-party? Nu vidste jeg, at han/hun var
”lavet om” fra mand til kvinde, men hva’ pokker – lidt bøf og vin kunne man vel
altid fortære. Hun ville så komme ned på kajen og hente mig, men jeg skyndte
mig at sige, at jeg gik op til gaten (alle om bord kendte til damen fra forrige sæson). Vi havde en god eftermiddag, men jeg fortalte, at jeg skulle i byen om aftenen, så jeg bad hende køre ned til skibet. På hjemturen spurgte hun, og jeg ville
med op at se hendes massageklinik, og man var jo ung og nysgerrig, men så fik
jeg kolde fødder. Jeg fik øje på hans/hendes kæmpefødder, og der sad også
nogle kraftige arme på damen. Hun var OK, for da jeg fortrød, sløjfede vi klinikken Besøgende fra land ombord på NELLA DAN i Melbourne, men hun insisterede på at køre mig helt ned til skibet. Det lykkedes mig aldrig at overbevise de
andre om, at det var en ærbar tur, jeg havde været på! En nytårsaften var alt,
hvad der kunne undværes af besætningen inde på Dumont d’Urville, hvor
franskmændene i hvert fald havde champagne.

Gæster ombord på NELLA DAN i Melbourne
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Om de havde andre alkoholiske drikke, husker jeg ikke, men en af helikopterpiloterne havde lovet at hente mig, når jeg havde sendt de obligatoriske vejrmeldinger til Australien ved midnatstid. En lystig australsk pilot landede på skibet som
aftalt. Jeg kunne godt mærke, at humøret var højt og kabinen lugtede mistænkeligt af alkohol. Under turen ind fløj vi over et krater, hvor der vel har været et par
tusind fod ned. Pludselig kantstillede han rotoren, hvilket resulterede i et styrtdyk.
Hans eneste kommentar var: ”Were you frightened?” Hvis der var blevet taget et
billede af undertegnede, ville det højst sandsynligt blot have vist en hvid plamage!
For øvrigt blev jeg i Melbourne inviteret ud på piloternes stambar. En meget interessant oplevelse. Der var gamle piloter fra 2. verdenskrig med diverse snoede
overskæg. Tilsyneladende levede de i en anden verden. For dem var krigen ikke
slut, men de var en samling muntre fyre.
Ved change-over i Mawson skulle vi jo ind og ønske de gæve gutter en rigtig god
vinter. Da de havde fået ny forsyning af proviant i løbet af sommeren, havde de
lagt de tiloversblevne æg fra sidste sæson ud i solen, så de var pilrådne. Da vi
igen var kommet om bord i DUKWen, blev vi overdænget med disse æg. Ekspeditionslederen fik en lige i nakken, men gjorde gode miner til slet spil. Men ved
Gud, hvor han stank.
Med helikopter var jeg ude at besøge en for længst nedlagt amerikansk base
(formodentlig Wilkes, red.), hvor indlandsisen langsomt havde dækket hele området med metertykt is, men det var stadig muligt at komme rundt i nogle ”huse”
under isen, hvis man var villig til at vade i vand til knæene. Blandt andet kirkerummet var fuldt intakt med opslået bibel og diverse ting. I et ”hus” stod der et par
plæneklippere, hvad jo er typisk for amerikanerne, når de udstyrer en base, hvad
enten det er på Sydpolen eller omkring Ækvator. De har blot en liste at gå efter.
Skrivemaskiner, køretøjer osv., havde de også efterladt, og alt var i god stand.
Fra Macquarie Island mindes jeg den ækle lugt nede på stranden fra de mange
sæler og søelefanter, der væltede sig i kelpen. I en bunke lå de gamle søelefanter, der var krøbet sammen for at dø. En ø, jeg ikke synes, har meget med Sydpolen at gøre.
Hvordan ekspeditionsmedlemmerne somme tider overlevede de ”brølende fyrre”,
forstår jeg ikke, men jeg har jo selv på kutteren overlevet søsygens kvaler. Vi
havde lidt ondt af dem en gang imellem.
På en første gangs tur til Antarktis fra Melbourne måtte vi fortøje til iskanten et
stykke fra kysten grundet fast is. En flok på flere hundrede pingviner skulle da ud
og se, hvad det var for en rød kolos, der var dukket op. En af fortøjningerne kastede en bred skygge på isen, og der standsede flokken op og funderede en tid
over, hvordan de skulle forcere denne ”hindring”. Pludselig hoppede føreren
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NELLA DAN budt velkommen af en flok Adeliepingviner.

over den væmmelige skygge, og ligeså gjorde hele flokken, hvorefter de begav
sig hjemad. Nu var nysgerrigheden jo stillet.
Australierne mindes jeg som utrolig søde mennesker og i særdeleshed meget,
meget gæstfrie og hjælpsomme. Der skulle ikke meget til for at få dem til at starte
grillen, og så var det jo bare med at komme over på den anden side af vejen og
købe et par flasker vin. Så var den fest reddet.
Den danske klub i Melbourne fejrede 25 eller 50 års jubilæum, eller var det værten, der fyldte rundt? Husker det ikke. I hvert fald blev vi inviteret til dansk smørrebrød med øl og snaps. Ved 3-tiden om eftermiddagen blev vi, chiefen, 1. mester, hovmesteren, overstyrmanden og jeg, af kaptajn John Brinch Jensen ”beordret” om bord for at sove et par timer, da vi var inviteret ud til en eller anden ministerfidus til party ude på landet. Hvordan pokker det lykkedes at få liv i os igen
med de øller og snapse, vi havde konsumeret, véd jeg ikke, men kl. 18.00 stod vi
i hvert fald klar ved gangway’en i fuld ornat og blev losset ind i diplomatvognen.
Efter et par gode og stærke velkomstdrinks var det ligesom hjernen klaredes lidt,
troede vi da! Jeg kom til at sidde til bords med en af ministerfruens veninder, og
efterhånden som det ene glas rødvin efter det andet inhaleredes, kom jeg senere
til at fortryde min umådeholdenhed. For skæbnen ville, at på den næste rejse
blev en del af de samme personer inviteret til party på NELLA DAN, og jeg kom
igen til at sidde ved siden af damen. Hun gik mig så på klingen med hensyn til,
hvad jeg havde fortalt hende sidste gang, for hun kunne godt tænke sig at besøge Israel og ville derfor gerne vide mere om landet. Jeg havde tilsyneladende
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udbredt mig om Israel som om, jeg havde været bosat der i flere år. Jeg har aldrig været i Israel og huskede intet af det, jeg tilsyneladende havde fortalt hende.
Den penible sag måtte klares ad diplomatisk vej og burde have givet mig en lærestreg om mådeholdenhed. Det hjalp dog lidt, da damen havde fået lidt rødvin,
så hendes hukommelse også til dels svigtede! Ved samme party havde jeg lånt
hovmesterens uniformsbukser, da jeg var kommet til at steamkoge mine, så de
mest mindede om shorts. Hovmesterens bukser var alt for store om livet, så vi
fandt ud af, at et stykke tovværk rundt om livet kunne holde bukserne oppe. Jeg
skulle så sørge for ikke at smide jakken eller knappe den op i løbet af aftenen.
Kaptajn Brinch havde bedt mig holde en lille velkomsttale, hvilket jeg gjorde, men
da havde jeg nok igen fået et glas for meget. I hvert fald må jeg enten have været
skide nervøs eller på anden måde fået varmen, for jeg glemte alt om tovværket
og smed jakken stående. Det blev heldigvis ikke den skandale, som jeg, og især
Brinch havde frygtet, men derimod til godmodig jubel og latter rundt ved bordene.
Efterpå blev det til en skideballe fra Brinch, der bad mig holde mig lidt på afstand
af de stærke drikke, når der skulle holdes party. Ellers ville jeg blive sygemeldt
fremover.
Under den første tur til Antarktis med THALA DAN i 1973 – havde vi tonsvis af
dejligt australsk kød med til baserne. Vi kunne dog ikke på grund af isen komme
tæt nok på kysten til at losse, så det blev udsat til næste tur sydover. Så brækkede fryseren ned, og chiefen havde ”glemt” at købe freon i Australien, så jeg kan

”Kongepingviner” ønsker KISTA DAN en god rejse nordpå.
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endnu se alle de dejlige bøffer blive losset på isen, mens sælerne, og hvad der
var af sultne sjæle, fik nogle pragtmåltider.
Selvfølgelig tog hovmesteren en del fra og hængte udenfor, så på opturen levede
vi næsten udelukkende af bøffer, og hvad der ellers kunne laves af ”kødsupper”.
Jo længere kødet hængte, des mere mørt blev det, men der var én, der aldrig
mere glemte at bestille reserve freon.
Naturligvis skete der både store og mindre uheld under vores færd til Antarktis.
Tre helikoptere og vores fixed wing (fastvinge-fly/red.) var på tur for at udlægge
depoter. Selv godt fortøjet til isen, rejste der sig pludselig en blizzard, hvorved en
af helikopterne væltede, og vores fixed wing fik et bøjet propelblad. Vores dygtige
mekanikere fik dog udbedret skaderne, så de blev flyveklare igen. Værre var det,
da vi skulle flyve den sidste tur før hjemrejsen til Australien. To helikoptere skulle
af sted til basen, men af en eller anden grund kontaktede piloterne ikke radiostationen, som normen var, og bad os lægge skibet op i vinden. Sideværts vind
gjorde, at da den ene helikopter først blev airborne, blev den trykket sideværts af
vinden, og de to helikopteres rotorer smadrede sammen. Det kunne være blevet
en menneskelig katastrofe for folkene i nærheden, men heldigvis kom ingen til
skade.Senere erfaredes, at de to piloter blev fritaget for tjeneste ”down south!”
Under mine udmønstringer i polarskibene gjorde jeg tjeneste under følgende kaptajner: Børge Andersen, Kr. Mikkelsen, Hans Nielsen, Anders Jacobsen, John
Brinch Jensen og Helmuth Klostermann. John Brinch Jensen kom jeg til at kende
særlig godt, da jeg, medens NELLA DAN lå i Aalborg, hentede ham hver morgen
i en lille måneds tid, hvor vi kørte sammen fra Sebbersund til Aalborg og retur.
Mangen en hyggelig stund har jeg haft hjemme hos Brinch og hans hustru og
deres lille datter.
Utroligt at tænke sig, at man i dag ”bare” tager flyveren til Antarktis. Under mit
ophold der i 1975 døde min 5-årige datter pludselig af en hjernesvulst. Alt blev
gjort fra rederiets side for, at jeg kunne komme hjem, men mulighederne fandtes
ikke på daværende tidspunkt. Jeg måtte vente en måneds tid på hjemtransport,
indtil skibet kom til Australien.
Chresten Nielsen.
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Kapt. Helmuth Klostermann

Det er vist min tur til at passe den lille?
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THALA DAN
1968-69 Kaptajn Hans A.J. Nielsen
1969-70 Kaptajn Peter Granholm
Jørg Schat
2. mester
Den tid, jeg husker bedst, er to rejser til Antarktis med THALA DAN og ligeledes
to rejser til Grønland. Jeg kunne skrive side op og side ned om alle de oplevelser,
man har haft på disse ture, men først og fremmest var det en fantastisk naturoplevelse, som man fik for livet. Især turen 68/69 vil altid stå klart i erindringen.
Situationen dengang var, at Suezkanalen var lukket, så turen gik fra København
til Le Havre og videre gennem Panamakanalen over Stillehavet til Hobart. Så
med 12 knob, når det var det magsvejr, klarede vi hele turen på ca. 55 døgn.
Desværre blev denne tur skæmmet af nogle frygtelige oplevelser. To mand fra
dæksbesætningen begik selvmord ved at springe ud over siden samtidigt ude på
Stillehavet. Vi fandt dem aldrig. Da vi på et senere tidspunkt sad fast i isen ud for
Casey, blev en af matroserne dræbt, da han styrtede ned med en af redningsbådene. Det var barsk at opleve på første parket.

DUKW i aktivitet.

På et andet tidspunkt måtte vi have isbryderhjælp for at komme ind til basen. Den
amerikanske isbryder SOUTHWIND kom og hjalp os fri og sejlede med ind til
basen for at hjælpe med at losse, da vi havde siddet fast i flere uger. Man beslut193

tede at trække os gennem isen med en lang wire, da vi med 2.300 HK ikke kunne
stille meget op med de store ismasser, som havde sat os skakmat.
Det skulle vi aldrig have gjort. Pludselig satte isbryderen sig fast, og inden vi kunne nå at slå bak, bragede vi ind i dem. Flere meter af deres helikopterdæk og jeg
husker ikke, hvor mange af meter af deres ræling blev lagt ned. Vi slap med et
stort hul i stævnen over vandlinjen. Amerikanernes første reaktion var ”never
mind”, og inden der var gået en time, var de i fuld gang med at reparere skibet.
De havde en besætning på 250 mand.
Under losningen af brædder tabte vi et slæng, da det kom ud over skibssiden og
skulle fires ned i prammen. På grund af is på rebet gled tømmerstikket op, og den
amerikaner, der stod nedenunder, fik det hele over sig. Han blev så hurtigt, som
det var muligt dengang, fløjet hjem og opereret. Han slap med en sprængt milt og
overlevede.
Heldigvis var de spændende og sjove oplevelser i overtal. Der blev knyttet mange venskaber dengang, og mange holder stadig, selvom der er gået over 40 år.
Hvem var med om bord? Det er kun nogle, jeg kan huske: Skipper var Peter
Granholm på rejsen året efter. Radiotelegrafist Kjeld Thomsen fra Slagelse (2
meter høj og 135 kg). Maskinchef var Svend Åge Lorentzen fra Kolding. 1. mester Poul Rønholm, Æbeltoft. Hovmester Ole Handorf. Emigrerede i 1980 og bor i
Hobart. Kok: Poul Erik Hansen, Strib. Maskinelev Peter fra Fanø.

Et par ”kejserlige” kammerater !
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THALA DAN
1979-80 Kaptajn John Brinch Jensen
Anders Bruun
Maskinchef
På rejserne fra Australien til Antarktis havde THALA DAN altid olietønder stuvet
på dækket beregnet som et reservelager i det tilfælde, at skibet skulle indefryse
og ikke kunne komme fri før året efter. Sådan en last havde THALA også på
denne rejse, og inden skibet sejlede fra Melbourne, havde en person gemt sig
mellem tønderne på fordækket
Efter afsejlingen fra Melbourne, og efter at være kommet fri af Tasmanien, kom
skibet ud i dårligt vejr og begyndte at tage vand ind over dækket. På 04-08 vagten opdagede overstyrmanden, John Pedersen en mand, der på grund af det
dårlige vejr forsøgte at komme i læ under bakken. Vagten fik kontakt med manden, som viste sig at være Jugoslav. Han havde regnet med, at THALA var på
vej til Europa og ikke til Antarktis.
Den nye passager blev indlogeret på skibskontoret, hvor der blev lagt en madras
ind til ham. Han blev på rejsen sat til at arbejde i flere forskellige afdelinger på
skibet. Jeg var maskinchef på den rejse og husker ham til at begynde med som
en god og omgængelig mand.
Han havde nok fået sig et mindre chok, da han fik at vide, at det var Antarktis og
ikke Europa, som han nu var på vej til. På rejsen kom vi ind i meget dårligt vejr
og sad tilmed fast i isen i flere dage. Jeg husker det som en af de værste ture, jeg
har været med på af de 7-8 rejser, jeg har gjort til Antarktis. Det blev efterhånden
for meget for vores blinde passager, som begyndte at lide af en form for forfølgelsesvanvid.
En nat omkring midnat hørte jeg, der havde min kahyt lige op til skibskontoret, at
der blev banket, larmet og råbt inde fra kontoret. Jeg stod op og fik fat på vagten,
der kunne fortælle, at et besætningsmedlem havde set jugoslaven tage en
brandøkse ud af et af brand skabene, og taget den med til sit logi på skibskontoret. Han havde låst døren til kontoret indefra.
På det tidspunkt havde vi ligget fast i isen i nogle dage, og det var blevet for meget for vores ”ven”. Skibets våbenskab befandt sig på skibskontoret, og den
megen larm skyldtes, at han var i gang med at åbne de aflåste skabe og skuffer.
Inden det nåede så vidt, havde han smidt skrivemaskiner, kopimaskiner m.m ud
gennem vinduerne, og det hele befandt sig nu ude på isen.
Kaptajn Brinch og overstyrmand Pedersen forsøgte skiftevis i flere timer at berolige manden og overtale ham til at åbne døren, men det lod sig ikke gøre. Man
var bange for at låse sig ind på kontoret med hovednøglen, da alle skibets våben
blev opbevaret i det før nævnte våbenskab. Ammunitionen blev dog opbevaret i
kaptajnens pengeskab. Af sikkerhedshensyn ville man helst have ham talt til fornuft, da man jo kunne have glemt noget ammunition i skabet. Efter talrige forsøg
på at få ham overtalt og, at det nu var ved at være morgen, mente overstyrman195

den, at nu var det nok, så han låste døren op, og gik roligt hen mod passageren,
der træt sad med en pistol rettet mod ham. Der var heldigvis ikke patroner i den!
Efter den episode skulle der så findes et nyt logi/celle til ham, hvor han kunne
opholde sig . Det blev et rum ude i bagbords side under bakken, oprindeligt Suez
rum, men nu brugt af hovmesteren som stores rum. Det blev ryddet og omdannet til arrest. Flere gange om dagen var han på ”gårdtur” med en matros for at få
frisk luft, og hans mad blev bragt ud til ham i cellen.
Godt et døgn efter, han var flyttet ind, var den gal igen. Nu rev han varmeapparatet ned fra væggen, så en maskinmand måtte tilkaldes og afbryde strømmen. I
stedet for et nyt varmeapparat fik han en termokedeldragt samt flere tæpper udleveret. Efter nogle dage uden varme, bad han om at få varmen installeret igen
Det fik han, og der var ikke mere vrøvl med ham. Han blev senere sat i land i
Melbourne
Grundet det dårlige vejr og is-situationen på denne anden rejse, blev det klart, at
vi ikke kunne nå tilbage til Australien, og derefter gøre endnu en tur til Antarktis
og den franske base, hvor det gamle hold og sommerarbejderne ventede på at
komme hjem. Derfor blev det bestemt, at vi skulle sejle direkte til den franske
base og derefter til Melbourne.
Således blev det kun til to rejser til Antarktis dette år i stedet for de sædvanlige
tre. (To for franskmændene og en rejse for Australierne).

Glemt var alle dage med dårligt vejr, når et sådan skue mødte os.
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Kaptajn John Brinch Jensen’s datter, Mette Brinch fortæller
her lidt om sin far:
Når man går ind i vores stue, ser man et stort billede af NELLA DAN på Sydpolen
med indgraveringen: ”Presented to Captain John Jensen, Master M.V. Nella Dan
by Dr. R I. Garrod. Director. Antartic Division Australian Department of Science
at the conclusion of Season´s operations March 1975”. Jeg selv er født I maj
1975 og dermed opflasket med Sydpolen, Grønland og Dan- skibene som fast
inventar I barndommen.
Som barn af en sømand er man vant til at have to forskellige hverdage. Når far
sejlede, klarede min mor og jeg os alene og hyggede os. Jeg har tidligt lært, at
man sagtens kan klare sig selv. Jeg forstår f.eks. stadig ikke, at ikke alle kvinder
kan skifte fra sommerdæk til vinterdæk og omvendt….
Når min far var hjemme, stod han for madlavning, rengøring og haven og nød at
forkæle min mor, som altid blev vækket med te på sengen. Der blev lavet pandekager i stakkevis til mig og veninderne. Mine venner og veninder har altid været
lidt bange for min far; han havde absolut INGEN forståelse for, at alle byens unger IKKE var opdraget med sarkasme fra morgen til aften.
Jeg kan huske, at min far i en periode skulle bo hjemme hos os i Sebbersund,
men hver dag skulle ind på NELLA, som lå i dok i Aalborg. Jeg var simpelthen så
stolt over, at min far havde et helt almindeligt job, hvor han skulle af sted om
morgenen og kom hjem igen til aften.
Jeg var 6 år, første gang jeg var med til Grønland på NELLA DAN. Det var en
stor oplevelse. Det var vildt spændende at gå rundt på gangene på og prøve at
lære at finde rundt. Det var stort at komme med op på Monkey Island. og jeg var
vildt misundelig på dem, som kom op i istønden. Lyden af skibet, der gik igennem isen glemmer jeg heller aldrig – ligesom jeg stadig den dag i dag – sover
bedst, når jeg kan høre en skibsmotor.
Jeg kan huske, hvor skrækslagen jeg var for Grønlænderne, som holdt stor fest,
da vi ankom til Ammasalik som første skib den sommer. Jeg kan ikke huske, at
have kedet mig – jeg tror bare, jeg nød at være en del af hverdagen ombord.
De lange ture til Sydpolen betød lange breve, som blev sendt fra den ene ende af
verden til den anden. Dengang var der intet internet. Ud over det sendte min far
mange frimærkekort hjem med stempler. Jeg har stadig mange af disse frimærker. Sådan som jeg husker det, var skibet postkontor på Sydpolen og stemplede
ufattelig mange breve, som samlere fra hele verden sendte ned for at få de rigtige stempler retur. Jeg kan huske at NELLA sad fast i isen i flere uger og, hvordan
der blev skrevet om det i aviserne – da var det slet ikke sjovt at have en far på
polarfart.
Mange år senere, kunne min far fortælle om turene til sydpolen, som om han lige
havde været der – han kunne huske tilbage på en bestemt dato og vidste præcis,
hvilken position de havde, hvem der havde vagt og naturligvis vindretning og
styrke.
Jeg er ikke i tvivl om, at det var ”håndværket” i at sejle i is og under de ekstreme
forhold, som tiltrak min far. Samtidig, var det også lige netop dette pres, som i
197

perioder var meget hårdt. Ikke nok med at han sejlede på Sydpolen i vinterhalvåret – så sejlede han også i mange år på Grønland i sommerhalvåret. Når jeg
har talt med hans kollegaer, kan jeg jo høre, at det ikke var normalt, at man tog
begge ture. Der er ingen tvivl om, at årene på NELLA og THALA DAN, var blandt
de største oplevelser og udfordringer i hans karriere, men det var også her han
sled sig selv ned.
Min far var meget beskeden i forhold til sit job. Jeg vidste, at min far sejlede, men
jeg fandt først ud af, at han var kaptajn, da jeg for første gang var med på Grønland sammen med min mor, som 6-årig. I øvrigt brød han sig ikke om udtrykket
”Kaptajn” – han var skipper!!!
Min far brød sig absolut ikke om at være midtpunkt og gjorde alt for at slippe væk
fra episoder, hvor han var nødt til at tage sin uniform på eller være vært. Han ville
meget hellere stå på broen, drikke kaffe og ryge et par smøger. Far sluttede sin
karriere med at være med til at overtage og sejle verdens største køleskib –
JØRGEN LAURITZEN. Her sejlede han sammen med sin gode ven John (hovmester), som senere har fortalt mange historier om, hvordan min far gjorde alle
mulige krumspring for at slippe for at være vært ved diverse havnebesøg på jomfrurejsen.
Som 13-årig begyndte jeg at være meget med min far ude at sejle i længere perioder. Han sejlede stadig for Lauritzen og havde overtaget en nybygning, ROSA
DAN fra Danyard i Frederikshavn. Det var sjovt at se, hvordan han de sidste år
af sin karriere begyndte at håndplukke de ”gamle” folk fra sydpolen igen. Det var
noget specielt over det sammenhold, som de havde skabt mange år tidligere. Jeg
har heldigvis stadig kontakt til en lille håndfuld folk, som har sejletmed min far,
eller som selv har sejlet på Sydpolen på andre ture. Møder jeg i dag et menneske, som har en eller anden forbindelse til Lauritzen eller Sydpolen – så er man
jo næsten i familie.
Uddrag af brev fra John Brinch Jensen til sin kone Ellinor Wolff på NELLA
DAN’s rejse fra Ålborg til Sydpolen, hvor de sejlede for ANARE:
NELLA DAN, søen 17. januar 1977.
……. Det har været lidt af en drilletur denne her på det sidste; men det er naturligvis, hvad man skal være forberedt på. Vi havde ellers meget fint vejr på vejen
ned. Først gik den ene radar i stykker, og så gik den anden radar, uden at vi
kunne reparere, så hele turen derned har vi ligget og rodet i snevejr og meget
andet uden radar. Det gør det naturligvis ekstra spændende, men engang imellem kan det også blive for spændende.
Så skulle vi ind til en russisk station, der hedder Mirny og sætte en mand af. Aftalen var at russerne skulle hente ham udenfor isen med skib eller helikopter, men
det ville de naturligvis ikke, før vi havde ventet på dem i to dage. Medens vi lå
ved iskanten ved Mawson var jeg ude og flyve en hel dag for at se på isen og
nåede lige at komme ombord, før det blev snestorm, og vi drev med fortøjninger
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og det hele. I Davis var isen ikke brudt op, og mens vi lå og brød det op, kom vi
for nær en sten, så nu er der nok buler i bunden. Hele vejen op fra Davis har vi
slingret som bare pokker. Det er først nu i eftermiddag, vinden har lagt sig og
søen med, så det er til at sidde i en stol igen og lave noget. Jeg havde ellers regnet med, at vi først skulle til Fremantle på tirsdag, men det har de allerede sat til
mandag eftermiddag, og samtidig forlanger de stort paty og meget andet i forbindelse med afgangen.
NELLA DAN, søen. 20. januar 1977.
…… Det er pokkers, så langt der er imellem, vi får post i denne her fart. I går
havde vi afskedsparty for dem (australierne) i denne omgang, og det gik da meget stille og roligt for sig af en eller anden grund. I dag var vi nede og kikke i en af
tankene, og der var da kommet en lille bule. Det er godt nok svært at begå sig i
denne fart, uden også at være uheldig en gang imellem. De sidste dage har vi
haft fint vejr, det var da helt rart. Bare vi kan være heldige med vejret nedover
igen, for da bliver vi fyldt op med alskens ragelse på dækket, og det er engang i
mellem lidt svært både at skulle sejle og passe på, at det ikke ryger ad h. til. Men
jeg fik da arrangeret det, så vi får en weekend i Fremantle; så har folk da en lille
mulighed for at få noget frihed. Så må vi bare håbe, at vi får de to radarer til at
køre heroppe. Den næste tur er det ikke til at sejle dernede uden radar, når nætterne begynder at blive mørke.
Brevet er stillet til rådighed af John Brinch’s datter, Mette Brinch.

Dårligt vejr var ingen mangelvare på de sydlige breddegrader!
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THALA DAN
1978-79 Kaptajn Peter Granholm
I januar blev THALA DAN under kommando af kaptajn Peter Granholm involveret i en redningsaktion i farvandet ved Buckles Bay, Macquarie Island.
Forhistorien er, at en biolog Roger J. Baker, der deltog i AAE (Australian Antarctic Expedition) på Macquarie Island, var faldet 70 meter ned fra en klippe, medens han studerede fugle.

´”HMAS ”HOBART”.

Ved faldet fik Roger J.Baker alvorlige og omfattende ryg- og ben skader, og han
havde måttet bl.a forsvare sig mod kjover, der forsøgte at hakke i hans åbne sår.
Efter 4 timer var han blevet undsat og havde modtaget førstehjælp, men det stod
hurtigt klart for basens lægehold, at en omgående indlæggelse på et hospital var
nødvendig. Nærmeste hospital var i Hobart på Tasmanien, 900 sømil borte.
I Sydney lå den australske destroyer HMAS ”HOBART” til reparation og med store dele af maskinen skilt ad, og store dele af besætningen var stadig på juleferie.
Da anmodningen om hjælp kom, gik man straks i gang med at samle ikke alene
maskinen, men også noget af besætningen, der blev suppleret med folk fra andre
af flådens skibe, der lå i Sydney. I løbet af 24 timer fik man samlet så meget af
maskinen, bl.a. 1 kedel og fik bunkret olie, så den 1340 miles tur til Macquarie
Island, under kommando af P.G.N. Kennedy og med en besætning, der var re-
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duceret med 100 mand mod normale 333, kunne begynde. 5.januar kl 15.00
afsejlede HMAS ”HOBART” fra Sydney, og i de følgende timer fik man også de 3
øvrige kedler i gang, så sejladsen kunne gå for fuld kraft.
I mellemtiden var THALA DAN på sin vej tilbage fra Antarktis, 12 timers sejlads
fra Hobart, og blev beordret til at anløbe Hobart og hurtigst muligt at landsætte
sine passagerer, tage en helikopter ombord og sætte kursen mod Macquarie
Island Vejrsituationen var efterhånden blevet dårlig, så den 7.januar blev der
etableret 3-vejs forbindelse mellem HMAS ”HOBART”, THALA DAN og basen på
Macquarie Island . Man drøftede, hvordan man skulle overføre patienten fra øen
til HMAS ”HOBART” hvis vejret ville blive så dårligt, at evakuering ikke kunne
gøres med båd.
Med i denne diskussion var piloten på THALA DAN´s helikopter, Nigel Osborne,
der var tidligere Royal Navy Pilot. Man enedes om, at man på HMAS ”HOBART”
skulle lave en platform på agterdækket, hvor helikopteren kunne lande ifald båd
overførsel grundet vejret ikke kunne lade sig gøre, patientens tilstand taget i betragtning.
Skønt HMAS ”HOBART” løb ind i meget dårligt vejr og med reduceret besætning,
hvoraf mange ikke var kendt med sejlads i stormfyldte havområder, lykkedes det
dem at etablere en ekstremistisk platform, som man var overbevist om kunne
klare opgaven.
Den 8.januar mødtes HMAS HOBART ” og THALA DAN i Buckles Bay, men da
begge skibene krængede op til 12 grader, og vinden blæste mellem 30-35 knob,
stod det hurtig klart, at en båd overførsel af den tilskadekomne ikke var mulig, og
evakueringen måtte foregå med helikopteren fra THALA DAN.
Et prøvelanding på HMAS ”HOBART” lykkedes til fulde, og derefter blev det besluttet at gennemføre evakuering af den tilskadekomne. Umiddelbart efter, at
evakuering af den tilskadekomne og en Medical Officer var gennemført, lettede
HMAS ”HOBART” anker og gennemførte den 900 sømil lange sørejse til Hobart
på 39 timer.
Den 10.januar kl. 01.15 ankom HMAS ”HOBART” til Macquarie Wharf i Hobart.
Den tilskadekomne blev omgående kørt på Royal Hobart Hospital, hvor man måtte amputere hans venstre ben. Senere blev Roger J. Baker overført til Melbourne, hvor han desværre døde den 8.februar 1979.
Til minde om ham har man døbt kanalen i Vestfold Hills Region of Australian Antarctic Territory ” The Baker Channel”
Kilde: i uddrag fra Newsletter HMAS Hobart Association , Queensland Division.

201

NELLA DAN
Forliset
Kaptajn Arne Sørensen
Vilhelm Pedersen
Havariekspert Baltica 1987
Vi sad hyggeligt og drak morgenkaffe på kontoret d. 3/12, da Nisted kom farende
ind, og meddelte, at NELLA DAN (ND) var drevet på grund i Buckles Bay ved
Macquarie Island i en storm og var blevet forladt af passagerer og besætning, da
maskinrummet fyldtes med vand. Da jeg havde kendskab til både havaristed og
skib, blev jeg sendt over til Lauritzen, hvor man havde lavet en krisestab.
På Lauritzens kontor var havaristedet sat ud i et hjemmelavet søkort - og det var
lavet af mig i 1961! Jeg havde lykkelig glemt, at jeg ekkoloddede hele ankerpladsen en meget stille dag, medens jeg var kaptajn på MAGGA DAN. Efter en kort
rådslagning blev det bestemt, at jeg skulle rejse til havaristen sammen med
Inspektør Bent Nielsen fra rederiet og bjærgningsinspektør Kjeld Jæger fra Svitzer.
Inden afrejsen skulle vi have visum til Australien, og jeg ringede hjem og bad min
kone om at finde mit pas og tage en taxi så hurtigt som muligt til det australske
konsulat.
Vi fløj samme aften og ankom til Melbourne søndag morgen 2 dage efter.
Selvom vi var godt trætte, gik vi til et møde hos Austpac, det australske bjærgningsselskab, der af Governmentet var udset til at forestå opgaven, der i første
række gik ud på at pumpe al olie ud af skibet, så det ikke forurenede det meget
sårbare miljø.
Den meget aggressive direktør lod os vide, at vi ikke havde noget valg, kun australsk bjærgningsselskab fik lov til at udføre opgaven. Han sagde til Keld Jæger,
at han godt kunne rejse hjem — han fik ikke lov til at komme med.
Bjærgningsselskabet havde ingen skibe, kun en bjærgningsinspektør og så lejede de skib, dykkere og materiel fra sag til sag.
Ret hurtigt fandt de et supplyskib LADY LORRAINE (LL) fra olieindustrien, som
var i position ca. 2-300 km fra Melbourne. Den kostede 11.ooo US$ + olie ++++
pr. dag, men vi havde ingen mulighed for at gøre vor indflydelse gældende.
Der var meget, der skulle fremskaffes i en fart: Kran, pumper, slanger, flydespærringer, wirer, sjækler, ilt og gas, svejseværktøj kompressorer, ja simpelthen alt,
da vi ikke kunne påregne at få noget på Macquarie Island. Ligeledes blev der
indkøbt polarudstyr til alle.
De skibbrudne passagerer og de fleste af besætningen fra NELLA DAN blev afhentet af et andet polarskib, der var på vej nordover fra Antarktis. Tilbage blev 67 officerer, der gik tilbage til skibet, hvor de, takket være nødgeneratoren på
skorstensdækket, kunne få varme i de øverste kamre, ligesom kabys og salon
kunne benyttes. Vi var i daglig kontakt med skibets kaptajn over radiotelefonen,
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og han underrettede os om skibets tilstand. Fra England kom en surveyor, der
skulle varetage "P&I"s interesser, dvs., de erstatningskrav, som Baltica ikke
dækker. En kaptajn fra "miljøministeriet" i Canberra skulle overvåge, at alt gik
rigtigt til, og intet olie slap ud. Jeg havde bemærket mig, at "Austpac" havde kontorfællesskab med rederiet "P&O!”. Det var meget interessant, eftersom både
Lauritzen og "P&O" begge afgav tilbud på bygning af et nyt polarskib!
(For den opmærksomme læser: "P&O" og "P&I" er to vidt forskellige ting: Henholdsvis rederi og forsikring).
Efter 4 dages forløb var vi klar til afsejling fra Barry Beach. Jeg blev installeret i et
smalt 6-mandskammer helt nede i bunden forude. Kufferten kunne kun åbnes
30%, når jeg skulle skifte tøj, og vi kunne kun stå op og gå til køjs én ad gangen.
Da vi kom ud af Bass-strædet, fik vi dårligt vejr, og jeg blev søsyg, men det var
kun den første dag, indtil jeg havde vænnet mig til skibets bevægelser.

Billedet er taget få timer efter, NELLA DAN grundstødte ved Macquarie Island.

LADY LORRAINE havde mange hestekræfter og var et rimeligt godt søskib. På
trods af det dårlige vejr, tog det kun 4 dage, førend vi ankrede udfor stationen på
Macquarie Island d. 13/12 PM. Vinden var i vest, så ND stod beskyttet på stenene tæt på land. NELLA DANs kaptajn Arne Sørensen berettede:
Skibet var i færd med at pumpe olie i land til stationen, da det friskede fra sydøst,
dvs., vinden stod ret på land. Ved 16-tiden spurgte han maskinchefen, hvornår
de forventede at være færdige. Hertil svarede maskinchefen: "Ved 21-tiden”.
Kaptajnen meddelte ham, at han ville stikke til søs, så snart de var færdige, hvis
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vejret ikke bedredes. Da Macquarie Island er et udsat sted, er der altid en styrmand på vagt døgnet rundt i styrehuset med mindst 1 radar kørende.
Kl.1730 gik kaptajnen ned for at spise, og da han ved 18-tiden tilfældigvis kikkede ud af koøjet, blev han klar over, at skibet drev. Han for op i styrehuset og beordrede omgående oliepumpningen stoppet og maskinen startet. Da han kom op
i styrehuset, sad vagthavende, andenstyrmand Anders Hanghøj Sørensen, i radiorummet lige bag styrehuset og talte med stationen i telefonen.
Samtidig med at maskinen kom i gang, tog skibet grunden agter, lige under hovedmaskinen. Der opstod en lækage ret under hovedmotoren, og vandet strømmede ind i "sumpen" – (bundkarret). Kaptajnen gav ordre til at køre fuld kraft bak,
alt hvad remmer og tøj kunne holde, selvom hovedmotoren kørte på en blanding
af olie og saltvand. Men det var forgæves, så alle lænsepumper blev sat på, og
man forsøgte at lukke den vandtætte dør til det separate

NELLA DAN ramte grunden meget tæt på land.

hjælpemaskinrum, men en løs dørkplade havde sat sig i klemme, så det mislykkedes. Hjemmefra havde vi undret os over, at skibet, der i modsætning til andre
skibe, havde dobbeltbund overalt, kunne vandfyldes så hurtigt, men vi fik forklaringen. Agten for maskinen sad i 22-23 år en ventilspindel, der ragede 30 cm
over maskindørken. Denne skulle lukkes i en situation som denne. Men en kløgtig sjæl syntes, det var tosset, at man bestandig faldt over den, og flyttede håndhjulet under dørken med tilkomst via et lille dæksel med finger hul i. Og så blev
den glemt!
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Var den ventil blevet lukket i tide, var der ikke kommet en dråbe vand ind i skibet.
Under dokopholdet inden afsejlingen fra Europa var der installeret 2 nye meget
avancerede radarer til ca. 250.000 kr. stykket. De ville ved rette brug automatisk
alarmere styrmanden, at skibet drev! Efter ankomsten gik bjærgerne i gang med
at undersøge forholdene og overføre bjærgningsmateriel fra LL til ND ved hjælp
af ekspeditionens amfibiekøretøjer, de såkaldte "LARCs”.
Jeg flyttede over på ND og fik elevkammeret. Bortset fra de sanitære forhold fungerede det hele normalt lys, varme og kabys. Primært gik bjærgerne i gang med
at fjerne alt olie fra skibet. Alle svanehalse blev aftaget, og olien blev suget op og
overført til en højtank, hvorfra den senere blev pumpet over i LL. Der var et frygteligt virvar overalt af slanger, kompressorer, elkabler og pumper. Da ND samtidig havde lidt slagside, skulle man være meget forsigtig, for der var olieglat alle
vegne.
Efter olietømningen blev vandet blæst ud af de lække tanke, og disse blev sat
under tryk. Vi måtte erkende, at bjærgningsinspektøren var professionel og let at
arbejde sammen med. Ligeledes var den udsendte miljøkaptajn meget fornuftig,
for det kunne naturligvis ikke undgås, at der smuttede lidt olie ud nu og da, trods
alle forholdsregler, for det var en vanskelig opgave. Da det var en meget let, olie
ND benyttede, betød det intet for miljøet.
Dykkerne rapporterede, at hele bunden var mere eller mindre beskadiget. De var
ikke meget for at tætte nogle af revnerne, for vandet var "koldt" - 5 grader C. Jeg
tænkte med stolthed over det dykkerarbejde, jeg har set udført mellem isflager i
Grønland og Danmark af danske dykkere.
Bent Nielsen og jeg regnede på reparationsomkostningerne samtidig med, at vi
overvejede mulighederne og omkostningerne for slæbning til reparationshavn.
Teknisk var det muligt, men hang det økonomisk sammen? Det lod sig ikke gøre
at reparere skibet i Australien, så nærmeste reparationssted ville være Singapore, så det ville blive et langt og dyrt slæb. ND var bortchartret de næste 3 år til
Australierne, og selv tab af chartret var forsikret.
Skibet var 26 år gammelt, og selvom det var blevet moderniseret flere gange, var
det ikke up to date. Blandt andet ville det være nødvendigt at ændre elforsyningen fra jævnstrøm til vekselstrøm, da det sandsynligvis ville være umuligt at
fremskaffe jævnstrømsreservedele.
Især var det vigtigt for Baltica at kende tallene. Hvis Baltica erklærede "CTL" constructive total loss inden afslæbningen, kunne vi udbetale forsikringssummen
og fraskrive os retten til vraget og derved minimere bjærgningsudgifterne.
Fjernelsen af vraget var derimod forsikret i en P&I club i England. P&I skulle derimod ikke deltage i bjærgningsudgifterne, dersom vi genopbyggede skibet. Inden
skibet blev slæbt af, erklærede Baltica "CTL". Det var ikke økonomisk forsvarligt
at genopbygge skibet med de mange usikkerhedsmomenter, der forelå.
"Aben" var videregivet til Lauritzen og P&I.
Da Lauritzen stadig var interesseret i at beholde skibet for at beholde deres renomme i Sydpolsfarten, regnede de videre på, hvor meget de ville ofre ekstra på
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skibets genopbygning. Samtidig med at disse overvejelser pågik, kom der meddelelse fra Governmentet, at man havde besluttet, at "P&O" - der som tidligere

Endnu var der håb for NELLA DAN.

nævnt havde kontorfællesskab med bjærgningsselskabet – skulle bygge og drive
et nyt og meget større polarskib.
Dette var et slag i ansigtet for Lauritzen, der også havde afgivet tilbud og havde
sejlet uafbrudt for ANARE på Antarktis med mindst ét skib, siden vi startede med
KISTA DAN i 1953.
Vi levede som grever og baroner, kun det bedste blev taget frem fra den stoppede fryser, og det var min egen gamle hovmester, der stod for madlavningen. Efter
at skibet var lettet for olie og tankene blæst tomme, var ND klar til afslæbning, og
der blev regnet på tidevandet. Første nat lykkedes det ikke, men da vi gik mod
fuldmåne, blev højvandet større næste aften, og skibet gled af. Den flød fint med
kun 3 graders styrbords slagside, og den blev ankret op på den sædvanlige ankerplads.
Nok en gang forhandlede Bent Nielsen med Lauritzen, og man var tilbøjelig til at
opgive det hele og sænke skibet på dybt vand. Men Austpac afgjorde det hele:
Nu er skibet flot og opankret - hvad vil I nu? Vores mission er fuldført Der står
intet i vor kontrakt om, at vi skal slæbe ND nordpå. Under alle omstændigheder
har vi ingen folk, der tør være om bord på havaristen under en sådan slæbning!
Det siger sig selv, at P&O (Austpac) ikke var interesserede i at se ND genopstå!
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Vi fik højtidelig tilladelse til at sænke ND på et nærmere angivet sted langt fra
kysten. Efter at beslutningen var taget den 23/12, blev vi enige om at bjærge visse værdier fra havaristen, blandt andet en lang fotostatvæg i salonen udført af
Knud Lauritzens enke, Hannelore Lauritzen, som vi ville forære ekspeditionen til
opsætning på stationen Macquarie Island. Ligeledes skulle alt bjærgningsmateriel
bringes tilbage til LL.

Branden! Nu er alt håb ude.

Vi spiste frokost kl. 12, og der var en mærkelig stemning ved bordet. Da vi var
færdige, smed vi vore brugte tallerkener ud gennem skakten. Det var en væmmelig lyd, da de knustes. Vi var også godt i gang med nedskruningen af elementerne, da skibet fik mere og mere slagside ved 14-tiden. Ingen kunne forklare den
pludselige slagside. P&I surveyeren blev nervøs og gav ordre til, at skibet straks
skulle fjernes fra Buckles Bay. Det var P&I forsikringen, der skulle betale hævningen, hvis skibet kæntrede på ankerpladsen, og det kunne blive rigtig dyrt.
Umiddelbart var der ikke strøm nok til ankerspillet, så ankerkæden blev skåret
over med en skærebrænder.
Jeg havde ikke pakket, så jeg fik travlt med at kyle mine ting ned i kufferten, som
derefter blev kastet om bord på LL. Havaristen blev forladt af alle med nødgenerator, pumper og kompressorer kørende om bord, og skibet blev slæbt til søs af
LL. Tilsyneladende stabiliserede slagsiden sig til 14 grader. Det blev aftalt med
stationen, at de 2 LARCs skulle komme ud næste morgen, og vi ville så fortsætte
bjærgningen af de aftalte ting samt alt pumpegrejet og kompressorerne.
207

Vi var tidligt oppe næste morgen og lå forholdsvis tæt på land afventende de 2
amfibiekøretøjer. Jeg stod på broen af LL og så pludselig lidt røg komme ud af
skorstenen på ND. I et splitsekund for det gennem mit hoved: Det er
maskinchefen, der lige puster igennem inden opstart. Så kom jeg i tanke om, at
det jo var et dødt skib. Der kom mere og mere røg, og længe varede det ikke,
førend vi så rigtige flammer - der var opstået ild ombord i havaristen.
Kursen blev straks sat mod åbent hav.
Hvad der forårsagede branden, bliver aldrig opklaret. Hele apteringen udbrændte, og ud på eftermiddagen ebbede ilden ud. Det var umuligt at komme om bord,
da hele overbygningen var brændende varm. Ved 17-tiden gik bjærgningsinspektøren plus en mand om bord på fordækket af ND og åbnede et par af luftventilerne på svanehalsene, hvorved søvand strømmede ind og i løbet af få minutter
sank NELLA DAN med lodret stævn på ca. 2.000 meter vand.
Jeg må indrømme, at jeg kneb en tåre.
Jeg havde været med fra begyndelsen på KISTA DAN i 1953, senere på MAGGA
DAN og THALA DAN, og så sluttede jeg med at være med til at sænke NELLA
DAN. Det var bittert. Jeg var endog involveret i skibets navn.

Her slutter Polareventyret.

Phil Laws kone, Nel, var udset til gudmoder i 1961, da skibet var under bygning,
og på tegningerne var navnet JETTA DAN, idet den var større end THALA DAN.
Jeg gjorde opmærksom på Mrs. Laws fornavn, og skibet blev så døbt NELLA
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DAN. Hun fik dog ikke lov til at rejse til Danmark på grund af den politiske debat
om den rejse, hvor hun var ”min” gæst til Antarktis. Hun døbte den ”in absentia”,
og hendes portræt kom til at hænge i skibets salon. Vi stod alle tavse i styrehuset
på LADY LORRAINE, da Bent Nielsen sagde til mig: ”Glædelig Jul”! Vi havde
ikke tænkt meget på jul.
Medierne i Melbourne blev holdt underrettet om tingenes tilstand, og der var ind
imellem ophedede diskussioner og avisskriverier. NELLA DAN var et meget populært skib med en meget sammentømret besætning, mange havde været der i
årevis. Den skibbrudne kaptajn modtog i stakkevis af sympatitilkendelser på telexer. Phil Law, på det tidspunkt sidst i halvfjerdserne, blandede sig i debatten og
var parat til at tage ned til Macquarie Island med en masse frivillige for at redde
skibet. Hvordan han ville bære sig ad, og hvordan han ville skaffe penge til projektet, forlød der intet om. Der var også kritik af bjærgningsforløbet, men bjærgningsdirektøren var der med det samme: ”Hold kæft eller få et sagsanlæg!”
Julenat kl.24 afgik vi fra Macquarie Island. LL var beregnet til 10 besætningsmedlemmer, vi var 23 på nedturen. Nu var vi 34, idet NDs officerer + LARCbesætningen også var med, så det var et tætpakket skib. Det var ikke nogen fornøjelse, især da vi fik dårligt vejr. Søndag d.27/12 ankom vi til Hobart og blev
modtaget af mange dannebrogsflag og røde/hvide nelliker, der symbolsk blev
kastet i vandet. En ensom sækkepibespiller spillede ”The last parade”. 29/12
skulle besætningen afgive testemony for en australsk embedsmand, men det fik
vi ikke lov til at overvære. 31/12 hjemrejste vi fra Melbourne.

Der kommer ingen NELLA DAN til at sejle Sydishavet tyndt igen, men måske i hjemlige farvande:
En modelbygger i Vejle har bygget denne flotte kopi. Længden er 150 cm. og den vejer ca. 50 kg.
Den har RC udstyr og kan sejle.
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På poesiens vinger flyver NELLA også videre! I februar 1988 udgav australske Graeham Goble til
melodi af Stephen Foster sangen ”NELLA DAN”. Det har ikke været muligt at fremskaffe noderne til
denne hyldest, men på internetsiden You-Tube kan man høre Foster/Gobles egen version ved i
søgefeltet at skrive: The Nella Dan Song.

THE BALLAD OF THE NELLA DAN
She made her way from Tasmania
The broken edge of the last frontier
And now she was sailing back to Antarctica
To the south and the great white land
The only place still untouched by man
Another adventure in the last great wilderness
She ran hard aground, the Nella Dan
On Macquarire Island, in the Promised Land
Now our Viking Queen will not sail again
Tor she’s gone, she’s gone, the Nella Dan
The Nella Dan was the sailor’s home
A sanctuary for those months alone
A faithful companion to the southbound scientist
Breaking her way through the ice and snow
Taking chances where few could go
Out to discover secrets locked away
She ran hard aground, the Nella Dan
On Macquaire Island, in the Promised Land
Now our Viking Queen will not sail again
For she’s gone, she’s gone, the Nella Dan
Through the stormy sea and the icy wind, she was born to sail free
And she’ll live forever in my heart, that’s where she’ll always be
No one could save the brave ship now
It was Christmas eve and they towed her out
Wounded and waiting, down to the water-line
:/: She ran hard aground, the Nella Dan
On Macquaire Island, in the Promised Land
Now our Viking Queen will not sail again
For she’s gone, she’s gone, the Nella Dan :/:
© 1996 Stephen Foster, Origin Music, Universal Music Publishing
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Profiltegninger

KISTA DAN

KISTA DAN blev som nybygning nr. 96 søsat fra Aalborg Værft den 16. januar,
1952 og afleveret til rederiet den 23. maj samme år. Skibet var på 1.447 tons
dødvægt og udstyret med B&W type 635-VBF-62, 883 kW hovedmaskineri. 12
knob. Skibet var 64.9m langt og 10.98m bredt med en dybgang på 6.0m. Lastekapaciteten var 57.000 kubikfod og det havde plads til 24 passagerer. Det var
isforstærket og klasset i Lloyd’s register 100A, klasse1. I 1959 blev det ombygget
og havde nu plads til 36 passagerer.
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MAGGA DAN

Den 1. juni, 1956 blev rederiets polarskib nummer to søsat fra Aalborg Værft som
nybygning nr. 99. Det fik navnet MAGGA DAN blev afleveret til rederiet den 27.
september. Det var 75.14m langt, 13.72m bredt og med en dybgang på 6.29m og
en dødvægt på 1.850 tons. Hovedmaskinen var en B&W type 735-VTF-62, 1.970
bhp, fart 14 knob. Lasteevnen var 62.000 kubikfod, og lastrummene var isolerede. Klasset i Lloyd’s register 100 + 100A1 og isforstærket. Skibet havde plads til
36 passagerer.
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THALA DAN

Et nyt polarskib løb af stabelen på Aalborg Værft den 8.maj, 1957. Det fik navnet
THALA DAN og var nærmest søsterskib til sin forgænger. Skibet blev afleveret til
rederiet den 9. oktober og havde byggenummer 101. Med en længde på 75.09m,
bredde på 13.73m og en dybgang på 6.32 havde det en dødvægt på 2.130 tons.
Maskinen var en B&W 735-VBF-62, 1.970 bhp, fart12.5 knob. Klasset i Lloyd’s
register 100+100A1, isforstærket. Skibet havde plads til 36 passagerer, men blev
i 1975 ombygget med en ekstra etage og havde nu plads til 50 passagerer.
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NELLA DAN

NELLA DAN, der blev rederiets sidste polarskib, blev som nybygning nr. 109 søsat fra Aalborg Værft den 13. juni, 1961 og afleveret den 4. oktober. Skibet var
75.24m langt og 14.3m bredt med en dybgang på 6.57m og var på 2.200 dwt.
Hovedmaskinen var en B&W/København type 835VTBF62, 2.240 bhp, fart 12
knob. Isforstærket. Udstyret med helikopterdæk. Det blev bygget til 42 passagerer, men i 1971 og igen i 1980 blev det ombygget, så der blev plads til flere passgerer.
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PERLA DAN

PERLA DAN blev den 31. juli, 1958 søsat fra Pusnes Mek. Verksted i Arendal
som værftets nybygning nr. 99 og afleveret til rederiet den 27. januar, 1959.
83.83m lang, 14.51m bred og dybgang7.6m, 4.225 dwt. Udstyret med B&W type
735-VTBF-110, 2.890 bhp. fra Fried. Krupp, Dieselmotoren, Essen. 12,5 knob.
Klasset i Lloyd’s register 100 A, klasse 1. Isforstærket.
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ERIKA DAN

ERIKA DAN blev bygget på Nobiskrug værftet i Rendsburg, søsat den 21. januar,
1958 og afleveret til rederiet 11. april. Skibet var 90.95m langt, 14.02m bredt med
en dybgang på 6.85m, 3.045 dwt. Maskinen var en B&W 5-50-VBT-110, 2.900
bhp og farten var 14.5 knob. Skibet havde plads til 12 passagerer, men i forbindelse med sejlads til Antarktis, blev det i 1959 ombygget til at huse 36 passagerer.
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ANITA DAN, der blev søsat som nybygning nr.1080 fra Krögerwerft i Rendsburg
den 26. maj, 1956 og afleveret til rederiet den 13. oktober, var 93.6m lang, 14.4m
bred og havde en dybgang på 6.6m. Det var på 3.225 dwt og havde hovedmaskinen B&W/København type 550-VTBF-110, 2.900 bhp og fart 14 knob. Blev i
forbindelse med salget til Royal Navy betragteligt ombygget.
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PETRA DAN
Tankskibet PETRA DAN med en dødvægt på 16.380 tons foretog i vinteren
1954-55 en rejse til hvalfeltet i Sydhavet, hvor det lossede brændselsolie til en
hvalkoger. Returlasten var hvalolie (til transport) til en europæisk havn. På den
vis kunne også en af rederiets tankere vise flaget på de sydlige himmelstrøg.
Fotos: Matros Gure Hanson.

De 4 billeder er alle fra Frivagten 1954-55
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Hvad blev der af polarskibene?
NELLA DAN’s skæbne blev beseglet den juleaften ved Macquaire Island, men
hvordan gik det med resten af flåden?
KISTA DAN førte ligesom de øvrige polarskibe en lidt omtumlet tilværelse efter
JL. I 1966 blev det solgt til norske Martin Karlsen A/S og omdøbt til MARTIN
KARLSEN. Derefter blev det rigget til som last- og sælfangerfartøj. I 1968 blev
det omregistreret og blev af Karlsen Shipping Ltd. Halifax, Canada anvendt til
havundersøgelser i Arktis.
Ti år senere, i 1979 købte Bowring Steamship Co. Ltd. i Lodon skibet og registrerede det som BENJAMIN BOWRING. Her blev det nok en gang ekspeditionsskib,
idet det fragtede British Transglobe Expedition jorden rundt – circumpolart. Altså
fra Nordpol til Sydpol og den anden vej rundt. Ekspeditionen blev ledet af Sir Ranulph Fiennes og Charles Burton og blev afsluttet i Greenwich i august 1982.
En kort overgang var skibet tilhørende Bearcreek Oil and Shipping Co., hvorefter
det i januar 1983 blev solgt til Ken Cameron, Halba Shipping Ltd., London og fik
navnet ARCTIC GAEL. Det skulle være chartret ud til forskningsarbejde, men da
det ikke blev realiseret, gik skibet i oplæg. Året efter blev det igen solgt, og denne
gang til Freighters & Tankers Ltd., Bermuda. Nu blev navnet OLYMPIAKOS.
I 1986 blev det solgt til den græske skibsreder John Goulandris, som fik det ombygget til yacht og lagt op i Syros på øen Kos. I 1997 blev det købt af Polar Ventures Ltd., som under navnet REKORD-OLYMPIAKOS ville anvende det til undersøgelse af havforurening ved Antarktis.
Imidlertid var gamle KISTA nu i en så elendig stand, at der ikke var anden udvej
end at hugge det op, hvilket skete i Aliaga, Tyrkiet i 1998.
MAGGA DAN var i årene 1967-68 i bare-boat charter i New Zealand, hvor der
blev sejlet turister til øer rundt i Stillehavet og til visse destinationer i Antarktis.
Blev derefter oplagt i Aalborg indtil oktober, hvor skibet blev afhændet til Ascension Inc., Monrovia og omdøbt til SAO NICOLAU med et norsk selskab som korresponderende reder. I Sandefjord blev skibet ombygget til hvalfanger og blev
chartret af Run Fishing Co. på Bermuda. Under den portugisiske revolution blev
skibet beslaglagt af myndighederne i Mocamedes i Angola, og besætningen blev
tvunget til at forlade landet. Skibet blev oplagt i Mocamedes, men senere forhandlede ejerne sig til frigivelse af skibet, som i 1976 blev registreret i Panama
under navnet CALULO. Derefter blev det oplagt i Luanda. I 1980 blev skibet
slæbt til Lissabon for reparation, og derefter solgt til Initial Navigation, S.A. i Panama med Fekete & Co, Tønsberg som korresponderende reder. Nu var navnet
BOUVET af Panama, og det blev chartret ud til portugisiske fiskere, som fiskede
ud for Conakry i Guinea. Herefter blev det i april 1982 oplagt i Setubal og efter en
måned returneret til sine ejere. Det blev slæbt til Tønsberg og lagt op. I oktober
1984 blev gamle MAGGA slæbt til ophugning i Ghent.
THALA DAN fortsatte i polarfarten indtil september 1982, hvor det blev solgt til
Brazilien og under navnet BARAO DE TEFFE overtaget af landets marineministerium. Forinden var det på Aalborg Værft blevet ombygget til opmålingsfartøj. I
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det mindste indtil 2004 var skibet stadig under Marineministeriets flag, men i
2006 lå det ved en ophugningskaj i Rio de Janeiro.
Foreningens medlem, tidligere skibsfører Jørgen Berg blev af en kreds af ANARE
veteraner bedt om at medvirke i et forsøg på at bevare skibet og få det bragt til
Australien og indrettet som polar museum:
”I december 2006 fik jeg et foto fra ophuggeren, Jorge Xavier, og her ses, at propellerbladene og skruedelen er afmonteret, og hvis skruen allerede er solgt
sammen med reserveskruen, kan man godt opgive det projekt. 20, marts aflagde
jeg et besøg på værftet Avenida Breakers i Rio. Skibet står på en mudret grund
ved lavvande med en lille hældning til styrbord. Der er ikke lys om bord, men skibet er i god stand og har været godt vedligeholdt af flåden, som mener, at skibet
er værd at bevare. Tyveknægte har dog stjålet meget”, fortæller Jørgen Berg.
Trods alle anstrengelser lykkedes det ikke at få økonomi i projektet, hvilket blandt
andet skyldtes, at Xavier troede, at han kunne presse prisen, når den australske
regering var med i projektet.
Planen blev opgivet, og det er oplyst, at gamle THALA blev hugget op i Rio i begyndelsen af 2008.
ERIKA DAN var fra 1. maj, 1962 i bare-boat charter for Kongelige Grønlandske
Handel i 10 år. I maj 1973 blev skibet oplagt i København.
Den 22. november 1973 blev det solgt til Rasheed Enterprises, Sharjah, De forenede Emirater og omdøbt til AL RIAZ. På sin første rejse fra floden Tees til Mauritius og Persergolfen sank skibet i Biscayen efter, at maskinen blev bordefyldt
under en storm.
PERLA DAN blev i februar 1971 solgt til Chimo Shipping Ltd., St.Johns, Canada
og omdøbt til PERCY M. CROSBIE. Derefter sejlede det på New Foundland og
Labrador indtil januar 1977, hvor det blev oplagt i St.Johns, hvor en del af udstyret blev stjålet.
Det blev genudstyret og derefter solgt til Boreal Navigation Inc., Quebec, Canada
og fik navnet BAIE JAMES. I 1982 solgte man skibet til Eastern Pearl Shipping
Co. S.A. i Panama og fik navnet MOTHI. Året efter blev det solgt til Sri Mutiara
Shipping & Trading, Penang, og i 1983 ankom det til Cuddalore i Indien, hvor det
uvist af hvilken årsag blev arresteret. I 1984 blev det solgt på tvangsauktion til en
ukendt køber i Madras. Herefter er oplysningerne om gamle PERLA usikre, men
det menes at være sunket ud for Cuddalore i 1984.
ANITA DAN, som blev søsat i Rendsburg i 1956, blev i 1967 afhændet til Royal
Navy og ombygget hos Harland & Wolff i Belfast. Herefter blev det omdøbt til
HMS ENDURANCE og gjorde i næsten 25 år tjeneste som ”ice-patrol vessel” i
Antarktis. I 1992 blev det solgt til Pakistan for ophugning.
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”KABYSBESTIK”
På et skib spiser man ikke. Man skaffer. Og kommer man forbi kabyssen og
spørger: ”Nå, kok – hvad er der på menuen i dag?” får man måske dette svar:
”Det ve’ je’ sgu’tte, meen je’ har sat vand over!”. I det hele taget er det kabyssen,
der er omdrejningspunktet ombord. Er man nysgerrig og vil vide, hvortil næste
rejse går, spørger man bare kokken. Besynderligt nok ved han det næsten altid.
Det kaldes ”kabysbestik”.
Vi har samlet lidt af hvert – småt og stort, som med lidt god vilje kan optages under denne rubrik, og lad os da bare begynde med historien om den franske biolog og pingvinerne:
Kejserpingvinen og den franske biolog.
Forfatter: anonym.
Man skal være kejserpingvin, hvis man skal finde ud af, om den kejserpingvin,
man taler med, er en han eller hun .
Tidligere var det sådan, når man skulle observere, om det var hannerne eller
hunnerne, der passede på ægget, ja, så var man nødt til at slå kejseren ihjel,
skille den ad for at se om det var en han eller hun. Der er absolut ingen forskel på
de to køn.
Det kostede dyrt i pingviner, for enhver biolog skulle naturligvis skulle naturligvis
prøve.
På en fransk ekspedition var en af deltagerne en lille spinkel biolog. Han synede
ikke af ret meget, men hans observationer skulle få stor betydning for kejserpingvinernes liv.
Han skulle en hel vinter ene mand observere en koloni af kejserpingviner. Kolonien lå mange, mange kilometer fra den franske hovedbase. Han var derfor overladt til sig selv i mange måneder – faktisk indtil vi hentede ham året efter.
Vi fløj en varm hytte ind til pingvinkolonien. Der skulle han opholde sig. I døren til
hytten var et stort koøje, igennem hvilket han skulle observere. Af hensyn til isoleringen var det hans eneste ”kik” til omverdenen. Provianten blev også fløjet ind.
Og så kunne han ha` det så godt. Vi tog en hjerteskærende afsked med ham.
Mon han overlevede? Det gjorde han. Og han var ”stor” nok til at fortælle sin historie – den historie, der har reddet tusinder af pingviners liv.
Her er hans historie. Jeg har selv oversat den fra fransk, og er der unøjagtigheder, påtager jeg mig gerne skylden.
”Efter, I var sejlet til tilbage til civilisationen, følte jeg mig egentlig godt tilpas. Jeg
kunne sove så længe jeg ville, og jeg havde proviant nok. Hver dag i ugen kunne
jeg selv bestemme, hvilke dåser jeg skulle åbne. Der var syv forskellige. I begyndelsen var det let nok, når jeg skulle på toilettet. Det var blot at åbne døren og
grave et hul i sneen. Senere blev det koldere, meget koldere. Og mørkt.
Kejspingvinerne studsede nok lidt, når de så mig sidde der på hug. Jeg syntes, at
jeg efterhånden fik et familiært forhold til kolonien. Men det var ensomt. Man
kunne let få hallucinationer. De var jo ret kønne, som de stod derude og så på
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mig. De havde, nogle af dem, feminine træk, syntes jeg. Der var en, der lignede
Marlene Dietrich i kjole og hvidt. Jeg var jo helt alene i verdenen. Ingen kunne se
hvad jeg foretog mig. Jeg var jo en mand i min bedste alder, og en dag kom,
ganske uskyldigt, brunsten op i mig. Jeg åbnede døren ud i den kolde nat, og det
var en meget kold nat, greb en tilfældig kejser om halsen, trak den til mig og viste
den mine hensigter. Sikke en ballade. Den skreg virkeligt op, meget højt, og jeg
var nødt til at lade den løbe sin vej. Den fortalte sikkert de andre kejsere, hvad
der var hændt. Med døren åben var det blevet så koldt, at brunsten forlod mig.
Der gik et par uger. Oplevelsen med den første kejser havde jeg glemt, næsten.
Men som så ofte før – det sker jo – kom brunsten tilbage. Jeg åbnede døren –
snuppede en kejser og trak den til mig, idet jeg viste mine hensigter. Til min store
glæde gjorde den ikke modstand, men viste sin glæde ved at klappe med lufferne. Derved opdagede jeg, at det var en hun. Ved efterfølgende flere forsøg, fandt
jeg ud af, at hannerne gjorde vrøvl og modstand, når jeg tog fat i dem. Hunnerne
klappede derimod i deres luffer. Jeg har fortalt mine oplevelser til dig, fordi jeg
ved at du ikke vil misbruge dem”.
Forfatterens bemærkninger:
Det mener jeg ikke, at jeg har gjort. Jeg har derfor udeladt biologens navn, Chr.
Jourdain.
Når biologer i dag skal kønsbestemme pingviner, går de rundt i pingvinflokken.
Når de blotter sig, løber hannerne skrigende bort, mens hunnerne klapper i lufferne. Det afhænger naturligvis af om biologen er en han eller hun. Således har
den franske biolog sparet hundredvis af pingviners liv, og det skal vi være taknemlige for. Tak – Jourdain.
Geologer er noget særligt!
De mindre pingviner ruger på land, men gør ikke meget ud af at bygge rede. De
finder en hulning i terrænet eller samler nogle småsten og arrangerer disse som
rede. Da KISTA i 1964 var inde omkring Signy Island, benyttede en meget ivrig
geolog sig af det korte ophold til en tur i land for at se lidt på det geologiske. På
et tidspunkt, mens han sad på hug og rodede blandt småstenene, kom en af
pingvinerne vraltende hen til ham med lufferne samlet på brystet. Da den var helt
henne ved ham, kastede den en lille sten. Lidt distræt så han op over brillekanten
og mumlede et ”Thank You”!
Ved aftensmaden sad han i dybe tanker og ænsede ikke snakken blandt de øvrige FID’er, indtil en af dem spurgte, hvad han dog sad og grublede over. ”Det skal
jeg sige dig”, svarede han. ”Jeg spekulerer på, hvordan i alverden den pingvin
kunne vide, at jeg er geolog?”
Georg
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En navigatør kan også være poetisk. Her er et enkelt vers af Frank Zeidler taget
ud af en sammenhæng, og det vides ikke i hvilken anledning:
Motormand Jens
Når motormand Jens engang falder bort
og melder sin ankomst ved Himlens Port,
om adgang og største sæt vinger han beder.
”Hvad ser jeg? Hvem der?”, da spørger Sankt Peder.
Så svarer Jens med sin blideste røst,
der buldrende vælder frem af hans bryst:
”En sydpolsfarer emeritus,
der er konserveret i spiritus!”.

En hændelse ombord på NELLA DAN på vej til Mawson.
Den store vorteoperation
Overstyrmand Bent Skydt.
Donkeymanden: ”Skydt – den her vorte på tommelfingeren bliver større og større,
og den generer mig!”
Skydt: ”Lad os se på den. Ja, den ser styg ud. Vi har jo heldigvis ekspeditionslægen om bord (han hed Christ og var gynækolog, hvorfor vi kaldte ham Jesus
Christ!). Ham får vi til at fjerne den”.
Det, syntes Christ, var en spændende opgave, men i medicinkisten var der ingen
skalpel.
Nu måtte der tænkes utraditionelt, så en af mestrene sleb og filede en teske
skarp, at den kunne bruges til at skære dybt og rundt.
Operationsstue havde vi jo ikke om bord, så vi besluttede at bruge det store bord
i messen. Christ skulle bruge meget lys, så vi hængte to lastrumsole over bordet.
Der skulle også bruges sterilt vat, så en rulle blev lagt ind i bagerens ovn, som
blev tændt for fuld kraft.
Bedøvelsen af tommelfingeren blev foretaget ved hjælp af frysning.
Morgenskafningen var ovre, og Donkey blev lagt op på bordet. Solene blev
tændt, og Christ tog en maske på, da alt skulle være sterilt. Jeg skulle være assistent – også med maske!
Nella rullede lidt, så Donkey blev surret. Pludselig lød brandalarmen fra kabyssen. Røgen stod ud af bagerens ovn. Der var gået ild i vattet!
Ilden blev slukket, men der var ikke vat til operationen. Nysgerrige stod rundt om
operationsbordet – i behørig afstand. Alt var klart.
Christ lod den skarpe teske nærme sig vorten. Alle holdt vejret – især Donkey! Så
mistede Christ modet. Han kunne ikke. Han trak vejret dybt og prikkede til vorten
– mere skete der ikke! Donkey: ”Få så den forbandede vorte væk, overstyrmand!”
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Christ gav mig teskeen, og jeg tog mod til mig. Hakkede tekseen ned om vorten
og vippede den op.
Nej, hvor det blødte. Christ blev ligbleg og forlod operationsstuen.
Så snørede vi hånden godt ind.
”Tak” sagde Doneky, og så gik han på arbejde i maskinen.
Vi riggede af!

Bådsmanden var en poetisk sjæl.
Han skrev digtet:
”Om sprut på godt og ondt!”
Her fik overstyrmand Bent Skydt en ”kærlig” behandling:
Det lange lavtryk, han er smart,
men han er ikke særlig sart!
Han æde kan halvanden and,
og drikke fire pøse vand!
Men, når vi andre drikker øl,
så er han ved at få et føl!
Når nogen dasker rundt på dækket,
og får sit ene øjenbryn flækket,
så er han der straks med nål og tråd,
og viser her sit heltemod.
Han spørger så, om det gør ondt,
og hælder mere sprit på, for det er sundt!
Man siger om øl, at det er sundt,
og det gør ikke særlig ondt,
men på et lavtryk, det bevirker,
at det hele går og knirker.
Så han skriver i journalen,
”der ligger fire mand på valen!”
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Hvad isbryderassistance kan medføre!
På rejsen tilbage fra Halley Bay i 1963-64 løb KISTA ind i alvorlige problemer
med dårligt vejr og is i store mængder og fik derfor brug for isbryderassistance.
Det blev amerikanske ATKA (den senere SOUTHWIND), der måtte træde til.
Kaptajn Leif A. Petersen var på broen i umenneskelig lang tid og fik brug for al
sin kompetence i den slags sejlads.
Af og til var isen så tæt, at det krævede mange frem- og bakmanøvrer, og maskintelegrafen var i flittig brug. På et tidspunkt gik ATKA selv fast, og Leif var hurtig – men ikke hurtig nok. Måske svigtede koncentrationen et splitsekund. I hvert
fald var KISTA’s bov et pænt stykke inde over ATKA’s agterdæk, og der var vel
ikke plads til mere end en æske Tordenskjold tændstikker imellem de to skibe.
Det gik dog godt, og kort efter var vi ude i nogenlunde isfrit farvand. Så tørrede
Leif sveden af panden og sagde kort og bestemt til vagthavende styrmand: ”Ta’
lige over her! Jeg skal ned og skifte underbukser!”
Georg

2. styrmand Bent Skydt, MAGGA DAN beretter her om fangsten af 10 kejserpingviner, som kaptajnen havde lovet universitet i Gent.
Kaptajn Jacobsen til 1. styrmand (det var før, der gik inflation i titlerne): ”Vi skal
huske de kejsere!”.
1.styrmand til 2. styrmand (det var mig): ”Husk lige de kejsere!”
2.styrmand til bådsmanden: ”Tag nogle matroser og fang 10 kejsere, slå dem
ihjel og læg dem i fryseren!”
Bådsmanden til 4 matroser og en letmatros: ”Nu går vi ned på isen og snupper
10 kejsere!”
Som sagt så gjort. De kastede sig over hver sin kejser. Kejserne råbte højt. Besætningen samlede sig på dækket og kom med opildnende tilråb. På isen sloges
bådsen og hans folk med hver sin kejser. Kejserne var ikke til sinds at lade sig
indfange, og efter adskillige knubs blev foretagendet opgivet.
Bådsen fik en idè: ”Lad os hente en stor lugepresenning!” Med en matros i hvert
hjørne af presenningen blev denne ført hen over kejserne, der stadig stod samlet.
”Lad gå!” Presenningen dalede ned over kejserne, og alle mand kravlede ind
under den. I skjul af presenningen bølgede kampen. Der lød eder og forbande
ser. En efter en kravlede kejserne ud af mørket og så undrende på. Til sidst sloges matroserne med hinanden.
Hvad nu? Vi er nødt til at tage én ad gangen. På dækket jublede tilskuerne. Bådsen fik nok en idé: ”Hent en af de lange bambus-stænger, vi bruger, når vi maler
skibssiden!”
Bådsen stillede sig foran pingvinflokken og gjorde mærkelige fagter og dansetrin.
Kejserne kiggede forundret. Matrosen med bambusstangen svang den for at
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nakke en pingvin, men den dukkede hovedet, da stangen kom susende, og
bådsmanden blev nakket i stedet!
På dækket steg jublen endnu højere. Bådsmandens bemærkninger kan ikke skrives. Men systemet virkede næste gang. Når en kejser var faldet om, sprang matroserne på den og vred halsen om adskillige gange. Så var den død. Efterhånden lå der 10 døde kejsere på isen. Alle klappede.
Pludselig rejste den første kejser sig op, virrede hovedet på plads og gik langsomt væk. Alle for over den, og vred hovedet nok en gang. En af de store
snetraktorer blev startet, og fed røg kom ud af udstødningen. Udstødningsrøret
passede præcist til et kejserhoved, så alle pingvinerne fik en god lang tur i udstødningsrøret. Så var de døde af forgiftning.
Besætningen klappede, og en efter en blev kejserne i triumf lagt ned i fryseren.
Well Done!
Næste morgen tidligt blev skibet vækket at en skrigende kok. Da han åbnede
døren til fryseren for at hente frostvarer – så stod der 10 kejsere og stirrede på
ham. Han havde åndsnærværelse nok til at smække døren i.
Nu var gode råd virkeligt dyre.
Der blev holdt skibsråd, og så kom den geniale idé. Vi tager noget af vores flyverbenzin og sprøjter det ind i hovedet på pingvinerne. Medicinkistens største
sprøjte blev fyldt, så hver kejser kunne få et sprøjt. Hele besætningen stod og så
til på dækket. En efter en fik hver pingvin fyldt hovedet med benzin. På lugen lå
nu 10 døde pingviner.
Og så var det tid til 10-kaffe.
Pludseligt lød der mærkelige lyde fra dækket. Alle styrtede ud – tidsnok til at se
10 kejsere blafre med lufferne, og inden nogen nåede at foretage sig noget, lettede de alle 10 og steg længere og længere op mod den blå himmel.
Alle stod skuffede tilbage. Efter så meget arbejde og besvær fløj det hele væk.
Pludselig klappede en af kejserne lufferne sammen og styrtede ned på isen. De
andre fulgte efter lidt efter lidt. Nu var de døde, men hvorfor og hvordan?
Svaret kom fra dæksdrengen: ”De løb tør for benzin!”
(Bent Skydt bedyrer, at pingvinfangsten foregik som beskrevet. Blot bør man nok
erindre sig, at selv om en pingvin er en utrolig skabning…så kan den ikke flyve!)
En anderledes konkurrence
Når vi lå stille, fortøjet ved iskanten i Halley Bay, morede KISTA DANs mere
ungdommelige del af besætningen sig med at kaste småmønter ud i det krystalklare vand og vædde om, hvis mønt tog længst tid om at zigzagge gennem vandet, til man ikke kunne se den mere.
En dag stak jeg vores messedreng en håndfuld diverse mønter af forskellig nationalitet. Senere samme dag kom han glædestrålende op på radiostationen og
fortalte, at han havde vundet konkurrencen stort. Enhver af læserne, der har stiftet bekendtskab med tidligere tiders polske Zloty-mønter, ved, at de var papirtynde og fremstillet af et meget let letmetal. Når vindstyrken var mere end 3 på
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Beaufort-skalaen, kunne man være sikre på, at de blæste ud af hånden på én.
Eftersom der blandt de mønter, jeg gav ”Mess”, var adskillige af disse værdiløse
betalingsmidler, tro da pokker, at han kunne vinde det mesterskab!
Georg

Hvert år udkom der nye frimærker fra de forskellige landes ekspeditioner.
De her viste her erfra Frankrig´s base Dumont d´Urville
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Kaptajner på polarskibene.
Under sejladserne var det som i al anden skibsfart kaptajnen, der havde det
overordnede ansvar for skib og besætning. Det var et belastende job, som desuagtet blev udført samvittighedsfuldt og professionelt og i visse tilfælde med store
helbredsmæssige omkostninger.
I perioden 1952 til 1987 nåede i alt 17 kaptajner i JL at besejle Antarktis.
Hans Chr. Petersen
Kista Dan – Magga Dan – Thala Dan – Nella Dan
Kaj Hindberg
Kista Dan – Thala Dan
Harald Møller Pedersen
Magga Dan
Vilhelm M. Pedersen
Magga Dan – Thala Dan
Hans A.J. Nielsen
Magga Dan – Thala Dan og Nella Dan
Gunnar Bertelsen
Nella Dan
Wenzel Gommesen
Thala Dan – Nella Dan
Bent Thygesen Hanse
Nella Dan
Frank Verngren Larsen
Nella Dan – Thala Dan
Helmuth O. Klostermann
Nella Dan
John Brinch Jensen
Thala Dan – Nella Dan
Peter Granholm
Thala Dan – Nella Dan
Arne J. Sørensen
Nella Dan
Arne Dethlefs
Nella Dan
Leif A. Petersen
Kista Dan
Anders Jacobsen
Kista Dan – Thala Dan - Nella Dan –
Perla Dan
Leo Christiansen
Erika Dan
Der kan have været flere, men vi har ikke kunnet finde dem i det materiale vi haft
rådighed over.

228

Danske navne og steder I Antarktis.
I løbet af de 35 år opnåede adskillige J.L søfolk og skibene at få opkaldt forskellige lokaliteter i og omkring Antarktis efter sig. Vi har valgt at bringe et lille udpluk
af disse navne.
LAURITZEN BAY
60o 03’ S, 156o 50’ Ø
En bred isfyldt bugt vest for Pennell Glacier Tonque i Oates Land. Fotograferet
under ”Operation Highjump” 1946-47 og tegnet og fotograferet i 1959 af Phillip
Law, der var leder af en ekspedition om bord på MAGGA DAN. Bugten er opkaldt
efter skibsreder Knud Lauritzen.
THALA ROCK
68o 33’ S, 77o 52’
Et enligt beliggende undersøisk skær i kompasretning 250o ca. 0,3 sømil fra det
vestligste punkt af Turner Island, Vestfold Hills. Vanddybden over skæret overstiger næppe 6 fod. THALA DAN påsejlede skæret den 16. januar 1959, da skibet
var på vej til ankerpladsen ved Davis med en ANARE- afløsnings
ekspedition. Skæret opkaldt efter THALA DAN.
WOLLESEN ISLANDS
67o 31’ S, 62o 41’ Ø
En gruppe små øer ca. 1½ sømil syd for MacDonald Islands og ca. 6½ sømil
nordvest for Mawson. Opkaldt efter Christian Wollesen Petersen, radiotelegrafist
på THALA DAN og NELLA DAN under adskillige rejser for ANARE.
KRAT ROCKS
68o 34’ S, 77o 54’ Ø
En samling af undervandsrev 0,6 sømil fra Anchorage Island,Vestfold Hills 68o
34’S, 77o 54’ Ø. Skærene strækker sig over etareal på ca. 100 m længde og 60
m bredde med en minimumsdybde på 4fod. Kortlagt af d’A. T. Gale, medlem af
ANARE-ekspeditionen i1961 Opkaldt efter Ingemann Krat, maskinchef på
THALA DAN.
BØVING ISLAND
66o 16’ S, 110o 31’ 12 Ø
En ø i den sydlige del af Newcomb Bay, Windmill Islands øst for McMullin
Island og syd for Kiby Island. Fotograferet under ”Operation Highjump” i
1947 og af ANARE i 1956, 1962 og 1963. Øen er opkaldt efter Frants
Bøving, 3. styrmand på THALA DAN i 1965, der medvirkede ved opmålingerne
af området.
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Afstande fra Australien til Antarktis

Kilder:
FRIVAGTEN, årg. 1953-1988
Polarsejlernes efterladte notater
ANARE
HMAS Hobart Association
British Antarctic Monument Trust
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Fra NELLA DAN grundstødte den 3. dec. 1987 til den forliste ved Macquarie
Island 24. dec. 1987 blev der taget mange billeder. Jeg bringer her en del, som
fortæller, hvad det var NELLA DAN var udsat for. Mange af de fotos, som jeg har
modtaget til min hjemmeside www.lauritzens-polarskibe.dk har, jeg valgt at vise
her.
Povl K. Hansen
Ikast den 18-08-2010

NELLA DAN er grundstødt ved Buckles Bay.
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Grundstødning meget tæt på land.

Kan du så flytte dig!
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Bjærgningsmateriel på fordækket.

En redningsflåde er udløst.
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Der udbryder brand på skibet.

Bjærgningsmandskabet har åbnet luftventilerne, så skibet synker.
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et allersidste farvel til NELLA DAN.
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EFTERSKRIFT
Under arbejdet med at samle beretninger til bogen har vi haft lejlighed til at genopfriske gamle bekendtskaber, og nye er kommet til. Vi har mødt stor velvilje hos
de pårørende til de polarsejlere, som ikke er hos os længere, og vi er taknemlige
for, at vi måtte låne dokumenter og andet skriftligt materiale. Ligeledes har rederiet J. Lauritzen stillet sig til rådighed med diverse materiale, hvilket vi hermed
siger tak for.
Vi har oplevet det som et yderst interessant arbejde at gennemlæse de indsamlede beretninger og, at tilrette dem med nænsomhed, hvor det har været påkrævet. Desuden er vi en stor tak skyldig til de mange, der har leveret billedmateriale
udover det, vi i forvejen var i besiddelse af.
Vilhelm M. Pedersen, Povl K. Hansen, Georg H. Røn.
Birkerød, Ikast og Blåvand i August, 2010.

Tak for denne gang!
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