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Stor TAK til Museet for Søfarts billedarkiv i Helsingør
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Mit navn er Hans Lindberg og er en årgang 44. Jeg gik i lære som
maskinarbejder med det mål at komme ud at sejle som maskinass.

Hans Lindberg
En kammerat og jeg var rundt på forskellige rederikontorer og søge hyre,
jeg husker endnu J.Lauritzen.
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Vi blev vist ind på et kontor hvor der sad en maskininspektør i færd med at
ordne sin pibe, vi sagde goddag, men dyb tavshed fra den herre, efter et
par minutter snerrede han så "Hvad vil I ?"
Jo vi vil gerne ud med et af skibene som ass., hvortil herren snerrede igen
"Har I læst"?
Vi måtte tilstå at det havde vi ikke, hvortil han igen gryntede "Har ingen
interesse, bruger kun folk der har læst".
Det var noget af en afvisning, men jeg tog da ud og prøvede ØK, og der var
der en helt anden tone da jeg talte med hr. Schultz, jeg kunne komme med
Kina. Jeg kom om bord på skibet der lå i dok på B&W.

Kina 64.
Vi arbejdede om natten med at skille forskellige ting ad, der så blev synet af
Lloyd og dagen, hvorpå vi næste nat samlede stumperne igen.
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Vi sejlede fra København 1. maj 1964.
Jeg blev dagmand hvilket indebar at jeg skulle på manøvrevagt når der var
lods- og havnemanøvre, det var jeg ret imponeret over, at stå og styre 12000
hk., jeg havde aldrig kørt andet end knallert.
Jeg fik flinke kollegaer og mestre. chiefen var flink, ret tørstig, men fredelig!
Mester hed Laurits, ikke en typisk kompagnisejler, han kunne omgås alle,
også assistenterne, ellers kunne der jo godt være en stram "style" det var
ikke alle der kunne snakke sammen.
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Børge Madsen taler med maskinass John

11

Snesejler 3
Engang sad vi inde på mesters kammer og fik en kl. fem drink, chiefen også
med en lille koket ansats, så kom 1. styrmand ind på vej agter for at se til en
syg mand.
Han tager et termometer op af lommen og holder hen lige foran chiefens
øjne og spørger "Kender du sådan et mester",
Chiefen svarer ja, det gør jeg.
Styrmand kvitterer med "Tænkte jeg nok, det gør alle røvhuller"

Pludselig fik vi en tur til Cairo fordi vi kom ½ time for sent til konvojen.
En passager arrangerede en tur til Pyramiderne og midt i ørkenen ville den
ene bil ikke mere, så stoppede vi en taxa der kom retur derfra og så byttede
vi bare bil.
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Vi var inde i pyramidens gravkammer, hvilket var meget imponerende,
man forstår simpelthen ikke hvordan de kunne håndtere de store
stenblokke.
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Hans "ESSO" på kameltur
Rejsen derudaf gik godt, det var enormt spændende at opleve alle havnene,
Her går turen gennem Suez-kanalen.

Motormand og John
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Suez-kanalen

Så kommer vi til handelsfolkene i Aden.
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I Port Swettenham besøgte vi sømandsklubben.

Singapore har jo sin Tiger Balm Garden og vi kiggede på de mange sjove eventyr
som figurerne forestiller.
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Turen skulle vende i Saigon, og så tilbage til Bangkok, hvor vi lå i 14 dage,
vi var jo et gammelt skib som skulle tage alt den langsomme last. Det var et
eventyr for alle, det blev ikke kun Mosquitoen, jeg kom meget rundt og fik
oplevet Bangkoks templer og paladser og ikke at glemme sømandsklubben
hos Bent Mortensen.

Her afhentes en ny munkeelev "Novise"
Bemærk gaten til ØK-kajen i baggrunden.
Området hedder Klong Toei og var hjemsted for ØKs pakhuse, udenfor
gaten lå Mariners Club og Mosquito Bar og Venus Room.
Det var et utroligt livligt område og det er nok det mest berømte/berygtede
værtshuskvarter overhovedet i datidens sømandsterminologi.
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Motorcykeleskorte til Novisefærd

Novise køres standsmæssigt.
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Udenfor Mosquito Bar.

Honnør for fotografen.
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Shihanukville Cambodia

På næste rejse var et filmhold ved at optage "En pige 39 Sømænd" ombord
på Songkhla. Scenen hvor sampaner lægger til ved gangwayen druknede i
regn da det var midt i regntiden, og regnen begynder næsten på
klokkeslæt, så blev der aflyst og alle gik på sømandsklubben.
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De to næste rejser gik til Japan med sidste havn Otaru helt oppe nordpå.
Vinterrejsen var kold, vi havde fået ny chief som forbød at der blev stoppe
en eller to ventilatorer til maskinrummet, der var fire, så der var kun 3
grader nede på manøvredørken.

1. mester Laurits og Christian.

Motormand Pastras og Hans.
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Jeg sidder og kommer i tanker om en lille sjov episode, det var Børge der
var iværksætter.
En lørdag lige før udskejning tegnede Børge en skydeskive på pejletavlen.
Så skulle man stå 3 meter væk og sigte med pegefingeren mod centrum,
vende ansigtet væk, og så gå frem og sætte sin finger på skiven, den der var
længst væk fra centrum skulle så give omgang.
Uvist af hvilken grund kom Overstyrmanden ned i maskinen for første
gang nogensinde, og syntes det så spændende ud, så han ville da gerne
være med.
Børge stod og satte markeringer hvor de forskellige havde ramt, da det blev
overstyrmandens tur holdt Børge en lille fedtspand op så styrmanden jog
hånden ind i fedtet, der var fedt op til 3. stribe på ærmet, men han tog det
meget pænt og gav en omgang.

Hans Lindberg "ESSO" ved manøvrehåndtagene
Mester havde fundet en gammel overfrakke som han gik rund i, det var et
herligt syn, jeg havde det lidt varmere oppe på mellemdørken eller toppen.
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Vi oplevede også på en af rejserne at blive forsøgt minesprængt på vej op
ad floden til Saigon. Vi havde ligget til ankers om natten og skulle som
første skib op ad floden tidlig om morgenen.
Kl. 730 skulle jeg op og spise for at kunne gå på søvagt kl. 800. Lige da jeg
kommer ud på dækket lyder der et højt brag og skibet givet et stort hop,
der er en vandsøjle ude om bagbord side på højde med masterne og det
regner ned med plantedele. Det var så kraftig en rystelse i skibet at
lystavlen faldt ud, dvs. alle pumper stoppede og der blev stor travlhed med
at få startet op igen. Vi fik krigstillæg på 100% i 6 dage, det var oplyst at det
kun var uniformsdele vi havde med, men vi lossede inde på det strengt
afspærrede område med masser af pigtråd og maskingeværer. Senere
fortalte en af styrmændene at faktisk var det ammunition der havde været i
kasserne.
Som før omtalt havde vi på sidste rejse fået ny chief, en mand som jeg ikke
kunne med, han var fuld det meste af tiden. Da skibet kom hjem til
frihavnen fik man en besked om at komme op på inspektionen til sådan en
lille eksamen, og der sagde inspektør Faber til mig, at min chef ikke havde
været helt tilfreds med mig og jeg kunne kun svare at det var da så
sandelig gensidigt.
Vi blev enige om at jeg skulle holde et par års pause i ØK, men så var jeg
velkommen igen. Jeg prøvede siden Heering Line og KGH og et par
coasterrederier, og jeg må sige at der var et helt århundrede til forskel på de
rederier og ØK.
Hans Lindberg.
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Basra bound for East
Efter at have gået i næsten 2 måneder i København og ventet på hyre,
vidste jeg, at jeg efterhånden var den ledige letmatros, der havde flest
stempler, og derfor førsteretten til en god hyre. Det at gå ledig i
København, var ikke så let når man kom fra Bornholm.
Vi fik kun ca. 49,00 kr. om ugen i understøttelse, og det kostede ca. 46 kr.
pr. uge at bo på Mindehotellet, så pengene var små. Det ville heller ikke
have kunnet lade sig gøre, uden hjælp hjemmefra. Dertil kom at jeg
tidligere havde sejlet med 66-bådene som både messedreng og dæksdreng,
det betød at jeg var kendt af besætningerne på flere af skibene, som hver
morgen anløb Havnegade.
I middagspausen fra Forbundet, strøg jeg så ned om bord på det skib der lå
i Havnegade netop den dag, og fik mig et måltid mad, imod at tage
dæksdrengens bakstørn.
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Frede, Orla og Flemming Mortensen i Port Said.
Så pludselig en sen eftermiddag, skulle der bruges en letmatros til Basra,
med påmønstring i Antwerpen 2-3 dage senere. Jeg fik den på omkring 85
stempler, og dengang var 90 stempler max, så skulle man starte forfra, men
det blev jeg da heldigvis fri for. Jeg gik på ØK´s forhyringskontor, og fik
alle nødvendige papirer, samt et forskud, da jeg var helt blank, så ned og
blive vaccineret, og så var jeg ellers klar til på egen hånd, at tage ud i den
store vide verden.
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Jeg vidste på dette tidspunkt ikke hvad jeg skulle komme til at opleve de
næste 2 år, men jeg var selvfølgelig meget spændt på at skulle sejle med et
ØK-skib. Jeg havde jo hørt fra andre, at det at sejle med ØK var noget
særligt, og at en tur på Østen var noget helt specielt, samt at ”stylen”
ombord også var noget særligt.
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Erwinn maler bommen.
Desværre gik det sådan, at jeg under togturen ned til Antwerpen, kom på
et forkert tog ved togbytte til Innsbruck om morgenen. Det afstedkom, at
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jeg fik rejsen forlænget med mere end 8 timer. Det betød selvfølgelig, at jeg
blev noget anspændt, og samtidig også bange for, at skibet var sejlet, inden
jeg nåede frem, men det viste sig, at Basra ikke var sejlet, den skulle først
afgå den næste dag, så det var en træt letmatros, der kom ombord lige til
spisetid om aftenen.
Jeg blev modtaget rigtigt godt af hele dæksbesætningen, som hjalp mig
med at få køjetøj m.m. Da jeg lidt senere var ved at pakke ud, på mit
kammer og ville til køjs, kom en matros (Kurt fra Esbjerg) og en
motormand, og spurgte om jeg havde nogle penge, og i givet fald om de
måtte låne dem.

Peter, Knud, Kurt, Harry og Donkey.
Som nyankommet, var det svært at sige nej, og de syntes da også, at jeg lige
kunne følge med dem i land, og kigge lidt på sagerne. Også det var svært
som ny at sige nej til, så på trods af rejsetræthed, oplevede jeg denne aften
for første gang i mit liv, at besøge Marie i Antwerpen og smage lidt på
hvad hun kunne servere.
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Besøget hos Marie kunne rigtig mærkes i de øverste etager næste dag, da
jeg blev purret, men jeg overlevede da, men jeg havde nu fået min ilddåb
med hensyn til at gå i land og besøge værtshuse.
Næste dag, da vi skulle sejle, sagde bådsmand ”Olai”, at jeg kunne hente et
par handsker henne hos 1.styrmanden, og han viste mig hvor hans kahyt
var. Jeg gik hen og bankede på, og da han sagde ”kom ind”, åbnede jeg
døren, og spurgte om jeg kunne få udleveret et par handsker, da vi skulle
arbejde med wirer, i forbindelse med afgangen.

Harry klarer wirer.

29

Snesejler 3
Han vendte sig omkring, og sagde meget højt ”hvem fanden er de”? Jeg
blev selvfølgelig lidt bange for hans lidt bryske modtagelse, og fik
fremstammet at jeg var den nye letmatros, som lige var kommet fra
Danmark. Så sagde han, at der hvor han kom fra, var det almindelig god
skik at stikke hånden frem og sige goddag, og fortælle hvem man var, og
hvad man hed, førend man bad en vildfremmed person om et par
arbejdshandsker.

Orla, Peter, Egon Sepstrup.
Jeg har aldrig glemt hans velkomst og fuldt fortjent lidt bryske
irettesættelse af mig. Den har fulgt mig siden, og hver gang, også i dag, når
jeg møder et nyt menneske, som jeg skal præsentere mig for, så dukker
denne episode altid op i min bevidsthed. Denne korte men præcise
undervisning i almindelig opdragelse og omgangstone mennesker imellem,
har brændt sig fast i min bevidsthed, jeg glemmer det aldrig nogensinde,
og jeg er ham egentlig taknemlig for, at han på sin egen specielle facon
lærte mig, hvorledes man modtager og modtages af andre mennesker.
Jeg fik mine handsker, og vi afgik fra Antwerpen mod Danmark hvortil vi
kom ca. 2-3 uger senere.
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Jeg sagde ja til 1. styrmanden i København om at tage med på næste tur, så
vi havde det fint nok med hinanden. Det har jeg aldrig nogensinde fortrudt,
tværtimod, og jeg blev da også ombord på 3 rejser, som løb over næsten 2
år, selv om jeg overskred min sejltid til matros. Det gjorde ikke mig noget,
jeg havde det jo dejligt, og ønskede vel dengang som 18-19 årig, at bare
dette lille eventyr måtte fortsætte.
Jeg havde fornøjelsen på alle 3 rejser, at sejle sammen med matros Peter
Kleist som kom fra Grønland. Han havde på det tidspunkt vi var sammen,
sejlet på Østen i ca. 8-9 år, og han havde ingen mening om, at det skulle
stoppe foreløbig, for hans vedkommende. Det var blevet en livsstil for ham,
at turnere rundt i havnene derude. Han var kendt af mange mennesker, og
veninderne i Bangkok, som han kaldte dem, kendte ham udmærket
igennem disse mange år. De kaldte ham for KIMAU, hvilket skulle betyde
”skide fuld ” på Thailandsk. Når de så ham, flokkedes de om ham, fordi de
vidste, at han på et tidspunkt blev så fuld, at han faldt i søvn på bænken i
Moskito Bar, hvorefter de rullede ham for penge m.m.

Peter Kleist Grønland.
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”Det gør ikke noget”, sagde Peter altid, ”det går nok”, og det var jo for
venindernes skyld vi sejlede derude, sagde han, og i øvrigt havde han haft
det pragtfuldt og sjovt sammen med dem alle inden han faldt i søvn. At det
passede hvad han sagde, kunne alle ved selvsyn konstatere, ved at følge
slagets gang på bænkene i baren. Veninderne sørgede for, under smil og
latter og megen ståhej rigtig godt for Peter, han nød omsorgen, og lavede
sjov med dem alle.
Topnummeret en sådan aften, var når der blev inviteret til Floor Dance. Så
optrådte Peter som regel sammen med et par veninder, med sin helt egen
form for Floor Dance, som nok ikke er set derude hverken før eller siden,
ikke et øje var tørt efter dansen, det var simpelthen urkomisk det han
lavede, det kan ikke forklares, det skulle opleves. Alle så ud til at have det
fantastisk, og så gik det som det plejede og som Peter vidste det skulle gå,
og som han intet gjorde for at forhindre. Tværtimod havde jeg ham
mistænkt for, at han inden landgang "ladede" sin tegnebogen op, til en
omgang Thailandsk rulning. Det var et helt ritual for ham, der skulle
gennemleves een gang ved hvert anløb af Bangkok.

Peter "Fidus" og Flemming Mortensen bygger sampan.
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Kalfaktrering af sampan. Erik, Jeppe, Tømrer og Holger.
Hvor mange år Peter rejste på Østen efter at vi skiltes i 1963, ved jeg ikke,
men jeg tror og håber på, at eventyret fortsatte for ham i mange flere år.
Indenfor de seneste år, har jeg en gang set en artikel i Familiejournalen tror
jeg det var, som omhandlede Christianshavns Venner, eller lignende, hvor
Peter var med i sjakket, ak-ja de snesejlere er da også overalt.
Så var der også kokken, som var med på kun en tur. Han hed Philip, og var
vist hoteluddannet kok. Han havde et godt humør, og var altid klar til en
frisk Københavnerbemærkning. Således også den dag, da en matros
opdagede, at der ikke var hverken rødbeder eller asier sat frem. Matrosen,
spørger da højlydt Philip, ”om der ikke er noget surt til maden i dag?”
Svaret faldt prompte og præcist fra Philip ”Jo det er der, du kan få et
billede af hovmesteren.
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Kokken
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En anden episode, som alle morede sig over dengang, var da vi lå i
Marseille, og skulle laste stærk spiritus. Havnearbejderne kunne ikke lade
kasserne være, og også nabolasten i det samme lastrum, som bestod af
dåseøl fra Danmark, havde de fået et godt øje til, så det blev bestemt, at
skibet skulle stille en vagtmand ned i lasten, for at passe på, at der ikke blev
stjålet for meget.
Man valgte så matros Kurt fra Esbjerg, som vagtmand. Det var uforståeligt
for resten af besætningen, at det var ham der blev valgt, ikke et ondt ord
om Kurt fra mig, han var en super kollega, men tørstig det var han. Og det
gik da også, som man kunne frygte.
Havnearbejderne dannede fælles alliance med Kurt, og de fik det alle rigtig
lystigt nede i lasten. Hvordan alle kom hele op fra det nederste lastrum,
står hen i det uvisse. Styrmanden rev sig fortvivlet i håret over sit valg af
vagtmand, men da var det for sent.

Ølpause i kabyssen.
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Kurt inviterede ofte ungmanden (Danmarks Viggo) med i land, Viggo var
20 år, så det var ikke en mindreårig han tog med. En af hans fornøjelser var,
at få Viggo drukket tilpas fuld, og så tage ham med hen til en tatovør, og
sørge for at Viggo fik en tatovering. Det blev en hel sport for Kurt til sidst,
og Viggo lagde, efter min mening, mere eller mindre frivilligt gerne skind
til fornøjelserne.
Efterhånden skete der det, at Viggo mere og mere kom til at ligne en
omvandrende tegneserie. ”Satans også” sagde han efter hver ny tatovering,
medens han sendte et anerkendende blik til Kurt. Han syntes nok alligevel
det var morsomt. Vi andre var også meget spændte på, hvilken ny
tatovering Viggo nu havde fået, efter hver gang de var i land sammen.

Peter, Orla, Egon, Bager, Tømrer, Dæksdreng, Viggo og Ole.
Nogen er her nævnt, men absolut ingen glemt af de kolleger jeg mødte,
igennem disse 2 år på Basra. Det har altid været en glæde for mig, at tage
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mit album frem og prøve at genoplive minderne fra dengang, desværre
falder enkelte navne væk, men jeg vil gerne nævne nogen her, som jeg
husker dem fra den gang.
Der var bådsmanden Orla (Olai), der var tømreren fra Vestsjælland, der var
donkeymanden (Rudolf) fra Ruds Vedby, der var matrosen Egon Sepstrup
fra Jylland, matrosen Ole Hansen fra Assens, matrosen Ernst Jensen fra
Bornholm, matrosen Peter ”Fidus” fra Århus, matrosen Erwind fra
Sønderjylland, matrosen Kurt fra Esbjerg, matrosen Verner fra Agger,
matrosen Erik fra midtsjælland, matrosen Frede fra København, matrosen
Peter Kleist fra Grønland, letmatrosen Erik Ungermann fra Brønshøj,
ungmanden Viggo (Danmarks Viggo), forskellige dæksdrenge, derudover
bageren fra Vejle, hovmesteren (pengeudlåneren) fra København.
ungkokken fra Jylland og forskellige kokke, koksmater og messedrenge, og
ikke at forglemme en stewardesse som vi kaldte Trunte.

Hyggestund.
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Trunte var sygeplejerske af uddannelse, og var taget med af eventyrlyst.
Desværre oplevede hun 3 døgn i en tyfon ude i Japan, hvor hun bare lå
udenfor på dækket og var helt væk i sin søsyge, vi måtte hjælpe hende med
alt i disse 3 dage, hendes radio var smadret, alle hendes skuffer var hoppet
ud af kommoden osv. så der var virkelig brug for hjælp.
I Hamburg på hjemvejen, fortalte hun at hun var ked af at skulle afmønstre,
da hun ville komme til at savne kammeratskabet og livet til søs. Vi gjorde
hende opmærksom på tyfonen fra Japan, og hun erkendte da, at hendes
fremtid nok ikke lå til søs.

Hjemmelavet swimmingpool taget i brug
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Stormen har ødelagt poolen.
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De sørgelige rester af poolen.
Hvis jeg husker rigtigt, så hed kaptajnen på de første 2 rejser E.O. Nielsen,
men han blev kaldt ”Jokeren”, på grund af hans lidt tøffende gang, med
små skridt. (Det er den bedste måde at beskrive hans gang på).
Han havde vist nok gjort hvad han kunne, for selv at bringe sig i den
situation, idet som de andre som kendte ham bedre fortalte mig, så havde
for meget god mad, gjort at han var ret overvægtig, samt at spiritussen som
han indtog lidt rigeligt af, og man dertil lægger alt for mange smøger, at alt
dette i en skøn forening, havde sat sit præg på ham, med skinnebenssår,
dårlig kondition, åndenød osv.
Han var ellers en flink mand, som vi ikke hørte meget til, så for os var og
blev han ikke noget problem.
Jeg husker dog en morsom episode med ”Jokeren”, hvor vi havde taget
lods i Penang. Jeg stod til rors, og da lodsen kom op og skulle hilse på
"Jokeren", fortalte lodsen hvad han hed. Da så ”Jokeren” skulle præsentere
sig for lodsen, kunne han ikke holde på luften, den slap fra ham højt og
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tydeligt, og lige efter blev der meget meget stille på broen, for det var på
samme tid både hylende morsomt og dødpinligt.
"Jokeren" reddede situationen, for sig selv, ved hurtigt at vende omkring,
og tøffe ind til sig selv, alt imens der stadig slap luft ud, for hvert skridt han
tog, og jeg synes jeg i farten kunne se et lille frækt smil omkring hans
mund, han syntes nok selv, at situationen var lidt morsom.

Vedligeholdelsesarbejde til søs.
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Lidt dækslast.
Den næste kaptajn efter at ”jokeren” havde afmønstret, hed Pittelkow. Det
var en herre, som havde sin egen mening, og ind imellem blev han af 1.
styrmanden vist rundt på skibet på inspektion, og så kunne der godt falde
en skideballe af, hvis der var noget der ikke passede herren.
Jeg husker bl.a. at en ældre matros som hed Verner, lå syg i sin køje, fordi
han en stormfuld nat mistede fodfæstet på lejderen op til broen, og slog sit
knæ ret slemt. Pittelkow mente da han talte med ham på hans kammer, at
han sagtens kunne ligge i køjen og splejse tovværk og stropper, således at
der ikke gik noget arbejdstid tabt. Joh, der var rigtig god omsorg for de
syge.
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Lånebetingelser malet på dækket

Som det sikkert er mange af jer bekendt, så kom vi med ”Basra” til alle de
samme steder, som alle de andre både på Østenturene, så jeg vil afstå fra at
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fortælle ret meget fra anløb og ankomst i de forskellige havne, idet jeg tror,
at de fleste af os, der har taget disse ture, har haft de samme oplevelser, vel
nok med Bangkok som toppen af kransekagen.

Basra ved kaj i Klong Toei Bangkok.
Mange tidligere besætningsmedlemmer fra dengang, står helt sikkert
tilbage med en følelse af, at vi har været fantastisk heldige, at kunne
komme derud, dengang for mange år siden, - hvor det gamle Østen, stadig
var tilbage, - hvor der endnu ikke var noget Internet, - hvor nyhederne kom
over kortbølgeradioen, blev nedskrevet på et A-4 af ”gnisten”, og derefter
uddelt i messerne til gennemlæsning.
Så selvom hver rejse kun tog ca. 5-6 måneder, så var vi altså på langfart,
selvom vi i nogles øjne ”kun” var "snesejlere".
Alle mine oplevelser til søs igennem de 7 år det varede, har sat sig rigtig
godt fast i mit system, så selv i dag hvor jeg er blevet 64 år, er jeg nødt til at
tage en tur på havnen næsten dagligt, for at stå og spytte lidt på bolværket,
og spille lidt klog overfor de landkrabber man møder dernede. Joh, man
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glemmer det aldrig, og en snesejler fornægter sig heller aldrig, han har
selvfølgelig en mening om hvad som helst, og skulle nogen være i tvivl, så
fyrer man bare et par stærke oplevelser fra Østen af, lige i hovedet på dem,
så bliver de lidt paffe og lidt stumme, og det virker bagefter lige som om, at
de forstår det hele lidt bedre.
Flemming Mortensen.
Svend Lehmann Nielsen har gennem sine mange år om bord i
"Kompagniets" skibe været en flittig fotograf og hans materiale er stillet
"Snesejleren" til rådighed.
Den enorme flotte fotosamling udstilles her i nogle få eksemplarer.

Maskinrum India.
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Maskinrum India.
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Pause på dækket
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Ved fryserummene

Linjedåb India.
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Linjedåb India.
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Lossearbejde af tungt gods.
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Farvel India.

Som børn af en søofficer har min søster og jeg haft en lidt anderledes
barndom. En far, der sjældent var hjemme, og en mor der havde agten
magten og æren, når vores far ikke var hjemme. Vi havde ikke adgang til
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mobiltelefon eller internet. Den kontakt, der var mellem os børn og vores
far, var kun, hvad vores mor fortalte os.
Vi boede i en to værelses lejlighed i ø-kvarteret i Aalborg. Der var ikke
plads til min far. Han skulle bruge mere rum. Derfor boede vi ofte hos mine
morforældre i Løkken. Der boede også det meste af min fars familie.
Paradis for os børn, men selvfølgeligt svært for vores forældre.
Det gjorde, at vi ikke respekterede vores fars autoritet, når han var hjemme.
En af de første ting jeg husker, var at min far kom hjem fra en af de rejser,
der dengang var noget længere end de er i dag, meddelte vi ham, at her i
huset var det mor der bestemte. Dette faldt ikke i god jord hos
maskinchefen, hvis ord var lov på skibet.
En anden gang, da vi skulle hente ham i lufthavnen i Aalborg, gemte min
lillesøster sig bag søjlerne i ankomsthallen. Hun anede ikke, hvem han var.
En dag da jeg kom hjem fra skole, var toiletsædet slået op, hvoraf jeg
udledte, at der måtte have været en fremmed på besøg. WC brættet var jo
altid nede hos os, da vi kun var piger.

Til gengæld fik vi store oplevelser, når vi sejlede med. Fantastisk stemning
og spændende steder.
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Flere sommerferier tog vi med tog klokken 6 om morgenen fra Aalborg til
Genova med skifte i Hamborg. Hvis vi brugte tid ud over ferien var det
med lektier.
Det var en fantastisk tur. I Aarhus måtte vi få tegneserier, i Padborg
flødekarameller. Vi sov i liggevogn, og når vi vågnede om morgenen var vi
i Norditalien. Omkring middag arriverede vi så i Genova, hvor vi enten
kunne drage ned til skibet eller måtte indlogere os på et hotel, indtil skibet
kom.
Når skibet kom, tog vi derned og min søster og jeg blev indlogerede enten
på hospitalet, et passagerkammer eller evt. lodskammeret. Vi blev
instruerede i at tie stille og opføre os ordentligt. Tale med kaptajnen måtte
vi selvfølgeligt ikke.

Der var af og til også andre passagerer med. Jeg husker især en familie med
fire børn . De var italienske Andrew, Brenda, Colin, og en jeg ikke husker
navnet på.
Den italienske mama påtog sig at passe på min søster og jeg. Vi fik lov til at
være, hvor vi havde lyst, bare vi ikke generede officererne, de andre
personalers hustruer og børn, nogle fra kongehuset eller lignende. De
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stakkels messedrenge stod ofte for skud. Jeg husker især en, der hed
Harald. Hvad han ikke stod model til.
Vi måtte deltage i morgenmaden og frokosten. Før aftensmaden skulle vi i
bad. Store badekar og megen cola, der kunne sprøjte på loftet, hvis der var
puttet sukkerknalder i. Vi skulle ikke gøre rent.
Aftensmaden spiste vi på vores værelse, serveret af en tjener, indtil vi var
blevet så store, at vi kunne bordskikken. Det var så meningen vi skulle
blive der til næste morgen. Men rygesalonen kunne man da liste sig ud og
kigge ind i.

I de første år var især mælken udrikkelig. Det var tørmælkspulver.
Pålægget var heller ikke altid interessant. Bagerne derimod kunne deres
fag. Lækkert friskbagt brød hver dag. Vandet måtte man ikke drikke.
Da vi kunne bordskikken fik vi lov til at deltage i aftensmåltidet. Franske
bøffer, hummer, dyreryg. Ikke børnemad men vi lærte at bruge alt det
forskellige bestik, glas og hvordan man angreb de forskellige retter, Dette
er jo til hjælp i dag, nu hvor man ved hvordan en fiskekniv virker.
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Af og til fik vi lov til at dække bord i officerssalonen. Folde servietter og
lignende. Pudse skibsklokken, og hvad man ellers kan sætte børn til.
Den gang var vi i havn i lang tid. Jeg kunne især godt lide Rotterdam, da
skibet, som de fleste ved lå inde midt i byen. Der kunne vi selv gå i land. Vi
blev sendt op efter nye kartofler, jordbær m.m.
Vores forældre tog os med til masser af steder, når vi var i havn, især
zoologiske haver og tivolier. Liseberg, Hagenbeck o.s.v. I Göteborg fik vi
”glas” Storstrutter.
I Oslo skulle vi på Thor Heyerdal Museet og ud på kongeskibets anløbsbro.
Disse ture er selvfølgeligt uforglemmelige. Jeg husker også, når min mor
skulle alene med min far. Min yngre søster blev sædvanligvis anbragt hos
familien i Løkken, mens jeg, der både var vanskelig og gik i skole, måtte
anbringes de underligste steder hos folk, jeg knap kendte. Familien Hall,
Fru Holst, Elektriker Møller, listen er lang. Det var virkeligt noget, der
gjorde indtryk.

Til fødselsdag kunne man være heldig at få et søgavekort. 30 kroner.
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Vores far deltog sjældent i højtider, mærkedage og større beslutninger.
Vores konfirmationer måtte flyttes, for at han kunne være med. Sin egen
fars begravelse kom han ikke med til. Vores afsluttende eksaminer hørte
han kun om. Vi flyttede til et nyt hus uden ham. Vores forældre var ikke i
landet, da min søster fødte det eneste barnebarn. Han blev mere eller
mindre en fremmed i vores liv, indtil han gik på pension, og da var det
faktisk for sent. Alt var udenom ham.
Bente Lehmann Nielsen
-o-

Rustbankning
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Chief Svend Lehmann Nielsens kone og 2 døtre på bakken

Maskintop
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Lastrum

Dækslast
Svend Lehmann Nielsen.
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Jeg blev student i slutningen af juni 1952, Og havde planlagt at blive lærer,
men takket været en af mine forældres bekendte, der var ansat i ØK, fik jeg
mulighed for at komme ud at sejle som restaurantionsdreng.
Det var så meningen, at jeg ville begynde på et seminarium efter turen med
ØK, men undervejs blev jeg tiltrukket af livet til søs og besluttede mig for at
blive styrmand.
Dengang betød det bl.a., at for at blive optaget på en navigationsskole,
skulle man have sejlet et år med sejlskib, eller et sommer- og vintertogt med
skoleskibet ”Danmark”
Jeg var en flittig brevskriver i al min tid til søs, jeg skrev hjem mindst en
gang om ugen. Dog var det naturligvis ikke altid, at brevene kunne sendes
af sted, når de var skrevet.
Det viste sig mange år senere at min mor havde gemt alle de breve, jeg
havde sendt hjem.
Da mine forældre en gang skulle flytte, gav hun mig alle brevene. Det
drejede sig om i alt 177 breve. I det følgende har jeg bragt ordrette uddrag
fra disse breve.
Mens jeg sejlede blev ordet overstyrmand ikke brugt. Dengang hed
styrmændene - første, anden og tredje samt evt. fjerde styrmand.
På maskinsiden hed den øverste, vagtfri, mester også 1. mester. Men i
slutningen af min tid i ØK begyndte titlen maskinchef at blive brugt.
Da jeg første gang satte fødderne på Patagonia, forventningsfuld og
benovet, lå den og lossede ved Soyakagefabrikken på Islands Brygge.
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Der var lettere kaotiske tilstande om bord. Der var et mylder af mennesker
og et farligt renderi af folk på vej væk fra skibet, nymønstrede og et stort
antal afløsere. Dertil kom diverse handelsfolk og besøgende. Jeg blev
ganske fortumlet af de mange ordrer og kontraordrer, jeg fik stukket
hovedet.
Manglende teskeer.
En af de afløsere, der gjorde et stort indtryk på mig, var kokken. Én, i mine
øjne, frygtindgydende type - lang og ranglet og med et vildt udtryk i
hovedet. Dertil et sprog, som jeg aldrig havde hørt mage til. På et tidspunkt
efterlyste nogen i officersmessen teskeer. der var ikke flere i pantryet, og
det sagde jeg så. Jeg fik besked på at gå ned til kokken for at få nogle flere.
Nede i kabyssen stod jeg et stykke tid og trykkede mig og tog tilløb til at
sige noget til kokken. Men han kom mig i forkøbet. ”Hvad er der
messepeter?”. ”Jeg skulle sige, at der mangler teskeer i officersmessen”.
”Du kan bare sige til dem, at de kan røre rundt med deres stive pikke. af
sted med dig”.
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Jeg tænkte, at det var nu nok ikke så klogt at sige det til officererne i
messen, så jeg holdt lav profil i pantryet.
Men efter nogen tid, blev der ringet fra messen, og jeg gik derind. ”Hvad
blev det til med de teskeer?”.
”Joh, men………”- jeg gik i stå. ”Spurgte du kokken, hvad sagde han? ”Øh
- kokken sagde, at I kunne …..” og så kunne jeg ikke finde ordene.
Han sagde, at I kunne røre rundt med en af jeres egne legemsdele. ”Hvad
fanden, sagde han det? Hvad bilder han sig ind?
Gå ned til kokken og sig, at vi vil have de teskeer, og han skal ikke komme
med frækheder”.
Jeg kan ikke huske enden på historien, men dengang tænkte jeg, at det ville
have været enklere, og mere produktivt, hvis en af officererne selv havde
talt med kokken, i stedet for at bruge mig som boksebold i magtkampen
mellem kabys og officersmesse.
Luv og læ-side
På min første sejlads, det var fra København til Nakskov, fik jeg besked på
at bringe en bakke med te og franskbrød op på broen til 2. styrmand
(Jørgen Mouritzen,) kl. 15.00.
Med vaklende skridt og stor usikkerhed over at skulle balancere med den
skoldhede tekande, kop og tallerken, kom jeg op på brovingen, hvor jeg
fandt brodøren lukket.
Jeg hilste med hånden gennem ruden på 2. styrmand, og han hilste tilbage,
troede jeg.
Jeg satte bakken på dækket i brovingen, og hev i den lukkede dør, mens jeg
så, at 2. styrmand nu gjorde store armbevægelser. Dem forstod jeg ikke
betydningen af og med en stor kraftanstrengelse, fik jeg døren op på trods
af en fastspændt kile. Ind kom jeg, og alle 2. styrs lastepapirer, som han
havde arbejdet med, hvirvlede rundt i styrehuset.

61

Snesejler 3

Patagonias fordæk og forkant af midtskibs bygningen
2. styrmand bandede og svovlede, forståeligt nok, mens han og jeg i
fællesskab styrtede rundt og fik fat i papirerne, før de røg ud over siden.
Han gav mig mit livs største skideballe, og jeg var sikker på, at jeg ville
blive fyret og sendt hjem fra Nakskov.
Det ville jeg nødigt, så jeg fik overtalt styrmands kammerdrengen til at
purre 2. styrmand (det var ellers messedrengens job), og gå ind i
officersmessen, når 2. styrmand var der. Jeg tænkte, at hvis jeg undgik at
være sammen med ham, kunne jeg måske forhindre min hjemsendelse.
Men efter kort tid, var jeg nødt til at møde ham personligt, og til min store
overraskelse talte han pænt til mig. Derefter blev episoden på broen aldrig
nævnt.
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Brev (Middelhavet 17. aug)
” Da vi kom til Marseilles, og jeg var færdig med min middags bakstørn, tog
Danny (maskinmester kammerdrengen, der slående ligner en vis amerikansk
komiker ved navn Danny Kaye) ind for at se på byen. Jeg havde solgt fem pakker
cigaretter og havde derfor et beløb svarende til syv kroner på lommen.
Da vi havde gået rundt i nogen tid i centrum, besluttede vi tage ud til øen If. I
husker måske, at det var der Greven af Monte Christo i følge Dumas roman sad
indespærret i sytten år. Fra havnen gik en turistbåd med jævne mellemrum derud
og tilbage.
På båden kom vi i snak med en spaniolerinde. Det viste sig, at hun var i byen med
en cirkus, og hun lod til at synes godt om os, for hun inviterede os i cirkus og ville
forære os billetterne og meget mere. Men da vi skulle sejle samme aften, måtte vi
desværre sige nej-tak.
Desværre skulle jeg tørne til klokken fem, så jeg fik faktisk kun en halv times tid på
øen. Danny blev der og fortalte, da han kom ombord, at han formedelst 25 franc var
kommet ind i selve borgen og havde fået forevist grevens celle, og man kunne oven i
købet se den gang, som abbed Faria havde gravet hen til grevens celle. Jo, der går
forretning i alt”
Brev (Indiske Ocean 24. aug)
Jeg har nu prøvet t være søsyg, og jeg kan stå inde for, at det er ubehageligt.
Tirsdag morgen vågnede jeg op til stærk søgang, og 5 minutter efter jeg var stået
op, blev jeg utilpas, og efter endnu fem minutter holdt jeg morgenandagt ved
rælingen. Ind og spise rugbrød og så ud til rælingen. Sådan gik det et par gange.
Efter middag beholdt jeg rugbrødet i mig, og ubehaget tog af. Men først den tredje
dag var jeg helt mig selv igen.
I dag afholder idrætsforeningen ”Patagonia” stort sommerstævne med 400 meter
forhindringsløb, kapgang og tovtrækning. Der er udsat nogle vældig fine gevinster.
To udflugtsture til Penang Hill med forfriskninger, to gange 1 karton cigaretter og
sluttelig 1 smukt indbundet ølbonhæfte.
Det er vores 1. mester (Eisenhardt,), der er drivende kraft, og hele skibet deltager,
mandskab og passagerer.
Til tovtrækningen skulle vi alle vejes. I skulle have set vores hovmester og
telegrafist sætte sig op på et bræt, der igen ved hjælp af nogle snore, var hængt op i
en bismer. Gnisten slog hovmesteren med et kilo (gnisten 121 kg og hovmesteren
119½) og blev således skibets sværvægter”
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Brev (Kobe 23.sept)
”Ja, nu har vi altså været både i Saigon og Hongkong. Saigon er ret vanskelig at
beskrive, dog var der overalt en fjendtlig stemning over for europæere. Vi led nu
ikke nogen overlast af nogen art.
Den ene aften gik koksmaten og jeg alene gennem flere gader ved 23.30-tiden. Der
blev ikke så meget som spyttet efter os. Det blev ellers sagt, at hver nat blev der
skudt (hvide) mennesker i byen.
Sejlturen op ad floden, Mekong, til Saigon var præget af dramatik. Vi fik at vide, at
det var farligt at opholde sig på dækket især ved lønningen under turen fra
flodmundingen til havnen. For ”oprørerne” skød jævnligt fra junglen mod
forbipasserende skibe.
Fra Saigon sejlede vi til Hongkong, hvor vi desværre kun lå i 20 timer, men vi
kommer jo heldigvis tilbage dertil. Her var alt, hvad hjertet begærede til meget
billige priser. Jeg købte mig et par hyttesko, som hjemme koster 40-50 kr. – i
Hongkong kostede de 22, og så fremdeles. Fotografiapparater er endnu billigere end
i Tyskland” Her i Japan skal vi til 5 pladser: Kobe, Nagoya, Yokohama, Shimizu og
Otaru, hvor vi skal laste træ til Alexandria.

Gadeliv i Kobe. 2 kammerdrenge, Danny og Jacob, sidder på rækværket i centrum
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Hongkong
På hjemvejen lå vi noget længere i Hongkong end på udturen.

Der lastes tønder med sennepsolie.
Der kom også, uopfordret, opvaskepiger om bord (billedet). De tilbød at
hjælpe til med opvasken i skibets messer mod at få resterne fra de riges
borde. Det var noget af en oplevelse for en messedreng at have
underordnet personale.
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Brev (Søen 23. okt)
Ja, nu går det jo rigtigt hjemad, vi har lagt Philippinerne bag os, og i morgen
anløber vi Singapore. Mit indtryk af Philippinerne stammer så at sige udelukkende
fra Manila og Cebu.
Det var oprindelig meningen, at vi skulle anløbe 6-7 pladser i løbet af 2 – 3 ugers
tid. Men det blev lavet om, så Manila og Cebu blev de eneste pladser, der oplevede
os.
Vi anløb Manila kl. fem om eftermiddagen og forlod den igen klokken syv næste
morgen.
Jeg var lige i land for at se byen sammen med nogle assistenter, og vi brugte
overhovedet ingen penge. Derimod lå vi en hel uge i Cebu, hvor jeg var ude hver
eneste aften. Jeg havde fundet den helt rigtige pige, Evangeline (på billedet længst
tv) og interessen var tilsyneladende gensidig.
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Hun læste medicin på det lokale San Carlos Universitet, og for at tjene penge
arbejdede hun på en restaurant (Fort San Pedro). Hun var nu meget tilbageholdende, og jeg kunne ikke en gang få lov at følge hende hjem. Hun ville derimod
gerne giftes med mig om et par år, men jeg lovede intet. Hende sad jeg og snakkede
med hver eneste aften til klokken var 24.30 - mindst. Så gik jeg hjem – sov og
tørnede til kl. 5.30 i en hel uge. Det er helt utroligt, at det kunne lade sig gøre, men
jeg var nu også godt søvnig hver morgen. (Jeg korresponderede efterfølgende med
Evangeline, men så hende aldrig mere)
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Brev (Singapore 28.okt)
Her i Singapore har vi fået at vide, at vi skal til Madras og Colombo helt uden for
den oprindelige plan. Det bliver jo vældig interessant, men til gengæld kniber det
nok med at være hjemme til jul.

Gadebillede fra Singapore. High Street, 1952
Vi har ligget fem dage i Singapore og har spillet to fodboldkampe. En mod et Army
hold og en anden mod ØKs kontor. Den første endte 2-2, og den anden tabte vi så
stort som 5-1, men det var nu også et vældig godt hold, vi var oppe imod – der var
blandt andet fem lynhurtige kinesere, som der vældig krudt i – undskyld!!!
Brev (6.nov)
Vi ligger i øjeblikket på strømmen uden for Madras, og går ind omkring kl. 12.00.
Vi har allerede set de første indfødte. De kom sejlende herud på bogstavelig talt en
planke (vi ligger 1½ sømil fra land) og dykker efter penge, når vi smider dem ud.
De er fantastisk dygtige. Da de havde været herude nogle timer, var de blevet
tørstige og råbte efter en flaske med vand. Så tog jeg en sodavandsflaske (med
patentprop), fyldte den op med vand og kastede den ud. Der gik et lille stykke tid,
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så sprang en af dem efter den, og efter laaang tid dukkede han op, prustende og
stønnende, men flasken havde han.
Turen hertil fra Penang var ret indholdsløst, bortset fra, at navigatørerne på et
tidspunkt ikke vidste, hvor vi var. I to dage og to nætter, havde der ikke været den
mindste sol eller en stjerne, så det eneste, vi sejlede på, var loggen.
Da positionen endelig kunne bestemmes via landkending, viste det sig, at vi var 30
sømil sønden for det sted, hvor vi ifølge bestikket skulle være.
Det er egentlig helt utroligt, at vi i vore dage kan komme sådan helt ud i det blå.
Brev (Madras 9.nov)
Jeg er glad for at have oplevet Madras (billedet viser at last til skibet ankommer til
havnen med oksespand).
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Det er det mest elendige sted, jeg har set på hele turen. At gå rundt i gaderne og se
alle de miserable personer, der kun iført et par beskidte pjalter, rendte efter os, så
snart vi viste os, var faktisk en lidelse. Så snart vi var uden for Gaten var der straks
mindst tyve børn og voksne, der hev og sled i os for at tigge mad eller penge.
Ganske små børn, der formentlig knapt nok havde lært at tale deres eget sprog,
hylede på pidgin engelsk – I cry all night, I have no father and mother, give me
bread.
Og nede i havnen ved skibet løb den mest magre hund, jeg nogensinde har set. Den
var så mager og udtæret, at derhjemme ville man ikke have tøvet med at slå den
ned, og den havde til og med hvalpe,
På gaderne lå der hele døgnet rundt folk og flød. Vi fik at vide, at mange indere
havde ikke andet hjem end en bestemt plads på fortovet.
Brev (Middelhavet 21. nov)
Så er vi på vej til Alexandria, hvortil der 12 timers sejlads fra Port Said. Port Said
er jo altid en stor oplevelse, og det var den også denne gang. Folkene er jo de værste
snydere og bedragere, men maleriske og interessante er de. De har en masse
prangende varer til nogle fabelagtige priser, og de påstår med god samvittighed, at
denne handel taber de på, og at de kun gør det, fordi vedkommende er
handelsmandens ”good friend”.
Ti minutter senere er prisen den halve og ”friend’en” er også forandret.
Fra Aden til til Suez fejrede vi styrmands kamerdrengen, Jacobs,
fødselsdag. Han blev atten. Vi gjorde vores daglige arbejde færdigt, og gik
derefter ud for at hjælpe koksmathen med hans arbejde. Da det var til ende,
lavede jeg kakao, og de andre smurte sådan lidt finere smørrebrød. En af de
andre drenge havde dækket bord i assistentmessen, og så satte vi os til et
veldækket bord, hvor hver kuvert var flankeret af en kold øl.
Det var ganske festligt, og maden smagte godt. Da vi havde spist alt
smørrebrødet, gik vi os alle en tur på dækket, hvorefter vi dækkede til med
småkager og kakao. Vi får ellers en rigtig fødselsdags-kringle, når vi fylder
år. Men Bageren var i dette tilfælde blevet varskoet for sent, og derfor
måtte vi nøjes med småkager, hvad der nu ikke gjorde noget.
Da vi også havde raseret dette bord (var der dog både småkager og kakao
tilbage)
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så vaskede vi op i fællesskab, og satte os derefter ind på fødselarens
kammer, hvor vi snakkede. Det var helt igennem en vellykket fest, og det er
meget morsomt at lave sådan noget en gang imellem
Brev (Middelhavet 26. nov)
Vi er blevet ca. et halvt døgn forsinket på turen til Genoa på grund af dårligt vejr.
Hele mandagen løb vi ikke mere end 11 mil, og i nogle timer var vi endda helt nede
på ni. Alle passagererne var søsyge, og jeg var heller ikke upåvirket. Det blev dog
kun til periodevis ondt i hovedet og utilpashed, ingen ofring.
Jeg går for tiden rundt, som delvist lemlæstet. I søndags, hvor det allerede var
begyndt at blæse op, var jeg ude for at tømme skidtpøsen. Da jeg skulle ind igen,
smækkede en af de store og tunge yderdøre i på min venstrehånds ringfinger. Det
kunne den absolut ikke lide og gik hen og revnede.
Fingeren flækkede. Det gjorde forbistret ondt og 1. styrmand (Boye) sagde også, at
den så fæl ud. Han forbandt den, og jeg fik en fingertut på, og så kunne jeg ellers
fortsætte med oprydningen i pantryet.
Så nu står jeg med strittende ringfinger, når jeg vasker og tørrer service for
fingeren er stadig temmelig ømfindtlig
Brev (i Biscayen)
Vi regner med at være i Antwerpen enten sent torsdag aften eller tidlig fredag
morgen.
Alle kamrene og messerne er blevet vasket ned og gjort fine, for konerne kommer i
Antwerpen.
Det er helt utroligt, hvor officererne er blevet ustyrlige – fulde af løjer og mærkelige
påfund. De er nærmest forårskåde. Det er næsten trist at tænke sig, at jeg kun har
atten dage tilbage her om bord.
Det har været en dejlig tid, men på den anden side tror jeg ikke, at jeg meget
længere kunne blive ved med at holde til det noget kedelige arbejde.

Brev (7.dec)
Nu har vi fået styrmændenes koner om bord, og de skaffer en masse ekstra arbejde.
De er såmænd vældig flinke, men det kniber for dem at overholde spisetiderne. Lige
som man er ved at rigge bordet af, kommer de og spørger: ”Det er vel ikke muligt,
at jeg kan få lidt te og et par rundstykker?”. Og det er muligt hver gang.
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Brev (14.dec.)
Vi lå og ventede i 3 døgn uden for Hoeck van Holland på, at tågen skulle lette.
Foruden os lå der 71 andre skibe af alle nationaliteter. ”Manchuria”, som vi lå
sammen med i Rotterdam, fik et ordentlig hul i siden ved en påsejling, dog ikke
større, end det først vil blive repareret hjemme. Jeg så også resterne af ”Erria” på et
værft. De har revet det meste af midtskibsbygningen ned, og delt resterne i to dele,
så den nærmest bliver til en K-båd.
Den så ellers trist ud, men det vil et sådant skib vel altid gøre (Erria blev ødelagt
ved storbrand på Columbia floden i Oregon, og der var mange overvejelser, om det
kunne betale sig at genbruge resterne).

Farvel til Patagonia.
Poona
Ungmand og aspirant på en Indiensrejse fra 9. april til 30. august 1954
Skipper: F. Ravnsnæs 1.styrmand: A. Buntzen
Efter Afmønstringen fra Patagonia var jeg på Frederikshavns
Sømandsskole fra 15. januar – 15. april 1953.
Derefter kom jeg med skoleskibet Danmark fra 6. maj 1953 – 26. marts 1954.
Efter Danmark blev jeg antaget som aspirant i ØK og sendt med tog til
Genoa, hvor jeg påmønstrede Poona.
Jeg blev godt modtaget af de to andre aspiranter. Matrosen hed Poul
Henning Fnug Hansen, kaldet Fnug. Letmatrosen hed Knud Gravgaard
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Hansen (han blev senere forstander på Marstal Navigationsskole). Og vi
havde et rigtig godt indbyrdes forhold på hele rejsen.
Brev (Bombay 6. maj)
I forgårs holdt jeg en halv fridag og tog ud til det europæiske badested ”Breach
Candy”. Stedet er svært at beskrive, men når man er derude, føler man sig hensat
til en af Esther Williams film. Et stort irregulært og grønmalet bassin, græs uden
om, liggestole og bænke lidt længere væk fra kanterne. Hvidklædte indiske tjenere,
der kommer springende, bare man løfter det ene øjenbryn. Klientellet er
udelukkende engelsktalende og hvide, så man føler egentlig ikke, at man er
fremmed.

Alle ombord har været derude – selv har jeg været der to gange Den første dag, vi
var her, blev skibet oversvømmet af indiske skræddere, der til billige penge påtog
sig at sy et eller flere sæt tøj på én nat.
Jeg fik syet 2 par khaki bukser og en skjorte – efter mål – leveret om bord for 40
Rupee(1 Rupee = 1,47 kr.)
Brev (Colombo 15.maj)
Liggetiderne herude er forfærdelige. ”Erria” er lige sejlet fra Chittagong efter at
have ligget der fra den 24. februar til den 7. maj. Det lyder skræmmende. I går var
det Store Bededag, og vi havde hele dagen fri. Om formiddagen gik vi rundt og så
på byen, spiste en engelsk bøf til middag på sømandshjemmet. Eftermiddagen
tilbragte vi i en svømmeklub, hvor der kun var adgang for medlemmer og
skibsofficerer. Vi kom ind takket været de engelske aspiranter. De er nemlig en
slags officerer med guldsnore, kasket og uniform, og oversat til engelsk er vores
stilling – Apprentice – så porten åbnede sig for os. ”Første dør på højre hånd er
herrernes omklædningsrum”
Brev (Rangoon, 4. juni)
Klimaet er ikke sjovt, og alt mugner og bliver fugtigt – vi går alle rundt og er mere
eller mindre småsyge. To mand ligger med dysenteri, og det bliver sikkert ikke ved
de to. Selv er jeg bare drænet for energi, træt – træt, men egentlig syg er jeg ikke.
I går var jeg ude at køre i biler, ja – jeg siger ikke bil, men biler - for det drejede sig
om 12 VW-er. Vi har haft mange VW-er med i lasten, og nogle af dem skulle
flyttes, så de kom ud i lugeåbningen. Men for at komme derud skulle bilerne flyttes
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hen over den øvrige stykgodslast bestående af et ujævnt underlag af kasser,
dunnage m.m

Rangoon. Poona i baggrunden. I forgrunden ses Jumbo.
Det turde styrmanden ikke overlade til kulierne. Så jeg blev chauffør. Det var
meget sjovt, drivkraften blev leveret af 12 burmesere, der også syntes, det var en
sjov opgave. En af bilerne var en ambulance, og det er ØK, der står for importen og
salget af VW i Rangoon. For 5 måneder siden var der ikke en eneste VW i
Rangoon, nu er der ca. 200, så salget går fint.
Brev (Calcutta 14. juni)
Jeg har fået syet et par sko her. Den første dag kom der en skomager og tog mål efter
vores fødder. Han havde et katalog med, efter hvilket vi selv kunne vælge faconen
mm. Jeg bestilte et par mokkasiner, og de står mig i 20 danske kr. En af mine
kolleger fik syet sig et par flotte herresko til 28 Rupee (! Rupee = 1,45 kr.). At mine
var særlig billige skyldtes, at handelen skete gennem cigaretter. Ellers er jeg ved at
blive ked af Indien. I hvert fald på denne årstid (regntiden).
Klimaet er elendigt. Enten har man vrøvl med maven eller med afføringen, så noget
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med halsen, hovedet eller hele kroppen. Vi har alle fejlet et eller andet, så enten
skyldes det luften, vandet eller hvad pokker ved jeg.
Ellers går det meget godt her. Den eneste, jeg ikke kan lide, er kaptajnen. Men det
er jeg ikke alene om. Da jeg kom om bord, fik jeg at vide, at det var ØKs sureste
skipper. Nu ville jeg ikke i forvejen have antipati mod en af mine foresatte, så jeg
prøvede at se det gode ved ham. Men jeg tror, de andre har ret. Det er ikke fordi,
han har været ude efter mig, eller jeg har haft et sammenstød med ham. Næ’h han
har egentlig aldrig sagt noget særligt til mig. Men han er uendelig trist at høre på.
For det første gider han næsten aldrig hilse på én, og gør han det, er det ofte med et
grynt eller lignende. Når han så ellers siger noget, er det så at sige udelukkende for
at brokke sig over et eller andet.
3. styr (Kamstrup), som ellers er meget korrekt, sagde forleden til Knud (asp.), at
hvis han en gang blev så sur som kapt., ville han springe ud over siden. Men måske
skal man kende 3. for at forstå alvoren i hans udtalelse.
En gang under bådmanøvre syntes kapt., at det gik for langsomt. Så tog han uden
videre spuleslangen og sprøjtede på besætningen. Selv 1. styr (A. Buntzen) blev
helt våd, men desværre tog han det alt for pænt.
Brev, (Colombo 17. juli)
Tak for avisudklippene med omtalen Sømandsforbundets kampagne, om modvilje
og modstand mod rederiernes aspirantordning. Heldigvis har vi ikke mærket spor
til problemet her om bord – vi har fortsat det bedste forhold til hele
dæksbesætningen. Ja, efter 1. styrs mening er forholdet endda for godt!! Han har
sagt til os, at det lignede ikke noget, at en navngiven matros (Erik Gravgaard) sad i
vores messe hele dage. Jeg mener, han endog udtrykte sig således: ” Jeg vil ikke
have, at ham matrosen sidder i jeres messe hele dagen”
Nåh’ – det tog vi nu meget roligt, han kan jo ikke bestemme, hvem vi skal komme
sammen med efter fyraften. Matrosen kommer her i øvrigt stadigvæk, en flink fyr
og meget velkommen. Klimaet har medført, at to mand har forladt skibet på grund
af alvorlig sygdom. Ud af en besætning på 47 har 30 af dem på et eller andet
tidspunkt ligget syge af forskellige årsager. I øjeblikket er tre sengeliggende: Én
med influenza plus noget ukendt, én med gulsot og den sidste ved ”man” (læger fra
land) heller ikke, hvad sygdommen er. Alle vi andre går rundt med mere eller
mindre dårlige maver og hovedpine. Kokken kom jo i land i Calcutta, og i Madras
kom vores tømmermand i land med malaria og mavesår. Vi fik at vide, at hvis han
havde ligget en 3-4 dage mere om bord, ville han have været død. Da vi forlod
Madras, var han helt væk og tog næring til sig gennem endetarmen. Han var
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ualmindelig afholdt om bord – stille og rolig, passede sit arbejde, var venlig og flink
mod alle.
Brev (Karachi 24. juli)
ØKs ”Mongolia” ligger her også, og i går var Knud og Fnug derovre. Fnug har
sejlet sammen med de tre aspiranter på ”Danmark”, så det er gamle bekendte.

Karachi. Last til Poona ankommer på en vogn trukket af en dromedar
Vi får en passager ovre fra ”Mongolia”, en Mr. Hassan. Han er blind passager fra
Port Said, og vi skal have ham med tilbage. Nu får han lov til at gå løst omkring,
for så håber man, at han selv løber i land. Der skal ellers skrives en bunke papirer
og betales mange penge for sådan en svend.
Brev (Rødehavet 30. juli)
Så har vi overstået Aden – en kort fornøjelse. Vi kom ind i går aftes ved 22- tiden
og sejlede igen i morges kl. 7 efter bunkring. Jeg arbejdede i nat fra 12-4 i
forbindelse med bunkringen. Arbejde og arbejde, det bestod i at tænde og slukke
forskellige røde og hvide lamper via kontakter. Lamperne virker som signaler til
oliedepoterne, vi bunkrede ved. Det var egentlig ret tåbeligt organiseret. 2. mester
kom og sagde: Nu skal vi have 2 røde lys, eller en hvid og en rød osv. Derefter
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drejede jeg på et par kontakter i styrehuset, og så var det i orden. Når jeg drejede på
kontakterne, stod 2. mester måske 2 meter væk, så at vi skulle gå 2 mand deroppe
på broen, syntes spild af arbejdskraft. På en måde var jeg ligeglad, for det var et
nemt arbejde. Men nogle gange kan man alligevel blive tosset over, hvad der er
dækkets arbejde, og hvad der hører maskinen til. Nåh, men nu er klokken ved at
nærme sig tolv, og jeg skal til at bakke op, så maden står på bordet, når Knud og
Fnug kommer. Det er nogle vældig flinke fyre, og vi kommer godt ud af det med
hinanden, selv om vi vist er meget forskellige.
I dag er det søndag og middagsmaden bestod af steg og rødgrød. Stegen, sovsen og
asierne var virkelig gode, men rødgrøden var under al kritik; jeg tror faktisk, at det
var saftevand, som er blevet jævnet.
Til eftermiddagskaffen får vi om søndagen kage af forskellig art. Sædvanligvis står
den på kage a la Sahara. Når man sætter tænderne i sådan et stykke, skal man
endelig holde vejret, for ellers har man enten lungerne fyldt op, eller også står det
forhenværende stykke sandkage som en sky rundt hovedet.
I går malede vi vores dørk. Den har set forfærdelig ud på hele turen, men vi har
ikke kunnet male den før, fordi der altid stod vand på dørken (dengang var
vandbaserede maling ikke opfundet).
Skibets fryselastrum ligger lige under vores kammer, og isolationen er meget
dårligt udført, så derfor dugger dørken. Undertiden kan det dreje sig om en halv
pøs på en dag.
Alt i alt regnes denne tur for en dårlig tur. Knud og Fnug, som har væsentlig mere
erfaring end mig, siger begge, at det har været deres dårligste tur nogensinde. Lige
før Aden forsvandt der over 100 danske kr. fra Bådsen, og en af matroserne mistede
en guldring. Sådan noget er altid meget kedeligt til søs, hvor låste døre og nøgler er
et ukendt begreb (i søen).
Mistanken rettede sig mod vores stow-away Hassan, som vi ellers syntes var en
rigtig flink fyr. Han har gået frit omkring på skibet, men især i apteringen agter.
Den matros, der havde mistet guldringen, undersøgte Hassans kammer og fandt
tyvekosterne der. Derefter gik han hen og stak Hassan et par ordentlige nogen, og
det var sikkert også den bedste medicin for ham.
Nu er Hassan blevet smidt ud af det kammer, han havde beboet. Og han må nu bo
ude på fordækket i et af dækshusene.
Brev (Biscayen 12.aug)
I Beirut kom vores føromtalte blinde passager i land, dog først efter en kedelig
episode.
Da vi skulle til at fortøje skibet i Port Said, manglede Bådsen over 200 danske kr.
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og et ur. Begge dele havde været lukket nede i en skuffe, og vores ven, Mr. Hassan,
sad indespærret i kulikontoret. Det havde han gjort på hele turen gennem Suezkanalen. Altså kunne det ikke være ham – direkte, men vi regnede med, at han
havde fortalt bådmændene, hvor tingene lå og, hvordan man fik fat i nøglen.
Politiet blev varskoet, og bådmændene blev tilbageholdt – dog først efter de havde
været i land med trosserne.
De blev nøje visiteret af de lokale politibetjente, der endog rodede rundt med knive i
ofrenes skosåler og –hæle. Intet resultat og selvfølgelig den dybeste indignation
over beskyldningerne. Nåh’, tilbage til Hassan. Han kom i forhør oppe hos
kaptajnen, hvor Bådsen også var til stede.
Forhøret varede fra 11 om aftenen til næste morgen kl. halvfire. Politiet spurgte,
forhørte og tævede løs. Til sidst fik han så mange tæsk, at Bådsen og Skipper ikke
længere kunne holde ud at se på det. Politibetjentene trak på skuldrene og snakkede
om de blødsødne skandinaver. Kort fortalt – der kom intet ud af det hele, bortset
naturligvis fra Bådsens tab.
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Rotterdam Knud og mig om bord på havnebåden i Rotterdam på vej til Poona efter
en landgangstur.
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København Poona fortøjer ved Midtermolen. Landgangen klargøres
Poona 2. gang
Ungmand og aspirant på kulrejse fra USA's østkyst til Norge fra 5. sept. –
12.okt.
Skipper: E. Nielsen (”Jokke”)
Poonas næste rejse var lidt usædvanlig. I ballast til Newport News for at
hente kul til Bergen. Dertil et kort ophold i New York for at losse en bil og
100 tons stykgods, og laste, en smule, stykgods til Århus og København.
Fnug og Knud ville oprindelig i land efter Indien-rejsen, men turen til USA
var for fristende, så de tog en måneds tid mere på Poona.
Brev (Atlanterhavet 14. sep)
Vores nye skipper er en ren engel, og der er kommet en hel ny og behagelig tone og
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stemning på broen. Desværre skal ”Kalvehovedet” vistnok med på Australien, men
lige nu nyder vi aspiranter og styrmændene hans ferie i fulde drag. Det er utroligt,
hvor en enkelt mand, takket været hans position, kan påvirke omgivelserne i den
grad.
I Hampton Roads lastede vi kul, og det gik hurtigt. Store jernbanevogne
med mere end 100 tons kul hver, blev enkeltvis løftet højt op af et særligt
kransystem. Surringer holdt vognen fast, hvorefter den fik vendt bunden i
vejret, og kullene styrtede via en kæmpe tragt og en sliske ned i Poonas
lastrum. Kullene var blevet sprøjtet med vand, så der var ingen gener i
form af støv etc.
Opholdet i New York var kort. Vi lå der kun i 4 timer, og jeg skulle arbejde.
Skipperen, kaldet Jokke på grund af hans gang, var glad for alkohol.
Tjenerne fortalte, at de hver dag bragte ham en 1 flaske gin og 1 flaske
vermouth og hentede to tomme flasker. Dertil kom en karton cigaretter(200
stk.) – om dagen. Jeg oplevede ikke, at de store mængder alkohol påvirkede
hans dømmekraft, bortset fra et enkelt tilfælde, lige efter indsejlingen til
Øresund. Da oplevede jeg en desperat 2. styrmand gentagne gange måtte
imødegå og korrigere Jokkes kursafgivelse til rorsmanden – ellers var vi
gået på grund i Øresund.
Vi kom til København den 30. september, men lå der kun i 14 timer. Knud
og Fnug afmønstrede, og i stedet fik jeg to nye kolleger: Poul Schmidt og
Poul Asbjørn Jensen. Jeg kendte dem begge fra tidligere. Poul var søn af en
af min mors veninder, og han var kommet meget i mit hjem. Desuden
havde han været på Danmark sammen med mig. Poul Asbjørn, kom fra
Bornholm, og blev kaldt Holm. Han var også på Danmark sammen med
mig. Han endte som styrmand og skibsfører på bornholmerbådene
Poul Schmidt var speciel, på Danmark var hans kaldenavn, Professor, og
det var ikke venligt ment. Han kunne finde på de mærkeligste ting. Han
begyndte senere på Københavns Navigationsskole, men tog ingen
eksaminer. Han forlod også marinen og værnepligten i utide, så han holdt
sig efterfølgende væk fra Danmark. I følge hans mor tog han en amerikansk
3. styrmands eksamen og sejlede på Carabien. Men pludselig hørte familien
ikke længere fra ham.
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Fra København gik rejsen til Bergen, hvor kullet blev losset. Det skete med
en enkelt kran, som dog kunne losse ca. 2.000 tons om dagen. Det vand, der
var kommet i kullet ved lastningen, virkede stadigt. Der var ingen
støvgener ved losningen.
Poona 3. gang
Letmatros og Aspirant på Australiens rejse fra 13. oktober 1954 – 4. april
1955
Skipper: F. Ravnsnæs 1. styrmand: A. Buntzen
Første lastehavn var Linhamn ved Malmø, hvor vi lastede en bunke
cement. Det følgende billede er taget ved kajen i Linhamn

Brev (Oslo 27.okt)
Forholdet mellem 1. styr og mig er helt i orden nu, og i den gamle gænge fra
Indiens-turen. Om det skyldes det, jeg sagde til ham, ved jeg ikke. Men han har i
hvert fald været fair over for os siden. Således fik vi næsten hele lørdag eftermiddag
fri. Men vi får stadigvæk en del unødvendig overtid (synes vi), men det får være.
Heldigvis er både 2.(S.Topp) og 3. styr meget forstående og helt all-righte. Desuden
kunne vi også have en værre 1.styr end ”Bondesen”
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Brev (2.nov):
I går forlod vi Hamburg, i dag har vi gjort Bremen, og i morgen skal vi være i
Rotterdam.Nu er ”Kallehovedet”(skipperen) kommet tilbage – sur og knotten som
sædvanlig. Styrmændene bander ham langt væk, og 2. og 3. styr synes ikke alt for
godt om 1. styr. Det er der nu ingen, der har med ham at gøre, der gør. Han er lige
grov nok en gang imellem. Den anden dag kom han buldrende ind på kammeret for
at tørne os til med ordene: ”Nå, I røvhuller – vi skal lige…” Selv om han ikke
mener det slemt, så synes jeg alligevel, at det er over grænsen. I Hamburg lastede
vi bl.a. 25 sække a 50 kg pillede hasselnødder. Vi var ikke længe om at lave et lille
hul, og nu har vi tjavet nødder i pundvis.
Brev (Middelhavet 10.nov)
Da vi lå i Rotterdam, besøgte den ætiopiske kejser Haile Selassi også byen og
havnen. På rundturen kom han også forbi os. Om formiddagen havde vi aspiranter
og bådsen rigget flag op, så vi kunne flage over top, når han kom. De andre skibe i
havnebassinet havde også flagene op. Lige ved middagstid kom han i en flot hvid
båd, eskorteret af, jeg ved ikke hvor mange, mindre hurtiggående motorbåde.
Foruden Haile var også Juliane og Bernhard om bord. I øvrigt fik jeg også købt mig
et par sko i Rotterdam
Brev (Rødehavet 21.nov)
Port Said var sig selv. Som de første stillede Gamle Abraham, Moses, Isak, Lucky
og hvad de gode gamle røvere kalder sig. Abraham startede i hård stil med at
fortælle, den klynge af drenge, der havde samlet sig ved falderebet, at han godt
kunne huske dem fra sidste rejse, og nu havde de vel husket at låse vinduerne, for
der var så mange uærlige folk i Port Said. Aspirant Poul faldt for ham med det
samme. Han kom ind på kammeret og sagde: ”Ham Abraham, han er god nok; han
advarede os mod tyveknægtene, så ham vil jeg handle med”. Poul og de andre
drenge hoppede på det gamle bondefangertrick, men det gjorde man måske også selv
den første gang?
Brev (10.dec)
I morgen skulle vi være i Melbourne. Jeg vil tro, at hjemme har aviserne beskæftiget
sig med sømændenes forbunds proklamation angående aspiranterne. I skibspressen
stod det også, men her om bord har vi ikke mærket nogen forskel. Så sent som i går
gik Holm (aspirant kollega) og jeg ind i matrosmessen for at ønske en af
letmatroserne til lykke. Det var kun meningen, at vi lige ville hilse på ham, men vi
blev der hele aftenen, hyggeligt for resten, og der var ikke den mindste mislyd.
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Vores omtalte skipper, ”Kallehovedet”, har været fuldstændig forandret i den sidste
måneds tid. Han siger uopfordret go’moren. Når han vil have fixet noget, siger han
det i en venlig tone, og ind imellem kan han faktisk smile. Kort sagt er han blevet
helt menneskelig. Forandringen skyldes vistnok, at 2. og 3. styrmand havde sagt
stop.. Nu ville de ikke længere finde sig i skippers luner. 2. styr havde sagt op, men
det er nu trukket tilbage. De fortalte skipper alt det, der havde naget dem, og de
lagde ikke fingrene imellem. i to dage talte Kallehovedet overhovedet ikke til/med 2.
styrmand, men så indtrådte forandringen, og nu har vi faktisk ikke noget at
udsætte på ham. Første styr bryder jeg mig ikke særlig om. Men jeg står på bedste
fod med ham, og han synes vist, at jeg er en ganske flink fyr. Han fortæller mig
vittigheder, og giver mig som regel de gode job. Anden og tredje styr er meget
flinke – dem kan vi vældig godt lide. Her på det sidste har vi fået nogle albatrosser
som følgesvende, og mere graciøse fugle findes vist ikke. Uden at bevæge vingerne
(vingefang på flere meter) hænger de i timevis, snart nogle få cm over
havoverfladen, og pludselig fanger de en opgående luftstrøm og svæver så i højde
med broen. En majestætisk fugl.
Brev (Melbourne 22.dec)
Kompagniets ”Korea” ligger her også, og de sidste to aftener har vi været sammen
med kollegerne, hvoraf jeg kendte de to, den ene fra min bakke på ”Danmark”.
”Kista Dan”, på vej til Sydpolen, ligger her også, og en af aspiranterne på den
kendte jeg også fra ”Danmark”. Aviserne har været meget optaget af den – store
artikler med billeder og masser af tekst. I søndags var jeg på en udflugt
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(billedet – Holm længst tv og Poul nr. 2 th.) sammen med den øvrige besætning,
arrangeret af sømands-kirken. En dejlig tur, hvor vi kom 75 miles ind i landet, så
man fik lidt indtryk af Melbournes omegn.
Brev (Melbourne 27.dec)
Julen blev fejret på en pæn og nydelig måde, selv om det kneb med den rette
stemning. Men når man 1. juledag aflæste 33 grader i skyggen – klokken ni om
aftenen, er det just ikke sne og kanebjælder, man tænker mest på. Vi skejede ud til
middag, og klokken fire samledes besætningen på brodækket i det pæne tøj. Her fik
vi nogle gode ord med på vejen af skipper. Desuden fik vi hver en gave fra
sømandsmissionen plus et glas cocktail fra skibet. Derefter gik vi tre ned på
kammeret, hvor vi havde smykket vores juletræ efter bedste danske traditioner (træ
og pynt var en gave fra Kompagniet – et træ og tilbehør til hver messe) Klokken fem
spiste vi gås, risengrød og lagkage – desuden havde vi fået en stor skål juleknas af
skibet, så rent madmæssigt var der intet at lage over. Senere på aftenen gik Holm
og jeg op på den svensk-norske sømandskirke, hvor vi sang julesange, dansede om
juletræ og ellers havde en rar aften. Vi kom i snak med en ældre svensker, der nu
var bosat her, og han inviterede os ud til hans hus, som lå ved vandet. 1. juledag
tog vi med toget ud til ham og hans kone, der var skotte. Vi havde en dejlig dag. Vi
badede, tog solbad og drak læskedrikke af forskellig art og blev stopfodret med mad.
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Da der tilmed var en ung pige på besøg, kunne det ikke være bedre – herude. Vi
kom da også først derfra med aftenens sidste tog fra Sandringham, som forstaden
hed. Han var vist også meget glad for vores besøg, for han ville absolut have, at vi
skulle komme og besøge ham igen, hvad vi regner med at gøre i morgen.
I dag, 3.juledag holder havnearbejderne fri. For de blev jo snydt for en fridag, da 2.
juledag faldt på en søndag. Så derfor kompenserer de ved at holde fri i dag.
Havnearbejderne er de bedst lønnede arbejdere, og de kommer om bord i flotte
jakkesæt og andet dress, skifter nede i lasten til arbejdstøj. Om aftenen går de lige
så velklædte, som de kom, så de kan se ordentlige ud på pubben. Flere af dem har
egen bil, og en del kommer og tager af sted i taxa. Ja – det er nogle fine herrer, og de
er meget flinke. Desuden er de vilde med sport. Hver gang vi kom ned i lasterne, før
jul, spurgte de om stillingen i cricket matchen mellem Australien og England.
Foruden cricket er det tennis og horseracing, de er mest optaget af

M/S billedarkiv
Poona under Sydney Harbour Bridge.
Brev (Sydney 6. jan)
Jeg og mine kolleger var i byens zoologiske have, Tarongo Park, som vi havde hørt
så meget om. Den lå også ganske dejligt midt i et stykke natur. Klipper, træer,
buskadser, græs og blomster adskilte burene fra hinanden, så man havde mere
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indtryk af at gå i et reservat end i en zoologisk have. Hjemme er man jo mest
begejstret for aberne – her var det naturligvis nationaldyret (et af dem)
koalabjørnene. Hvor er de søde. Der var et almindeligt bur med en masse bjørne i.
Men der, hvor de kom mest til deres ret, var ude i naturen, hvor de kravlede frit
rundt i træerne, der var afspærret ved jorden. Havnearbejderne i Australien er
meget opfindsomme, når det gælder mulige løntillæg. Nogle gange tror man, det er
løgn. Når de losser vores last af fine franske vine og cognac m.m., får de et tillæg,
der hedder ”temptation money”. Begrundelsen er, at de skal have lønforhøjelse for
ikke at stjæle så fristende ting!!!
Da vi lå i Melbourne og lossede wc-kummer, blev arbejdet i den pågældende luge
stoppet. Formanden ville forhandle med 1. styr og stevedorebossen om et løntillæg.
Argumentet var, at kummerne kunne være brugte – så derfor mente de sig
berettiget til et risiko- eller smudstillæg!!! Det blev dog afvist, og kort tid efter gik
arbejdet i gang igen.
Brev (Brisbane 15.jan)
Jeg er glad for at være herude i Australien, og vil gerne tilbage hertil på næste tur.
Hvad, der gør landet så tiltrækkende, er svært at sige, for det er de mange små ting.
Men noget af det vigtigste er klimaet og temperaturen, hvide mennesker, mælk hver
dag, musik i radioen døgnet rundt – ja, det lyder måske tosset, men jeg har det
mægtig godt. To af besætningen rømte i Sydney, en tjener og en dreng. Tjeneren er
allerede blevet fanget og sidder i kalaboosen, til vi afsejler fra Australien. Vores last
af sukker og byg er i sække, heldigvis, for så får vi da nogle dage i Rotterdam og
Hamburg. Hvis vi havde haft dem i bulk (løs vægt) kunne en af havnene have tømt
skibet på mindre end to døgn
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Fra venstre letmatros, Poul (asp.) og Jumbo.
Brev (Mackay 25. jan)
Vi kom ikke til Townswille, fordi der er mangel på kajplads. Havnen her er blot en
mole med plads til to skibe af vores størrelse – og to bølgebrydere. Selve byen ligger
3 sømil oppe i land, og ligner en af byerne i en wildwest film – saloons, lodrette
persienner, klapdøre mm. Havnearbejderne her er de strengeste, vi endnu har været
ude for i hele Australien. De går overhovedet ikke om bord, hvis ikke der er net
under gangwayen, på trods af skibet ligger helt an mod kajen. Når de skal starte kl.
8, begynder de et kvarter senere, og de holder op med at arbejde et kvarter, før de
skal, og da de holder fire pauser om dagen, bliver den, samlede, manglende
arbejdstid til en hel del. De har busser til at transportere dem frem og tilbage – selv
i middagspausen; skibet betaler. De er meget pedantiske med at overholde deres
overenskomstmæssige rettigheder, men samtidig overholder de ikke vores forskrifter
som f. eks. ikke at ryge i lasten, og andre ting. Dog vil jeg stadig sige, at jeg er
meget begejstret for Australien, som efter en Kina-Japan rejse, står øverst på
ønskelisten
Brev (Mackay 1.feb)
Vi er blevet glade for denne lille hyggelige by, hvor vi efterhånden kender en del i
butikkerne og de andre steder, vi kommer. I går var det big holyday her – Australia
Day. Alt lå stille, de eneste, der arbejdede var havnearbejderne – til dobbelt takst.
De ville dog ikke snydes for en helligdag, så den snupper de i dag, hvor vi er de
eneste om bord. Ja’ de forstår at arrangere sig. Her i Mackay har de slæbt radioer
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med ned i lugerne, og et enkelt gæng har stillet en kæmpemæssig elektrisk vifte op –
til at svale dem under arbejdet.
Brev (Søen 7.feb.)
Vores tjener, der rømmede i Sydney, er kommet ombord igen – på konsulatets
regning. Hele turen kommer til at koste ham et par tusinde kr. (Dengang fik en 3.
styrmand under 1.000 kr. om måneden). Han havde nu også været meget uheldig.
Han havde fået et lift med et par nydelige herrer, som inviterede ham på en øl, og
dem snakkede han med om et job. Ork’, det kunne de sagtens fikse, nu skulle de
køre ham op på stationen. Jamen, han skulle ikke på nogen station. Nåh – sagde de,
og trak politiskiltene frem. Civilklædte detektiver.
Brev (Indiske Ocean 18. feb.)
Muligvis skal jeg på sygehus, når vi kommer hjem. For 1. styr og mig kan ikke
rigtig blive herre over min tropiske svampesygdom. Jeg har været hos to doktorer i
Australien, og nogen forbedring er der blevet opnået, men den endelige sejr er
udeblevet. Første snakkede i morges om, at jeg skulle indlægges og få en rigtig kur,
men nu får vi se. Forholdet til dækket er stadigvæk fint og foregår uden gnidninger
af nogen art. Således kom jeg for et par dage siden forbi båds- og tømmermands
messen. Her sad bådsen, tømreren og chief matrosen. De kaldte på mig og gav en
øl, tog lidt gas på mig og ellers snakkede vi bare almindeligt sammen. Bådsen er
tilmed en ældre mand midt i halvtredserne, så der var faktisk en vis sandsynlighed
for, at han var lidt sur og knotten på os opkomlinge. Vi har ellers haft en stor sorg
på kammeret i de sidste dage. Vores vedbend, der længe har skrantet, har nu helt
opgivet ånden, og det er den tredje af vores blomster, der er gået ind til et nyt og
bedre liv. En blev stjålet, en anden sygnede hen – også en vedbend – og så denne.
De andre – fire – trives stadig godt. Især vores kongevin er vokset og breder sig
fint. Den sidste vedbend havde ellers vokset sig stor og køn med stængler på 60-70
cm, så derfor var kviden betydelig, og endnu har vi ikke kunnet smide den ud.
Brev (Rødehavet 1.mar)
Vores fastelavnsfest forløb udmærket. Vi startede halv to på agterdækket, hvor
Holm spillede et par numre på harmonikaen. Så holdt jeg som formand for
skibsklubben en lille velkomsttale. Og så gik vi til makronerne eller rettere sagt til
tønderne. Vi havde ikke kunne finde en tønde om bord, men så lavede Tømreren, en
matros og jeg selv en. Den var blevet malet i flotte farver, og så meget fin ud.
Efterhånden måtte den bide i græsset – overmagten var for stor, men den gjorde
ellers god modstand, som det står sig for en tønde af eget fabrikat. Køllerne var nu
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også særdeles bastante. En af assistenterne og kvarten (4. mester) havde drejet os to
af et stykke jerntræ, og det var knageme noget, der var slag i. Efterhånden som
tiden gik og slagene gik, gik også vores tønde; men det var itu og ud væltede en
masse appelsiner.

Tøndeslagning.
Folk lå vandrette; undtagen Jumbo og mig, for vi havde været med til at fylde dem
i, og vi havde smagt dem. (På billedet ses resterne at tønden og det sidste stump
bræt). Da det sidste bræt var gået, kronede vi kattekongen, og to prinser fik
ligeledes en præmie hver. Dels chokolade, dels vermouth. Næste afdeling var
sækkevæddeløb, og her forbyder min beskedenhed, næsten, at fortælle, hvem der
vandt. Vinderne fra de indledende heat mødtes i et slutheat, og de tre bedste fik
præmier. Igen i form af chokolade og vermouth. Til sidst havde vi tovtrækning – ti
agter fra mod ti fra midtskibs. Efter tre omgange vankede der en omgang øl til
vinderne fra midtskibs. Under det hele havde vores passagerer fulgt interesserede
med og fotograferet på livet løs, og det var nu også en rar og fornøjelig eftermiddag.
Om aftenen havde vi rigget op med borde og bænke på 4-lugen, og mens Holm
spillede på dragspelet, drak vi andre punch og sang med på sangene. Der var god
stemning fra først til sidst, men desværre måtte jeg gå tidligt, da jeg skulle på vagt.

90

Snesejler 3
Brev (London 18. marts)
Vi ligger nu i Tibury, og vi kan vist ikke ligge meget længere væk fra byen, end vi
gør. Først tyve minutters gang til stationen, og derefter med damptog, som holder
ved 13 stationer, før vi er lidt uden for centrum – det tager hen ved en time. Vores
nye kaptajn (Agge) kom i Rotterdam, og hvilken forandring. Hele tonen på broen er
blevet lysere og lettere. Mange mennesker har det jo med at være morgensur, det
havde ”Kalle” også; han var det bare hele dagen. Hans afløser, Agge, er en rigtig
guttermand, savy boxen i orden, flink og elskværdig. Pæn mand, en af
Kompagniets dygtigste kaptajner og vistnok også den yngste. Kalle skal hjem på
ferie, og det er godt, at jeg ikke skal med igen. Derimod har jeg efterhånden vænnet
mig til Buntzen (1.styr). Han er som en stor dreng, og ikke så lidt af en
bondeknold, men i grunden flink og rar.
Efter ankomsten til København blev jeg afmønstret og kort tid efter indlagt
på Rudolph Bergs hospital, som dengang var et specialhospital for
behandling af hud- og kønssygdomme. Jeg havde fået en hudsvampsygdom i Australien i forbindelse med ringorm, men ingen kunne rigtig
diagnosticere sygdommen. Jeg havde den i ansigtet, på fingrene, i skridtet
og på tæerne. Så jeg gik rundt på hospitalet, frisk og oprejst, mens lægerne
eksperimenterede med diverse modforanstaltninger. Jeg blev indsmurt i
forskellige salver og væsker.
Hospitalet fik også bugt med det meste, men aldrig med det sidste. Det var
på den ene hånds fingre. Efter nogle måneders ophold på hospitalet,
orkede jeg ikke mere, og til det ugentlige tilstandstjek, gav jeg personalet
den ”raske” hånd. Så blev jeg erklæret helbredt og udskrevet.
Straks efter meldte jeg mig klar til tjeneste hos ØK.
Pasadena
Letmatros/matros og aspirant på en jordomsejling fra 14. juli 1955 til 26.
januar 1956
Skipper: H. Larsen (Strynø-Larsen) 1. styrmand: P. Schiøtt Schou
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ØK postkort

Pasadena.
Rejsen startede som en almindelig Kina-Japan rejse, men undervejs fik vi
ordre til at droppe al last til Japan i Hongkong, gå til Philippinerne og
derfra sejle til US Pacific kyst. Derefter indgå i ØKs normale Pacificrute. Vi
var kun to aspiranter på denne rejse. Min makker hed Henri René Petersen
(kaldet Lasse), som jeg kendte fra ”Danmark”. Vi havde det fint indbyrdes.
Han blev senere havnedirektør i Odense.
Brev (Bremen 26. juli)
Med hensyn til forholdende om bord er det endnu lidt svært at sige noget bestemt.
Men foreløbig synes jeg bedre om at være her, end jeg gjorde på Poona. Kaptajnen
er så afgjort flere meter over Kallehovedet – flink og rar; og det familieliv, der
udspilles på broen mellem ham, hans kone og datter, er det en ren fornøjelse at
overvære. Skippers kone er englænder og lidt af et livstykke, hendes åbenhed skaber
en god stemning. Første styr er svær at greje. De sidste aspiranter kunne ikke med
ham, men det behøver jo ikke at være hans skyld. Besætningsmedlemmer, der var
med på sidste rejse, siger, at han er hoven, det er der måske noget om. Men indtil
nu har han været meget allright over for os. Han er i hvert fald ikke en bondeknold,
som min sidste 1. styr, og alene det, er noget værd. Restaurationen er meget fin. En
af Kompagniets gode hovmestre, der prøver at gøre noget for besætningen. Jeg
havde hørt om ham før og var glad for, at han kom om bord, og det er jeg stadig.
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Antwerpen. Der lastes togvogne på dækket til Bangkok.
Brev (Rotterdam 3. august)
Her i Rotterdam har vi fået den overraskende meddelelse, at vi skal over Staterne
hjem. Det er hverken kabys-bestik eller løse rygter, men virkelig rigtigt. I
Hongkong skal vi losse Japanlasten, og derefter gå til Manila. På Philippinerne skal
vi laste copra til San Francisco, og derefter bliver det vel en almindelig Pacifictur
med anløb af de større byer på Vestkysten. Det hele er meget tilfredsstillende. Flink
og all-right 1. styr, flink og elskværdig kaptajn, flinke styrmænd, godt forhold til
dækket, fin høker, dygtig kok og en omgængelig kollega.
Brev (Livorno 14. aug)
Da vi havde fortøjet, sagde 1. styr, at vi skulle tage til Pisa, og det var vi ikke sene
til at benytte os af. Vi tog bussen til Pisa, så tårnet, fotograferede det (det er mig i
forgrunden),
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Pisa.
steg op i det, kiggede ned, og gik så ned igen. Der er 297 trin – jeg har selv talt
dem, så tallet er sandsynligvis forkert. Bagefter lagde vi os ned i græsset – i det
skæve tårns skygge, lyder det ikke godt?
Brev (Port Said 19.aug)
Vores bådsmand er noget for sig selv. En gammel gut, lille og bred, oversået med
tatoveringer på arme og bryst, mangler et par tænder, har konstant en gammel
baseball hue på og den sidder skævt. Hvad enten han går i lange eller korte bukser,
hænger de altid langt nede om livet, og skjorten står som regel helt åben, så navlen
og en femmastet bark får frit udsyn. Men han kan sit arbejde, hurtig og rask,
masser af eder, han kan også bøje armen, men uhyre flink og hjælpsom.
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Aden. Agentens motorbåd og handelsmænd langs siden af Pasadena
Brev (Rødehavet 23.aug)
Første styr har gået og ymtet noget om, at vi skulle gå mere standsmæssigt
påklædt. Han kunne ikke lide, at vi gik med bar overkrop og arbejdede på
kaptajnsdækket; vi måtte ikke en gang gå med ærmeløs undertrøje. Vi har begge
fået et længere foredrag om civiliserede mennesker, ikke ligne kulier, ordentlig
påklædt osv. Han sagde, at vi skulle se at få syet nogle kakibukser og hvide shorts,
når vi kom til Singapore. Hvide skjorter fablede han også om. Jeg – og Lasse – vil
for så vidt gerne gå klædt i kaki eller hvidt, men skal man male og den slags, er man
jo ikke meget for at få sit sarte tøj svinet til. Skipper har intet med det at gøre – han
render selv rundt i bar overkrop og ditto tæer.
Bedrag
I Europa havde vi lastet mere fryselast end der var plads til i lastfryserummene. Derfor blev en del nedkølede kasser, med medicin og
vacciner, anbragt blandt anden last lige ved siden af fryserummene. Da vi
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havde losset fryselast i Penang, blev der plads til nogle af de kasser (til de
efterfølgende havne), som var blevet stuvet på mellemdækket. Det samme
gentog sig i Port Swettenham og Singapore. Denne manøvre har
formodentlig medført, at den pågældende medicin og vacciner var
værdiløse.
Brev (Singapore 9.sep)
Vores 3. styrmand – kaldet Peter Kavlgarn – er en flink fyr, med noget ufrivilligt
morsomt over sig. Han er fuld af fiduser og teoretisk ”pis og papir”, som Bådsen
siger. Han har altid sine særprægede planer og løsningsforslag, når der opstår
særtilfælde med lasten. Vores anden styr (Skalkham) er meget afholdt om bord.
Han kommer fra ”Bintang” (som dengang sejlede i kystfart mellem Hongkong og
Penang), og er vist vant til en del drikkeri. I Penang var jeg på vagt med ham om
natten, mens vi lossede. Dvs. han lå det meste af tiden og sov på kammeret, mens
jeg var på dækket. Jeg fik ham lige op at stå, når kulierne var ved at dække over, så
han kunne skrive under på slutsedlerne.

Pasadena anes mellem træerne i Romblon
Brev (Romblon 30. sep)
Nu ligger vi på en lille bitte plads, hvor der kun er en kaj, og den er ca. 20 meter
lang – det er ikke løgn (ret meget i hvert fald). Fortrossen går ind om præstens
pæretræ og agtertrossen er fastgjort til Brugsens benzintank (lidt overdrevet, men
det er noget i den stil). Byen, hvis man kan kalde den det, ligger meget idyllisk, lidt
op ad klipperne, og masser af grønt mellem husene. Vandet er meget fint, og vi gør
flittigt brug af det. Selv skipper var ude at få sig en swim.
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Brev (Masinloc 7. aug)
Fra Cebu gik vi til Tacloban, hvor vi på et døgn fik 600 tons copra. Derfra gik vi
nordpå, men efter taifunvarsel vendte vi snuden om, og gik sydpå med få miles fart.
12 timer senere var taifunen drejet uden for vores rækkevidde – eller omvendt.
Maskinen fik fuld fart frem og i går ved 3 tiden kunne vi se husene her inde i
Masinloc. Men så kom der taifunvarsel igen, og vi stak igen sydpå, men kl.12
midnat blev også denne erklæret ufarlig for os. Så her til morgen kom vi ind. Vi
laster 3500 tons chrome erts til Los Angeles.

Strynø Larsen snedkererer på brodækket.
Forholdet til første styr er kølnet noget her på det sidste. De tre aspiranter,
der ellers havde haft skibet, siden jomfrurejsen, gik i land efter én rejse med
Poul Pral (1. styr). Han har velsagtens fået en over næsen af inspektionen,
for i begyndelsen var han jo ovenud fin. Nu har virkningen af ballen vel
fortaget sig, for som Lasse siger: Det er på de tider, hvor vi siger til ham, at
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han er et dumt svin. Han bagtaler os over for styrmændene, siger disse.
Lasse har haft en kontrovers med ham, men selv synes jeg mest, at han er
lidt ufrivillig morsom. Men som vores arbejdsgiver spiller han en stor rolle
for os.
Datolinien
Vi passerede datolinien den 19. oktober. Det var ved et mærkeligt
sammentræf netop den dag, mine forældre fejrede deres sølvbryllup.
Brev (Stillehavet 23. okt)
Vi har nu været 18, lange, døgn i søen og skulle være fremme i LA om tre dage.
Forholdet til 1. styr går op og ned. Lasse og jeg gik en dag op til Skipper og talte
med ham om vores forhold her om bord. Det var ikke en formel klage, men der var
forskellige forhold, vi var utilfredse med. Skipper var meget forstående. Han gav os
ret og gik med til at første styrs facon nok kunne være lidt …….. Vi var glade for
samtalen, for kaptajnen strakte sig meget langt i vores favør; han skal jo også passe
på sit forhold til første styr.
Desværre er min hudsvamp kommet igen, da vi kom på varmen. Jeg var til læge i
Hongkong, og han sagde, at jeg sikkert ikke slap af med svampesporene. De ville
komme igen, hver gang jeg kom på varmen. Den erkendelse er jeg også selv kommet
til.
Mærkeligt tilfælde
Den 2. november var vi i San Francisco, og Lasse og jeg var gået op i byen for at
handle. Mens vi stod uden for et butiksvindue og diskuterede tilbuddene i vinduet,
hørte vi at nogen talte dansk foran det samme vindue. Jeg vendte mig om, og der
stod den mand, jeg havde delt værelse med i mange uger på Rudolph Berg.
Dengang var han blevet sendt hjem fra ”Susan Mærsk” for at blive behandlet for
en omfattende chrome eksem. Han blev udskrevet noget før mig. Han var nu
tømmermand på ”Rita Mærsk”, som var kommet til San F. via Panamakanalen.
Det var, synes jeg, et utroligt sammentræf. I øvrigt var også hans hudproblemer
brudt op igen, men han kunne holde det nogenlunde nede med salver.
Brev (Ketchikan 10. nov)
Nu er vi Alaska, og selv om der hverken er 30-40 graders frost, eskimoer eller
slædehunde, så er det dog temmelig fremmedartet. Vi ligger ved et pulpværk, et
kæmpe kompleks, der rejser sig lige op af naturen, og omdanner store træstammer
til pulp. Pulpen eksporteres verden over, og er råprodukt i kunstsilke-, cellofan-,
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film- og grammofon- industrien. I dag var Lasse og jeg ude med nogle af
matroserne for at fange laks i en elv. Den ene havde fået lavet en harpun, og det
lykkedes ham at få fangst.

(på billedet ses matros Stanley med fangsten). Bådsen og tømreren har flået laksen,
og i morgen skal vi så have kogt laks. I går var vi på rundvisning. Typisk
amerikansk, ikke et eneste sted rørte mennesker ved stoffet. Fabrikken bruger hen
ved 60 millioner liter vand om dagen. Hele fabrikken har kostet mange gange den
sum, som USA i sin tid, betalte for hele Alaska. I går var vi en tur i Ketchikan.
Efter sigende skal det være et rigtigt sodoma med masser af saloons, piger og
spillefugle. Vi var der midt på dagen, og det hele så meget fredeligt ud.
Brev (Søen 19. nov)
Jeg går nu søvagt sammen med 1. styr, og jeg finder hans tilnavn, Poul Pral, for
meget passende.
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4 - 8 vagten vasker ned. Fra v. mig, letmatros, matros
De to første timer om morgenen, fra 4-6, går som regel med, at jeg får en
beskrivelse af hans bedrifter og oplevelser. Det er ikke så lidt, han har været med til,
og alle tider har han været helt og he-man. Jeg står ved siden af ham, nikker, siger
ja, grynter og ler en gang imellem, mens han bare drøner løs. Det skal dog
medtages, at han er underholdende, han er en god fortæller, selv om det bliver lidt
ensformigt. Peter Kavlgarn er stadig meget klog, og vil så gerne give gode råd. Han
kan ikke se en mand arbejde, uden han kommer farende og fortæller, hvordan det
kan gøres en lille tand bedre ved hjælp af en fidus. I begyndelsen var det morsomt,
nu er det lidt irriterende.
Brev (Long Beach 4. dec)
I Stockton lå vi i 2-3 dage og lastede tørret frugt, dåsefrugt og forskellige
tomatprodukter. Byen ligger som hovedstad i et utroligt frugtbart område, hvor de
kan høste kartofler to gange og tomater en gang om året på det samme jordstykke. I
de omliggende bjerge er der masser af ferskvand, så der de rigelig adgang til
vandingsvand.
Brev (Søen 11.dec)
Lasse og jeg er blevet uvenner med første mester – oversmeden (Hvam) Vores wc
var forstoppet og efter at have prøvet med sugekop, kemikalier, gode ord og andre
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nyttesløse ting, riggede vi en spuleslange til. Nu er der som regel et godt tryk på
spulevandet, så vi åbnede for yderligere en hane – ud over den slangen var sat til.
Rundt om slangen i wc-et havde vi stoppet sække og klude, så vandet kun kunne
løbe fremad. Vi åbnede for vandet – intet skete. Så lukkede vi for den anden hane;
der skete heller ikke noget. Dvs. pludselig kom første mester farende, helt rød i
hovedet, øjnene rullede, ørerne blafrede, ja – han så vild ud. Der var sket det, at
vandet var løbet ud af hans wc (hans kammer og badeværelse ligger to etager over
os med samme faldstamme), og nu stod der 10 cm vand over hele dørken. Det vil
sige – vand udgjorde kun ca. halvdelen af væsken, resten var papir og ja, hvad der
ellers forefindes i et wc-system. Første mester hylede og skabte sig, mens vi bare
grinede af ham, hvad der naturligvis gjorde ham (om muligt) endnu mere opbragt.
Det var kosteligt. Vi måtte naturligvis gøre hans badeværelse rent, et noget
kedeligt job. Det hele skete for en uge siden, og først i dag sagde første mester for
første gang siden episoden, go’måren, til mig. Første mester er meget lidt afholdt
over hele skibet, og vi fik en masse gratulationer, og smørerne gav endda øl. Han
bliver kaldt ”Vaccum”, og smørerne råber nede i maskinrummet efter ham: ”
Vaccum, vaccum – ih hvor er du stor og dum”. Han kan aldrig finde ud af, hvem
det er, der råber. Han har kun én at tale ud med her om bord, det er Poul Pral. De
to står og rakker hele skibet ned. Stakler. (I øvrigt skyldtes hele miseren, at
tømmermanden ved en fejl lukkede for en ventil til vores nedløbsrør, da han skulle
fixe ventilerne til vores fryselastrum, som ligger lige under aspirantkammeret).
Brev (St. Thomas 19. dec)
Turen gennem Panamakanalen blev en stor oplevelse – total anderledes end
passagen i Suez-kanalen.
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Pasadena i en af sluserne
Vandstanden i Pacific og Det caribiske Hav er omtrent den samme, men tidevandet
spiller en stor rolle på vestsiden. Skibene bliver hævet i alt 85 fod (ca. 26 meter) via
et sæt sluser. Det foregår med typisk amerikansk effektivitet og tempo. Når man
kommer hen til sluserne, får man tre elektriske lokomotiver på hver side, og de
trækker skibet let og smertefrit gennem. Inde i sluserne er der knald på – jeg vil tro,
at vandet stiger og falder med ca. en meter i minuttet. Og det er alt sammen
overskuds regnvand fra tropeskovene omkring kanalen.
Brev (Dublin 31. dec)
Julen blev så den tredje hjemmefra i træk, og den første i søen på et handelsskib –
vel nok også den med den mindste jule-stemning. Det kan ikke være anderledes,
når vagterne drejer, og da søen var temmelig høj – og slingreribberne rigget til var det svært at tænke på hygge.
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Brev (Liverpool 8. jan)
Dublin var en interessant by. Befolkningen er uhyre fattig, der er ikke arbejde nok
til alle. En almindelig arbejder med kone og 4-5 børn må klare sig for 4-5-6 pund
om ugen(1 pund = ca. 20 danske kr.). De fleste har en bunke børn, da den katolske
kirke jo forbyder brugen af præventive midler. Resultatet er, at flertallet af de unge
mænd tager til England eller emigrerer til USA, hvad der drømmenes land for de
fleste Irere. I England kan en ung mand på 18-19 år tjene dobbelt så meget, som
hans far i Irland. Så det er forståeligt, at i dag er der 10 kvinder for hver mand i
Irland. De engelske havnearbejdere går for at være verdens mest beskidte, nussede
og fedtede, men de irske slår dem med flere længder. Sikke noget kluns, de går i –
gamle og slidte jakkesæt med huller og flænger i, frynsede frakker – og ikke en
eneste med rigtige arbejdsbukser på. Oppe på hovedgaden spadserede masser af
piger – 2, 3 eller 4 sammen. De kan med det samme se, hvem der er fremmede, og vi
fik alle sendt en masse indbydende blikke. Der var ikke tale om at prøve at komme i
kontakt med dem – det var dem, der nærmest jagtede os. Når så forbindelsen var
etableret, kunne man gå ud at danse eller gå på hotel, hvor pigerne drak gin og
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orange juice, som vi andre drikker vand. Når restauranterne lukkede, ved ti-tiden,
var pigerne sultne, ind på en snackbar eller lignende, og de kunne også spise, så det
forslog. Jeg tror, de små-sultede til hverdag. Endelig kunne man få lov til at følge
dem hen til deres bus, hvor de var meget ivrige efter at aftale et nyt møde næste
aften. Aftenens program kunne naturligvis variere efter smag og behag, men læsten
var stort set den samme. Pigerne var meget aktive og pågående – til et vist punkt,
men så blev jerntæppet trukket for.

Der gøres søklart på Pasadena
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Boven males, så den kan klare inspektionen på Orientkajen
Pasadena 2. gang
Matros og aspirant på Pacificrejse fra 6. marts - 4. Juni 1956.
Skipper: H. Larsen (Strynø-Larsen) 1. styrmand: K.A.O. Svendsen (Kaos)
Efter mere end en måneds ferie og afspadsering af fridage, påmønstrede
Lasse og jeg igen. Vi rejste med tog til Bremen for at komme om bord. I
Hamburg stødte den tredje aspirant til, han kom fra Jylland. Han hed
Henning Jensen, og jeg kendte ham særdeles godt fra Danmark, hvor vi var
i samme bakke. Han endte med at blive skibsfører i DSB på Århus –
Kalundborgruten. Vi har stadigvæk løbende kontakt med hinanden – den
dag i dag.
Brev (Bremen 7. marts)
Så er det første døgn gået om bord i de kendte omgivelser. Det føles rigtigt rart.
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Brev (Søen 18. mar)
Vi skal være fremme ved St. Thomas i aften. Den nye første styrmand hedder
Svendsen – Knud Axel Otto – så med de forbogstaver kan han kun hedde ”KAOS”.
Han er lidt sær, men ellers all-right. Peter Kavlgarn er blevet forfremmet til 2. styr.
Vi har tolv passager om bord; deraf en familie med tre børn. Faren har været
afdelingschef i ØK, og har i en periode været boss på San Francisco kontoret. Nu
emigrerer familien for godt til Californien. De tre børn er 16, 14 og 11 år.

Henning, tv. og Lasse, th. de tre børn Torsten, Helle og Tove Den ældste, en pige,
er ved at fordreje hovederne på hele besætningen. Drengen spiser tit nede i vores
messe, og han er altid med, når vi arbejder.
Brev (Christobal 25. mar)
Tømmermanden, der på sidste rejse, var skibets barber, af mønstrede i Hamburg. I
går kom 2. styr og spurgte om jeg ville klippe ham. Tja – det kunne jeg jo godt
(prøve),
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men godt blev det nu ikke. Offeret var imidlertid godt tilfreds, mens de andre, der
så resultatet ønskede ikke at være forsøgskaniner for mine frisør-evner.
Brev (San Diego 3. apr)
Påsken blev overstået i et ualmindeligt roligt og tørt tempo. Sidste påske blev der
solgt 1400 øl, mens salget denne gang var som på en almindelig dag. Om bord
hersker der en sand ludo-feber. Det begyndte med, at et par matroser, nærmest for
sjov, begyndte at spille. Men efter nogen tid gik de til sagen med sammenbidt
energi, og nu har der dannet sig forskellige kampformationer, som alt efter vagterne
mødes i matrosernes rygesalon. Hvert eneste terningeslag bliver fulgt af fire par
øjne, stive af spænding. Det der i begyndelsen kun var ment som pjat, er nu
nærmest blevet dødelig alvor. Hvert spil starter med et fælles kampråb ”Long live
ludo”
Brev (Søen 11. apr)
San Diego var den første havn på amerikansk grund. Det er verdens største
flådebase, der lå 8 hangarskibe og vel 50 ubåde, mens vi var der. Hele dagen
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startede og landede vandflyvere og almindelige do. Byen er præget af alle
marinesoldaterne. En masse butikker holder åbent til langt ud på natten og ordner
alle mulige ting på fantastisk kort tid. Således fik jeg presset et par bukser på 4-5
minutter – mens jeg ventede i underbukser bag et forhæng. 35 cent. Tøj kan man få
vasket og strøget på 5-6 timer. Film fremkaldt og kopieret på 4 timer.

Pasadena passerer Golden Gate
Brev (Vancouver 18. apr)
Den første dag, vi var her, kom der en dame fra sømandsmissionen. Vi havde i
forvejen hørt meget om ”tante” i Vancouver. Hun er englænder, taler 7 sprog,
deriblandt flydende norsk. Hun ordner film, breve, fodboldkampe, udflugter mm –
hun er en knag. Vi inviterede hende til at spise i vores messe, hun sagde ja-tak og
spurgte senere, om vi kunne tænke os at spise middag med den engelske
sømandspræst. Vi havde egentlig ikke lyst, men da vi kunne forstå på hende, at det
var en hædersbevisning, sagde vi ja-tak. Heldigvis. Det blev en rigtig god aften.
Foruden os var der et antal engelske aspiranter og en del canadiske piger. Maden
var god og rigelig, engelsk-kinesisk, snakken gik, og præsten viste (ok) lysbilleder.
Senere gik vi alle over på hjemmet, der var stort og nyt og meget vel indrettet. Her
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blev der spillet op til dans. I søndags kom tante i en stor bus og hentede de af
besætningen, der havde lyst, til en rundtur. Vi var ca. 20 – og lige så mange fra en
norsk Bakke-båd. Til sidst stod fem piger på – hurrah – ved sømandsmissionen. Vi
kørte rundt hele eftermiddagen og så en masse af Vancouvers seværdigheder.
Brev (Long Beach 1. maj)
Fra Stockton nåede vi til San Francisco ved midnatstid og smed krogen lige mellem
Alcatraz og Bay Bridge. Golden Gate er jo den mest berømte, men jeg synes, at Bay
Bridge er mere imponerende. Næsten 13 km lang, 6 vejbaner på øverste dæk, 2 på
nederste plus en dobbeltsporet jernbane. Åbnet i 1936, og da kostede den over 77
millioner$. Ved hjælp af vejtold er den allerede betalt(40 cent per tur), men nu
betaler bilisterne 25 cent per tur for at finansiere en ny bro, da den nuværende er
overbelastet. 70.000 biler om dagen!

Brandrulle. KAOS leder ”slaget”
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Bådsen på poopen
Brev (Søen 8. maj)
Vi har gået dagmænd lige siden San Diego og skal vedblive med det til Dublin. For
pokker – hvor vi har det godt. Vi kan snakke med 1. styr om tingene, selv komme
med ideer og forslag. Arbejder uden opsigt. Solen skinner og temperaturen er meget
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behagelig. Hvad mere kan man ønske sig. I nat regnede det meget voldsomt, og 124 vagten, som var nede i messen, hørte lige pludselig nogle høje skrig om hjælp.
Han for ud i sidegangen, og der lå bådsen i sin sejldugs hængekøje. Bådsen havde
været temmelig overrislet, da han tørnede ind og mærkede ikke noget til regnvejret,
før vandet løb ind i hans mund. Bagefter fortalte han, at han havde drømt, han var
røget udenbords, og at en stor haj var efter ham. Da han havde sundet sig lidt, drak
han en øl, og gik så til køjs på kammeret. Sjov fyr.
Kina
Matros og aspirant på Pacific rejse fra 11. juni – 10. oktober 1956
Skipper: Richard Sørensen (Løvehjerte) 1. styrmand: Pittelkow
ØK postkort

Kina
Da jeg afmønstrede Pasadena, fik jeg en uges ferie, hvorefter jeg
påmønstrede Kina. Mine to kollegaer hed Poul Schmidt og Anker Nissen,
begge havde været med på Kinas forrige rejse. Poul kendte jeg (alt for) godt
fra Poona, mens Anker var et nyt bekendtskab. Vi fik det rigtig godt
sammen, og vi har bevaret kontakten, ses fra tid til anden – til dags dato.
Anker forlod ØK som 3. styr og blev linieofficer i marinen. Senere blev han
afdelingschef i Farvandsdirektoratet. Første styr hed Pittelkow, og ham var
jeg meget glad for.
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Skibets afrejse fra København var omgærdet af stor opmærksomhed for
Københavns netop afgåede overborgmester, H.P. Sørensen med det
karakteristiske skæg, samt hans kone, Karen, skulle med på rejsen. Han og
konen ville gå i land i Long Beach, hvor de ville besøge Karens søster, og så
komme om bord igen, når vi skulle sejle fra LA på hjemvejen.
Ved afsejlingen fra Orientkajen blev skibet oversvømmet af en masse
pressefotografer, ægteparrets venner og bekendte og sandsynligvis også en
del ubekendte mængede sig om bord.
Da vi sejlede, så kajen ud, som var det Amerika-båd, der sejlede – og det
var det jo sådan set også.
Brev (Long Beach 25. jul)
Havnearbejderne i Los Angeles (tre) havne har tilkæmpet sig nogle utrolig gode
arbejdsforhold og store lønninger. Det betyder, at flere af dem, har en hel anden
baggrund end man normalt forventer af en havnearbejder. Sådan en er Tommy
Hart. Han er akademiker (7 år på universitet), autoriseret engelsk-japansk
translatør og tolk, han har undervis en på gymnasieskole og været skoleinspektør
på en folkeskole. Men på grund af hans mange fritidsinteresser – boksedommer,
jagt og fiskeri, småroller i Hollywood film, undervandssvømning – har han valgt at
arbejde som havnearbejder, for der er han kun tvunget til at arbejde et begrænset
antal dage om året. Så på den måde kan han fra tid til anden tage sig nogle fridage,
som det passer ham. Ham kom vi i kontakt med, mens han arbejdede på Kina. En
aften, efter arbejdstid, tog han os med til et professionelt boksestævne, hvor han selv
skulle være dommer, i hovedkampen. Først kørte han os hjem, hvor væggene i hans
arbejdsværelse var plastret til med billeder, heraf mange med berømtheders
autografer. Der var billeder af berømte boksere, af ham selv fra hans tid som aktiv
bokser og fra hans mange biroller i rigtige film. Han havde spillet med i mere end
40 film. Samt diverse diplomer, f. eks. for at have fanget den største hummer taget
med hænderne under undervandssvømning. Og meget andet. Da Tommy havde
vasket sig og skiftet, tog vi og Tommys kone af sted til boksestævnet. Det vil jeg gå
let hen over her; det så ud til at være gode boksere, som kæmpede rent og ingen blod
flød. Efter kampene mødtes vi med nogle af deres venner, og det blev aftalt, at næste
dag – søndag – skulle hele familien Hart (3 børn) og vennerne komme om bord.
Hen på formiddagen kom invasionen. Tommys søn havde taget sin pige med, så de
var i alt 6. De var meget interesserede, da de aldrig havde været om bord på et skib
før. De så det hele, fra for til agter og fra broen til maskinrummet. De spiste også
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med om bord og var meget begejstrede for det danske køkken. Uforståeligt, men
måske var det høflighed. Vi måtte spise i tre hold, da der ikke var plads til mere end
fire af gangen (messen er jo kun beregnet til tre aspiranter).

(På billedet ses vore gæster på 3-lugen ud for aspirant-kammeret) Om aftenen kørte
Tommy os ud til hans hus på Hermosa Beach, hvor vi startede med at bade i
Stillehavet. Der var kun 5 minutters gang, men vi tog en af familiens vogne. Da vi
kom tilbage var der ved at blive gjort klart til barbeque, som nærmest kan
oversættes til grillristning i det fri. Ud over Hartfamilien var der også venneparret
fra besøget på Kina samt yderligere nogle naboer. Vi fik nogle gevaldige saftige
(engelske) bøffer og Boston beans og selvfølgelig den uundværlige (for amerikanere)
salad. Vi fik tilbudt øl og diverse læskedrikke, der var ingen smalle steder, men vi
foretrak mælk og drak flere litre. Bagefter viste Tommy lysbilleder fra hans egne og
familiens ture rundt om i staterne. Blandt andet havde de været på privat besøg hos
Audie Murphy (USA’s mest dekorerede soldat under 2. verdenskrig. Senere
filmhelt) Poul havde taget sin guitar med, og vi sang nogle danske sange. Meget
hyggeligt og fornøjeligt alt sammen. Den ældste søn og hans pige kørte os tilbage
til Kina. Tommy skulle næste dag på en 3 dages fisketur med sin bror. Tommy
Hart er et af de mest interessante mennesker, jeg nogensinde har mødt.
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Brev (Søen 29. jul)
I dag forlod vi Long Beach. Desværre fik vi ingen mælk. Vi har lavet larm, men
hovmesteren kan fremvise et brev fra ØK, hvori der står, at han ikke må købe mælk
i USA. (for dyrt). Mælken koster, omregnet, ca. 2,50 kroner literen. Det er
selvfølgelig en hamper pris, men jeg synes nu nok, at der skulle blive råd til en ting
som mælk. Jeg har det ellers fint og er glad for Kina. Meget glad endda.

Anker klar til at modtage San Francisco lodsen
Brev (Søen 29. aug)
HP og frue kom om bord den sidste dag i Long Beach, og jeg har snakket med dem
et par gange siden. Han er ikke imponeret af USA, det hævdes, at Los Angeles er en
af USA’s kedeligste byer. ”Tusinde gange Hadsund”, som fru Karen udtrykte det.
Mennesker, der har sejlet længe til søs, kan blive underlige. Selv vores fortræffelige
1. styr kan få diller. Nu skal I høre. For nogen dage siden havde vi aspiranter lavet
et svømmebassin. Vi spurgte 1. styr om vi måtte bruge de og de materialer. Han
sagde ja, og tilføjede at svømmebassinet var en god ide.
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Da Kina havde været i et kommunist- land (Polen) inden for de sidste seks
måneder, skulle vi have vagter fra US Coast Guard i amerikansk søområde.

Swimmingpool
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Det syntes vi også og ved hjælp af assistenter, kok og drenge havde vi lavet et fint
bassin på en times tid. Det er ca. 4½ meter x 2½, så det var ret godt. Alle var
glade, og der har været stor travlhed omkring bassinet. Men så blev jeg kaldt op til
Førsten, som beklagede, men skipper ville ikke have bassinet (billedet).
Uden at få en begrundelse skulle vi rigge det af samme aften. Hele skibet var i
oprør. Men så gik Poul og Anker op til skipper og spurgte, om vi ikke måtte beholde
det, nu vi havde rigget det op. Det sagde skipper så ja til, men så forlangte 1. styr
det rigget af. Han sagde, at han ikke ville rende til nar for os! Temmelig
ubegribeligt. Nåh – vi regnede med, at når han havde sovet på det, ville alt glide i
sig selv. Det gjorde det ikke, klokken seks den følgende morgen gik vi i gang med at
rigge tingene af.
Brev (Søen 9.sep)
Jeg har lige været nede i 2-lugen og taget temperaturer. Hver dag måler jeg luftens
fugtighedsgrad og temperaturer i lasten – 2 gange hver dag. Det skyldes
dåsefrugten, som er ret ømfindtlig over for rustangreb, som igen forårsages, når
skibet sveder. Ved at kontrollere luftens fugtighedsgrad og lastens temperaturer,
kan man finde ud af, om der skal ventileres eller ej. Derved skulle det være muligt
at forebygge rustangreb. Sveden dannes, når luftens fugtighedsgrad er større end
lastens temperatur. Det har endnu ikke været tilfældet.

Kina fortøjet i Charlotte Amalie.
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Brev (Søen 19. sep)
Jeg havde en fin dag på St. Thomas, hvor jeg tilbragte 8 timer i land. Om
formiddagen var Anker og jeg oppe og bese byen, som er meget overskuelig. Vi
endte i yachtklubben, hvor vi kom i snak med en nydelig norsk frue, som senere
viste sig at være gift med den danske havnefoged. Vi spurgte hende om et godt
badested, hun forklarede, men tilføjede, at der var ret langt derud. Så spurgte hun,
om jeg kunne køre bil. Det kunne jeg!!!(dog uden dansk kørekort), og så tilbød hun
mig at låne hendes bil, en lækker Dodge 54.

Det skete lige inden middag, og hun skulle ned og spise om bord på Kina hos første
styr. Så ville hun lade os overtage bilen. Lidt over middag satte Poul og jeg os ind i
bilen (billedet) og prøvede at finde ud af ratgearet. Ad stejle og radbrækkende
smalle bjergveje gik det mod det anviste badested - ”Morning Star Beach” Det lød
godt – og det var godt. Fantastisk godt. Dejligt vand, dejligt sand, badekabiner med
ferskvand. Snackbar og musik. Lige som man ser i annoncerne i ”Life” og andre
amerikanske magasiner. Vi var tilbage ved 5-tiden, og fik tilbud om at vi kunne
låne bilen igen næste gang, vi kom til St. Thomas.
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H.P. Sørensen og fru Karen på vej i land under et havneophold.
H.P. Sørensens skæg
Inden vi kom til København røg eksborgmesterens skæg. De kulørte blade
havde tilbudt ham et større beløb, hvis de måtte få eneretten til at
fotografere begivenheden. Men det skete om bord uden større ståhej. Dog
havde 3. styr – så vidt jeg husker – taget nogle amatøroptagelser af
skægrydningen, som senere blev bragt i et af de danske kulørte blade.
Formentlig med et bidrag til styrmanden.

118

Snesejler 3

Tre aspiranter slapper af en søndag på Kinas 3-luge under ophold i Dublin. Fra
venstre Poul, mig og Anker.

Kina
Matros og aspirant på en Kina, Japan rejse fra 10. oktober 1956 - 14. maj
1957.
Skipper: Richard (Løvehjerte) Sørensen. 1. styrmand: Pittelkow.
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Kina langs kaj i Long
Efter hjemkomsten fra Pacific-rejsen afmønstrede både Anker og Poul. Jeg
fik to nye kolleger, som repræsenterede en ny rekrutterings og
uddannelsespolitik hos ØK. Ingen af de to havde været med ”Danmark”,
men kom direkte fra sømandsskole, så de var ganske unge. Den ene hed
Bjørn Albæk, og den anden kaldte vi om bord for ”Gammelfar”, fordi hans
holdning og gang ledte tanken hen på en ældre mand.
Brev (Søen 4. nov)
I går var jeg på skadestue i Oslo. To dage før havde jeg tabt en planke på min
venstre storetå. Det gjorde pokkers ondt, og jeg bandede vist stygt. Tå og negl så
ikke godt ud, men det var ingen ting mod, hvordan de så ud om aftenen. Jeg fik et
par piller af første styr, men vågnede alligevel et par gange i løbet af natten på
grund af smerter. I går kom jeg så på et hospitals skadestue, hvor de borede ned
gennem neglen, så den ophobede blod og lymfe kunne løbe ud. Det lettede
gevaldigt, men tåen er endnu noget øm. Heldigvis var der ikke noget brud.
Brev (Bremen 11.nov)
I Antwerpen lå vi sammen med ”Magdala”, og jeg var gået om bord for at se, om
der var nogle aspiranter, jeg kendte. Men før jeg kom hen til aspirantkammeret,
mødte jeg 3. styrmand – og det var Fnug, som jeg sejlede sammen med på Poona.
Vi fik os naturligvis en lang snak om gamle dage og mange andre ting. Når vi
kommer til Antwerpen, får vi altid besøg af en bunke handelsmænd, som alle taler
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gebrokkent skandinavisk. De sælger alt: Arbejdstøj, landgangstøj, sko, ure,
fyldepenne, vægtæpper osv osv. De henter os i deres biler og kører os til deres
respektive butikker – og tilbage igen. Der er kun én af dem, som ikke tilbyder
bilkørsel, da han bor lige ved ØKs kaj. Det er ”Grisen” (han hedder Griesen), kendt
af alle ØK folk. En temmelig mavesvær person, som belært af erfaringen kun
henvender sig til messedrenge og lignende, som aldrig før har været i Antwerpen.
Grisen er nemlig en værre røver – han snyder ikke en mand for halvtreds øre, hvis
han kan ta’ ham for en krone. På grund af min dårlige tå og deraf nedsat mobilitet
gik jeg nødtvungent hen til Grisen for at handle. Jeg er ikke i tvivl om, at han
blokkede mig, men jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Det er bemærkelsesværdigt at se,
at al vores last til Saigon er mærket med Marshallhjælpens kendetegn, hvad enten
lasten er fra Danmark, Gøteborg, Oslo, eller Antwerpen. Amerikanerne må pumpe
en bunke penge i Vietnam.
Brev (Middelhavet 23. nov)
Jeg går ellers og har det rigtig godt. Jeg går 4-8 vagt sammen med 1. styrmand og
laver faktisk ikke ret meget. Dels er det mørkt til 7 om morgenen, men undertiden
snakker vi helt hen til halv ni, hvor vi bliver afløst. Skal der syes, splejses eller
sådan noget, bliver jeg sat til det. Sådan noget som ferske af, pudse messing osv.,
ved jeg snart ikke, hvad er for noget. Første styr regner i øvrigt med, han skal afløse
havnefogeden på St. Thomas i et halvt år, mens denne holder ferie. Det er
naturligvis ikke definitivt, men jeg kunne godt unde ham det. Han vil mægtig
gerne selv. Det er også et ønskejob. Vores 2. styrmand skal mønstre af i østen. Han
skal være 1. styrmand på Bintang. Første styr derfra skal med os hjem. Aflønnes
som første, men virke som anden. Jeg kender ham godt, da han var 2. styrmand på
både Patagonia og på Poona (J. Mouritzen)
Brev (Genoa 26. nov)
Vi lastede bunker af spiritus i kasser i Marseilles. Det er noget skidt at sejle med.
Altid ballade. Arbejderne kan ikke holde fingrene fra det. Vi lastede også flere
hundrede kasser patroner. I følge manifestet skal de lastes i et specielt aflåst rum,
løftet en fod fra dørken, og ikke tættere end 2 fod til skotterne. Desuden væk fra
mindst 100 forskellige stoffer. Der fulgte en lang liste med. Sådan et rum havde vi
naturligvis ikke. Vi lastede det ned mellem sprutten og dækkede det fuldstændig til.
Første styr har prøvet noget lignende før. Da var det bare 3 kasser patroner, som
myndighederne i Singapore var fuldstændige vilde over. De var blevet lastet som
almindelig bagagerumslast. Nu bliver de sikkert fuldstændig desperate – vi får se.
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Syd om Afrika
På grund af krisen ved Suezkanalen( Ægyptens nationalisering af kanalen
udløste en spændt situation, hvor kanalen var lukket i flere måneder) måtte
vi sejle syd om Afrika.
Brev (Søen 13. dec)
Vi har lige passeret Ækvator.

Jeg er på 1. styrs vagt, det har sine fordele. Dels er han en fin-fin fyr, dels har han
sin gang i salonen. Hver morgen skal jeg hente en kaffebakke til ham i
salonpantryet, og så låner eller stjæler jeg et par æbler eller appelsiner. Jeg har vist
efterhånden lånt et par kasser af hver. De er ganske vist låst inde, men jeg har en
lille fidus, som tjenerne og høkeren endnu ikke har luret. Om bord har vi en lidt
usædvanlig smører, der hedder Arne Hartmann. Han har en bibeskæftigelse. Han
skriver en artikel, som han kalder ”En sømands dagbog” i avisen
”Socialdemokraten” hver fredag. Han er godt begavet, sunde interesser og meget
berejst. Gjort staterne på tværs to gange – en gang til fods og en gang på cykel. Har
været på ekspedition til Sumatra og på en lang tur gennem Afrika. Her er han
smører, men han har købt sig et hønseri ved St. Lyngby og regner med, at dette
bliver hans sidste tur. Hans dagbog er et halvt år bagefter virkeligheden, og hans
beretninger fra Kina skulle komme den første fredag i det nye år. (Arne bosatte sig
senere i samme by, som mig, og vi så en del til hinanden i de følgende år)
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Brev (Søen 1. juledag)
Jeg nåede et par timer i land i Capetown (billedet). En meget livlig og stærkt
trafikeret by og bortset fra de sorte lignede den en europæisk by. Selve byen ligger
jo ved det karakteristiske Taffelbjerg, og da vi ankom ved femtiden om morgenen,
var solen lige stået op over det. Flot syn. Oppe i byen skulle vi en gang på toilettet.
Vi fik anvist et sted med to indgange. Over den ene stod ”Non Europeans only” og
på et andet ”Europeans”. De fleste hjemme har nok hørt om, at de indfødte ikke må
sidde på de samme sæder som de hvide i busserne. Men det er første gang, at nogen
har forbudt mig at lade mit vand samme sted som en neger.
Vi er ved at afslutte vores bordtennisturnering, som blev startet for en god uge
siden.

Der spilles bordtennis på 3.lugen
Alle kunne deltage; det kostede bare 5 sodavandsboner i indskud. Vinderen får
halvdelen af puljen, nr. 2 halvdelen af resten, og så fremdeles. Jeg fører foreløbig,
men har spillet alle mine kampe, og to mand kan nå højere, så jeg er sikker på en 3.
plads.
Brev (Koh-Sichang 9. jan)
Vi ankom i går aftes kl. halv elleve. Næppe havde vi smidt krogen, før 6 lægtere
lagde sig langs siden og 8 gæng kulier væltede om bord. De begyndte at arbejde
med det samme. - Imponerende.
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Vi fik også besøg af en del piger. Her er to af dem på poopen.
Brev (Menam 18.jan)
Vi lossede omtrent halvdelen af Bangkok lasten i Koh Sichang, så vi forventede ikke
lang tid i Bangkok, hvor der losses til kaj. Men heldigvis var kulierne efterhånden –
let forståeligt efterhånden blevet trætte. Det er de samme kulier, der arbejder nat og
dag. De arbejder fra 8 morgen til 12. Spisepause fra 12-13. Så arbejde fra 13 -16.
Spise og sove fra 16- 19. Arbejde fra 19 – 24. Pause 00- 1. Arbejde til 5 morgen. Og
så på den igen kl. 8. De samme kulier hele tiden.
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Arbejde, spise og sove. Undertiden arbejdede de også i både spise og sovepauserne.
Maden fik de om bord. På agterdækket (billedet) var der to ildsteder, hvor et par
kokke lavede chowen, hovedsagelig ris. Et andet sted var der en lille bod, hvor de
kunne købe forskellige siamesiske lækkerier, selv om det meste så ulækkert ud. Der
kunne man også købe diverse læskedrikke og kaffe. Vi var helt vilde med deres
iskaffe, og som chief-aspirant fik jeg det gratis. Det var noget stevedoren ordnede.

Her er Niet. En af assistenterne var helt vild efter at blive gift med hende.
Han tog fri og var på Konsulatet for at undersøge muligheden.
Han ville have hende med hjem til Danmark

125

Snesejler 3

Bangkok 1956
Brev (Hongkong 25. jan)
Det er svært at beskrive, hvad jeg følte, da vi sejlede ind i bugten ved Hongkong og
så alle de ting, der er kendetegnende for byen. Jeg kunne faktisk have tudet. Bare
man kunne sejle herude hele tiden. Jeg kan ikke beskrive det, men det er noget
uendeligt dejligt.
Det må være den smukkest beliggende by i verden. Havnen mellem
bjergene, den blå himmel, de lyse huse klasket oven på hinanden, lugten,
djunkerne, der fylder havnen til trængsel – ubeskriveligt i dette ords rette
betydning.
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Djunker i Kowloon
Brev (på vej til Japan)
3. styr og jeg var sammen i land i Manila. Vi skulle op på det mest kendte
værtshus i byen. Det officielle navn er ”Scandinavia Bar”, men bliver ikke kaldt for
andet end Piskrogen, da der altid stinker af denne vare. Mere eller mindre. Den
svarede virkelig til sit navn, men pigerne var søde. Vi skulle begge være om bord til
arbejderne kom igen, så vi måtte for tidligt rejse os fra vores Manila-rhum, for at gå
om bord og skændes med formændene. På Philippinerne tager man næsten aldrig
penge op. Enten køber vi Pesos i Hongkong og sparer derved op til en tredjedel.
Eller også, og tiere, sælger vi cigaretter. Det vrimler af toldere på skibet, men de
kommer faktisk kun for at købe cigaretter. Det er ganske i sin orden. På
Philippinerne trives korruption, svindel og bedrageri ganske udmærket.
Brev (Otaru 14. feb)
I går var vi ni fra skibet på skitur. Skibshandleren har en sekretær og tolk, der
havde spurgt Gnisten om nogen fra skibet interesseret i at stå på ski. Når
sekretæren er en 22-årig sød kvinde var interessen betydelig. Takato hed hun,
meget tiltalende væsen, vi var alle lidt betaget af hende. Bakken, vi skulle køre på,
var forsynet med en skilift.
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Deltagere i udflugten. længst tv. Stewardessen nederst i midten ungtjeneren.
Vi løb i et par timer, så ind og få en kop kaffe og få tørret tøjet. Vi ryddede et par
borde til side og dansede, dels med de medbragte damer, dels med betjeningen. God
og fornøjelig stemning. Så ud at løbe igen. Vores Gnist væltede og forvred knæet.
På hospitalet, intet foruroligende, men et par dages absolut ro. Hun kom om bord
om aftenen.
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Gnisten hjælpes af 3. styrmand (J. Andreasen). Takato og agenten kigger på
Forholdene om bord er stadig first class. Jeg tror ikke, at man som aspirant kan få
det bedre. Forholdet til styrmænd og dæksbesætning er fuldstændig gnidningsløst.
Ja – jeg har det godt. Især kommer jeg fint ud af det med 3. styrmand. Vi er på vej i
land og skal i byen med Takako og hendes søster. I bio og bagefter ud at spise og
danse.
Brev (Hsingkiang 19. feb)
Vi var i forvejen blevet advaret om de besværligheder, vi ville løbe ind i, når vi kom
til en kinesisk havn. Bl.a. ville myndighederne blive helt balstyrige, hvis der hang
(ældre) kort på væggene, hvor Kina var angivet med betegnelser fra Chang Kai
Checks tid, og nyere kort, hvor Formosa var angivet som en selvstændig stat. Det
var også noget besværligt med immigration og told, men ikke så slemt, som andre
har oplevet. Alle optiske instrumenter blev forseglet, radar og radiostation blev
aflåst. Nødfyrværkeri blev også låst inde. Samtlige kamre blev undersøgt, dog
temmelig lemfældigt. Almindelige smuglervarer som cigaretter og spiritus
interesserede dem slet ikke. Lasten her er hørfrø, i sække. Alt skal til Åbo i Finland.
Jeg har fortalt, at i Otaru skulle 3. og jeg i byen med Takako og hendes søster. Vi
var først ude at spise japansk, senere kom vi på en restaurant, hvor vi to var de
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eneste hvide. De japanske mænd var meget højrystede, og det lod til, at geisha
pigerne foretrak vores beherskede rolighed, for der sad til sidst seks af dem ved vores
bord – 2 mænd og 8 kvinder! De ville ikke have noget at drikke, så det var ikke for
at tjene noget. De ville bare sidde og snakke og så danse med os. Herfra er der 4
døgn sejlads til Hongkong. Vi skal østen om Formosa og ikke tættere på øen end 50
sømil. ØK’s instrukser. Safety first.
Brev (Hongkong 27. feb)
Vi kom ind i går og fortøjede i bøje 10. Jeg synes, at Hongkong er pladsernes plads.
Jeg kan ikke blive træt af synet af denne travle havn

Hongkong 1956, Wanchai District
Lige så snart farten var gået af skibet, men ikke helt, sværmede arbejdere og
handelsfolk om bord. Da vi var færdige med at fortøje og kom ned fra bakken, var
hele skibet oversvømmet af alle mulige handelsfolk, der tilbød et utal af varer. Ure,
tøj, silkevarer, elektronik, trævarer – ja, det er umuligt at remse alle tilbuddene op.
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Tiggerdrenge Hongkong
Vi laster 600 tons til Europa og 300 tons til Manila.. Manila lasten er meget
eftertragtet, da ØK får lige så meget for transporten Hongkong-Manila, som
Hongkong-Europa. Til gengæld snyder afskiberne 35% i vægtangivelserne. Det er
helt officielt og ganske i sin orden! I øjeblikket laster vi således 150 tons Singer
symaskiner til Manila. Kasserne har forinden været i Singapore og nu her. Det er
ikke altid lige let forståeligt, hvorledes der manipuleres. Vi får renset 2 højtanke
her, som skal fyldes med kokosolie i Manila. Det sværmer med kulier, der banker,
skraber og børster. Tankene har været brugt til alt muligt, siden de sidst blev renset
af, bl.a. cement. Men tankene skal være pinligt rene, ellers vil Lloyd ikke godkende
dem til transport af kokosolien. Derudover bliver der banket rust og malet over det
meste af skibet.
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Alt opretstående gods, master, samsonposter og bomme bliver malet af folk fra land.
Der bliver også malet udenbords og flere steder indenbords. På billedet ses kulierne,
der venter på at komme i land. Så I kan forstå, at der er en leben og renden rundt –
lidt af en myretue. Men det er også en del af at være i Hongkong. Når vi ligger i
bøje i Hongkong, fortøjes der i ankerkæden. Det ene anker sjækles af, og selve
ankerkæden sjækles i bøjen. Der er gerne lidt vrøvl med at få sjæklet ankeret af, da
bolten i sjæklen som regel er rustet fast på grund af den megen kontakt med
saltvand. For at være i god tid til eventuelle overraskelser, gik bådsen og 3 matroser
i gang med arbejdet, dagen før vi kom til Hongkong. Det var ikke spor for tidligt,
da de efter en hel formiddags arbejde ikke havde fået bolten løs. Der var også blevet
tilkaldt en assistent. Om eftermiddagen slæbte de skibets transportable esse op på
bakken – ankerkæden hen over, og så blev der lagt i kakkelovnen. Der blev trådt i
pedalerne og blæseren pustede løs. Efter en times opvarmning tog de sjæklen ned og
bankede løs på den – uden resultat. Efter et nyt forsøg, denne gang med 2 timers
opvarmning, og derefter spulet med søvand på sjæklen. Så nogle ordentlige slag
med skibets største hammer. Endelig lykkedes missionen, men da var klokken også
blevet syv aften.
I går var jeg i land, og da jeg skulle tilbage, måtte jeg selv leje en båd, da
Kompagniets motorbåd kun sejler til bestemte tider. Jeg havde spurgt vagtmanden
om bord, hvad turen kostede – 3$. Jeg havde hørt fra andre, at de blev blokket for 4
eller 5$ for turen. Da jeg skulle hyre motorbåden ved en billetluge- jeg sagde, at jeg
skulle ud til bøje nr. 10 - tog fyren en afrivningsblok frem med billetter. Den havde
nogle flotte fortrykte bogstaver og billeder – samt tallet 4$ på. Jeg lod som
ingenting og talte omhyggeligt 3 dollars op. Fyren kiggede op på mig, og da jeg lod
som om jeg ikke bemærkede det, dykkede han ned i skuffen. Han hev en ny blok
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frem – mage til den første – men denne gang med 3 dollars i fortryk!!! Faktisk var
jeg lidt imponeret af deres foretagsomhed.
Der bliver arbejdet døgnet rundt, og en af os aspiranter er konstant på dækket.
Vores arbejde består hovedsagelig i at åbne og lukke bagagerum, også kaldet lockere.
Bagagerummene er særlige aflåselige (kæmpelås) mindre lastrum, der bruges til
værdifulde laster. Vi har lockere i 1-lugen, i 4- lugen og i 6-lugen. De forbaskede
kinesere kommer med et par kasser af gangen til hver lossehavn. Der kommer en
djunke eller sampan med f.eks. 3 kasser til København, som skal i 4-eren. Dernæst
en enkelt kasse Genoa til 6-lugen, og sluttelig måske 5 kasser Rotterdam og 9 kasser
Oslo – begge til 1’eren. Meget upraktisk system, men på sin vis hyggeligt. Hvis
stevedoren ikke lige på stedet kan skaffe folk til at få lastet småpartierne – og
bådfolkene har travlt, så stuver bådfolkene selv lasten. De sejler nemlig ikke, før de
ved selvsyn har konstateret, at kasserne befinder sig bag lås og slå. Som følge heraf
kan man se fatter, mutter med en baby på ryggen, samt en lille dreng eller pige
bakse med kasserne de forskellige steder.
Brev (Davao 11. mar)
Dæksbesætningen og jeg havde gået og snakket om at lave en heldagstur i skibets
motorbåd. Søndag morgen kl. halv syv startede vi – 8 mand (billedet) udrustet med
badetøj, fiskestænger, cameraer, proviant og højt humør.
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Da vi havde sejlet et par timer, var vi blevet sultne, og vi satte kursen mod den
nærmeste kyst. Inden længe havde vi bål, hvor vi ristede pølser, samt kogte vand til
kaffen. Vi havde også fået et par franskbrød med af bagerens. Der var masser
brændsel – bambus, maghoni og gamle kokosnødder. Efter frokosten, delte vi os i to
hold. Det ene sejlede videre langs kysten, mens vi andre gik til fods. Vi kom forbi et
par små bebyggelser, hvor beboerne åbenbart synes, at vi var ugens sensation. På
vores færden langs stranden nåede vi til en lille by, Babak. Der vakte vi den helt
store opsigt. Med 30-40 unger bag os, lignede vi et optog, da vi gik rundt i byen. Vi
kom igen om bord i ”Little China” og sejlede hen til en fin strandbred. Efter at have
tumlet og regeret i vandet, gjorde vi igen ild. Samme traktement som til frokost.

Mad over bål
Nederst tv matros Finn Jensen, længst th. smører Arne Hartmann). Kaffe-vandet
kogte vi i de tomme pølsedåser. Nescafé uden sukker eller fløde, men hvad gjorde
det. For at afkøle kaffen hældte vi den op i kokosnød skaller. De er fine til det, fandt
vi ud af. Vi blev enige om at slå mave en times tid, men pludselig blev vi purret til
den barske virkelighed. Vort skib stod på grund – eller næsten. På grund af
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lavvande. Sådan en motorbåd er en tung svend, og vi halede og maste og sled uden
resultat. Gode råd var dyre, og vandet faldt stadig. Ingen af os havde lyst til at
vente på højvandet, for så ville vi først være om bord ved midnatstid. Så brugte vi
det gamle system med ruller – træstammer – under kølen, og efter en times
anstrengelser lykkedes det. Føj, hvor var vi trætte. Vi var sultne igen og satte
kursen hjemefter. Vi nåede om bord ved fem-tiden. Det var en rigtig fin tur, som vi
efterfølgende talte meget om.
Brev (Søen 14. mar)
Vi er på vej til Singapore,

En kineserdreng i S’pore.
og det går løs med rustbankning og skrabning, så vi kan være præsentable til
København. I ØKs både drejer det sig ikke så meget om at vedligeholde skibene på
en fornuftig måde – som at sørge for, at de er pæne, når de tørner kajen i
København. Et temmelig dårligt system, synes jeg.
Brev (Søen 28. mar)
I går var det Kompagniets 60-års fødselsdag. Det er den bedste fødselsdag, jeg har
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været med til. Vi fik en måneds grundløn. Dvs. 400 kr. lige ned i afregningsbogen.
Sådan en fødselsdag er der noget ved. Det er mig noget af en gåde, hvordan skibe
uden (overtallige) aspiranter klarer sig. Her på denne rejse har jeg kun haft én dag,
hvor jeg ikke arbejdede – det var i Gøteborg - 2 dage efter min påmønstring. Ellers
har jeg arbejdet hver eneste dag. De to andre har hver haft en hel fridag.
Naturligvis har der ind imellem været meget let arbejde, hvor jeg faktisk ikke lavede
noget – men vagterne skulle dog passes. I husker nok, at jeg tidligere har omtalt fru
Holten - ½ flaske cognac om dagen plus det løse. Hun bruger det meste af sin tid på
at sejle som passager med kompagniets skibe. Hun har været med på Kinas to
forrige rejser foruden denne. I lørdags kunne stewardessen ikke finde hende, da
Dessen som sædvanlig var oppe på Holtens værelse med kaffebakken kl. 7
morgenen. Efterhånden blev hele skibet alarmeret og alt gennemsøgt. Intet resultat
og skipper drejede skuden rundt, og vi sejlede tilbage i vores gamle kurs, i modsat
retning. Fire mand på udkig – en på bakken, en i tønden og en i hver brovinge.
Hun var sidst blevet set kl. 1 om natten, og vi havde sejlet 8½ time siden da.
Chancen for at finde hende igen var omtrent lig med nul. Vi fandt hende heller
ikke. På forrige rejse havde hun en gang været halvt ude over lønningen, men en
matros så hende og fik hende bjerget indenbords. Der blev afholdt søforhør og
indkaldt vidner, der havde været oppe den pågældende nat. Om de havde set noget.
Det var så uheldigt, at 3. mester havde været temmelig beruset og først gået på
vagt kl. kvart i 3, så han lige kunne nå at skrive i journalen. 2. mester var gået kl.
24, da hans vagt var forbi, men han var altså ikke blevet afløst. Det var første gang,
at det var sket, og så falder det på sådan en dag. Ellers var det formentlig aldrig
blevet opdaget. Selve tilfældet, fru Holten, er vi alle overbevist om, er selvmord
under spirituspåvirkning. Men når politiet skal optage rapport, kommer 2. og 3.
mesters pligtforsømmelse uden tvivl frem.
Brev (Genoa 27. april)
The big chief er kommet om bord. Det drejer sig om den barske skibsinspektør,
Heindorn. Ganske uventet. Det drejer sig om fru Holten sagen. Jeg ved det kun,
fordi 1. styr i al fortrolighed har fortalt mig det. Der må være kommet noget frem,
som vi andre ikke ved. Dødsfaldet har været helt oppe på direktionsniveau, og både
skipper og første smedens fortsatte tjeneste hænger i en tynd tråd. Meget tynd
endda. Så det var forklaringen på, at de begge partout skulle afløses og hjem fra
Genoa. Første mester er usympatisk, så ham har jeg ingen medlidenhed med. Men
jeg synes, det er synd for skipper. Den nye skipper hedder Aage Kjær Jepsen med
øgenavnet – gæt selv - Jeppe Aakjær
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Kina Julepunch 1956

Kina i hård sø
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Kina 3. gang
Matros og aspirant på rejse i Øster og Nordsø fra 15. maj – 25. juni 1956
Skipper: Karl ”Mangepenge” eller ”Købmand” Første styr: Pittelkow
Kina skulle på Australien, men jeg skulle på navigationsskole og manglede ca. 2
måneders sejltid, så jeg skulle kun være med i begyndelsen af turen. Aspiranterne –
Bjørn og Gammelfar - var afmønstret. I stedet kom Lasse, som jeg sejlede sammen
med på Pasadena og Claus Poulsen. Sidstnævnte havde jeg det meget fint med.
Efter styrmandseksamen og sejltid gik han i land og læste til tandlæge og nedsatte
sig i Sorø.
Brev (Åbo 24. maj)
Vi har fået ny skipper – ”Karl Købmand” eller ”Karl Mangepenge” kaldes han.
Han er meget velstående, da han har arvet. Han er så hyggelig, at man skulle
forsværge en ØK kaptajn kan være sådan. Med sin uundværlige snadde, i et par
veltjente bukser og løsthængende vindjakke går han rundt på broen og fortæller
sjove historier. Snakke, snakke. Måske bliver man træt af ham, hvis man skulle med
på hele rejsen. Men som landet ligger, så kan jeg mægtig godt lide ham. Herlig
type.
Brev (Kotka 1. jun)
Mit gamle skib, Poona, ligger her og laster papir til staterne. I går spillede vi
fodbold mod dem. De var helt vilde derovre, da de havde spillet to kampe mod et
norsk og et svensk skib og vundet dem begge. Vi kunne ikke en gang stille med 11
mand, og kun halvdelen havde støvler. De lagde hårdt ud, og i de første ti minutter
så det temmelig sort ud for os, men ved halvlegen stod det 0-0. Det var vi glade for.
I næste halvleg gik det os betydeligt bedre, og vi lavede 3 mål, mens de ikke fik
nogen. Stor stemning hos ”kineserne”. Der var mange tilskuere fra de to skibe.
Vores første styr, kone og søn var med og lovede sodavand, hvis vi vandt. Det var
før kampen. Dem vandt vi altså. Nu er alle grebet af dillen, og der er planlagt en
bunke kampe.
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Udflugt i Kotka med bl.a. 3. styrs kone, 1. styrs dreng og Claus

Kina passerer Kronborg. Claus kigger på fotografen
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Sargodha
Matros og aspirant på rejse i Nord og Østersø fra 26. juni – 12. juli 1957
Skipper: J. Carstens
ØK postkort

Sargodha
Jeg afmønstrede Kina i Rotterdam, gik hen ad kajen og påmønstrede
Sargodha, der var for hjemgående. Fra Rotterdam gik det til Bremen og
Hamburg, derefter gennem Kielerkanalen til Karlshamn, hvor der skulle
losses kopra. Jeg afmønstrede i København.
Songkhla
Matros og aspirant på rejse fra København til Nakskov fra 27. – 28. juli
1957. Skipper: Vilhelm Jusjong.
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ØK postkort

Songkhla
Da jeg stadig manglede tid til navigationsskolen blev jeg formelt
påmønstret Songkhla den 18. juli. Men i praksis gik jeg hjemme og
afspadserede fridage. Og da ØK ville have formaliteterne i orden, blev jeg
bedt om at stille i København for at sejle med til Nakskov. Det var lidt
pudsigt - ingen kerede sig om mig. Jeg lavede intet, var blot om bord, og
afmønstrede dagen efter i Nakskov. Jeg nåede dog at få en kæmpe
skideballe af skipperen, da jeg stillede hos ham. Jeg havde fra kontoret fået
opgivet en (sen) mødetid, men den information var ikke tilgået ham.
Songkhla
4. styrmand i nordeuropæisk fart fra 30. april – 25. maj 1959
Skipper: E.Christensen
Jeg var elev på Københavns Navigationsskole fra primo august 1957 – 23.
april 1959, og tog styrmands- og skibsførereksamen henholdsvis oktober
1958 og april 1959 Da jeg var færdig med navigationsskolen, vidste jeg, at
jeg skulle begynde min værnepligt i august. I mellemtiden sejlede jeg som
styrmand i nordeuropæisk fart. Ved et tilfælde blev Songkhla, som jeg
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havde afsluttet min matrostid på, mit første skib som styrmand. Jeg var
med til at laste Songkhla i Østersøen og sejlede derefter gennem
Kielerkanalen til Bremen, hvor jeg afmønstrede.
Bogota
Først 4. og senere 3. styrmand i nordeuropæisk fart fra 26. maj – 6. juli 1959.
Skipper: Bech Petersen
Jeg påmønstrede i Tyskland, samme dag som jeg var afmønstret fra
Songkhla. Fra Tyskland gik vi til Århus og København. Og derfra op i
Østersøen for at laste til næste rejse.
Søværnet
Værnepligt fra 9. august 1959 – 25. august 1960.
De første 3 måneder var jeg på søværnets eksercerskole i Auderød. Resten
af tiden var jeg på Grønland, noget af tiden på marinestation Grønnedal,
men det meste af tiden på fiskeri-inspektions kutteren ”Skarven.
Falstria
3. styrmand på Bangkok-rejse fra 28. september 1960 – 25. januar 1961
Skipper. P. Larsen (Bogø-Larsen) 1. Styr Ø. Lie.
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ØK postkort

Falstria
Efter aftjent værnepligt vendte jeg tilbage til ØK, som sendte mig til Genoa,
hvor jeg påmønstrede Falstria, der skulle til Bangkok. Min bror, Hans,
havde været assistent på Falstria nogle år tidligere, også på en Bangkokrejse. Det viste sig, at der stadig var en del mennesker med fra den gang –
bl.a. skipper, 1. mester (kaldet ”Greven”) og Gnisten, Sammy. Sidstnævnte
var med på sin 66. rejse med Falstria!!!
Brev (Søen 2. okt.)
Tilsyneladende har jeg været heldig med kollegerne. Første er en rigtig guttermand,
som jeg vældig godt kan lide. 2. styr (S. Houmøller) er også all-right. Skipperen har
indtil nu været særdeles flink og hjælpsom, selv om han har det med at brøle op en
gang imellem. Især over for restaurantionspersonalet. Det er ganske anderledes rart
at sejle som styrmand end som aspirant. Folk kommer pænt og spørger om det ene
og det andet. Passagerne lytter andægtigt, når man svarer på deres mere eller
mindre tåbelige spørgsmål. I øvrigt er der fuldt belagt med passagerer, de fleste er
familier fra Malaya, der har været hjemme i England på ferie. Som styrmand må
jeg gerne mænge mig med passagererne, spille bordtennis med dem og slikke
solskin på promenadedækket
Brev (Søen 16. okt)
I går rundede vi sydspidsen af Ceylon. Blandt passagererne er i øvrigt en af
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maleren Paul Gaugins børn, en søn ved navn Jean. Han er dansker og lidt af en
gammel hønisse. Paul Gaugin var vist gift med en dansker, og det er åbenbart et
barn af dette ægteskab.
Brev (Port Swettenham 23. okt)
Vi ligger nu på tredje døgn på floden uden for Port Swettenham og venter på at
komme ind. Båden der sejler til og fra Port Swettenham – der er en halv times
sejlads – er en rigtig Kompagni båd. Det er en stor overdækket launch, der vel kan
tage 20-30 passagerer. Den har en flot attrap skorsten – gul naturligvis. Den
hedder ”Viking” og er hjemskrevet i København. Det ser meget sjovt ud, når den
kommer drønende ned ad floden mellem sampaner, drivgods og andre flydende
genstande
Brev (Søen 29. okt)
Port Swettenham og Singapore ligger bag os. I Singapore brugte jeg en masse tid
på at eftersøge lange hvide bomuldsstrømper, disse hersens gavtyve, der når op til
knæets underkant. Officer style, you know. Men det var ikke til at finde i størrelse
12. Et sted, hvor jeg blev betjent af en lille gesjæftig kineserdreng, sagde jeg - efter
han forgæves havde endevendt kasser og hylder efter min størrelse, mens han hele
tiden påstod, at han havde dem: My feet are King size. Han så lige en gang på mig
og sagde så: ” No Sir, not King size, but Elephant size” I Port Swettenham fik jeg
min første ”smørelse” eller kamchau, som det hedder herude. Det var ikke penge,
men 6 dåser ananas, som formanden havde med til mig – diskret indpakket i
avispapir. På 1. og 2. styrmands kamre står en pakke mage til den jeg fik, har jeg
set.
I Kompagniets regulativ for skibsofficerer står ellers:” Det er strengt forbudt
kaptajnen, officerer eller nogen anden, der er ansat på Kompagniets skibe, at
modtage nogen som helst form for godtgørelse af nogen, med hvem de på
Kompagniets vegne har haft at gøre. Overtrædelse vil medføre vedkommendes
øjeblikkelige afskedigelse, og Kompagniet vil evt. yderligere drage den pågældende
til ansvar efter loven” Nu ved jeg ikke om godtgørelse kun dækker kontanter. Ellers
er ovennævnte instruks meget god, når man tænker på, at den er forfattet af
skibsinspektører, der selv har sejlet og uden tvivl selv har fået et betydeligt antal
diskrete konvolutter uden afsender, men med et særdeles velkomment indhold. I
øvrigt er der mindre af den slags i dag, men før 2. verdenskrig var det store beløb,
der var tale om.
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Brev (Bangkok 6.nov)
Vi arbejder ganske meget, men da jeg fik mulighed for at komme i land, gik det
første besøg til de legendariske steder, ”Venus Bar” og ”Mosquito Bar”. Jeg husker
specielt den førstnævnte fra et gevaldigt slagsmål, som jeg overværede, mellem en
Mærsk besætning og en yankee ditto. Det startede med, at en af Mærsk folkene fik
en flaske i hovedet, hvorefter han blev lagt ned under et bord, for at sunde sig og
samtidig være nogenlunde i dækning. Trappen op til Venus Bar er stejl – vel nok
3- 4 meter høj. Og ned af denne trappe blev amerikanerne smidt – den ene efter den
anden. At ingen brækkede lemmerne var en gåde for mig. Mens de to hold sloges, lå
diverse søfolk rundt om på gulvet og sov de ”trættes” søvn. Mens en enkelt mand,
pissede ud af vinduet på første sal. Ja, hvis noget var en bule – så var det Venus
Bar. Men ak, ak – nu var den blevet pæn og nydelig: Nymalet, kulørte lamper, 4mands orkester med sangerinde. Hvor kedeligt.
Brev (Bangkok 14. nov)
Siameserne er et lattermildt folkefærd. Den anden dag så jeg en af arbejderne havde
købt nogle lækkerier ved boden på agterdækket. I stedet for selv at bære tingene ned
i lasten, lagde han dem på toppen af en stabel træ, der netop skulle ned i samme
luge som han. Nu sad spilmændene og sov og gav ikke agt på lugemandens
direktiver. Så resultatet blev, at slinget landede temmelig voldsomt mod bunden af
lastrummet, hvor stablen skiltes, og arbejderens godter forsvandt ned i revnen og
blev ødelagt. Selv stod jeg og blev irriteret på spilmændene, for det var udelukkende
sløseri fra deres side, at uheldet skete. Men sådan så de andre ikke på det, heller ikke
ejermanden. Det var vældigt sjovt, og alle i og ved lugen slog den store
skraldelatter op. Ikke af ondskab, men tilsyneladende syntes de alle, at der var tale
om en festlig oplevelse
Brev (Port Swettenham 24. nov)
En af de sidste dage, vi lå i Bangkok, var vi til den traditionelle middag, som
stevedoren giver. Skipper tog vagten, så alle vi tre styrmænd kunne være med.
Dertil kom Høkeren, 1. mester, doktoren og stevedoren selv. Det foregik på en
luksus spiserestaurant, der havde specialiseret sig i kyllinger. Efter sigende skulle
de bruge ca. 2.000 kyllinger om dagen. Jeg havde fået et praj i forvejen, så jeg havde
ikke spist morgenmad. Der var aircondition i lokalet – og min appetit var stor.
Allerførst startede vi med at få udleveret nogle eau-de-cologne vædede håndklæder,
som vi kunne tørre os med i hoved, nakke og hænder. Så gik vi ellers i krig. Først
hajfinne suppe med en slags hvidløg til. Vi lugtede godt dagen efter. Efter suppen

145

Snesejler 3
blev der båret et bjerg af stegte kyllingestykker ind. Dem snuppede vi i fri dressur,
med fingrene – efter at have dyppet dem i noget chilisauce. Bjerget forsvandt, og
benene blev ført bort. Derefter fik vi indbagte krabbeklør – igen med fingrene og via
dyb i chilisauce. Det gav en velsignet tørst, men der manglede ikke noget i
slukningsmidler. Beredvillige tjenere leverede kolde øl, hver gang en flaske var tom.
Det næste var nogle rejeklumper, der så mærkelige ud, men smagte godt. Så kom
der forårsruller – en masse, suppe igen. Denne gang en fiskesuppe. Så kom der en
gang svinekød med letspirede sojabønner og ris. Desserten var papaya. Det hele tog
nogle timer, og ih – hvor det smagte godt. God stemning omkring bordet. Det var
ikke helt let at komme op og ned af lejderne, da jeg kom om bord igen.
Brev (Indiske Ocean 7. dec)
Desværre er nogle af mine forventninger til sådan et passagerskib ikke blevet
opfyldt. Jeg havde i ånden set skibet fyldt med skønne donnaer, der med ærefrygt
ville lytte til barske oplevelser fra sømandens romantiske tilværelse. Jo – go’måren.
Ægtepar med børn og gamle enker, det er alt, hvad vi havde med på udturen, og det
er, hvad vi har med hjemad. Det skal dog siges, at de alle er meget flinke, og de vil
også gerne snakke, så man får gjort noget ved sit engelsk.
Brev (Genoa 22. dec)
Havnearbejderne her er egentlig ret charmerende. De er bedre påklædt end i andre
europæiske havne, og tilmed i meget spraglet tøj, ivrigt snakkende og diskuterende.
Inden de går i gang med at stille bomme og åbne luger, er der først en masse ting,
der skal diskuteres og kommenteres. Det ene øjeblik venter man, at de trækker blank
og går løs på hinanden – ordene vælter ud af munden på dem, de råber og skriger,
vender det hvide ud af øjnene og både arme og ben går som møllevinger. Og så fem
minutter efter er det hele glemt, de ler og morer sig. Jeg tror egentlig, at de har det
godt med sig selv; de er vist en slags livskunstnere.
Brev (London 5. jan)
Vi ligger her stadig, det kniber med at skaffe havnearbejdere. Da vi ankom, var
agenten på kajen og råbte op til skipper, at der ikke var ledige arbejdere, så der ville
ikke blive arbejdet samme dag. Skipper, der som regel er parat til at sejle fra en
havn, før vi har fortøjet der, svor og skar ansigter. Men ak, han kendte ikke den
fulde sandhed. Det var i torsdags, og vi fik ikke gæng før om tirsdagen. Nytårsaften
var jeg ved 12-tiden om aftenen klar ved fløjten. Det er en almindelig skik, at
skibene i havn tuder ved årsskiftet. Det var en ganske egen fornemmelse at høre alle
de mange hundrede skibe i den store havn tude omtrent samtidig.
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Brev (Weser 16. jan)
I Rotterdam tog Bogø-Larsen hjem for at blive opereret for en brok. Som afløser kom
V. H. Petersen – kendt i Kompagniet som ”Jøden Süss” (jeg ved ikke hvorfor).
Sikke en forskel. Den første behersker alt og alle, mens Süss har svært ved at træffe
en beslutning, han vil helst skyde alt ansvar fra sig. Det at lægge Falstria til og fra
kaj er pludselig blevet en videnskab. Et forehavende, der kræver blod, sved og tårer.
Nå – han har det nu nok selv værst, fordi han er så nervøs. Han bliver også omtalt
som Very Hot Petersen – en udnyttelse af hans forbogstaver.
Falstria 2. gang
3. styrmand på Bangkokrejse fra 26. januar – 26. juni 1961
Skipper: P. Larsen (Bogø-Larsen) styrmand: Ø. Lie.

Falstria i tørdok hos B&W
Jeg fik en uge hjemme, hvor jeg afviklede fridage, og så var det af sted igen.
Brev (Middlesbrough 5. feb)
Nu er Oslo og Gøteborg heldigvis overståede, og når vi snart går herfra, er rejsens
værste del overstået – rent lastemæssigt. Skandinaverne og englænderne er yderst
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vanskelige, man skal se efter dem hele tiden, og kvaliteten af deres arbejde er ringe.
Til gengæld har Süss forandret sig gevaldigt. Han er stadig ingen Bogø, men han
pylrer ikke nær så meget, som da han kom om bord. Nu spøger han undertiden,
dvs. han tror han er morsom, og jeg smiler høfligt. Men hvad der er mere vigtigt –
så bestiller han kaffe hver aften, og jeg får altid min part. Det bliver nu rart at
komme væk fra England. Jeg er træt – mentalt – af at skændes med og række tunge
af de engelske havnearbejdere. Ih – hvor er de uvillige og stædige. På toppen er det
noget værre hø, de laver. Første styr siger til mig, hvordan han ønsker hint og
hisset, jeg går til formand og arbejdere og gentager. Men det bryder de sig pokker
om. Tilbage til formand, slæbe ham hen til lugen, vise og forklare. Han siger så igen
noget til arbejderne, hvordan og hvorledes. Det hjælper imidlertid kun lidt.
Undertiden gør det bare ondt værre. Det irriterer mig at være vidne til og samtidig
hjælpeløs over for alt det sjuskeri, slendrian og ringe arbejdskvalitet.
Brev (Biscayen 22.feb)
Lægen på denne rejse er helt anderledes type end ”Hjælpeløs” på sidste rejse. Ham
her er fungerende overlæge på Sana i Godthåb. Som embedsmand på Grønland skal
han efter 2½ års tjeneste tage ½ års permission. Så syntes han og konen, at de lige
så godt kunne tage en tur til østen. Og det gør de så. Han er meget tiltalende, og
virker meget dygtig. Vi er overbooket ligesom på sidste rejse – altså der skal være
mere last end der er plads til. I den anledning har Skipper og 1. styr fået flere breve
hjemmefra. De behandler og tilsyneladende også betragter os som en flok børn eller
åndelig mindrebemidlede. I sådanne breve får man at vide, at der er brugt for
megen plads. Det er der måske, selv om jeg tvivler. Men at de selv gang på gang
booker mere, end skibet kan rumme, fortæller de ikke. Det får vi at vide hos
agenterne.
Brev (Indiske Ocean 18. mar)
Vores skriver har været lidt bitter de sidste par dage. Lige før vi nåede Dondra
Head, sydspidsen af Ceylon, som vi passerer i få sømils afstand, spurgte en af
tjenerne (i fuldt alvor), hvornår postbåden fra land ville være fremme. Jeg fortalte
ham, at det kun var gas. Men en tanke gryede i mit hoved. Jeg fik fat i en
skrivemaskine og lavede en notits om, at de, der ønskede breve afleveret ved
postbøjen, C.O.X. 788 Ceylon, skulle afhente en speciel kontrolkupon hos skriveren
inden et nærmere angivet tidspunkt. Skriveren lå og sov, men da der havde været
lige ved 20 mennesker og spørge, var han ikke alene blevet vågen og forstyrret, han
var også kraftigt irriteret. Vores stakkels bådsmand havde lige købt en sig en
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skrivemaskine i Aden, så han var under svær mistanke, men han hævdede sin
uskyld.
Brev (Port Swettenham 24. mar)
Her på floden havde vi i dag bådene i vandet og holdt øvelse med besætningen. Det
var en værre forestilling. Selv søfolkene havde besvær med det, men at se tjenere,
kokke, drenge og assistenter håndtere årene viste, at hvis det en dag skulle ske en
katastrofe, så gælder det bare om at få fat i en af de selvoppustelige redningsflåder –
hive den ud over siden, og så selv springe efter.
Brev (Bangkok)
Vi kommer muligvis ikke til Singapore på hjemvejen, da arbejderne der, er
organiserede og muligvis vil solidarisere sig med sømandsforbundet og dets strejke.
Selv om jeg ikke er nogen stor beundrer af den typiske danske matros som sådan, og
på trods af hans ofte store vrangvillighed, og jeg skal love for, at vi ofte har
vanskeligheder med dem, så er de nu underbetalte. Jeg forstår ikke, hvordan en
matros kan være gift og være familiefar. Jeg har en matros på vagten – han er gift
og har et barn. Han tjener 930 kr. hver måned (der er så at sige ingen overtid på
dette skib). Når skatten og hans høkerregning er trukket fra, bliver der ikke meget
tilbage til konen.
Brev (Indiske Ocean 7. maj)
Vores telegrafist døde, da vi var i Bangkok. En mærkelig type. Man skal jo ikke
snakke ondt om de døde, men jeg tror ikke, at der er nogen om bord, der savner
ham. At beskrive ham som sær vil være en underdrivelse. Gammel og forstokket,
ensidig, stor egoist, doven og jeg ved ikke, hvor mange andre utiltalende genskaber,
han havde. At sidde sammen med ham i messen var ingen fornøjelse. Han kastede
en skygge over samværet. Han havde sejlet 67!!!! rejser med Falstria, men gik
aldrig i land – sidste gang var i 1956!!
Falstria 3. gang
3. styrmand på Bangkok rejse fra 18. juli – 9. november 1961
Skipper: P. Larsen (Bogø-Larsen) Første styrmand: Ø. Lie.
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Falstria i tørdok hos B&W
Mens Falstria lastede i Nordeuropa, holdt jeg en god lang ferie i det danske
sommervejr. Jeg påmønstrede i Rotterdam.
Brev (Suez kanalen 3. aug)
ØK må gnide sig i hænderne over, at Falstria blev stoppet til sidste kubikfod. Men
måske ærgrer de sig mere over, at vi ikke fik de sidste biler med. Vi måtte nemlig
efterlade last på kajen i Genoa, og nede på 2- lugen har vi 75 kasser med en scooter
i hver. Når vi har losset i Aden, skal scooterne ned i lugerne, men der bliver ikke
plads til alle. Så 1. styr har været inde og tage mål af mit kammer, og han mener, at
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der kan være plads til seks. I hvert fald skal vi rundt og putte scooterkasser ind de
mærkeligste steder. For vi kan ikke have dem udendørs, når vi går over Det indiske
Ocean i monsuntiden. Skipper bliver, som jeg tidligere fortalt, ofte irriteret på 2.
styr. Han er ellers kendt for at bruge 3. styrmanden, som lynafleder for hans lettere
koleriske temperament. Men skipper havde sin kone og to børn med til Genoa, og 2.
styr ventede spændt på, efter Genoa, om det var dem, der var skyld i, at han
overhovedet ikke havde fået en skideballe. Men der er stadig ikke sket noget, og det
er, som 2. styr siger: for godt til at være sandt. Over for mig er han stadig
uhyggelig flink, mens jeg med undren kan se, hvordan han gør forskel på mig og
secundo. En aften, hvor 2. styr skulle afløse mig, sendte skipper ham ned igen –
han skulle skifte fra sin hvide T-shirt til uniformsskjorte. Imens stod jeg i min Tshirt og fik en underlig smag i munden. Og jeg havde afløst 1. styr, som også gik
med T-shirt.
Brev (Rødehavet 6. aug)
Gnisten var lige inde for at fortælle, hvordan vejret er derhjemme. Gråt og trist,
lyder rapporten. Så er vi anderledes heldigt stillet, for vi har haft sol og sommer de
sidste 14 dage – temperaturer på ikke under 30 grader. Men det med vejret er noget
underligt noget. Jeg har lige talt med min ”ven” blandt passagererne – den
tidligere thailandske ambassadør i Danmark. Han skal nu hjem efter 7½ års
tjeneste i Danmark. Han foretrak så afgjort det danske klima frem for dette, og også
for det thailandske. Han og hans kone havde været meget glade for tiden i
Danmark, og var kede af at skulle tage af sted. Der kan man bare se.
Brev (Indiske Ocean 13. aug)
Gnisten, som jeg er meget sammen med, og jeg snupper et parti skak hver dag. Vi
er over 1½ time om hvert spil, så vi når sjældent mere end 1 spil. Vi er omtrent
jævnbyrdige, d.v.s. han har vundet hver gang, men i morgen …. Så slå jeg ham.
Håber jeg da. Skakspillet har vi ”lånt” nede i passager-afdelingen. Gnisten
fortæller i øvrigt, at på hans forrige skib – Pasadena – købte han et skakspil i
Indien, hvor alle brikkerne var håndudskåret i elfenben. Han havde givet flere
hundrede kr. for spillet, men det var også et lille kunstværk. Og det var ikke
meningen, at der skulle spilles med det. Samme gnist er næsten hver aften oppe på
broen og snakke med mig. Undertiden går der flere timer på den måde. Om
morgenen tager vi samtidig et bad i svømmebassinet.
Brev (Søen 26. aug)
Vi gik fra Singapore i går, og hele eftermiddagen har jeg vasket, så nu har jeg fred
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et stykke tid. Men der går nogle stykker tøj, når vi ligger i havn og roder i lasterne.
Der går som regel 2 sæt om dagen, men ofte må man op på 3 eller evt. 4. Sved og
snavs er der ingen mangel på. I Singapore fik vi de nye overenskomster, og dem har
vi ventet længe på. Til gengæld bliver der regulering for 4 måneder, og for mit
vedkommende, drejer det sig om mere end 500 kr., når skatten er trukket fra. Selve
hyreforhøjelsen er kun på 150 kr. om måneden, så jeg synes faktisk stadigvæk, at
standen som sådan er underbetalt. Hvis man var gift og havde et barn, kunne man
ikke lægge penge til side, og det var kun i kraft af overtid, at konen kunne få et
hæderligt beløb hver måned. En gift 3. styrmand kan ikke tillade sig at gå meget i
land.
Brev (Bangkok 9. sep)
Lastearbejdet glider som sædvanligt fint takket være de gode stevedorer og kulier.
Det går næsten af sig selv. Der er sandelig forskel på at laste i Europa og så her. På
dækket er der som sædvanligt rigget et køkken til, for kulierne bespises om bord.
Både de kulier, der arbejder med lasten og dem, der maler og shiner skibet op. De
får god chow – 1., 2. og 3. styrmand spiser tit med; der er skam intet i vejen med
det. Tværtimod, vi tager ofte to gange. Desuden får vi gratis alt det iskaffe, vi kan
drikke – og det er en del. Vi har hver dag ca. 20 kulipiger og 30 kulier til at male og
gøre rent. Pigerne får 18 ticaler og mændene 20- 22 for en hel dags arbejde (1 tical
ca. 33 øre). Man forstår slet ikke, at de kan eksistere, men tilsyneladende har de det
godt. De stiller med store smil hver morgen, og hele dagen arbejder de med godt
humør. Kulierne i lasten er væsentlig bedre betalt – de får 120 tics for et døgns
arbejde, d.v.s. 18 timers arbejde. Det er siamesergængene, mens kinesergængene får
op til 150 tics for et døgn. Kinamændene har de mere anstrengende jobs som at
slæbe og stuve maniok-sækken, hvorimod de aldrig bruges til at stuve teaktræ. Som
tidligere nævnt er de alle fyldt med godt humør, og nu hvor jeg kender mange af
dem, og efterhånden kan lidt siamesisk, er det en fornøjelse at have tilsyn på
dækket.
Brev (Søen 13. sep)
Den sidste dag i Bangkok lastede vi 1000 krukker(35-50 liters) ingefær og 600
sække pomolus’er til Singapore som dækslast. De repræsenterede store værdier - og
lækkerier. Men 1. styr er en snedig rad. Det er alt sammen lastet på 2. lugen – lige
neden for broen, hvor tingene er under konstant opsyn.
Brev (Rødehavet 4. okt)
Vagterne her i Rødehavet går meget hurtigt, for vi møder masser af skibe i begge
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retninger, og der bliver talt sammen over morselampen med mange af dem. I
forgårs fik jeg også et opkald, som viste sig at komme fra et dansk skib, en
Mærskbåd fra Persergolfen til Rotterdam. Da han var en dansk båd, talte vi mere
sammen end sædvanligt, og vi udvekslede også navne. Jeg kendte ham godt,
særdeles godt endda. Vi var på dækket sammen på ”Kina”. Han var matros og
absolut en usædvanlig en af slagsen. Jeg kom meget sammen med ham. Han gik
også på navigationsskole samtidig med mig noget af tiden. Han var ca. et år efter
mig. Så snakken gik – der var meget, der skulle spørges til, og først da vi blev
tvunget til at holde op på grund af afstanden, ophørte vores duet. Det var første
gang, jeg mødte én, jeg kendte. Det var et sært træf mellem tusinde af skibe
Brev (Biskajen 19. okt)
I Genoa var jeg i land med gnisten. Vi fik handlet, set på byen, drak kaffe mm. Og
som vi havde bestemt flere uger i forvejen sluttede vi på frugttorvet – nu skulle der
tages revanche efter alle høkerens udtørrede appelsiner og evindelige vandmeloner.
Vi købte en hel kasse æbler, adskillige kilo pærer og nogle kilo druer. Derefter
prajede vi en taxi, for vi kunne ikke slæbe alle vores indkøb ret langt. Det var og
stadig er dejligt bare at kunne dykke ned og tage sig et æble, når man føler for det.
Vi får nu alt for lidt frugt til søs, men det er vist også særlig slemt i Kompagniet.
Det kniber slemt med at komme over Biskajen, vi sejler ikke en gang 11 mil, og
sådan har det været i snart halvandet døgn. Skibet tager nogle kraftige overhalinger
hele tider, dykker og vrider sig igennem vandet. I journalen står vind og sø til 7-8,
og der er virkelig en del havvejr. Alligevel undrer man sig over, hvor godt
”Falstria” klarer sig. Det er et sjældent godt søskib.
Falstria 4. gang
2. styrmand på rejse København – Gøteborg – Oslo – København fra den 10.
– 23. november 1961
Skipper: H. Petersen.
Jeg var blevet udnævnt til 2. styrmand, og det var jeg glad for. Det var ret
nemt at overtage 2. styrmands opgaver, da jeg jo var bekendt med skibet og
dets rutiner. Men jeg ønskede ikke at fortsætte som 2. styrmand på Falstria,
jeg ville prøve et nyt skib. Og afmønstrede da vi kom til København. Den
korte rejse skyldtes, at det drejede sig om losning af last fra forrige rejse, og
lastning til næste rejse.
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Nordic Hawk
2. styrmand på rejser fra Persergolfen til Europa, Japan og Aden fra 2.
december 1961 – 6. juli 1962
Skipper: S. Kastrup Petersen 1.styrmand: ”Revolver Charles” og Johannes
Jacobsen.
ØK postkort

Nordic Hawk
Mit nye skib lå i dok i Falmouth i Cornwall, og det var der, jeg
påmønstrede. Det var et skib, der var helt forskellig fra de andre skibe, jeg
havde været med.
Det var en tanker – første danske tankskib med dampturbine. Bygget i
Glasgow og afleveret til Nordic Tankship i januar 1959 – et interessantskab,
der ejedes halvt af ØK og halvt af BP. Ejerskabet afspejledes på skorstenen,
som havde ØKs gule farve med BPs våbenskjold – herunder bogstaverne
BP. Da den kom i drift, var det Danmarks største skib – 35.420 tons
dødvægt. Flaget var ikke ØKs normale splitflag, men et almindeligt
stutflag. Porcelæn og bestik var mærket med Nordic Tankships
Skibet var bygget efter BPs standarder, og det betød bl.a. aircondition
overalt indvendigt. Også på broen – kold eller varm luft efter behag utroligt behageligt,. Der var ingen messer på skibet, men to cafeterier – et
for mandskabet og et for officerer.
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Da jeg afløste min forgænger og pakkede klunset ud, heriblandt et
jakkesæt, sagde han, at det kunne jeg godt pakke langt væk. Han havde
været på skibet 18 måneder, og den eneste gang, han havde haft brug for
landgangstøj, var, da han skulle hente sin kone på stationen i
Wilhelmshafen.
Men det viste sig, at jeg var mere heldig end han – jeg fik god brug for
landgangstøjet, således under et flere dages ophold i Japan, et fem dages
ophold i Kalundborg og næsten en måned i Newcastle.

Nordic Hawk ved oliepieren i Kalundborg.
Brev (Søen 7.jan)
Høkeren (Knud Runchel) og jeg spiller skak hver dag, og det har vi begge megen
glæde af.
Vi er nogenlunde lige stærke og skiftes til at vinde.
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Han er en ret ung fyr, den yngste høker jeg har sejlet sammen med – han er vist
omkring 25-26 år. Udmærket fyr, som passer det, han skal. Noget, der desværre
ikke er særlig almindeligt.
Den første måned er nu gået, og den er gået stærkt. Jeg føler mig fuldstændig
hjemme på Hawk’en. Jeg sætter pris på, at man altid kan være ren og pæn i tøjet.
Sved og snavsede laster ligger nu langt tilbage i tiden. De problemer, der er ved
lastning og losning, er op til en selv. Her er man ikke afhængig af og undertiden
hjælpeløs over for vanskelige stevedorer og formænd, der direkte modarbejder en.
Desuden er problemerne ved lastningen koncentreret til to perioder af en halv times
varighed hver. Det er kun, når tankene skal toppes op, man skal være på dupperne.
I første omgang når alle wingtankene skal fyldes helt op, og 5-6 timer senere gælder
det centertankene.
Brev (Søen 20. jan)
Vi skal til Japan næste gang. Folk er helt kulrede – som børn lige op til jul. Der har
været en mindre kø uden for Gnistens dør – træksedlen skulle stoppes. Pladsen
hedder Yokka-ichi og ligger tæt ved Nagoya.
Brev (Stillehavet 9. feb)
For tiden og vist som regel er der lukket for sprutten til mandskabet. Og det er
godt, synes jeg. Faktisk skulle alkohol være totalt forbudt til søs – også for officerer.
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Mindst 5 af Øks skippere er i virkeligheden drankere, og en masse af de andre er
kraftig konsumerende. Her om bord var der nogenlunde fri udskænkning omkring
jule- og nytårstide.. Og de eneste, der faldt i vandet, var navigatørerne. Jeg måtte
gå vagt fra midnat til kl. 10 næste formiddag – hverken skipper, 1. eller 3.
styrmand var til at få liv i, mens søfolkene passede deres vagter upåklageligt. Det
var et undtagelsestilfælde, hverken 1. eller 3. styr drikker til hverdag, og vagterne
bliver passet. Men jeg synes alligevel, at det er en falliterklæring, når sådan noget
kan ske.
Brev (Syd for Ceylon 23. feb)
Da vi forlod Yokkaichi var der optræk til panik og ballade; skipper var edderspændt
og lovede alle de værste repressalier. Lige inden vi skulle til at sejle, vi var begyndt
at korte op, vælter en sort grødet masse op af centertank nr. 10. Efter en del ståhej
bliver det stoppet på et tidspunkt, hvor det står ca. 1 fod højt på agterdækket.
Sidepladerne går lige netop 1 fod op over dækket, og der løb vist kun et par pøse ned
ad siden. Som det populært hedder i tankskibskredse – vi tog dækslast ind.
Der var sket en fejl. Når vi går i balast, tager vi ca. 15.0000 tons saltvand ind, for
at gøre skibet manøvredygtigt. Under indtagelsen af balast havde 3. stm. fået åbnet
en forkert ventil. Olien blander sig fuldstændig med saltvandet, og selv om tankene
er pumpet tomme for olie, sidder der adskilligt tilbage på siderne og i bunden. Som
sagt, skipper eksploderede og alle omkring ham fik en skideballe. Det var så ok, men
mens vi stod deroppe, kom Bådsen stolt op og fortalte, at han havde klaret miseeren.
Han havde lindet på de propper, der netop med henblik på den slags tilfælde, var
sat i afløbene. Al olien var væk, forklarede han stolt. Skipper var først tavs,
ildevarslende tavs – man kunne se, hvordan det kværnede inde i ham, så blev han
rød i hovedet, som en rytter i røven, hvorpå han hylede og skreg, råbte og regerede.
Sikke et organ. Bådsen var åndsvag og 10 minutters andre ukvemsord. Og han
havde jo ret. Vi var lige uden for havneindløbet, men stadigvæk inde i bugten, så
det var oileudtømning i indre japanske farvande. Skibet får givetvis en kæmpebøde,
og det er skipper, der skal stå til ansvar. Han er dog nu blevet god igen, dog taler
han og Bådsen ikke rigtig sammen endnu.
Den nat vi kom til Yokkaichi var det tåget, vi kunne kun se en mil frem, så vi
luskede os lige så langsomt frem ad de minestrøgne ruter. De samme ruter var i høj
grad blokeret af fiskerbåde, og selv om vi duttede på livet løs, var de ikke meget for
at flytte sig. Specielt en enkelt båd blev ved med at komme nærmere, så jeg tændte
projektøren, mens Skipper rev i maskintelegrafen og gav ror-kommandoer..
Pludselig vågnede de nede i båden, kappede net og grejer og skreg samtidig som i
dødsangst. Sikke nogle skrig – jeg kan høre dem endnu. Det må heller ikke være
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sjovt at se sådan en kæmpemæssig skibsside vælte frem mod én. Nu gled
fiskerbåden ned langs skibssiden, uhyre tæt på. Siden så vi den sejle bort. Fy, hvor
jeg svedte – men fejlen var så afgjort deres.
Brev (Søen 28. feb):

Havvejr i Det Indiske Ocean
Fantastisk – vi har lige fået besked på, at vi skal til Kalundborg med den næste last.
Tænk en gang. Det lyder næsten for godt, og vi får ofte ændret destination, så vi
venter lige på, hvad der sker.
Brev (Rødehavet 8. mart)
Hvis vi kommer til Kalundborg, betyder det lønsænkning. Når en officer har været
borte fra dansk havn i 4 mdr, får han et tillæg på 10% af grundlønnen. For mig
betyder det lidt over 100 kr. om måneden.
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Under opholdet i Kalundborg fik vi besøg fra vores adoptionsskole, Høsterkøb skole.
Jeg viser rundt på bakken.
Brev (Middelhavet 5. apr)
Afsejlingen fra Kalundborg var præget af den forvirring, der altid hersker, når
skibene sejler fra dansk havn. Det er den dag, besætningen kommer, og det er den
dag, hvor de fleste er berusede. Normalt er der kun problemer på selve
afsejlingsdagen. Denne gang stod det på i tre dage, og ud af en dæksbesætning på
19 mand, kunne vi ikke mønstre 3 ædru mænd. Det er fortvivlende, mens det står
på. Men nu ligger det hele agterude, og alt er ved det gamle. Folk, der var fulde,
frække og uforskammede, er nu pæne og flinke – ikke særlig arbejdsomme, men de
passer da deres arbejde nogenlunde. Jeg har det ualmindelig godt med den nye 1.
stm (Johannes Jacobsen). Vi har det som to venner, vi er dus, og der går en masse
tid bare med at snakke. Han har allerede lært mig en masse ting vedrørende 2. stms
arbejde i almindelighed, og i ØKs stykgodsbåde i særdeleshed. Han er meget dygtig,
og jeg havde hørt om ham, før jeg mødte ham, og han lever fuldt op til ryet. En
dejlig forandring fra den noget passive ”Revolver Charles”. Jacob, som vi kalder
ham, skal i gang med at bygge hus i Århus, så vi får rigtig snakket grund, lån og
håndværkere. Han har lavet en papirmodel af huset, i de rette dimensioner, det står
inde på hans kammer og troner, mens jeg prøver at komme med nedsættende
bemærkninger. Men det er nu et ganske dejligt hus.
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Brev (Rødehavet 25. apr)
Lastningen i Mena gik selv for denne fart særdeles hurtigt.

Vi lastede 34.000 tons på 9 timer, så det gik tjept. Skibet her er jo det bedste, jeg
indtil nu har været i, hvad kost angår. Men påskeopbakningen slog alle rekorder.
God mad, veltilberedt mad og nok af det. Kyllinger, engelske bøffer, wienersnitsler
og hvad ved jeg. Dertil et koldt bord, som fik tænderne til at løbe i vand – og maven
til at bule. Selv om udendørstemperaturen har været høj – alle dage over 35 grader
i skyggen – var appetitten ikke formindsket takket været vores aircondition anlæg.
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Cafeteriet: 3. stm og jeg sidder ned, pumpemanden William står ved buffeten.
Hvor er det dog en herlig opfindelse. Nu har vi lige haft et par dage med helt
stillestående luft og 35 grader i skyggen, og hvor man på de andre skibe ville ligge
og svede uden at kunne falde i søvn – sover man godt og fast i en behagelig
temperatur og med et enkelt tæppe over sig.
Brev (Middelhavet 12. maj )
Jeg nåede ikke i land, mens vi lå i Isle of Grain. Men det gjorde det meste af
besætningen. For fuld musik og udblæsning. De er fuldstændige som besatte. Det
er, som om de tror, de har pligt til at drikke sig fulde, når de er ved land. Selv
drengene kom om bord med adskillige flasker skarpt – her skal dog indskydes, at en
fornuftig matros tog dem fra dem og gav flaskerne til 1. stm. Han smed dem i
øvrigt straks ud over siden. Men de voksne havde en bunke våd og hård proviant
med. Men kunne de så bare nøjes med at være fulde, men her fulgte slagsmål,
afbrændinger og agterudsejlinger med. Vi efterlod to mand i England, flere mand
brændte den af ved afsejlingen og de to følgende dage i søen. Et par stykker går
stadig rundt med opsvulmede ansigter og ømme lemmer. Klokken to om natten så
jeg en af besætningen sidde og hænge på en underlig måde på en bænk henne agter.
Da jeg så nærmere efter, viste det sig, at hans tøj var revet i stykker, og blodet løb
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fra forskellige steder i ansigtet. Heldigvis, kan man sige, var han så beruset, at han
syntes, det var sjovt og grinede bare dumt. Jeg fik ham på hospitalet og fik udbedret
hovedet, så godt det kunne lade sig gøre. Men dagen efter, og stadigvæk går han
rundt med et flækket øjenbryn og de to blåeste øjne, jeg nogensinde har set. Sådan
noget har jeg ikke oplevet før. Heldigvis er de to mand, jeg har på vagt et par friske
pæne fyre, der passer det, de skal.

Party i officersbaren. Fra v. mig, Gnisten (Jimmy), 3. stms kone, 3. stm, Trikker
Jeg har haft min første skarpe ordveksling med skipper, siden jeg kom om bord. Det
var over en bagatel. 3. mester stod oppe på broen, mens jeg havde vagt i søen. Der
var ingen trafik og sigtbarheden var god. Så kom skipper ud og smed 3.die ned fra
broen. Jeg blev gal og sagde, det var noget pjat (det mener jeg stadig), skipper for
op, og vi talte med begge med store bogstaver i 1 minuts tid. Derefter gik han ind
til sig selv. 1½ time efter kom han ud og ville nu snakke fodbold, noget vi begge er
meget interesseret i. Han bærer aldrig nag, vi begravede stridsøksen og
genoprettede freden. Skipper er nu god nok, jeg kan vældig godt lide ham. Han er
lidt af en bøffel, men ellers fin. Han interesserer sig meget for besætningens
personlige forhold. Da han selv er meget økonomisk, går han meget op i, hvad hver
mand bruger og til hvad. Sidste måned var han glad for mig, for jeg havde skibets
mindste høkerregning. Så kan han blive meget fortrolig – og skrækkelig indiskret.
Han fortæller så om de enkelte besætningsmedlemmer, hvad ham og ham betaler og
skylder. Det er et værre menageri med et meste af besætningens økonomi. Uhadada.

162

Snesejler 3
Der skal holdes penge tilbage hos næsten dem alle sammen. Skat, regninger,
børnepenge og underholdningsbidrag af forskellig art.

Sydvest monsun i Det indiske Ocean
Brev (Søen 5. juni)
Vi har sejlet en kort tur mellem Mena og Little Aden. Begge steder varmt som bare
fa’n. Den dag, vi gik fra Mena, målte vi 40 i skyggen, men ude på dækket var det
63 grader. Og så er det ikke en gang rigtig varmt endnu – juli og august skal være
drøje at komme igennem.
Brev (Rødehavet 17. juni)
Skipper har fået besked om, at han vil blive afløst, når vi kommer til nordeuropæisk
havn. Hans afløser hedder A. Marott – han har lige været hjemme og blevet gift for
fjerde gang!!
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Boven males. Det var sjældent, at der var tid til udenbords maling.
Brev (Kanalen 27. jun)
Vi skulle have været til Le Havre, men er nu på vej til Thameshaven. Det har især
givet min ven høkeren et problem. For han skal giftes, når vi kommer i havn, med
Nuser – hans tilkommende.
Han havde via Gnisten telegraferet og arrangeret alt muligt – rejse, konsul, præst,
ØK, vaccination, søfartsbog etc. Og så skulle det meste ændres fra Frankrig til
England
Efter udlosning i Thameshaven sejlede vi til et reparationsværft ved
Newcastle, Smiths Dock i North Shields.
Der havde i nogen tid været problemer med maskineriet, og det viste sig at
være temmelig kompliceret – noget med saltvandstæringer på
turbinebladene. Det medførte et næsten 2 måneders ophold på værft, heraf
var jeg hjemme på ferie i ca. halvdelen af tiden.
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Nordic Hawk 2. gang
2. styrmand på rejser mellem Persergolfen og Nordeuropa fra 1. august
1962 – 13. januar 1962
Skipper: A. Marott og Kastrup Pedersen 1. styrmand: Johannes Jacobsen

Nordic Hawk fortøjet i vigekanalen, Suez
Efter en næsten en måneds ferie i Danmark vendte jeg tilbage til North Shields og
Nordic Hawk, som stadig lå på reparationsværft og ventede på, at højtryksturbinen
blev ordnet hos firmaet, der i sin tid havde leveret den, Parsons.
Om aftenen, den dag jeg ankom, gik min ven Trikkeren (Benny Nielsen) og jeg i
land. Han havde hørt om en restaurant med dans, Rex Hotel, i Tynemouth. Der
mødte jeg en pige, som jeg bød op til dans, og efter et par danse inviterede jeg hende
hen til vores bord. Hende kom jeg til at se meget til, mens vi lå i North Shields. Og
senere. Den 4. januar 1964 blev vi gift i Whitley Bay ved Tyne-floden, og det er vi
stadig.
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Mens jeg var hjemme på ferie, var der kommet en ny 3. stm. om bord. Han hed
Hans Henrik Hansen. Ham fik jeg et vældig fint forhold til. På billedet ses han til
venstre. I indhugget ”gemmer” 1.stm. sig for fotografen, fordi vi tre havde lavet
sjov med, at ØK bare skulle se os i vores tankskibspåklædning under
lastning/losning på trods af Kompagniets uniforms tillæg. Hans Henrik blev senere
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ansat i firmaet Ivar Weilbach, København. 1. stm. tog hjem, dagen efter jeg var
kommet tilbage, så jeg blev fungerende chief officer – dog uden lønforhøjelse.
Brev (North Shields 4. aug)
Den nye 3. stm er en ganske ung fyr, der er ude for første gang. Han virker helt
allright, med store interesser i det musikalske. Han har installeret sig med
båndoptager, radio og pladespiller samt bånd og plader til en samlet værdi på
adskillige tusinde kr.
Brev (North Shields 14. aug)
Den anden nat blev jeg purret af en matros. Han havde fået en kniv i armen af en
fyrbøder – fulderi. Jeg kunne ikke gøre så meget selv, så vi fik fat i en ambulance og
kørte sammen til et hospital. Her blev såret renset, han ble syet og fik en
stivkrampeindsprøjtning. Knivstikkeren var nu meget ulykkelig dagen efter, men i
et søforhør, hvor jeg var med, blev det bestemt, at sagen skulle overdrages til
myndighederne hjemme. Han blev følgelig afmønstret og sendt hjem.
Brev (North Shields 28. aug)
Vi skal ud at sejle i dag, dog kun en prøvetur. Den rigtige afsejling sker tidligst den
1. september. Første styr er blevet i godt humør igen, han har ellers – og det er
sjældent for ham – gået og surmulet i en uges tid. Han fik jo ferie, da jeg kom
tilbage hertil, men for hans vedkommende blev det ikke til ret meget – 9 dage. Og
da han forinden havde betalt 800 kr. ud af egen lomme for at få kone og barn til
Newcastle, var det faktisk en underskudsforretning for ham at tage hjem. Dertil
kom, at han mistede sit 4-måneders tillæg. Ydermere sagde inspektionen til ham, at
han skulle være her om torsdagen, da vi muligvis skulle sejle prøvesejlads om
fredagen. Det var i forrige uge, og da vidste alle og enhver her, at der ville gå lang
tid, før vi kom ud at sejle. Tilmed blev alle de nye folk sendt herover senere end han
– de kom først søndag morgen!!! Sikke en gang personalepolitik.
Brev (Middelhavet 9. sep)
Vi har nu været i søen i en god uges tid, og det hele ser virkelig godt ud. Det
skyldes især den nye besætning – det er utroligt, hvor stor en forandring, der er
sket. Nu er ”Hawk’en” blevet et ”godt” skib, sikken en fredelig og god tone, der
hersker her nu. Der bliver også arbejdet helt anderledes støt end tidligere. Første
styr stråler som en sol, og ham min gode matros på vagten fortæller også, at det er
blevet et helt andet skib. Nu har han og de andre lyst til at sidde og hygge sig i
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mandskabscafeteriet, mens det tidligere bare var et sted, hvor man hurtigst muligt
skuffede maden ned.

Nordic Hawk. 2. stm. retter søkort på 12 - 4 vagten.
Brev (Adenbugten 24. sep)
Det er helt utroligt, hvor skibet har forandret sig, siden vi gik fra North Shields. De
nye folk og især den nye båds har gjort tonen ny og meget bedre. Vi har nu en
besætning så god som på noget skib, jeg har været på. Der bliver arbejdet, så det er
en lyst, og skibet ligner snart en lystyacht. Men det er især tonen, der er blevet
forandret. Når vi fortøjer eller lader gå, behøver jeg ikke længere at forklare og
ruske op i folkene. Nu kan jeg bare stå ved telefonen til broen, mens bådsen klarer
alt det manuelle. Ydermere er søfolkene rene og pæne, humoristiske og høflige. Ja,
det er sandelig en forandring og sikken et held, at det er sket i denne rækkefølge.
Ellers havde man nok grædt sig i søvn.
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Suez kanal. Malerflåden søsættes.

Og der males udenbords.
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Skorstenen får også en tur.
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Brev (Arabiske Hav 30. sep)
Når vi kommer til England, kommer vores gamle skipper tilbage. Det er noget, der
glæder os styrmænd. Vores nuværende skipper (A. Marott) er en pernittengryn
type, der render rundt og nusser og lurer, han tør ikke rigtig stole på nogen, og så
vil han ikke rigtig tage et standpunkt. Jeg er glad for at gå 12-4 vagten, da jeg
næsten ikke ser noget til ham. Om natten sover han, og om dagen spiser han, eller
sover til middag. Men på både 1. og 3. styrs vagter render han rundt og hænger sig
i de latterligste ting. Kort sagt – ret trættende. Han er nu flink nok over for mig,
men jeg har også ladet ham forstå, at enten har jeg vagten og ansvaret – eller også
er det ham. Vi kan ikke begge gøre det. Men han er nu en kedelig ka’l, der bruger en
hel del tid med at gå rundt på skibet og snakke venligt med matroserne, mens han
pumper dem for almindeligt sladder.

Gammel steam boat langs siden.
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Brev (Biscayen 19. okt)
Vi har lige haft en affære, der kunne bruges til Klodshans. En af drengene ville
gerne afmønstres, når vi kom til Nordeuropa denne gang. Da han ikke havde været
her de obligatoriske ti måneder, skulle han selv betale sin og sin afløsers rejse. Det
havde han ikke penge til, og da skipper ikke kunne forstå det, begyndte han at gå
drengens regnskab igennem. Det viste sig, at gutten havde haft nogle gevaldige
høker-regninger. På adskillige hundrede kr. Det var mærkeligt, for han kunne ikke
købe sprut. Men han havde købt vaskepulver for lige ved hundrede kr. igennem
flere måneder. Forklaring – der var en konkurrence, hvor man kunne vinde et
anseeligt beløb, hvis man havde den rigtige kombination af nogle kuponer, der lå
inden i vaskepulverpakken. Ham og koksmathen havde så at sige købt hele skibets
beholdning af vaskepulver – åbnet pakkerne, taget kuponen ud og konstateret, at
det ikke var den, de søgte efter - og så smidt resten af pakken ud over siden. De
havde selvfølgelig ikke fundet den rigtige kombination, deres anstrengelser til trods.
Afmønstring.
På en rejse mellem persergolfen og Philadelfia, USA, blev jeg afmønstret i
Gibraltar.

Nordic Hawk anduver Gibraltar.
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Pasadena
2. styrmand på en Pacific rejse fra den 28. februar – 28. juni 1963
Skipper: H.C.A. Hansen (Fanø- Hansen) 1. styrmand : J. Passer Jensen

Pasadena på vej op ad Columbia River på vej mod Portland
Brev (Søen 20. mar)
Jeg synes godt om at være her. Især er jeg glad for kaptajnen. Han er den mest
tiltalende af alle de 15-20 ØK-kaptajner, jeg har oplevet. Han taler til mig og andre,
som folk på landjorden taler til hinanden. Han er langt fra et hængehoved eller på
nogen måde en svag mand. Tvært imod. Han er 100% sømand. En rigtig
guttermand. Men når man møder sådan én som han, begynder man at tænke på –
hvad det egentlig betyder. Det er desværre rigtigt, at de folk i ledende stillinger,
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som jeg hidtil har sejlet under, har med et mildt udtryk været temmelig mærkelige.
Andre vil måske kalde dem lidt psykoagtige, men så langt vil jeg ikke gå. Men
mange af dem har været anstrengende at sejle under. Og så er der det, at man har
dem 24 timer i døgnet, og i flere måneder af gangen. Første styr har jeg endnu ikke
fundet ud af, men han virker ok.
Brev (Curacao 24. mar)
Det er nu ret sjovt med de gamle danske minder på St. Thomas. De sjove gamle
bygninger, gader med navne som Vimmelskaftet og Nørregade, og navne på
forskellige lokaliteter med tydelig dansk oprindelse. På et søkort så jeg noget, der
hed Blasbalg point, et andet Hans lollik Island. Og så selve byens navn, Charlotte
Amalie. Der er åbenbart kommet gang i økonomien, siden jeg var her sidst.
Dengang var havneområdet, der ejes af ØKs datterselskab, Vestindisk Kompagni,
præget af fattigdom og forfald. Men nu er der masser af aktivitet, flere pakhuse er
under opførelse. Dengang var der én dansk havefoged, nu er der 3. Om
eftermiddagen, da vi skulle sejle, manglede vi en af matroserne, og agenten og jeg
kørte rundt til alle de steder, hvor man kunne tænke sig, at en drukken sømand
ville gemme sig. Vi var rundt til alle fy-stederne – meget interessant i øvrigt – men
forgæves. Vi sejlede til sidst uden ham.
Da vi kom til Curacao (billedet), stod han på kajen – godt pyntet igen – han havde
taget flyveren via Puerto Rico. Ordnet af agenten. Nu skal fjolset betale en regning
på 7-800 $. For nogle få timers længere ophold på øen end vi andre. Man kunne til
nød forstå det, hvis vi havde sejlet midt om natten, men dette her var ved
middagstid. Hans kammerater kunne oven i købet fortælle, at han var læns allerede
om aftenen. Nu bliver det hans og skippers hovedpine at få betalt regningen.
Brev (Pacific Ocean 2. apr)
Ih – hvor er jeg glad for Alfred, det er vores skipper. Hvor er han dog et herligt
menneske. Sikke en tone, der hersker på broen. Det har jeg aldrig prøvet før. Tænk,
en kaptajn, der spørger én om noget, og er virkelig ærlig interesseret i, hvad man
mener om en situation eller begivenhed. En mand, der ikke er bange for at lave lidt
grin med sig selv – og taler til andre som de er hans ligemand. Sikke et held, at jeg
slap for skipperen på sidste rejse. Han er kendt under navnet ”Tante Pylle”. Ham
husker jeg alt for godt. Dengang var han afløser 1. stm, bestemt ikke noget rart
bekendtskab. Der går også nogle rystende historier om ham, her. Vores 3. stm
(Henrik Peytz) sender her fra San Diego sin opsigelse til ØK. Han vil hjem og læse
til lærer. Det er jeg ked af, for jeg regner med at skulle med på næste rejse, og vil
meget gerne være sammen med ham. Han er en herlig fyr, vi kommer fint ud af det
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med hinanden. Han er gammel aspirant herfra, har hus og kone på Tåsinge, men
mener sig i stand til at klare det økonomiske. Fremtidsudsigterne for unge
styrmænd i ØK er ikke så opmuntrende. 1. styr hævder, at der er 32 første
styrmænd foran ham i anciennitet og 16 efter ham – og han er kun tre år ældre end
mig.
Brev (Portland 21. apr)
Vi kom til Vancouver Skærtorsdag morgen, men i Canada er det ikke en helligdag,
så vi arbejdede. Vi holdt så fri fredag. Arbejdede igen lørdag. Både søndag og
mandag kunne vi igen holde fri, så vi fik rigtig prøvet, hvad det vil sige at sejle på
et land med kristne skikke. Sådan noget er jo helt utænkeligt i tankfarten og også på
Østen, hvor vi så godt som aldrig havde en dag fri. Om fredagen spillede 2.mester
og jeg skak, jeg tabte og var midt i revanche spillet, da vi hørte et par damesko ude i
gangen. Vi skulle straks ud at se, hvad det var for noget. Det viste sig at være
besøgende til anden smeden – noget familie – et par søde danske piger i tyverne.
Lidt efter dukkede resten af familien op. Gamle og unge, der var vist lige ved femten
stykker til sidst. Alle med en dansk tilknytning, de fleste snakkede også dansk.
Efterhånden var også alle officererne kommet til (lyden af kvindestemmer), så det
blev efterhånden et rigtigt party. De blev alle til aftensmad – tilbuddet om rugbrød
med spegepølse var der ingen, der kunne sige nej til. Der var lidt trængsel i
messen, selv om vi spiste i 2 hold. Senere samledes vi oppe i salonen, vi dansede og
havde det ellers fornøjeligt.
Brev (Søen 4. maj)
Matrosen på min vagt fortalte mig en pudsig historie fra LA. Mens vi lå der, kom
en halvgammel, fastboende, dansker om bord – det sker faktisk temmelig tit herovre.
De ser skibets flag, og det får følelserne til at vælde op. Nå, gutten inviterede et par
af besætningen i land på en køretur – det sker også tit. De var ingen smalle steder,
værten var meget gavmild. Til sidst spurgte han, om de ville se hans hjem og få en
drink, der. Selvfølgelig. Da manden åbenbart havde penge nok, blev de lidt
skeptiske, da han kørte dem ned i et noget udslidt havneområde. Hans hus var
temmelig derangeret – udvendig. Men da de kom indenfor stank hans hjem af
penge. Det viste sig, at han oprindelig var havnearbejder, men så blev der fundet
olie på hans grund. Og han fik en afgift af den olie, der blev pumpet op. Noget med
5 cent hver gang nikkepumpen gik op og ned, sagde han.
Nu havde han indrettet et af husets rum med hele den ene væg som et stort
udsigtsvindue af glas, fra gulv til loft og fra side til side – med udsigt til pumpen.
Værelsets eneste møbel var en gyngestol. Værten forklarede, at når han var lidt
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mismodig, så satte han sig ind i det pågældende værelse og i gyngestolen og så
betragte pumpen gå op og ned, op og ned. Og så tænkte han på og glædede sig over,
at han ikke længere behøvede at spekulere på arbejde og økonomi.
Pasadena.
2. styrmand på Pacificrejse fra 29. juni – 16. oktober 1963
Skipper: H.C.A. Hansen (Fanø- Hansen) Styrmand: Jørn Boyhuus.
ØK postkort

Pasadena.
Jeg afspadserede 10 dage hjemme, mens Pasadena var i København og på
værft i Nakskov, hvor jeg kom om bord. Belært af erfaringen medtog jeg
min egen regnemaskine, som jeg havde købt brugt. På rejsen forud fandt
jeg det irriterende at skulle dele skibets regnemaskine med Gnisten.
Der skete ofte det, at når jeg ville i gang med lastepapirer eller dækkets
overtime-regnskab, og så skulle Gnisten selv bruge regnemaskinen, og som
udgangspunkt var det ham, der havde førsteretten til skibets maskine.
Brev (Atlanten 21. jul)
Den nye første styrmand er en stor gevinst – han er meget forskellig fra
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forgængeren. Ham her kan man da tale ganske almindeligt med – noget han i
øvrigt er helt pjattet med. Han slår mig med adskillige længder.Sikke nogle
historier han kan. Der er nu noget herligt over mennesker, der fortæller historier,
der så tydelig er ”historier” og som så bliver halvfornærmede, hvis man stiller sig
tvivlende op. Vi har ikke megen last med til St. Thomas denne gang. Dog skal vi
ikke ret langt til næste plads, der er kun 38 mil til Frederiksted på St Croix. Det er
første gang nogensinde, at skibet skal dertil, og kun tredje gang efter krigen, at et
ØK skib skal dertil. Vi har slet ikke last til at det kan betale sig, men sådan er det
næsten altid, når et nyt sted skal indarbejdes. Vi har ikke mere end 40 tons, og
fragten må bestemt blive slugt af havnepenge og alt det andet, der løber på. Vi har
fået en ny kok, og i modsætning til den forrige, har han lært at lave mad. Kosten er
fin nu – han har lavet flere ting, der har været helt ovenud.
Brev (Stillehavet 4. aug)
Vi har fået telegram om, at vi ikke skal til San Diego denne gang, og det er vi
styrmænd svært glade for. Vi har nemlig over hundrede biler til San F., og de står
oven på lasten til LA og San Diego. Så der ville være opstået et pokkers skæg med
at skifte biler, og hvis vi skulle have været til San D. måtte vi skifte nogle af bilerne
to gange. Skiftning er alle styrmænds fæle modstander. Det vil sige, at man i én
havn bliver nødt til at losse last til en senere havn, og når så lasten til den
vedkommende havn er borte, må man begynde at genlaste lasten til den senere
havn. Altså en ekstra gang losning og lastning. Man bruger dog også udtrykket
skiftning, hvis man f. eks. I Los Angeles flytter noget fx noget Vancouver last fra et
sted i skibet til et andet. Det korte af det lange – skiftning er, når man i en havn er
tvunget til at arbejde med last, der ikke skal losses der.
Det koster jo altid, og går fra i fragt. Desuden sker der altid skader på godset, så det
er ikke noget, vi kan lide at lægge navn til. ØK-rekorden tilhører Magdala på en
Indienrejse, hvor Thorkild ”Bøvs” var 1. styrmand. De måtte skifte lige ved tusinde
tons i Karachi, last der måtte ombord igen. Han havde lastet Bombay oven på
Karachi – men han røg nu også ud af ØK bagefter.
Farvel til ØK
Undervejs gjorde jeg alvor af en tanke, som jeg længe havde gået og
spekuleret over. Jeg havde ikke lyst til at være styrmand og evt. kaptajn
resten af mit liv. Jeg vidste ikke, hvad jeg så ville gå i gang med, men det
skulle være noget andet end sejle med Øks skibe. Så jeg sendte min
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opsigelse til Kompagniet, og min aktive tjeneste i ØK sluttede, da Pasadena
forlod Orientkajen igen på vej til Pacific.
Peter Bach.
En tidlig sommermorgen 62. mønstrede jeg ØK’s MALACCA i Københavns
frihavn.
Spinkel, nykonfirmeret og med 15 somre på bagen, entrede jeg lejderen
med den nye søfartsbog i baglommen. Hele højre skulder var fyldt med
røde og ømme hævelser efter diverse vaccinationer. Min mere erfarne, men
jævnaldrende kollega, Søren fra Istedgade, hilste førstegangssejleren
velkommen med et kraftigt slag på netop højre skulder ledsaget af
"Hva’ faaaaen mand, ka’ du ikke tåle lidt sjov, din bondejokker ?"
Der var langt hjem til far og mor i Skjern, men få måneder senere turede vi
sammen rundt ude i Singapore i en cykelrickshaw, solbrændte, opdagende
og meget kosmopolitiske.

Morten Jespersen.
Allerede ved middagstid passeredes Kronborg for udgående. De første
tallerkener var blevet vasket op, jeg var blevet fuldgyldigt medlem af den
store datidige skare af ØK ansatte.
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Mange som i dag er afmønstret "For good", medens andre som jeg selv,
måske sidder i et borgerligt landkrabbejob. Måske er nogle stadig til søs,
medens andre nyder deres otium, på en stille villavej i Hørsholm, i boligen
på Costa del Sol eller sammen med den thailandske familie i en hytte langs
Menamfloden op til Bangkok.
Vi har alle været en del af en erhvervsgruppe, hvis økonomiske incitament
næppe førte nogen ad millionærvejen, snarere var det et job og oplevelsen
af at have været en del af et kosmopolitisk eventyr. Oplevelser som ikke
knytter sig til ændringer i aktiekurser, virksomhedsslankninger eller
tilbagekøbsoptioner, men oplevelser, som knytter sig til de mennesker og
de oplevelser, der var den gang.
I 1997 sejlede det sidste skib ud på sin sidste sejlads under den gule
skorsten med EAC-logoet. Det var enden for et stykke dansk maritim
historie, der gennem tiden har involveret og haft berøring med en talrig
skare af mennesker.
Ikke kun på de pågældendes arbejdspladser, men også i mange danske og
udenlandske hjem, er der blevet lyttet til de daværende daglige
skibspositioner på radioen. Breve er blevet sendt, og mangen en spisestue
kan stadig dække op med hjembragt "Kinaporcelæn" fra et familiemedlems
færden ude i verden som ansat i Det Østasiatiske Kompagni.
Nys konfirmeret drømte jeg om eventyret ude på den anden side af
hovedvej 10 mellem Tarm og Varde, og i året 1962 mønstrede jeg ud.
Der var ingen fortrydelsesret for en spinkel knægt, som havde valgt at stå
til søs i ØK. Kursen var sat mod Østen, mod Thailand, Cambodia og
Vietnam og der ville gå næsten et halvt år, inden Kronborg ville ligge om
styrbord igen.
Nu skulle 15 somres erfaringer fra det Vestjyske selv klare det videre liv.
Lige ud for maskinrummet logerede jeg sammen med de øvrige 15 - 16
årige drenge. Hernede var gangene ikke belagte med lyst linoleum, men
med brede, ru træplanker. De blev skuret en gang om måneden med
kaustisk soda og spulet efter med brandslangen.
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Mit midlertidige hjem var den øverste køje på et tremandskammer. Et
enkelt koøje gav adgang for dagslyset ned over en mørkebrun
plastikbetrukken briks ved det lille bord. Dørken var af mønjemalet stål, og
i et hjørne havde hver af os drenge et smalt skab til vores ejendele. Husdyr
havde vi også, og det i hundredtal. Kakerlakker som pilede hid og did hver
gang en skuffe eller en skabsdør blev åbnet.
Hyren var på 315 kroner pr. måned for syv ugentlige arbejdsdage med
tiltørning klokken seks, og en dag der først sluttede efter den sidste
bakstørn ved ottetiden om aftenen. Men i de hede tropenætter kunne jeg
ligge ude på lugen over det fjerde lastrum. I månens genskin fra havet
forsøgte jeg at aflure flyvefiskene deres kunst, inden søvnen meldte sig
under et stjernespækket himmeltæppe, hvor Sydkorset stod som vægter.
Og de nætter, hvor det var for svært at falde i søvn, var der altid selskab at
finde hos udkigsvagten helt henne foran ankerspillet. Så blev der snakket
om farter på Sydamerika, om den sidste John Wayne film og måske om det
og dem derhjemme.
Vi drenge røg Pall Mall eller Chesterfield. Der blev inhaleret dybt og i
øvrigt var det kun tøsedrenge, der ikke kunne ryge samtidig med, at der
blev lagt arm over de to tændte stearinlys. Ordet livsstil blev ikke nævnt så
tit i den lille, lumre tremandskahyt. Her handlede det mere om at være en
hård negl eller en bonderøv. Det sidste kostede blå mærker og udstødelse,
mangen en strøm af saltmættede tårer ville blive fældet dybt nede under
tæppet, når de andre var gået i land sammen!
Så varmede det når hovmesteren kunne ane, at livet var lidt træls for en 15
årig knægt på langfart. Vi tog et spil skak sammen, og han kunne så
fortælle om sine børn og livet i bygden derhjemme på Færøerne.
Men der var også besøg i eksotiske havne som Port Sudan, Aden,
Singapore og Saigon ind imellem den rigtige havsejlads over Det Indiske
Ocean med glinsende flyvefisk og glimt af blæsende hvaler. Her på toppen
af oceanets kuglekalot var havets landskab evigt foranderligt og smukt hele
kimingen rundt.
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En novemberdag gik vi atter nordover gennem Suez-kanalens
ørkenlandskab. Vi mødte adskillige skibe med Dannebrog om agten. Man
passerede hinanden, og der blev hilst med løftede arme. Måske sås et kendt
ansigt enten hjemmefra eller fra andre sejladser.
De lyseblå "Mærsk" skibe havde lige som de dybrøde "Lauritzen" skibe
deres egne gengangere. "Ove Skou" sejlerne var ubestrideligt ombord på de
smukkeste og hurtigste skibe, medens "Nordens" nok var for de mere
hårdhudede.
Snesejlere blev der råbt ovre fra ESSO Ålborg, en af Dansk Esso’s store
tankbåde i ballast sydover.
MALACCA var, som mange andre ØK fragtbåde, en søens arbejdshest på
ruten fra Danmark til Det Fjerne Østen.
En sejlads, der gav bådsmanden og de af besætningen, der havde kone,
børn og hus i Bangkok eller en anden by i østen, muligheden for at leve en
slags familieliv. Arrangementer, der var til at leve med, når far var sikret
ansættelse på skibe i denne fart med mulighed for at komme hjem et par
gange om året.
På promenadedækket midtskibs gav MALACCA plads til 12 passagerer.
Her var der både spisesalon og en opholdsstue med læderbetrukne
lænestole og et mindre bibliotek. Ikke at forglemme var der en åben pejs
med indbygget elektrisk lys, der kunne illudere en flakkende rødlig
flamme.
Her blev dagene levet som kunne det være beskrevet i en novelle af
Somerset Maughan.
Man spiste, konverserede, promenerede og var i hinandens selskab. De
fleste passagerer stod af ved anløbet af Genua, den første havn i Europa.
Her blev de hjulpet ned af lejderen og som kvittering blev der udleveret
forskelligt farvede konvolutter med proportionalt fordelte drikkepenge.
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Medens “MALACCA”s søfolk så småt begyndte at forberede sig på
europæisk vintersejlads og den snarlige hjemkomst, gav officererne med
kaptajnen i spidsen, sig tid til en sidste inspektion. Iført det stiveste puds
blev hele skibet beset fra for til agter, fra maskinrum til broen. Kaptajnens
hvide handsker strøg over dørkarmene og fundet blev behørigt noteret ned
i den sorte bog. Hverken blik eller tonen lod nogen i tvivl om alvorligheden
af påtalen.
Alle var vi en del af dette midlertidige fællesskab som havde kurs op
gennem havnebyerne i Europa inden ankomsten til frihavnen i København.
Der blev tid til et hurtigt besøg i hjemmet i Vestjylland inden der
julemorgen klokken 6.00 igen var trængsel på “MALACCA”s lejder. Vi
skulle atter østover.
Nogle var gengangere og andre var kollegaer fra tidligere sejladser i
Kompagniet. Denne gang blev overkøjen ikke min. Efter en periode havde
jeg min sidste sejlads for Kompagniet.
Gamle “MALACCA” blev solgt og endte sine dage som skrot i Kaohsiung
1971.
1976 søsattes et nyt skib under navnet “MALACCA” Det havde bøgeparket
på alle gangene i apteringen. Med sin størrelse ville det aldrig kunne sejle
op af floden til Bangkok og lugedækslerne af stål kunne næppe give et
bekvemt natteleje i de stjerneklare nætter under ækvator. Nattens
rorgænger var erstattet af et elektrisk selvstyreapparat.
I dag har jeg mit daglige arbejde i Århus. På vej ned ad Randersvej mod
havnen, er der et godt udsyn over bugten. Der er morgener hvor jeg synes
at kunne ane konturen af et gammelt, sortmalet fragtskib med bleggul
skorsten og splitflag agter, på vej ud af havnen.
Langs lønningen står Søren fra Istedgade, matrosen Svend fra Vejle,
hovmesteren fra Færøerne, kaptajn Danstrup og alle de andre gamle ØK
sejlere. I det stærke modlys synes kursen at være sat mod øst.
Morten Jespersen.
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En dag i slutningen af min værnepligt i Marinen i 1960 henvendte jeg mig
hos ØK på Orientkajen i København for at komme ud at sejle som
maskinassistent.
Her kom jeg ved disken på kontoret til samtale med en hr. Faber, som
straks spurgte mig om hvornår jeg kunne begynde.
”Jeg vil da gerne have en uges ferie når jeg er færdig ved Marinen”, svarede
jeg.
”FERIE”! råbte han ud i lokalet – ”Det har De da haft de sidste 15
måneder”.
Vi aftalte at jeg skulle starte på Nakskov Skibsværft hvor M/S Erria var til
eftersyn. Der var jeg vel om bord i otte dage og hjalp til med diverse
reparationer.
Så kom der besked om at jeg skulle påmønstre M/S Falstria som
maskinassistent og vi skulle til Bangkok.
Det lød rigtig spændende og jeg rejste til Orientkajen.

Falstria var et gammelt skib og det havde ikke engang en rigtig skorsten.
Men selv med disse mangler var det den rene svir. Man havde fået sit eget
kammer med en rigtig seng efter i Marinen at have sovet sammen på banjer
med mange gaster.
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På hele turen til Østen og hjem gik jeg hundevagten sammen med 3.
Mester. Det var lidt træls. Rense centrifuger, tørre olie op og vaske twist i
gasolie til genbrug.
Vi havde passagerer om bord, og dem måtte vi ikke blande os med. Ja, der
var områder på skibet hvor vi ikke måtte komme. Svømmebassinet måtte
besætningen benytte efter klokken 20:00 ellers var det forbeholdt
passagererne.
Det var en fantastisk tur til det fjerne Østen for en ung mand og der var
mange oplevelser, som andre også har berettet om her på denne flotte
hjemmeside. Hvem husker vel ikke de krydrede dufte og lyden af cikader
første gang man gik i land Penang. Her var også mange moskitoer og 2.
mester sagde, at de kunne genkende os, for ifølge ham summede de, at nu
kom ”The lovers from Denmark”.

Her blev jeg påmønstret som 4. Mester på Pretoria og skulle rejse med toget
til Rotterdam for at komme om bord på skibet.
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Det var et dejligt og godt skib. Vi havde et fantastisk sammenhold om bord
og jeg var der i to rejser, hvoraf den sidste gik til Australien, motoren
spandt som en kat og der var aldrig problemer.

Jeg mindes særligt en kængurujagt. Jeg tror det var i Perth eller Fremantel.
Vi blev afhentet af en jeep med jæger som kørte os ud i bushen. Her blev to
mand anbragt på forskærmene med hver sit gevær, og så gjaldt det om at
nedlægge nogle kænguruer.
På det tidspunkt var de skadedyr, som åd græsset fra fårene, så farmerne
var kun glade for vores jagt. Senere på natten gik det ud over kaninerne,
som underminerede store områder.
I Cairns kan jeg huske at 2. Styrmand besøgte det lokale sygehus og fik
foretræde hos ”The Matron”. Hans mission var at invitere nogle
sygeplejersker ned på skibet til middag og bal om aftenen.
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The Matron indfandt sig om eftermiddagen og efter et par gode drinks
kunne hun godkende os. Hun var dog også med om aftenen, og jeg kan
forsikrer læserne om at alt gik rigtig til hele aftenen.
Jeg har tit tænkt på, hvad der mon ville ske hvis søfolk mødte op på
Rigshospitalet og prøvede at invitere sygeplejersker ned til et skib i
Frihavnen for at holde bal.
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I Australien kunne vi ligge længe i havn, op til fjorten dage. Høkeren
kunne ikke bryde toldernes plomberede varelager, så øl m.v. måtte vi selv
købe i land.
Med hensyn til spiritus om bord måtte den månedlige høkerregning ikke
overstige kr. 300,- for så skulle man op til skipperen og forklare sig. En
flaske gin kostede ca. kr. 10,-.
Endvidere kunne Danske Sømænds Kirker arrangere udflugter bl.a. til ”De
Blå Bjerge”.
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ØK postkort

Næste påmønstring blev tankskibet JAVA. Her skulle jeg møde op i Aruba
i Venezuela.
Hr. Faber fra ØK mente at en sypige kunne sejle M/S Pretoria, så han
syntes at nu skulle der ske noget og jeg kom ud som 3. mester.
Jeg fløj med SAS fra København til New York og overnattede her. På turen
over Atlanten bestilte jeg en gin og vermouth hos stewardessen. Hun
kiggede lidt på mig og jeg kunne se på hende at hun ikke var klar over at
det var en ”five a clock” drink i ØK. Jeg havde fået 25 $ med i lommepenge
til rejseudgifter.
Næste dag fløj jeg videre med KLM til Aruba. I lufthavnen ventede en taxa
og chaufføren viste mig et telegram hvor der stod at jeg skulle køres til et
pensionat i nærheden. Her ventede jeg en lille uges tid for Java havde været
på vej til Gibraltar og var nu blevet omdirigeret til Aruba. Dengang
handlede man også med råolie mens skibene var i fart.
En tidlig morgen blev jeg hentet af den stedlige agent og kørt ned til
havnen og blev sejlet ud til Java som lå på reden. Om bord blev jeg vel
modtaget af både kaptajn, maskinchef og besætning.
Her var mange tekniske problemer om bord specielt i maskinen. Motoren
var en 840 mm. 6 cyl, B&W diesel på ca. 12.000 BHK. Den vibrerede meget
og i hver ende var monteret en stor kompressor som skulle kompensere for
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vibrationerne. Dette var den første og eneste forsøgsmotor som eksisterede,
så B&W var meget interesseret i hvordan den arbejdede.
Vi havde et motorhaveri og måtte sejle på nødkørsel med 5 cylindre til
værft i New York. Den ene cylinder havde derfor ikke noget topstykke på
og havde du hat på hovedet blev den blæst af hvis du kiggede ned i
cylinderen.
Vi var chartret af Shell og skulle sejle 18 knob/h, men kunne kun klare 15
knob/h, ellers rystede det hele i stykker.
Vi sejlede mellem Aruba og Montreal, hvor vi afleverede lasten. Derefter
sejlede vi op ad St. Lawrence floden, åbnede bundventilerne og havde fersk
vand med retur til Aruba.
ØK postkort

Kina

Omsider blev jeg afløst og kunne rejse hjem fra Ravenna i Italien hvor vi
var på værft for diverse vedligeholdelser. Efter en tid at have hjulpet
gænget på Orientkajen fik jeg at vide at nu skulle jeg påmønstre M/S Kina
(ØK-postkort) som 1. mester og vi skulle til Australien.
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Kina var et ældre skib men til gengæld virkede det meste af det. Motoren
var en dobbeltvirkende 2 takts med glidere. Det var lidt underligt at se den
arbejde, når gliderne farede op og ned. Pakdåserne skulle holdes tætte
ellers svinede det med olie over det hele. Det der drillede var
kølemaskinen, som ikke kunne holde temperaturen, så hovmesteren var
lidt sur på mig, og det var nok fortjent.
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Aksentunnel.
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Maskintop kina 62.
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Bageren tjekker ”døbefonden”
Det var her vi på udrejsen blev døbt ved Ækvator til ære for vores
passagerer.
Så kan ritualet starte og det blev udført efter alle kunstens regler, til ære for
passagererne og til stor glæde for de udøvende samt til eftertanke for de
formastelige udøbte folk som nu mødte Kaptajn Neptun for første gang.
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Dåbshandlingen er i gang
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Vi kom godt hjem igen og jeg stiftede familie og blev i land. Tidspunktet
må være sidst i 1962.
Kurt Kofod Jørgensen.
-oØK postkort

Lalandia var et ældre skib der havde set sine bedste dage, men var
alligevel et velbygget skib fra den gang man nittede stålpladerne sammen.
Jeg vil fortælle om nogle af mine oplevelser med Lalandia, mit arbejde
bestod hovedsagelig af rengøring – servering og hånd-opvask til den store
guldmedalje efter passagerne.
De moderne bekvemligheder i form af opvaskemaskine eksisterede ikke.
Efter at have besøgt de sædvanlige havne i Sverige og Norge, gik turen
over Nordsøens oprørte vande, vi havde nogle af kompagniets
medarbejdere med som passagerer og de skulle bespises uanset vejret, min
opgave var at hente maden fra kabyssen og bringe fadene med mad til
pantryet, det var ikke nemt da skibet rullede så meget i søen, at jeg måtte
sætte en fod på skottet for at holde balancen og tungen lige i munden, for
ikke at tabe fadene med mad inden jeg nåede pantryet, da det var første
gang jeg havde været ude i en så hård sø, måtte jeg hurtigt løbe ud dækket
og læne mig udover lønningen og aflevere det jeg havde spist til aften.
Kompagniet folk stod af i Hamborg
i Dover havn kom der 80 engelske passagerer om bord, de skulle med til
østen.
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Lalandia forsatte sin rejse uden de større problemer indtil vi var på
strækningen mellem Genova havn og Port Said, undervejs måtte Lalandia
søge nødhavn i Messina på Sicilien, da en matros var blevet syg og måtte
på hospitalet, når et skib anløber Messina havn, strømmer alle byens
handlende til det ankomne skib for at sælge deres varer, jeg blev fristet af
nogle store flotte dukker som jeg købte og gav til mine niecer.

Turen igennem Suez kanalen var en oplevelse, alle blev advaret om, at
holde alle døre og koøjer lukkede og låste, da araberne var eksperter til at
klatre op ad skibssider og ”fiske” i åbne koøjer.
Vel ankommet til Aden havn i Yemen, for at bunkre olie, så skete uheldet,
der var nogen, der ikke havde holdt øje med hvor meget olie der kom i
tankene, olien var begyndt at løb ud af svanehalsene på båddækket
(passager dækket), den sorte tykke olie flød ud over teaktræsdækket ud
over skibssiden og ned i havnebassinet, Lalandia’s hvide skibsside have
skiftet farve.
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Aden var stedet hvor man næsten kunne handle hvad som helst, ure,
kikkerter, fotoapparater mm. og bruge håndsæbe og tobaksvare som
betalings middel.
Selv om Lalandia var et ælder skib havde det ”aircondition”, der bestod af
en metal skærm der blev monteret i koøjet, skærmen kunne fanget luften
og sende luften ind i kahytten, en nat på strækningen mellem Maldiverne
og Penang, blev søen urolig med høje bølger, Lalandia var begyndt og rulle
i søen, jeg sov men blev hurtig vågen, vindskærmen var nu blevet til et
skovlblad, havet væltede ind af koøjet, mig ud af køjen, fjerne
vindskærmen og lukke koøjet og så var det ellers i gang med at få fjernet
vandet der skvulpede frem og tilbage i lukafet, alt mit tøj lå i en skuffe
under den nederste køje, så det var blevet meget vådt.
Turen videre fra Penang gennem Malaccastrædet forløb uden
piratoverfald, vel ankommet Singapore hvor igen de handlende invaderede
dækket, blev jeg her belært om at her købte man de bedst sandaler, kaldet
”Singaporesandaler” i læder og svedklude til at have omkring halsen.

Spuleparade på agterdækket
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Herfra sejlede vi til Manila på Filippinerne og videre til Saigon i Syd
Vietnam der den gang var en Fransk koloni.
Inden vi sejlede op af Mekongfloden gav skipper ordre til at rigge
brandslangerne til, da man ikke vidste hvad der ville ske under vejs til
Saigon, om aftenen ville jeg se byen, den var mørk og trist, med franske
politi og militær folk på alle gade hjørner, så det blev kun til et kort visit.

Hongkong var derimod en oplevelse, at se den store aktivitet i den flyende
by, tempel tårnene der ragede op i landskabet, at sejle med færgerne
mellem bydelene Victoria og Kowloon, og ikke komme i vejen for en af de
gamle Århusianske sporvogne der kørte rundt i gaderne.
Hongkong var stedet hvor man købte silke, silkebrokade og silkekimonoer
til pigen der hjemme, dengang var det også in at købe barskabe og
kamfertræskister med asiatiske udskæringer.
Videre fra Hongkong til Bangkok, vente på lods og højvande for at komme
over baren udfor Chao Phraya flodens munding i Thai bugten, 14 dejlige
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dage ved New Harbour kajen, ikke så langt fra Mosquito Bar og Mariner
Club, jeg mener at huske, at den havde tilnavnet Flying Engel.
Ku…lejderen blev hængt ud over agter stavnens bagbords side mod floden
som en af de første opgaver. Den Danske sømandskirke i Bangkok
arrangerede byrundtur i Bangkok med besøg i det Gyldne Tempel.
Hjemturen forløb uden de store oplevelser, en ting glemmer jeg ikke, det
var da sulfoen til opvasken slap op, høkeren havde ikke mere og der blev
ikke købt mere, så høkeren gav os en bøtte med soda som vi så skulle
bruge, jeg kan fortælle at soda er et dårligt produkt til opvask, jeg viste ikke
på det tidspunkt hvad soda var og hvilke egenskaber det havde, i dag ville
jeg protestere og stille krav om gummihandsker for ikke at få ødelagt
huden på hænderne.

Bådsmanden som frisør.
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For at illustrere nogle af de primitive vaskeforhold om bord, kan jeg
fortælle at når der skulle vaskes tøj, blev det tøj der ikke skulle koges blot
lagt i sæbevand i en times tid, skjorter der ikke tålte for varmt vand og var
blevet lidt mere beskidte i halsen og på ærmerne, fik lidt håndsæbe og var
dette ikke nok blev skurebørsten taget i brug, til det tøj der skulle koges
måtte jeg finde en ledig stål eller galvaniseret spand der ikke var
rustskadet, da rusten kunne ødelægge tøjet.
For at få kogt tøjet kunne jeg enten bruge damprøret på baderummet eller
anskaffe mig en dypkoger, hvis jeg brugte damprøret kunne jeg forvente at
tøjet blev rustplettet (da der altid følger rustvand med dampen) men
høkeren solgte et vidundermiddel der hed ”MAGGI”. Det fjernede rusten,
men det ødelagde også tøjet på længere sigt.

M/S billedarkiv

En af min oplevelser med Mongolia var da vi sejlede "listede" os ind
gennem Gibraltarstrædet i tæt tåge.
Udfor Gibraltar klippen var tågen så tæt, at skibet næsten lå stille og
tågehornet tudede med jævne mellemrum, jeg var næsten færdig med
opvasken efter passagerne og stod ude på dækket, lyttede og spejdede ud i
tågen, pludselig så jeg noget lys, det var toplanternen på et andet skib der
var på vej ud fra Middelhavet på vores styrbords bov, skibet ændrede kurs
til deres styrbord og kom på tværs af Mongolia, sammenstødet var
uundgåeligt.
Mongolia ramte det andet fragtskib, lige midt på poopens bagbords side,
begge skibe lå nu med bagbords sidder mod hinanden, skaden på det andet
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fragtskib kunne nu tydelig ses, det viste sig at vi havde ramt ind i deres
grøntsagsrum, der skete heldigvis kun materiel skade.
Mongolia havde fået nogle små huller i stævnen der blev lappet med en
ordentlig klat beton da vi nåede Marseille, jeg hørte senere, at det andet
fragtskib var fransk og efterfølgende havde søgt havn i Gibraltar.

Jens som ungtjener på Mongolia.
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En anden oplevelse er, da vi var nået frem til Karachi, i det der den gang
hed Vest Pakistan, i dag kun Pakistan. Vi lå med meget lille fremdrift og
ventede på lodsen, havet var roligt, men pludseligt krængede skibet
voldsomt, først til styrbord så til bagbord, krængningen var så voldsom, at
løse genstande faldt på dørken, selv kopper og kander og skåle der hang på
kroge under dækket i pantryet, faldt af krogene, vinflaskerne der stod på
anretterskabene i spisesalonen var væltet på dørken og var knuste,
oprydningsarbejdet kunne begynde.
Den efterfølgende forklaring var, at skibet var kommet til at ligge parallelt
med nogle høje dønninger, indrømmet, jeg blev sgu’ bange, jeg kan ikke
huske hvor meget kokken havde bandet og svovlet over hændelsen, hans
suppegryde der altid stod og kogte på komfuret, røg på dørken. Vi havde
nogle biler stående på mellemdækket i lasten, de havde det ikke så godt, de
var blevet bulede, jeg husker ikke hvor meget af den øvrige last der havde
taget skade.
Når et skib sejler linjefart kan det ikke undgås at man møder det samme
skib fra et andet rederi flere gange, vi fulgtes med et engelsk skib fra Port
Said og gennem kanalen til Bombay, der blev derfor arrangeret en
fodboldkamp på en nærliggende bane.
Englænderne havde deres udstyr i orden, trøjer, bukser, strømper og
fodboldstøvler i rederiets farver, ØK mandskabet mødte op i det
forhåndenværende udstyr i forskellige farver tøj, sikke et syn, man kunne
da se hvem man var på hold med, vi havde det sjovt men tabte.
Det engelske mandskab inviterede på "Five o'clok drinks" jeg kan ikke
huske hvordan den endte, jeg havde fået nok og forlod selskabet da
arbejdet ventede.
Mens vi lå i Bombay skulle vi da også se på byen, en aften gik vi fem mand
i byen, inden vi gik var jeg blevet informeret om, at man her i byen kunne
opleve, at pigerne blev holdt i bur og det ofte var bordeller, så det var et
spørgsmål om at vælge hvor "ettallet" skulle poleres, efter præsentationen
af stedets piger i sari og fuld krigsmaling og pris, sagde jeg nej tak, det var
min løn ikke stor nok til.
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Tømmermandens badeanstalt var en dejlig forfriskende og kølig fornøjelse.
Når vi nåede en havn skulle jeg som regel sørge for kaffe til lodsen, men
det skulle jeg ikke da vi nåede til flodmundingen der førte op til
hovedstaden Rangoon i Burma, jeg kan ikke lige huske hvilken nationalitet
denne lods havde, men han var ikke Burmeser, og han drak i hvert fald
ikke kaffe, han lodsede bedst på Johnnie Walker.
Vi nåede Rangoon uden problemer, her lastede vi teaktræ, fra kajpladsen
havde jeg udsigt til den guldbelagte Gyldne Pagode, det blev ikke til mere
her. Videre gik det til Chittagong i Øst Pakistan, i dag har det navnet
Bangladesh, vi sejlede langt op ad Ganges floden og ankrede op midt i
floden, der skulle vi laste jute, der kom med nogle pramme fra et andet sted
i floddeltaet, juten stank og dampede som fra en mødding, juten skulle
losses i Genova, og dette skulle ske indenfor 30 dage, da der var risiko for,
at juten ville selvantænde.
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Souvenir fra Suez.
Calcutta i Indien var en oplevelse, vi lå der i ca. 14 dage, lossede, lastede og
kalfatring af teaktræsdækkene med efterfølgende sandskuring, det blev
flot, der var mange kulier om bord, som det var svært at holde øje med, det
medførte at skibets malerlager forsvandt fra dækshuset, pist væk, ingen
havde set eller hørt noget.
Sipper fik tilkaldt skibsagenten og forklarede ham situationen, agenten
mente ikke at det nyttede noget at tilkalde politiet da man ikke kunne
forvente politiet ville gøre noget, hvis skipper ville have sin maling tilbage
kunne han nok købe det tilbage på det sorte marked.
Tiden i Calcutta gik bl.a. med at besøge sømandskirken og tage med på
udflugt til et dansk udviklingsprojekt der omhandlede andelslandbrug og
mejeridrift, inderne havde taget den danske model til sig. Jeg fik solgt en
transistor radio som jeg havde købt i Rotterdam, og fik syet kaki tøj efter
mål, men man skulle passe på da stoffet ikke altid var vasket inden
syningen, hvis det ikke var vaske forinden ville tøjet krybe ved først
kommende vask, til 2 numre mindre.
Sømandskirken arrangerede også en aftentur, ud og se på flyvende hunde,
nogle store krabater i forhold til de små flagermus vi har i Danmark, turen
sluttede med et besøg på en begravelsesplads ved flodbredden og
aftenkaffe på sømandshjemmet.
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Turen gik videre til Madras hvor vi lå et par dage, oplevelsen her var, da
det blev opdaget at kulierne havde fjernet nogle brædder til høkerens
proviantrum på mellemdækket i lasten, og havde forlystet sig bl.a. med at
drikke sodavand, de havde ikke fjernet kapslerne men prikket hul i kapslen
med deres lastekroge, de må have haft et masse besvær med at få væsken
ud af flasken med sådan et lille hul.
Tømreren blev sat i gang med at sikre proviantrummet mod yderligere
tyverier. En morgen jeg stod ude på dækket og nød udsigten fik jeg et
sjældent syn, der dukkede pludselig en stor havskildpadde op til
overfladen i havnebassinet, den forsvandt lige så hurtigt igen.
Efter Madras kom vi til Colombo på Ceylon, i Colombo lå vi en uges tid,
her blev der tid til at gå i biografen vi så filmen Ben Hur, biografen startede
først efter mørkets frembrud da det foregik under åben himmel, og gud
hvor var det besværligt at finde biografen, taxa chaufføren talte meget
dårligt engelsk, vi prøvede forskellige engelske ord og fagter og til sidst
lykkedes det, og vi kom også godt hjem til skibet igen.
Når jeg i dag, tænker tilbage på hvor dristige vi var, og på steder vi ikke
kendte til i forvejen, må jeg i dag betragte det som at have været på
opdagelses rejse.
Udover biografturen spillede vi igen fodbold mod et andet skib og
sømandskirken arrangerede en udflugt til zoologiskhave der lå udenfor
Colombo. I Colombo fik jeg købt nogle elefanter og en lampe i rosentræ.
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Fra Colombo forsatte vi til Cochin og Calicut for at laste
kokosnødprodukter, vi ankom til Cochin efter mørkets frembrud og
ankrede op ud for byen, der lå en tågedis over havet, så man ikke kunne se
ret langt, men ud af tågen kom der en masse små både med kulier efterfulgt
af pramme der skulle losses, der blev arbejdet hele natten for Mongolia var
sejlet igen inden jeg stod op næste morgen.
At styre et skib er ikke nemt har jeg måtte sande, en dag da jeg var på broen
med kaffe, stod jeg og sludrede med rorgængeren og fik overtalt
rorgængeren til at lade mig prøve at styre skibet, det kunne jo ikke være så
svært troede jeg, når man ser hvordan en rorgængeren ser på kompasset og
forsigtigt drejer lidt på roret for at holde kursen, så måtte jeg også kunne
klare den opgave, jeg gjorde det samme som rorgængeren, nej jeg havde
slet ikke føling med roret, kompasset flyttede sig en grad til styrbord jeg
drejede på roret for at komme tilbage til kursen, så flyttede kompasset sig
til bagbord, igen drejede jeg på roret, pludselig var der nogen der
rumsterede i bestiklukafet det var skipper der var på vej ud på broen, jeg
nåede lige at flytte mig væk fra roret inden skipper så hvem der stod ved
roret men han sagde ikke noget.
Bagefter var jeg overbevist om at skipper har kunnet mærke på skibets
bevægelse, at der var noget galt på broen, lidt efter forlod jeg broen via
brovingen og kunne se på kølvandsstriben hvordan jeg havde styret skibet,
det var ikke så godt, det må have været endnu sværere i sejlskibstiden
uden styremaskine til roret.
På et tidspunkt blev ”Høkeren” tosset, han syntes at drengene var blev for
langhåret, ”Høkeren” beordrede at alle drengene skulle klippes næste gang
vi nåede havn, det skulle ”Høkeren” i hvert fald ikke bestemme, det
medførte at tre af drengene lod sig kronrage til stor ærgrelse for
”Høkeren”, men drengene grinte.
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M/S billedarkiv
Mongolia går under Sydney Harbour Bridge 62.
Da jeg anden gang skulle sejle med Mongolia, blev jeg i al hast sendt med
toget til Nakskov. Mongolia lå på skibsværft og skulle sejle dagen efter.
Det måtte blive en spændende tur da vi skulle ned over ækvator til
Australien der jo medførte en linjedåb på traditionel vis, det havde jeg ikke
prøvet før. Alt forløb som sædvanlig til Aden, herfra skulle vi til Fremantle
som den første by i Australien.
Efter at have ligget 18 dage i søen uden at se land, var der tre af os drenge
der havde fundet det morsomt at tage en af wirerne fra lossebommen og
brug som gynge fra lugekarmen og udover skibssiden, men en af drengene
var så uheldig at ramme ind i rælingen og slog sig, han måtte en tur på
hospitalet i Fremantle til observation.
Mongolia forsatte rejsen til Adelaide uden den tilskadekomne der efter
endt behandlingen måtte tage med toget de ca. 2700 km. gennem
Australiens ørken til Adelaide, der var heldigvis ikke sket noget alvorligt.
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Rejsen gik videre til Melbourne og Sydney, i Melbourne blev der talt om at
arrangere en kænguru jagt om natten med lys fra lastbiler, det var der
heldigvis ikke tilslutning til, men sømandskirken arrangerede en udflugt
hvor vi fik lejlighed til at afprøve vores færdigheder med at kaste en
boomerang, at blive god til at kaste boomerang kræver øvelse.
Efterfølgende besøg i den lokale zoologiske have. På retur rejsen fik vi en
afstikker til Port Pirie en lille havneby nord for Adelaide for at hente malm
der skulle til Ålvik en lille by dybt inde i Hardangerfjorden i Norge, her
blev der passet godt på de norske jenter, (af deres fædre).
Asmara 62.
ØK postkort

Da jeg blev forhyret på Asmara havde den lige været på sin jomfrurejse,
Asmara var et skib med en moderne indretning set i forhold til Lalandia
og Mongolia, jeg havde fået mit eget lukaf med skabe skuffer og
skrivebord samt håndvask, varme apparat med separat blæser til de
tropiske egne, et toilet og badeværelse der skulle deles med stewardessen.
på 2. dæk midtskibs var der også var 2 kahytter med plads til 4 passagerer.
På 1. dæk var der pantry, spise og rygesalon det var mit arbejdes område,
samt
”Høkerens” kontor og lukaf. På 3. dæk boede gnisten og styrmændene og
4. dækket var broen og kaptajnen.
En anden moderne indretning var et vaskeri dog uden tørretumbler,
hurra, nu skulle jeg ikke vaske tøj i en spand mere og ingen fare for
rustpletter på tøjet, vaskepulveret skulle jeg stadig købe hos ”høkeren”
Snevit vaskepulver med spillekortskonkurrence indlagt, jeg vil ikke
fortælle hvor tåbelig man kan være, når der er en konkurrence hvor man
tror at man kan
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vinde. Det øvrige mandskab boede alle i agter bygningen hvor også
kabyssen med tilhørende messer til mandskab og officerer.
Når kaptajnen og passagererne skulle have frokost og den varme
aftensmad hentede jeg maden i kabyssen nede agter, til denne transport
havde jeg en stor bakke herpå blev fade, skåle og gryder stablet og et
viskestykke lagt henover for at beskytte maden når jeg skulle henover
dækket og det i al slags vejr, det gik ad H… til, viskestykket
salatbladspynten m.v. fløj omkring på dækket, den varme mad nåede at
blive kold. Der måtte gøres noget, stewardessen fik ordre på at sy en
”badehætte” med elastik af noget voksdug til bakken.
Morgenmaden klarede jeg stort set selv med de madvarer jeg havde til
rådighed i køleskabet, jeg skulle jo kunne give passagererne og kaptajnen
det de ønskede, kaffe, te, brød, ristet brød, æg på næsten alle måder, altså
det helt store morgenbord.
Der er en episode jeg ikke kan glemme, jeg skulle jo sørge for at
passagererne fik kaffe efter aftensmaden og de i øvrigt ikke manglede
noget inden jeg holdt fri, men en aften havde jeg glemt at slukke for el
komfuret, og jeg havde efterladt kaffekanden på kogepladen med det
resultat at kaffekanden kogte tør og kaffeposen der var af stof brændte, en
matros havde på hundevagten lugtet noget brændt og havde snuset sig
frem til pantryet, men da pantryet altid var aflåst når jeg ikke var der, måtte
han vække ”høkeren” der havde lukaf lige overfor pantryet, da jeg lukkede
pantryet op næste morgen kunne jeg godt lugte at der var noget galt,
kaffekanden stod i vasken og var sort indvendig og kaffeposen var brændt
væk, jeg fik travlt med at rengøre kaffekanden og få skaffet en ny kaffepose
så jeg kunne få lavet morgen kaffen.
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Shorepas Jugoslavien.

Asmara var udstyret med en moderne skrue, den tekniske betegnelse
kender jeg ikke, men skruebladene kunne drejes under fremdriften således
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at skruen fik en bremse og bak effekt, det syntes jeg var smart, vores
skipper var en dygtig og erfaren mand der havde styr på Asmara’s
moderne udstyr, det ville han vise da vi skulle sejle ind i Marseille havn, jeg
ved ikke om skipper og maskinmesteren havde talt sammen om hvad der
skulle ske inden vi sejlede ind i havnen.
Lodsen var kommet om bord og der skulle ikke bruges slæbebåde som
ellers var normalt, skipper kunne jo med den nye tekniske skrue få skibet
til at sejle frem og tilbage når det passede ham, alt gik fint indtil vi nåede
ind i det kaj bassin hvor vi skulle fortøje, skibet gled ganske langsomt frem,
skipper ville vel stoppe skibets fremdrift inden vi sejlede ind i kajen, men
nej, der skete intet Asmara gled lige så stille og roligt indover kajen,
stævnen blev trykket godt ind, nu blev der brug for slæbebådene for at få
Asmara lagt til kaj, skaden var så stor at vi lå 10 dage i Marseille, der blev
tid til at være turist. Hvad der efterfølgende er sket i søforhøret ved jeg
ikke, men skipper og maskinmesteren talte ikke sammen under resten af
turen til østen og retur til Genova, her blev skipper afløst.

Stævnen skæres af efter kollision med kajen i Marseille havn 1962.

211

Snesejler 3

Stævnen er fint tilskåret, og vi er forhalet til en ydermole i Marseille.
Da vi sejlede fra Manila skulle vi til øhavet syd for Manila til en meget lille
ø for at laste ananas konserves til IRMA i Danmark, her var der kun 1
anløbsbro med plads til et skib så vi lå på red og ventede, da vi endelig
kom til kaj, og besætningen havde fri skulle det nærtliggende værtshus
besøges for at kontrollere om hvad der blev udskænket der, værtshuset lå
et pænt stykke væk fra anløbsbroen men ikke længere end man kunne gå.
Asmara blev lastet og der blev talt om at vi snart skulle afsejle, men der
manglede den del af besætningen der sad på værtshuset, en stafet blev
sendt af sted for at meddele at skibet skulle sejle, stafetten kom tilbage og
meddelte at besætningen ikke havde lyst til at forlade stedet da de havde
lige så godt, styrmændene og skipper havde et problem, skulle man
agterudsejle besætningen og var der nok mandskab om bord til at fortsætte
uden at bryde reglerne, problemet løste bageren, da han var en habil
harmonika spiller, tog han til værtshuset med harmonikaen og spillede
nogle fællessange der fik besætningen op at stå, besætningen fulgte så den
harmonika spillende bageren som en anden rottefænger tilbage til Asmara
der nu kunne afsejle.
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Bytur i Penang
Asmara sejlede videre til Hongkong, Kobe, Yokohama, Otaru, Shanghai og
retur til Hongkong og Bangkok.
Da Asmara jo skulle ind i kinesisk farvand skulle besætningen hvis de
havde kort eller atlas m.v. hvorpå navnet Formosa var trykt ændre navnet
til Taiwan.
Asmara ankom til Kobe uden de store problemer bortset fra sejladsen i
udkanten af en tyfon, dette er en gyngende oplevelse i sig selv, skipper
havde planlagt at Asmara skulle præsenteres for honoratiores ved
receptioner i Japan og Thailand. ”høkeren” og bageren havde fået besked
på at vise deres konditor kunst, ved at fremstille de bedste danske kager og
petitfure, bageren knoklede som en sindssyg for at nå at blive færdig til den
første reception, informationen om receptionen kom i sidste øjeblik, uden
besked om hvor mange gæster der kom, ”høkeren” og jeg skulle arrangere
receptionen i spise og ryge salonen, bageren havde lavet så mange kager
der kunne mætte besætningen i flere dage.
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Der kom ca. 10 gæster plus skibets officerer, jeg kan fortælle at kagerne var
super lækre, jeg fik i hvert fald min part af kagerne, men bageren var tosset
og dybt skuffet, nu havde han knoklet i flere dage i sit ansigts sved og så
kommer der kun 10 gæster, de kager der ikke kunne holde sig i køleskabet
fik besætningen til kaffen, i den efterfølgende tid talte bageren meget om at
emigrere til Amerika.

Skipper har inviteret gæster og bedt en Thailandsk tjener om at hjælpe.
I Kobe blev Asmara invaderet af diverse ”skibshandlere” bl.a. en porcelæns
handler der demonstrerede hvilket tryk tallerknerne kunne tåle ved at stille
sig på en tallerken og med utallige orientalske mønstre lige fra det fine tynd
rødmalet kineser porcelæn til det mere moderne design, de der var
interesseret kunne komme op i butikken og udvælge det de ville have og
det var svært at vælge, jeg valgte et spisestel til 12 personer med te kopper
og kande, som i 1962 kostede 13.000 yen, men jeg var også blevet advaret
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om at kontrollere porcelænet ved leveringen på skibet, da andre havde
erfaring med at porcelænet ikke altid havde den kvalitet og design som var
aftalt, og det var det heller ikke, jeg fandt porcelænsdele der ikke var
ordentlig glaseret så jeg var skuffet og blev vred, pakkede det hele sammen
og skyndte mig op i forretningen og brokkede mig, butiksejeren
undskyldte mange gange og fik sat folk i gang med at finde de
porcelænsdele frem der ikke var i orden.
Det var en stressende situation da Asmara skulle sejle til Yokohama senere
på dagen. Receptionerne gentog sig i Yokohama og Otaru med lige så stor
skuffelse for bageren (konditoren).
I Otaru, havde jeg den oplevelse at en gæst inviterede mig ud om aftenen
på en Japans bar, hvorfor vidste jeg ikke men jeg tog imod tilbuddet, i løbet
af aftenen fandt jeg ud af at de blot ville have kontakt med en der kunne
tale og skrive engelsk da de ikke selv var gode til engelsk og mente de
kunne lærer det ved at have kontakt med mig, der blev budt på rigeligt
med drikkevare, men da de serverede den Japanske delikatesse, rå fisk, sad
jeg og lurede om jeg skulle prøve at spise et stykke eller sig nej tak, af
høfligheds grunde tog jeg et stykke, føj vor det smagte, jeg tyggede lidt på
den rå fisk, og mærkede at der virkelig skulle bides igennem for at spise
den, føj hvor det vendte sig i min mund, jeg kunne ikke så godt spytte det
ud så jeg besluttede af høfligheds grunde at sluge fisken, det der
imponerede mig mest den aften var, da jeg hver gang forlod toilettet stod
der en geisha uden for døren med en varm vaskeklud og tørrede mine
hænder, det har jeg aldrig glemt. ”Høkeren” købte juletræer i Otaru,
Hokkaidoøen har et klima som på vore bredegrader om vinteren (når vi har
en rigtig vinter) for der var islagt vej og skide koldt selvom øen ligger på
højde med Venedig, juletræerne skulle bruges til den juleaften vi skulle
fejre i Bangkok, Asmara forsatte rejsen til Shanghai.
På Asmaras sejlads mellem Otaru og Shanghai meddelte skipperen at alle
indkøbte souvenirs, fotografiapparater, kikkerter, skrive og tegne blokke m.
m. samt alle danske og udenlandske penge skulle opbevares under
forsegling mens vi opholdte os i Shanghai, jeg forstod først senere hvilken
betydning og konsekvenser det kunne få hvis ikke alle havde fulgt denne
beslutning, Maoisterne havde magten i Kina og lå stort set i konflikt med
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alle på det tidspunkt, kineserne var mistroiske overfor alle fremmede der
kom til landet.
Da Asmara var fortøjet i Shanghai blev vi mødt af det Maoistiske systems
embedsmænd og skibshandlere (hemmelige agenter), besætningen skulle
stille til pas og lægekontrol (pik parade) i rygesalonen inden der kunne
udstedes et landgangs pas, herefter skulle vi opholde os i vor lukafer indtil
det sort gæng havde undersøgt vor lukafer for effekter der var uønskede i
Kina. Hver gang jeg bevægede mig ud på dækket blev jeg fulgt med øjnene
fra de kinesiske vagtmænd, en af skibshandler ville hele tiden sælge
farvestrålende kinesiske frimærker men kun for udenlandsk valuta og helst
US $, der kunne absolut ikke handles med kinesiske penge, ham anså jeg
for hemmelig agent der forsøgte at lokke en evt. skjult udenlandsk valuta
frem i lyset, en anden skibshandler solgte beklædnings genstande bl.a.
vatterede frakker, dem var der rift om og der kunne handles med kinesiske
penge, jeg købte to vatterede frakker til mine niecer.
Shanghais barer skulle besøges, for jeg havde læst at Shanghai før Maos tid
havde været en rigtig munter by med fest og farver og masser af
lysreklamer, og her i Shanghai fandtes verdens længste bardisk på 16
meter, jeg havde forestillet mig en bardisk hvor skummende ølkrus kom
susede hen af disken lige som i en gammel amerikansk vestenfilm, jeg fandt
den aldrig, Shanghai havde forandret sig, ingen munterhed eller
lysreklamer ej heller nogen bordeller, et lyspunkt har jeg, for under
eftersøgningen af verdens længste bardisk på 16 meter blev min
nysgerrighed vagt af kinesisk musik, i døren indtil musikken blev jeg
standset og udspurgt om hvem jeg var og om jeg talte Østtysk, jeg blev lidt
overrasket for, troede kineseren virkelig der var forskel i det tyske sprog,
efter lidt palaver blev jeg inviteret indenfor, det viste sig at være et sted
med kinesisk artist og musikunderholdning.
Asmara ankom til Bangkok omkring den 20. december 1962, juleaften
havde skipperen samlet besætningen i mandskabsmessen, juletræet var
blevet pyntet og lysene tændt der var hældt gløgg op i glassene,
sømandspræsten holdt en lille prædiken og en julesalme blev sunget,
sømandspræsten havde medbragt en sæk med missionsjulegaver til
besætningen, selvom klimaet i Bangkok på denne tid af året er drønende
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varmt, bestod middagen på god traditionel julemad, efter spisningen
sivede de enkelte besætningsmedlemmer ud af messen og op til Mosquito
Bar hvor festlighederne fortsatte, Mosquito Bar var et dejligt sted, men
kunne også være et farligt sted, man kunne "falde for pigerne" og ende i
"sumpen" og komme under behandling, og så først vågne op næste morgen
og håbe at opholdet i sumpen ikke havde medført en følgesygdom, der
skulle behandles af overstyrmanden eller ØK’s lokale læge i Bangkok,
Asmara forlod Bangkok d. 31. december 1962 om eftermiddagen.

Asmara fortøjet på floden ved Kuala Lumpur
Asmara havde nu lagt kursen mod Danmark, ruten gik normalt via
Singapore, Penang, Aden men denne gang sejlede Asmara op i floden
udfor Kuala Lumpur i Malaysia,
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Denmark House i Kuala Lumpur.
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Mens vi lå udfor Kuala Lumpur fik Asmara et SOS signal om hjælp til det
lokale hospital, her lå en dansk kvinde alvorlig syg og hospitalet manglede
blod til den videre behandling.
Skipperen bad overstyrmanden undersøge om besætningen ville hjælpe
den danske kvinde og hospitalet, alle sagde ja, men ikke alle kunne forlade
skibet, jeg var blandt dem der kom af sted, på kajen blev vi mødt af
kvindens mand og ØK’s lokale agent.
Carlsbergbryggeriets biler transporterede os til hospitalet, og personalet
stod klar til navne registrering og tage blodprøver til type bestemmelse
med efterfølgende blodtapning, da blodtapning var overstået serverede
hospitalet frokost, efter frokosten kørte Carlsbergs biler en turist rundtur i
Kuala Lumpur og endte senere i baren på hotel Hilton, styrmanden der var
med i gruppen sagde at vi nu kunne bestille en drinks og han skulle nok
betale, det lød næsten alt for godt til at være sandt, det var det også, for
styrmanden havde fået penge af hospitalet for blodtapningen, alle pengene
blev brugt på hotel Hilton, Asmara forsatte sin hjemrejse og vi hørte ikke
mere om den danske kvindes helbred.
Hjemme i Danmark igen.

Skoleskibet Danmark og ØK-båd foran B&W
Jens Ole Højborg Jensen.
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Bent Vifert Larsen.
Den 26. apr. 1960, mønstrede jeg i M/S Jutlandia, der på daværende
tidspunkt lå i Aalborg, herfra gik vi til København og så ellers den gængse
tur gennem en del Europæiske havne og via Suez kanalen til Østen.
Nu kunne jeg jo godt begynde at skrive en hel del om mine oplevelser i
Hamborg, Rotterdam,, Bremen, Suez , og videre Penang, Singapore. Saigon,
m.m., og ikke mindst Mosquito Bar, men det synes jeg er beskrevet både
flot og spændende af de mange der har skrevet her på siderne, så det
behøver jeg ikke at gentage.
Så hellere fortælle lidt om nogle af besætningsmedlemmerne, som f.eks.,
Bruno fra Aalborg, der udover at være en virkelig habil fodboldspiller, også
havde en fantastisk sangstemme, hvilket kom os til gode, en gang vi sad
nogle stykker på en restaurant i Penang, her var et stort danseorkester, og
pludselig stod Bruno oppe foran orkesteret og sang, jeg husker endnu hans
flotte fortolkning af ”Blueberry Hill”, og der kom flere andre, det gav flere
omgange ved bordet.
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Bruno er højt oppe.
Vi havde også en tjener, der var det, man vist med et bramfrit ord kalder
Bøsse, når han viste sig på agterparten af midtskibsbygningen, var der altid
en henne på poopen der råbte ”Uuh”, og så kvitterede tjeneren med et
”Uuh” og et vink, der var en konge værdigt, han viste sig at være en helt
igennem fin fyr, faktisk reddede han os henne agter, på et tidspunkt, hvor
der var blevet ”lukket for sprutten”, han hjalp os igennem den periode, så
da Overstyrmanden endelig allernådigst meddelte Bådsen, at nu er der
lukket op igen, kunne John med stor forbavselse sige, Nå, har der da været
lukket?
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Ib Johansen slapper af
Jeg husker ikke hvad den Overstyrmand hed, men han var en ægte ØKofficer, han var helt bestemt selv sikker på, at han kunne gå på vandet,
endda uden at få våde tæer.
Vi havde også et ganske habilt fodboldhold, som bestod mest af dæksfolk,
og restaurationsfolk.
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Som dynamo på midtbanen havde vi Skriveren, en stor kraftig gut og så
Bruno, i forsvaret var bl. a. Ib og undertegnede, alt i alt et gedigent hold,
dog synes jeg, at vores Bådsmand til tider var lidt for gavmild inde mellem
stængerne.
Der var også to Stewardesser, et par gæve piger, den ene blev vist lidt
småforlovet med Bådsmand, den anden, en stor kraftig pige, hun holdt sig
helt fri af den mandlige besætning, til gengæld, når vi gik i land for at se på
damer, så gik hun i land for at se på mænd.
På rejsen tilbage mod Europa, rejste vi et telt på en af lugerne på
agterdækket, hvor vi lavede underholdning i form af sang, musik og
selvkomponerede sketchs, der var ”forestilling to gange om dagen, det
morede ikke mindst nogle af passagererne, der naturligvis også benyttede
sig af de Kulturelle muligheder, der pludselig viste sig.
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Efter at vi på hjemrejsen havde passeret Suez kanalen, fik vi dog travlt med
at rydde op, vi fik besked om, at vi skulle i dok i Rotterdam, her fik skibet
en overhaling fra køl til mast.

Bruno Jensen har gang i malerrullen
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Jutlandia som kongeskib for Thailands Kong Bhumibol og Dronning Sirikit 1960
Besætningen fik nyt tøj, dæksbesætningen fik sorte benklæder og
tilsvarende sweater med navnet Jutlandia hen over brystet.
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Blandt personerne er: Ib Johansen, Bruno Jensen og Bent Vifert Larsen
Hele den hurlumhej skyldtes, at vi gik lige fra Rotterdam til København, for
at være Kongelig ”lystyacht”, for det Thailandske kongepar, under deres
officielle besøg i de Scandinaviske lande, - det blev en rar tid rent
arbejdsmæssigt, idet vi nu ikke fik snavsede fingre, vi gik rundt i vore fine
uniformer, i søen gik vi søvagt, ved land, havde vi vagt ved landgangene,
for der var to, en til besætningen og en med rød løber til de Kongelige.
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Bent Vifert Larsen
Der var altid to mand på vagt ved hver landgang, samt ved den Kongelige
landgang yderligere en Styrmand og en matros oppe på dækket, det siger
sig selv, at vi ikke havde nogen form for nærkontakt med de Kongelige, for
mig var det nærmest som at opleve et skuespil fra første række,
Når de kongelige ankom til skibet i de flotte biler og stort skrud, gled de op
ad den røde løber, uden at værdige os et blik, men det er selvfølgelig en del
af det skuespil – dog, en enkelt må fremhæves. En dag, hvor jeg stod ved
landgangen kom vores daværende Kong Frederik med familie og idet han
passerer mig, drejede han hovedet lidt og ud af den ene mundvig kom der
et ”Dav, sømand”, men det er jo også bekendt, at der boede lidt af en
sømand i ham.
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Men ellers var det jo mest restaurations personalet, der havde en form for
nærkontakt med dem, især tjenerne, skulle hele tiden være på tæerne, en af
tjenerne har fortalt mig, at de ofte sent om aftenen måtte tilberede og
servere røde pølser til Dronning Sirikit, dem havde hun fået smag for.
Når vi var i søen, blev vi konstant escorteret af tre motortorpedobåde fra
søværnet, de fulgte os tæt, og når vi passerede andre skibe, gik to af dem
op på hver sin side af Jutlandia, jo, der blev passet på.

Motortorpedobåde eskorterer Jutlandia 1960
En anden pudsig ting, jeg husker, var en undren over at vi pludselig
drejede 180 grader, og motortorpedobådene fulgte pænt med, så de må
have været varskoet, igen fik jeg forklaringen af en tjener.
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Kong Bhumibol havde samlet sin familie, et par ministre og Kaptajn
Paulsen oppe på dækket, til fotografering og han var ikke tilfreds med
solens stilling, så skibet måtte vendes, så han kunne få sine billeder med
solen i rette vinkel.
En anden ting, som i vores del af verden, kan synes lidt barokt: Kong
Bhumibol havde jo et større følge med sig, blandt andet et par Thailandske
ministre, den ene af dem var en hel del højere end kongen, så når han kom i
nærheden af kongen eller gik forbi ham, sank han ned i knæene, han måtte
helst ikke være højere end kongen.
Men alt fik en ende, tre uger senere lå vi igen ved Langelinie, kongeflagene
var strøget, og Jutlandia var blevet ”sig selv” igen, og jeg afmønstrede, for
kort efter at mønstre i et andet ØK skib, Tankskibet Java.

Men inden Kong Bhumibol forlod skibet, foregik en slags ceremoni oppe
hos Kaptajn Paulsen, der af kongen fik tildelt en højere Thailandes orden,
de andre officerer fik også en, og efter kongens exit, kom Overstyrmanden
hen i messen agter, åbnede sine store hænder, idet han sagde, jeg skal hilse
fra Kong Bhumibol og sige tak for sejlturen, og så lod han en bunke
medaljer falde ned på bordet.
Bent Vifert Larsen.
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Jeg blev udlært maskinarbejder på Scandia Randers og aftjente min
værnepligt i flyvevåbenet.

Patagonia i Århus
Jeg havde en brændende lyst til at se den store verden og den gang var der
jo ikke billige turistrejser, så efter at jeg i min læretid havde snuset lidt til
dieselmotorer, skrev jeg et brev til ØK.
Jeg fortalte dem om mine store fortræffeligheder og fine karakterer og da
jeg ville poste brevet mødte jeg en tidligere svend fra Scandia.
Jeg fortalte om brevet som jeg netop havde sendt og til det svarede han ”Nå
så får du nok en uniform, der i ØK!” men piben fik en anden lyd.
14 dage efter fik jeg et brev fra ØK, at jeg skulle møde på kontoret i
frihavnen.
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Jeg blev antaget på prøve og skulle arbejde på Asmara. Det var der ikke
megen uniform over, jeg skulle rense skylleluftskanaler og renovere
pumper.
En uges tid senere ankom Patagonia, vist nok fra New Zealand, og der
skulle jeg møde.
Besætningen afmønstrede, men jeg blev indkvarteret på skibet. Jeg skulle
bistå et hold fra land med overhaling af hjælpemotorerne (B&W) skibet
skulle til Østen. Jeg blev forhyret som maskinassistent og vi afgik til Polen
og Finland.

Henning Mikkelsen på manøvredørken
Førstemester hed Hans Bjeldbo, han var en flink mand med ”en ræv bag
øret” men fair i sin måde.
En 2. assistent, Henning Mikkelsen havde den evne at 10 minutter efter at
han var mødt på arbejde, var han beskidt, så Bjeldbo døbte ham ”Swartze
Mikkel fra Århus”.
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Akseltunnel Patagonia
Bortset fra spøgefuldhederne var han rigtig flink og vi var på mange
udflugter på turen.
Jeg fornemmede ret hurtigt, at der var et vist hierarki i ØK. Jeg talte en del
med en matros som kunne spille guitar, men det fik jeg en bemærkning om
fra maskinchefen, ”man passer enhver sit”. Det var jeg lidt sur over men jeg
måtte jo acceptere vilkårene.
Forplejningen var god. Jeg husker kun kokken som Peter selleri og han
havde munden fuld af guldtænder. Bageren var tidlig på færde, og da jeg
havde 12 – 04 vagten, var jeg tit oppe hos ham og få kaffe og rundstykker.
Jeg var altid en tur ude på dækket inden jeg gik i brusebad og gik til køjs.
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Messedreng og undertegnede i Genova
Jeg savnede mit Jazzspilleri fra Randers, så i Genova købte jeg en lille
Xylophon og jeg spillede og spillede, men på vej over det Indiske Ocean
kom jeg op en morgen og ville spille, men kunne ikke finde Xylophonen.
Jeg skældte kammerdrengen Anders ud, men ”Swartze Mikkel” gik til
bekendelse: Den røg ud på ”den blå hylde” han gik gak gak af at høre på
det.
Jeg tænkte nå herregud manden er jo uden kultur, desuden var han jo gak.
Nå, men Mikkel og jeg var da fine venner og da vi var i Port Swettenham
tog vi en søndag toget helt til Kuala Lumpur. Det var en dejlig tur.
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Her er jeg på gaveindkøb

Gade i Penang
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Lods i Singapore
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Havnemotiv fra Saigon
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Hamburg

Lastrummet næsten tomt
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Turen rundt i Østen minder jo meget om hvad mange andre søfolk har
oplevet med dels alvor og dels udskejelser.
Vi kom til København i november og førstemester spurgte om jeg ville med
til Murmansk, men takkede pænt nej, da jeg ville til Randers og se til
”damen”.
På vej til toget besøgte jeg restaurant Scandia på rådhuspladsen hvor jeg
hørte Jørgen Gravngård, Jeg sad og tænkte på da vi mødte prinsesse
Margrethe i Suezkanalen, hun var om bord på Jutlandia.

Telegram fra Kronprinsesse Margrethe som tak for vores hilsen da vi i
Suez-kanalen passerede "Jutlandia" hvor hun var om bord
Mine tanker blev pludselig afbrudt af nyhederne på Politikkens lysavis
hvor der stod. Præsident Kennedy myrdet ved et attentat i Dallas.
Det var ret uhyggeligt og egentligt et mærkeligt punktum for den herlige
tur til Østen.
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Pasadena 65
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Jeg flyttede til Århus og gik på værktøjsmagerkursus.
Efter ca. 1 års tid får jeg atter lyst til at komme på langfart og skriver til ØK.
Kort tid efter nytår møder jeg op på kontoret ved Orientkajen hos Faber,
han kiggede over brillerne, nå, …har de savnet os ? De kan tage arbejde på
Kambodia og mønstre på Pasadena d. 11. januar kl. 10. Den sejler til
vestkysten d. 15. februar.
Vi ankommer Århus d. 16. februar, hvor jeg får besøg af familien, derefter
fortsætter vi til England og De Vestindiske Øer.

Ivan Hansen har fødselsdag, grundet det kølige vejr har vi iført ham en papirsæk
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Ved Cuba bliver vi kontrolleret af amerikanske fly
I nærheden af Cuba overflyves vi af amerikanske fly som ser efter
eventuelle raketter vedrørende Cubakrisen.
Turen fra Hull til Sct. Thomas gik fint, på vej fra Sct. Croix til
Panamakanalen var jeg på vagt og vi får melding om langsom sejlads.
Årsagen var at 4 kadetter var rømmet fra skoleskibet Danmark og den ene
var blevet forelsket i en pige på Sct. Thomas. Pasadena blev anmodet om at
holde udkig efter drengen.
Vi ankom Panamakanalen og får en fantastisk flot tur op ad vestkysten.
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Golden Gate

Den "alt for lave bro" som Pasadena påsejlede.

242

Snesejler 3
På vej til Stockton passerer vi en stor blågrå stålbro, der var malet med rød
primer ca. midtpå.
Grunden til reparationen skyldes at netop Pasadena havde påsejlet den et
års tid forinden.

I Vancouver trækker vi stempel.
I San Francisco var jeg en tur på Alcatraz, der netop var blevet nedlagt.
Turen hjem var stort set den samme dog var vi i Portland.
Jeg tjente lidt flere penge på Pasadena, da der var mere overtid på en
MAN-diselen.
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Sct. Croix med Pasadena i baggrunden
Sidenhen har jeg været landkrabbe, men jeg tænker af og til på ØK og selv
om jeg nogle gange var lidt sur på deres hierarki, ville jeg ikke undvære de
oplevelser for en pose guld.
Nils Weitemeyer.
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Chaw-Chaw i ØK`s Skibe 1957 til 1967.

Maden har altid betydet meget for Søens Folk.
I gamle dage var Skørbug en ret almindelig foreteelse til søs, de tider er for
længst forbi. Der er altid frisk frugt ombord. Kødet er udskåret og brødet er
frosset. I de gode ”gamle” dage i 50erne og 60erne var der kok, bager og
koksmath i alle skibe. Kødet var halve eller kvarte dyr på frost som kokken
selv skar ud, og bageren stod tidligt op så der altid var friskbagt brød.
Undtaget var nogle dage i Bangkok hvor bagerens behov skulle dækkes, så
varmede koksmathen boller til morgenmaden (kryddere).
På ”De Hvide Både” i ØK var der Chefkok, Pantrymand (kold kok)
ungkok, 2 koksmather, pantrydreng, 2 skyllere og 2 bagere.
At holde kostpengene var det store problem for Hovmesteren, så der var
næsten altid en lille konflikt mellem restaurationen og resten af
besætningen.
Hvordan med kosten på eks. Panama, ”De sorte Både” i 60erne ?
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Morgenmaden til besætningen: 2 spejlæg med bacon, ganske få valgte at få
blødkogte æg, dertil friskbagte rundstykker, med og uden birkes, der var
mange ældre søfolk men gebis og klæbemidlet dengang var ikke så smart,
hvis de fik birkes kørte hele overmunden på kuglelejer.
Bagerbagt rugbrød og franskbrød, marmelade og ost, dertil hjemmelavet
mælk. I 1959 fik alle ØK både en ”KO” så der kunne laves en virkelig god
mælk af usaltet smør, mælkepulver og et bindstof. Det var udmærket.
Før den tid var der egentlig kun frisk mælk 4-5 dage efter Europæisk havn.
Middagsmaden bestod af 2 retter mad, enten forret og hovedret, eller
hovedret og dessert. Det var ganske almindelige retter, hakkebøf,
frikadeller, gullash osv. Søndag var der altid steg på menuen. Fisk en gang
om ugen, men det var ikke rigtig succes. Frossen fisk er ikke sagen.
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Sydpå i Østen fik vi ”Lortesnappere” store lyserøde fisk med kraftigt
underbid, deraf navnet, og grove skæl, det var et helvede at gøre dem rene,
men de smagte dejligt når de blev stegt.
Det store nummer i frisk fisk var guldmakreller som vi fik i Caribien, og
hvis hovmesteren og skibshandleren kunne blive enige vankede der en
halv lobster pr. mand, så var der strålende smil på alles læber.
Aftensmaden, 7 slags pålæg + det løse var altid problematisk. Det er
pokkers svært at variere leverpostej, pålæg osv., men den varme ret der
altid fulgte med kunne opveje meget af utilfredsheden med det lidt
kedelige kolde mad.
Biksemad med spejlæg var altid et hit, det samme var Svensk pølseret, i
bunden lå BBBWB (Boston bakes beans with Bacon), væltet lokum
(Hachies) for ikke at tale om ”lort på tagsten” (brun lobescoves). Der var
store variations muligheder med den varme ret så aftensmaden var ikke så
ringe endda.
”De sorte Både” kunne have 12 passagerer der fik stort koldt bord hver
middag og resterne fra det blev fordelt i messerne, så der faldt af og til lidt
lækkert af til besætningen.
”De hvide Både” kunne have op til 80 passagerer så det kunne mærkes i
messerne når der var ”rester fra de riges bord”
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Morgenmaden på Falstria, Selandia og Jutlandia var et orgie af Engelsk
Breakfast: Havregryn, cornflakes og andre morgenmadsprodukter, frisk
brød og rundstykker.
Varme retter, kogt Haddock, stegte Kippers, stegt lever, stegte nyrer, stegte
pølser og æg i alle variationer, blødkogte, scrammelt æg, røræg, turnet æg
samt flere forskellige omeletter.
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Der var morgenmad fra kl. 0800 til 0930. Det var ungkokken og en af
koksmatherne der stod for racet, de havde travlt meget travlt.
Det store kolde bord om middagen var: Det Store Kolde Bord i ordets
betydning.
Der var simpelt alt hvad hjertet kan begære: Sild af alle slags, æg, tomat,
rejer, røget laks, kold fisk og hvad dertil hører.
12 store sølvfade med stege og kød, surt, sødt, garniture og 8 forskellige
salater.
12 mindre fade med varme retter, ostefade, frisk frugt, dertil flere slags
brød, samt smør. Efter maden kaffe og småkager.
Der var nok at se til i det kolde køkken.
Der var ”five a`clock tee om eftermiddagen.
Dineren om aftenen startede kl. 1900 og varede til kl. 2130.

4 retter hver dag: Suppe, mellemret, steg og dessert. Det kunne f.eks. være:
Consomme a la Reine, tarteletter m. rejer og asparges. Glaceret
Hamburgryg med grøntsager og is med frugter til dessert.
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Efter diner var der åbent i baren og der blev der serveret snitter. Det var
passagerer der virkelig rejste på første klasse, hvad maden angik.
De største begivenheder for resturationspersonalet på ”Latinerbådene” var
Capt.`s Diner.
Velkomst fest for passagerer ved start af rejsen som regel på vej over
Middelhavet efter afgang fra Genua. Afskeds fest lige før ankomst til
Singapore.
Det var et mægtigt gilde, 5 retter mad, issokler med lys og farver, det var
rigtig flot.
Vi havde store firkantede isblokke i fryseren, der blev udhukket: Skibets
navn, selve skibet, og 2 fyrtårne. Det passede med personale antal:
Stewardesser, bartender, barber, tjenere, ungtjenere og skriver.
Alt lys blev slukket i spisesalonen, der var batterier med farvede pærer
under issoklerne, det så imponerende ud. Det hele store show foregik
sammen med desserten som altid var ”Is an Surprice” (indbagt is i
marengs).
Hvordan var arbejdet for Kabyspersonalet?
Bageren startede ved 3 tiden om natten, der skulle jo være frisk
morgenbrød klar til vagten kl.0700.
Han bagte også wienerbrød, rugbrød (enhver bager i ØK med respekt for
sig selv havde egen surdej), alt i kager, og hvad dertil følger (creme osv.)
tarteletter og al dessert til passagerer og besætning.
Desuden stod han for ”ølrummet”, dvs. han udleverede øl og vand efter de
bonner besætningen havde købt hos hovmesteren.
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Arbejdstiden var fra kl.0300 til kl. ca. 1230. og igen fra kl. ca. 1700 til kl.
1930, med diverse pauser. Det var hver dag 7 dage om ugen, hvis man var
heldig på en rejse kunne der fikses et par fridage.
Rejserne på De hvide Både var de bedste for frihed, da de lå længe i
Bangkok minimum 14 dage uden passagerer, men med et par Parties, vi lå
jo i havn, og det at holde Party var et ØK speciale, og et knokkelarbejde, alt
var jo ekstra.
Kok og koksmath blev purret af bageren kl. 0530, hver dag 7 dage om ugen,
fridage var det så som så med, der skulle jo spises i messerne hver dag,
man turnede til kl.0600.
Der var faste ting som hver dag begyndte med: Koksmathen skrællede
kartofler, derefter skar han bacon i skiver fyldte en bradepande og var så
klar til morgenmaden.
Kokken startede dagen med at skære kød ud til dagens hovedret. Kødet var
dagen før taget ud af fryseren, ½ gris eller 2, en kvart okse eller kalv.
Efter morgenmaden blev dagens retter lavet klar til servering kl.1130.
Opvask, rengøring og man havde fri kl. ca. 1330.
Aftensmaden skulle være klar til kl.1800, så man gik i gang kl. 1630.
Kabyssen lukkede som regel ved 2030 tiden.
Det var lange arbejdsdage, men der var faglig frihed, så det var ikke så
slemt som det kan lyde. Hovmester, bager og kok mødtes én gang om ugen
for at tilrettelægge ugens menuer og indkøb.
Dette var lidt erindring om dagligdagen som ”jamsekoger” i ØK` både for
meget længe siden.
Jeg var med min sidste ”Hvide Båd” i 1963 Jutlandia rejsen før
Prinsserejsen, så os der har været Chefkok på disse skibe er efterhånden
oppe i alderen og vi er vel ikke så mange tilbage, der var jo kun én af os på
hver båd.
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Med kronborg om styrbord igen.
Jeg har kaldt overskriften Chaw-Chaw, det er en særlig risret som var helt
speciel for ØK, alle besætninger jeg sejlede sammen med var vilde med
den. Her er opskriften:
Svinekød i fingertykke strimler
Porrer, selleri, gulerødder i skiver
Æbler, bananer, ananas, mango og anden frugt i grove terninger
Finhakket løg og masser af hvidløg
Svinefedt, karry, paprika, salt og peber
Svinefedtet varmes godt, tilsættes løg, hvidløg karry og paprika, brændes
af og kødet tilsættes røres godt rundt så kødet får smag.
Derefter tilsættes de grove grøntsager.
Simrer til kødet er næsten mørt, derefter tilsættes frugten
Opkoges, og smages til med salt og peber.
Dertil serveres dampede ris, eller kogte.
Mængden af karry og paprika bestemmer hvor stærkt det skal være.
Madras karry er bedst til svinekød.
VELBEKOMME.
Sven Erik Jensen
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Jeg var dengang 15 år lille af bygning, derfor navnet stump om bord, jeg
var mønstret som messe og kammerdreng, og det var i officersmessen,
dengang i tresserne var der disciplin om bord på det gode gamle skib
Jutlandia, det var en rejse på 4½ måned med første havn i Polen, og der kan
jeg nikke genkendende til de ting der i forvejen er skrevet om Polen. Den
næste var Hamborg hvor jeg for anden gang stiftede bekendtskab med
nattelivets glæder, men dem kom der mange af i løbet af den tur.
Vores 1. styrmand som var fra Færøerne havde tilnavnet Hjalmar Jetpik,
han var temmelig frygtet af besætningen for sin hidsighed.
Nu var det sådan at jeg også havde den opgave at gøre rent på
styrmandskamrene, det gik også meget godt i Europa da Hjalmar havde sin
kone med, hun klarede rengøringen på hans kammer, men det forandrede
sig efter Genua hvor hun rejste hjem igen, Vi manglede bare 1 havn i
Frankrig så var det Suezkanalen og videre mod østen.
Da jeg var ung og uerfaren brugte jeg rub og stup jeg havde på bogen
gennem kanalen, nu var jeg på særdeles god fod med matroserne og i det
hele taget med hele dæksbesætningen, de sagde at jeg skulle spare mine
penge til vi kom til Bangkok men klog som jeg troede jeg var, brugte jeg
mine penge undervejs alligevel, hvad jeg senere fortrød
Langt om længe kom vi til Bangkok og skibet blev fyldt op med piger, som
med det samme delte sig ud mellem officerer og resten af besætningen, Da
vi nåede fyraften var der bare de vagter der skulle være til maskine og dæk
om bord, jeg stod ved rælingen og drak kaffe og så alle de andre med højt
humør gå i land og jeg havde hørt om de barer og sumpen utallige gange,
men jeg "klovn" havde ikke hørt efter de andre, det fortrød jeg på det
tidspunkt.
Men tingene forandrer sig jo en gang imellem, medens jeg stod der og
forbandede mig selv var der en spinkel stemme der råbte Ole! Jeg kikkede
mig omkring, så kom jeg til at se døren ud til dækket, der stod en
maskinassistent med 2 piger, jeg gik der over men var lidt genert, man tror
det er løgn men vi talte sammen i ca. 5 minutter, da en af pigerne sagde et
ord "sumpatit" hverken "Hindsgavl" som var maskinassistentens navn eller
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jeg forstod hvad hun mente, vi spurgte hende hvad hun mente og igen
samme ord, med et slog det mig "sympati". Det var noget vi begge forstod,
så efter et minut var vi nede på mit kammer og jeg var klar på under et
minut til den leg, men hun havde andre planer, der var lige en tur under
bruseren først, hvor jeg blev skrubbet over det hele derefter tørret, og så
iført en sharon.
Næste dag skulle vi mødes på Mosquitobar, hun ville betale, det var lidt
dumt af hende, der var så mange piger at jeg til sidst blev kaldt butterfly,
selv om hun havde givet mig en ring i sterlingsølv. Vi skulle ligge der i to
uger derefter skulle vi videre til Saigon og så tilbage til Bangkok i nok 1
uges tid.
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Da dagen oprandt til afsejling var der to der manglede nemlig
undertegnede og en der hed Henning, vi lå sammen med vores piger og så
"four bambus and no fut fut" sejle ned ad floden, vi kunne se masterne
derfra hvor vi lå. Der gik fire dage så var pigerne trætte af os, på femte
dagen kørte de os ind til rederiet i Bangkok der fik vi en flybillet til
Singapore og den frygtede Hjalmar.
Jeg havde været i karambolage med ham en gang, fordi han i sin brandert
ikke havde hørt at jeg bankede på inden jeg kom ind på hans kammer, der
lå han nøgen med en eller anden dulle, nå men resultatet blev at han for op,
jeg var i mellemtiden gået igen, med en undskyldning og nået helt hen til
lighteren til dækket nedenunder, han råbte op og jeg standsede, da han
nåede mig fik jeg sådan en flad øretæve, at jeg trillede ned af lighteren og
der gik nok tre uger inden at jeg kunne høre igen på det øre.
Nå men vi kom om bord igen og fik en ordentlig skideballe, på vejen hjem
måtte vi betale flybilletten ud af vores hyre, Henning frygtede også
Hjalmar da han selvforskyldt fik en kindhest på vejen ud.
Vi var i Singapore og der var vi nogle stykker der gik i land, da vi skulle
tilbage til eftermiddags kaffen som han og jeg skulle servere var han ikke
med, lige pludselig var der nogen der råbte ude på dækket, at de kunne se
Henning komme svømmende ud mod os,
Vi heppede selvfølgelig på ham. Hele besætningen var oppe for at se det,
og da han endelig kom noget forpustet om bord fik han også en på siden af
hovedet med besked om hvor dumt det var at svømme i det vand på grund
af giftslanger og andet kryb, Hennings svar var blåt, det viste jeg ikke, men
nu er jeg om bord.
Resten af rejsen gik uden problemer det eneste jeg kunne gøre for at tjene
lidt ekstra var at vaske tøj for matroserne så jeg havde til tobak og så jeg
kunne sende et par kartoner cigaretter hjem til min mor fra Århus havn.
I Frihavnen stod min mor på kajen for at ønske mig velkommen hjem og
råbte "dejlig pakke hun havde modtaget" (cigaretterne) og dette skulle være
tys tys.Niels Ole Ljungberg.

Meonia
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Hyggestund på Meonia

En tur i "baljen"
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Handel om bord på Meonia i Suez

Meonia laster træ i Bangkok
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Efter Meonia kom jeg til at sejle på "staterne" med Panama. Senere var jeg
på Basra i 3 år.

Jeg var blandt andet med på den tur hvor vi lastede gift i Antwerpen som
skulle losses i Bangkok.
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Giften var emballeret i jutesække og det skulle senere vise sig at blive
katastrofalt.
Lossearbejderne i Bangkok brugte nemlig "hooks" (kroge) til at håndtere
sækkene, med det resultat at sækkene blev perforeret så giften dryssede
ned i arbejdernes vanddunke.
32 mand døde og vi blev black-listet overalt, dog fik vi proviant og udstyr
til at droppe det i rum sø.
Herefter fik vi en straffe-tur til New Zealand.

Bager. Jørgen Skougaard Knudsen med skibshunde på Basra 61. Japan
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Bådøvelse på Meonia

Meonia mod nye horisonter
Jørgen Skougaard Knudsen.
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ØK postkort

Patagonia. 61.
Min ”karriere” i ÖK tog sin start Den 17/3 Det herrens år 1961,
udmönstring Nakskov.
Rejsen gik til Indonesien, skipper var C. Dalberg en hyggelig äldre en af
slaksen, så vidt jeg kan minnes. Fra den rejse kan jeg ikke erindre mig så
meget ud over det vanlige, en ting husker jeg dog ganske klart.
Vi lå i Jakarta, akter om os lå Peter Märsk, der kommer de famöse to öl om
dagen på tapeten. Vi havde fri tilgang til den vare, og det flöd i ganske
rigelige mängder, og det ryktedes ovre i kaffekanden, så vi var väldigt
populäre der, og besögene blev tättere og tättere.
En eftermiddag sad vi (som sedvanligt) på poopen og nöd nogle af
Carlsbergs liflige produkter, da vår förste stmd. dukkede op, der vi sad og
åbnede öller med vad som var for hånden, han mente at det måske var lidt
for farligt, så han kappede en bid af loglinen, tog sin åbnere ud af sit
nögleknippe knyttede den op i en solseglsribbe.
Senere kom en motormand bland gästerne på den ide at han skulle lave
akrobatiske övelser i tampen, men da han nok var ret svedig i händerne
gled han med hovedet först ned i däkket og var så uheldig at ramme en
ölkapsel, som lå med kanten opad, så den blev siddende, og det begynte at
blöde, försten tog ham med op på ”hospitalet” der fik han et stoooort
plaster på. Senere på dagen da han vente hjem stod Chifen og tog imod,
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han undrede, Va f... er der sket med dem. Torkild svarede sanfärdigt. Joo
se, je falt ned fra en ölåbnere og slog hovedet i en ölkapsel. Han fik fri
resten af dagen. Så nogen rätfärdighed finnes der trods alt.
Ellers var den rejse uden de store begivenheder. Om vi bortser fra når vi i
Odessa skulle losse rågummi. Da vi også havde kobra i lasten var der også
en masse kobrabiller, og det var åbenbart noget helt nyt for de gode
sovjetter. De var när at vi havde havnet i karantäne, de kom dagligt og
hentede et syltetöjsglas fyldt med disse små kryb, jeg tror det tog dem en
uges tid at finne ud af at de var ganske harmlöse, bare man ikke får dem
med sig i säng, da bider de, de små sataner.
Var forresten ved tandläge i Odessa, tandlägen en rigtig "babuska", i en vist
nok hvid kittel og en kokkehue, model större. Instrunmeterne var et
kapittel for sig, ikke mindst borapperatet, det trampede hun selv medens
en kolega holdt mig i et stadigt grep bagved stolen. Stålkuglen hun slog i
(hun slog den håndgribligt i). Den sad der i et års tid og tog nabotanden
med da den gik los.

Poona Indien 61. - 62.
Udmönstring Nakskov, En ganske trist rejse, Indien er ikke särligt
opmuntrende, bare fattigdom og elendighed. Men en og anden lystig
episode var der dog.
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Fex. I hamburg skulle hvalpene (drengene) i land og se på det
pulveriserende natteliv, og det fik de nok også opleve, men det gik nok
ikke som ventet. De var blevet indhalet på et af de små, efter deres mening
hyggelige steder, blev bevärtet med champagne og damer og hele svineriet,
senere, meeeget senere kom så regningens stund, den kan jo ha sine kvaler,
og ganske rigtigt, de havde langt fra likvide midler at däkke kalaset. Efter
megen snak, mest tysk som de ikke fattede noget af, så de blev, af en
krasserkarl, fulgt om bord meget tidligt om morgenen. Skipperen, A
Buntzen, blev purret ud og denne her representant for Etablissamentet
fremdrog en större regning, Buntzen har nok väret med för, han drog
alfonsen med sig ind i privaten og läste ham texten. Han var godt körende
udi det tyske. Du har udskänket diverse alkoholhåldige drikkevarer til
mindreårige, og i almenhed forledt dem i dårligdom,den fik hele armen.
Om han havde noget at invände, så må vi jo ta en snak med dem der ude,
sagde han og pegede på den grönne Polizei Boot. Vår ven, fandt det bedst
at forhale.
Der blev også et efterspil for natklubgästerne. Op til den gamle, og han
undrede om de havde tänkt sig at han skulle betale for deres eskapader, de
havde jo ingen penge på bogen efter tre fire dage, så han så sig nödsaget at
skrive til deres foräldre for at däkke sine udläg, en skideballe og färdigt
med det.
Det var nogle slukörede gutter som kom ned efter deres förste möde med
KAPTEJNEN. Og man kan tänke sig at det var med en vis uro de modtog
de förste breve hjemmefra. At skipper ikke havde lagt en pfennig ud
svävede de i uvished om, og ikke heller om eventuel korespondanse
mellem deres foräldre og Buntzen.
Däks fortalde at de var budt på ”Kampanje. Så han hed "Kampanje
Drengen" en lang tid efter. Det var hans förste rejse han kom fra det, som vi
kaller mörke Jylland, så dialekten var lidt svär for nogle og det fik han höre
en del for. Undskyld jeg har ikke ordbogen med var en komentar han fik
höre ret ofte.
Han lanserede en helt ny ret. En aften spurgte nogen, hvad er det varme
Däks? Og svaret var Böf i bolle, Det var hamburgere på hans hjemegn.
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Efter de sedvanlige nordeuropeiske havne videre til Midelhavet, Marseile,
ingenting at berätte om i Marseile, men kort efter afgang, alt var söklart og
vi stod nogle stykker udenfor messen, da begyndte det at röre sig i det ene
hjörne på firelugen, vi gloede först på hinanden og igen på lugen, jo den
var god nok , ingen havde väret i byen i Marseile, der var noget under, så
ud med kiler og op med presänningen og en lugeplanke, der sad der en
mörk gut som sagde en hel masse som ingen af os begreb en dyt af, men
det var jo heller ikke vårt problem. Han var fra Algir, Fransoserne vilde
blive af med ham, og tipsede ham at ta ”hyre”, det var jo en enkelt måde og
löse den illegale imigration på. I Egypten ville de ikke ha ham, så ham fik vi
träkkes med hele rejsen, og han kunne stille til problem ret ofte, og man
kan nok tänke sig at fire drenge kunne sätte hans temprament på
kogepunktet.
Näste Genova. Der skulle vi bla. have tre passagerere om bord, et
midelalders äktepar og en ung ”dame” som skulle ud og giftes med en
dansk ingenör.

Morelia i Rødehavet
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Videre Port Said, kanalen, Aden, og Bombay
Ikke noget at skrive hjem om. Måske de luft konditionerede biografer, ellers
bare tiggere og eländighed. Alle har vel hört,” no mamma no pappa”,
nogen har lärt dem at späde på med, ”no caddilac”.
Näste Madras. samme elende, dog var der ikke langt til en fin fin
badestrane, der traf vi nogle danske piger som arbejdede for UNHCR. Det
var rart at träffe nogen som talede samme språg.
En lille sjov episode fra ankomsten til Madras, Vi skulle akterfortöje, og det
var åbenbart af vital betydelse at ankrerne blev drobbede exakt på ret sted
og förste stmd virkede lidt nervös, ingenting må jo gå galt, karrieren kunne
jo få en ridse, nu hörer der til at det åbenbart ikke var nok med ankrer vi
skulle ydermere ha et par trosser i en boje, så der lå et par joller under
boven, som skulle göre dem fast, altså kulierne i disse. Med et lyder ordren
”lad gå stb anker”. Krogen rög i med et plask som ventet, jeg stod og så ud
over siden, vänder mig om, råber. Hvor faen blev bådmändene af. Försten
var när at trille ud over lönningen, der lå de stadigväk de to joller, og helt
hvid i ansiktet siger han, medens han håller sig for hjertet. Det må du sku
ikke göre igen, (han sagde faktisk du), siden grinede vi godt. Jeg husker
ikke hvad han hed, men en hyggelig fätter det var han.
Calcutta näste
Fortöjning i ankerkäder, et hälsikes job, som de siger her i svedala.
I byen Besögte vi den internationale Mariners Club, der var en fin
swimmind pool, så efter 3 uger i Calcutta kunne man nästen dyrke åkander
i en vis kropsdel, men det var godt for konditionen, i starten kunne man
svömme omkring en halv längde under vandet ca 30 meter, efter tre uger
kunne jeg for min del klare to längder og begynde på den tredje.
Videre Ö. Pakistan. Chalna, Chitagon.
Ingen höjdere heller, trist og eländigt. En af messedrengene fatte det hele i
få ord,”om helvede ligger på jorden så kan det ikke väre langt herfra.
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Burma. Rangoon, Mulmain.
Et antal udflukter til forskellige templer, det störste blev en skuffelse, det
gyldne torn som lyste i solen viste sig värd bast eller sivmåtter, når man
kom ind så det ud som en stjärnehimmel. Tilbage sammevej som vi kom,
uden de helt store oplevelser värd at nävne.
Af navne jeg husker, ikke mange. Som nävnt A.Buntzen. Han tog flaget ned
for ca 2 år siden, bådsen Erik Brinkman Svbg. Arne overtog
bådsmandstjansen, Erik sygeafmönstrede i Calcutta. Arne var jeg sammen
med i Stena Line en gang i halvfjerdserne. matr. Holger Kranföreren, Vagn
matr. Västjylland, matr. Lubeck O. Mikkelsen Esbjerg. Ungm. Jack Gordon
Hansen Fåborg. Jack og jeg har holdt forbindelse i mange år. Han er gudfar
til min sön. Han döde for ca 10 år siden.Vaskedessen Lissie, Numere gift i
LA. Gnisten kaltes Lille Lord.
En Östenrejse m/s Poona
Efter et mellemspil i et andet rederiet Orients, Tasmania 23 mdr, den bedste
hyre jeg har haft. Tilbage i "Kompagniet". Det blev Poona atter engang, en
rejse på östen.
Skipperen var H. P. Berg, også kändt som Tante Berg.
Afrejse Frihavnen d. 30/1 1965. som de fleste nok ved er det ret stressigt i
de Nordeuropeiske havne og der er ikke så meget at fortälle om og ikke
heller rejsen videre gennem Midelhavet til Port Said, der vi modtogs af den
sedvanlige flok fra det gamle testamente, med Gamle Abraham, Moses og
Isak i spidsen, samt alt deres habengut som vi jo kan alt om. ”Fine grejer
ingen kan se det er pap”. Den har vi nok alle hört.
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Handelssager i Suezkanalen

Vigekanal Suez
Videre over Det Indiske Ocean mod Penang.
Normalt gik jeg dagmand, dvs. at man arbejdede dagtid og gik ikke sövakt,
men af en eller anden grund blev jeg kaldt op og skulle til rors ved
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ankomsten til Penang, muligvis var det på grund af Tantes forsigtighed, at
han ikke ville have ungmanden til rors. Der stod jeg i mine egne
funderinger. Pludseligt kommer der en gestalt ud fra kortrummet, klädt i et
par vide bukser, i noget som så ud som nervöst velour, sko med store
spänder, og halvhöje häle, Skäget gik i en tynd bue fra öre til öre ned over
hagen, Det forsvandt kort för hjemkomsten, på hovedet en basker model
större, drog frem en enöget piratkikkert, da brast det for mig, og jeg
grinede höjt. Tante kviterede med et surt blik over brillerne.

Frisørsalon i Singapore
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Ikke meget at berätte fra Penang. Singapore näste, der var jo
swimmingpoolen på Connel House om dagen og Boogie Street om natten,
en del af natten. Det var vel träning inden vi var hjemme i Bangkok. Og
endeligt var vi så der.

Frk. Piak, matros Kaj Pagh og motormand Knud i mellemfolkeligt samvirke

Ved poolen i Mariners Club, matroser Verner, Kaj og Jack
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Det meste känner vi jo allerede til, og vi afveg da heller ikke fra det
sedvanlige mönster. Myggen, Mariners Club.
En og anden udflukt blev der tid til. Vi, Knud motorm, Kaj Pagh (Skinny
Kaj) matr, og så mig sa' hunden, jeg var när at glemme, min lille solstråle
Piak, Det var faktiskt henne som arangerede leje af Sampanen. Det var
spändende at opleve livet i de små klonger.

Flodtur
Näste, Hong Kong.
Fortöjning i en boje med ankerkäde, et slid da der skulle hives 15 favne
käde frem för det var muligt at skille den ad. Men da der hurtigt kan
komme Taifunvarsel så er det viktigt at komme ud af röret i en fart, da er
det bare at slå sprinten ud, og så af sted
Det sedvanlige mylder , jonker med gods til og fra skibet, og ikke at
forglemme det komersielle indslag, vaskepiger og koner, skräddere,
tandläger, handelsmänd og söndagsskolen ikke at forglemme.
Japan.
Jeg havde lovet at tage så mange havnevakter som det nu var muligt,
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betinget at jeg var helt arbejdsbefriet når vi kom tilbage til Bangkok. Det
japanske natteliv har mistet sin tilträkningskraft på mig det er blevet lidt
for kommercielt, efter min mening, men en bustur til Kyoto blev det da til,
den var vellykket, og meget interessant.

Udflugt til Kyoto
Vändepunktet Otaru.
Da det er ret så langt mod nord var det ret så koldt, men det hindrede jo
ikke vikingerne fra at opsöge de små lune barer og vad dertil hörer, men da
vi lå fortöjet i päle var det jo nödvendigt med Shorebåd, det var et problem,
om aftenen, men ingen om morgenen. Da Tante Berg ikke ville medvirke til
at. ”Fremme usädeligheden i Japan”. Men det löstes elegant ved at
arbejdstiden änderdes fra 06 til 07. Så kunne folk sejle med
havnearbejderne ud, Og Tante kunne sove roligt.
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Sækkevæddeløb

Æggeløb
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Så går det hjemad. I Hongkong skulle jeg handle en del, bla Kamferkiste,
spisestäl.

Søndag i søen
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Ellers forlöb hjemturen uden de helt store begivenheder om vi lige ser bort
fra Rotterdam, jeg må inskyde at på nordeuropa går man tre mand på vakt,
jeg var tredjemand på 12-4 vakten, og havde tidlig udskajning og var ledig
om eftermiddagen.
Jeg havde tänkt at gå i byen og köbe nogle cigarer til farmand, en af
gutterne undrede om jeg kunne köbe noget chokolade til ham, det var da
inget problem.
Efter at have inhandlet nävnte varer, var jeg på vej om bord, på vejen
mödte jeg nogle skibskamerater, de havde vist nok väret på dramhus, de
var temmeligt höjröstede, de ville ind et sted og köbe grilkyllinger, om jeg
ville med, da jeg ikke fölte for fast föde gik jeg og en motormand Ole Jensen
ind på Skandinavia og tog os en öl, jeg tog for givet at vi ikke kunne undgå
at se og ikke mindst höre når de andre gutter kom forbi.
Så vi nåede yderligere en öl, da pludseligt Ole udbryder. Nu sejler den
sku!! Jeg troede at han tog gas på mig, men hans ansikte sagde at der nok
var noget om snakken, og da jeg vänder mig fik jeg syn for sagen, han
havde ret. Vi kan nå det om vi skynder os, og tar med bådmändene ud.
”Nä fan” os skal de ikke have at grine af. Vi tar det helt roligt og tar en taxi
ud til Hok Van Holland. Der skal der byttes lods. Det var han med på, så
det gjorde vi.
Gänget som var på grilbar, havde taget en taxi, derfor havde vi verken set
eller hört dem komme forbi. Man kan da heller ikke stole på folk.
Vel ombord skulle jeg på vakt, og tänkte som så, at jeg lige så godt kunne få
det forventede ”möjfald” overstået, når jeg gik mod broen, var der nogen
som ville stoppe mig, da de formodede at jeg nok ikke var helt apelsinfri,
men jeg vadede op, der stod Berg og undrede medens han skulede over
brillerne. ”Hvad er det med dem Schmidt”? Et godt spörgsmål, så hvad
svarer men på det. ”Ja det var vist en smutter”! Det var det bedste jeg
kunne komme med. Men da de har opfört dem exemplariskt under hele
rejsen, så ser vi gennem fingrene med det, var hans komentar. Det kunne
jeg jo ikke have noget at indvände imod.
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Senere på aftenen blev Ole kaldt op til den gamle. Der fik han besked om at
ikke ”lede stabilt folk til dumheder”, det lo vi meget af, da det helt og hollet
var mig som havde ”ledt” ham!

Hajfangst New Plymouth

277

Snesejler 3

Vue far poopen

Kokken John, båds Verner Svendsen (Læsø) matros Verner.
Verner Schmidt.
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Snesejler Per Alfred Hansen mønstrede ud som ungtjener på ØKs Selandia
15. januar 1951 i den værste storm der på det tidspunkt havde ramt Europa,
det var samme tid som uheldet med Flying Enterprise.
Selandia, Morelia, 1952-1953 og Jutlandia, Mongolia 1955-1956.
Ja jeg har haft en fantastisk tid og utrolige oplevelser på mine mange rejser
med kompagniets forskellige skibe.
Jeg havde en kinesisk penneven fra min skoletid som jeg havde fået fra
Svend Spejder gennem Familiejournalen.
På min første rejse med Selandia besøgte jeg ham i Georgetown Penang det
var en stor oplevelse, jeg blev præsenteret for hans familie som kun kunne
tale kinesisk.
Vi besøgte også hans skole Chung Ling. Jeg var deres gæst og måtte ikke
betale for noget nogen steder, faderen havde en mineralvandsfabrik og når
vi kørte med cykelrickshaw havde han en vældig diskussion med
chaufføren om hvad han skulle betale, det blev nogle få cent hvor vi andre
betalte dollars.
Jeg skal senere sende dig mere om min tid på de forskellige rejser.
Her bringer jeg et udpluk fra den maritime del af hans liv, suppleret med
billeder fra hans fotoalbum.
Jeg var bare en almindelig Københavnerdreng fra Nørrebro årgang 33.
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Efter en hård og besværlig skolegang og efterfølgende omtumlet tilværelse,
kom jeg i lære hos Glasis restauranten i Østerbrogade 1948 og efter en tid
som tjener hos Wiwex og i Prater, gik jeg til forhyringskontoret i Lille
Strandgade hvor ØK gav mig hyre som ungtjener på Selandia. Det blev en
rejse til Bangkok og retur.
Selandia 1952.
En af tjenerne blev i Singapore opereret for blindtarmsbetændelse så jeg
blev rykket op som tjener på hjemrejsen.
På denne min første rejse kom jeg til Penang hvor jeg havde en kinesisk
penneven som jeg havde skrevet sammen med da jeg gik i skole, ham
besøgte jeg og blev præsenteret for hans familie.

Per og John, foran Chung Ling High School.
Hans søster blev kønnere og kønnere for hver gang jeg så hende på de
andre rejser som jeg senere gjorde, og hver gang jeg kom til Penang besøgte
jeg familien.
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Det var en stor oplevelse at komme ud og se verden, og så tjente jeg jo
penge samtidig med, det var jo en brydningens tid på mange måder især
når man ser til bage. Den forandring der skete over alt, efterkrigens Europa,
hvordan der var i de forskellige lande.
Min første rejse med Selandia til Bangkok og tilbage til København varede
fra 15. januar 1952 til 26. maj, 4 måneder og 12 dage.
Vi sejlede fra Københavns Frihavn om eftermiddagen kl.16.00 det var stille
og roligt da vi gik til køjs men om morgenen da jeg skulle begynde, væltede
skibet fra side til side så jeg faktisk gik på skotterne (væggene) vi var
kommet ud i Skagerrak og på vej over Nordsøen.
Da jeg kom op i Pantryet hvor jeg skulle tilberede bakker med morgenmad
til broen mødte jeg en af de ældre kahytsjomfruer jeg spurgte hende om
ikke hun troede at jeg blev søsyg, hun svarede hvis du ikke er søsyg nu
bliver du ikke søsyg men du kan da få en pille af mig så det fik jeg, jeg
slugte den og blev søsyg, da jeg havde fået den op igen fik jeg fart på for at
få bragt de forskellige bakker med morgenmad.
Først på broen, så til Hovmesteren, så til Kaptajnen, 1.Styrmanden og
Maskinchefen. Derefter skulle der gøres bakstørn, messing skulle pudses,
vinduer skulle pudses, dørken skulle vaskes, der skulle ryddes af efter
serveringen, der skulle dækkes borde i Spisesalen. Vi havde alle en turnus
der skulle passes.
Vi sejlede fra København til Middlesbrough i England men efter at vi
havde fået Lods ombord gik vi på et Klippeskær og måtte sejle ud for at
ligge underdrejet i 3 døgn før vi igen kunne gå ind da Orkanen på det
tidspunkt havde lagt sig så meget
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I Middlesbrough lå vi i 3 døgn for at laste stykgods og vi kunne når vi
havde fri, gå i land og se på byen, det var første gang for mig, min radio var
gået i stykker så jeg fik den lavet.
Der var vareknaphed i England på det tidspunkt, de havde også
rationering, jeg fik det klaret for ½ pund smør, lørdag aften blev hele
besætningen inviteret til bal på rådhuset og der var piger til alle at danse
med, men da det sluttede og vi skulle tilbage til skibet havde der stillet sig
mange unge engelske mænd op, så vi skulle have nogle tæsk, men det blev
afværget.
Vi sejlede derefter til Hamburg direkte på Howalt werftet i dok for
reparation, jeg havde taget 5 D mark op på bogen, så jeg havde penge på
lommen. Om aftenen var jeg en tur i land og så Reberbane for første gang
jeg skulle jo opleve noget. Jeg var henne og kigge i de lukkede gader
Herbert Strasse men med 5 mark på lommen kommer man ikke langt. Men
en pakke cigaretter kunne man komme meget langt.
Der var stor nød og elendighed i Hamburg på det tidspunkt, efter
reparationen sejlede vi til pakhus kaj 28 hvor ØK havde fast kaj plads. Det
var skik og brug at når der ligger et af kompagniet skibe i havn bliver der
inviteret gæster fra rederikontoret, og så blev der disket op med det store
kolde bord.
Det skete også her i Hamburg og der var en der havde fået for meget af det
hele så han ofrede så jeg måtte gøre rent efter ham, men så fik jeg også 20 D
mark.
Der efter gik rejsen til Rotterdam, Antwerpen, Genova, det var nu jeg lærte
at man skulle have cigaretter som man kunne sælge til tolderne, så vi havde
råd til at handle og gå i byen.
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Port Said var også spændende da vi lå og bunkrede og ventede på lods
kom der handelsmænd om bord med deres boder som de slog op i
svalegangen og på dækket.
De solgte kamelpuder, sadler, bælter og fotoalbum m. m. gennem
Suezkanalen midtvej i kanalen skulle konvojen lægge bi og vente på den
modsatte konvoj der kom fra Suez.
Skifte lods skete midtvejs i Ismailie-søerne videre til Suez og gennem det
røde hav til Aden.
Så til Columbo på Ceylon, der fra til Madras i Indien derfra til Georgs
Town Penang derefter Singapore hvor vi lå i en uge for at losse.
Jeg benyttede lejligheden til at gå i land for at se mig om, der var 3
forskellige forlystelses Parker. Happy Wold, Great Wold, og New Wold,
om aftenen gik vi i Bugis Street det var en stor bombetomt midt i byen hvor
der var udendørs servering ved små komfurer hvor kinesiske kokke stod
og lavede mad.
Små piger gik rundt imellem bordene og mod en betaling af en strait-dollar
sang de forskellige slagere som på det tidspunkt var eks. China Night eller
Tarang Bo Land China Rose.
Der var også mange lommetyve så det skulle man tage sig i agt for. Vi sad
faktisk på Ølkasser og den slags men skægt var det. De fine englændere
kom i store rober og med deres Rolles Roys. Der var også Bordeller til at
forlyste sig i med russiske, kinesiske og indiske piger.
Så gik det videre til Bangkok i Thailand først ligger man på reden uden for
barren Khosi Chang i 14. dage. Fra den første dag hvor vi smider ankeret,
vrimler det med små Thaipiger de kommer kravlende op af tovlejderen
som er blevet smidt ud fra agterskibet.
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De byder sig til og så har du faktisk en kone i den tid du er der. De vasker
dit tøj og bringer det i orden, handler ind for dig hvilket de gør meget
bedre og billigere end hvis du selv gik ud for at handle, du gir dem faktisk
din tegnebog og de stjæler ikke fra dig, nej tvært om, de bliver på skibet og
sørger for dig i et og alt.
I Khosi Chang er der en Marine klub hvor der er musik og dans, et par
smalle stræder hvor der er nogle butikker, der er også nogle øer hvor vi tog
over for at bade, det var en spændende tid.
Efter 14 dage sejlede vi op til Bangkok for at losse og laste for derefter igen
til Khosi Chang for at laste færdig.
I Bangkok var jeg også i deres Zoo og deres store flotte Pagoder. Mens vi lå
i Bangkok fik vi 6 levende elefanter som vi skulle have med til Europa, de
skulle til Hagenbeck Zoo i Hamburg.
Vi havde dem med som dækslast, de gik ude ved 4 lugen og 5 lugen, Vi
havde fået foder med til elefanterne, bananpalmeblade, søde kartofler og
sukkerrør.
Vi fik også passagerer med hjem, vi havde plads til 105 passagerer.
Så går turen tilbage af den samme rute Singapore, Penang, Madras. Det
viste sig at elefanterne var blevet kræsne, de spiste palmeblade og
sukkerrør og det frugt som passagererne stod og fodrede dem med efter
lunchen, så de søde kartofler spiste de ikke.
I Madras var der hungersnød så kaptajnen spurgte myndighederne, om de
måtte losse de søde kartofler til kulierne men han fik et nej, vi sejlede og
efter at have sat lodsen af slog han bak på skibets motorer, og gav søfolkene
besked på at smide kartoflerne som var i sække over bord
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De indiske kulier kom padlende på deres træstammer og bjærgede
kartoflerne, det var et syn for guder.
Så til Columbo på Ceylon der har verdens flotteste Zoo og Botanisk have
derfra til Aden videre gennem Rødehavet til Suezkanalen, skifte lods i
Ismailiasøerne hvor der var store engelske Garnisoner og Hospitaler med
engelske soldater.

Shoreboat Colombo Hovmesteren og 3. styrmand Morelia 1952.
Det var sjov at lægge mærke til den forandring der skete hver gang jeg
siden sejlede igennem kanalen, men nu videre til Port Said der fra til Beirut
hvor vi lå på Strømmen herfra videre mod Italien gennem Messinastrædet
op forbi Stromboli efter Stromboli den sidste dag inden anløb af Genova
holdes der Skippermiddag.
Det er en særlig festlig menu og aften hvor alle er i festligt skrud, efter
kaffen gik nogle i baren, men vi havde direktionen fra Bangkok med, og de
ville hellere ned og feste hos tjenerne.
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Så gik de ud på 4 lugen for at hente den mindste af elefanterne, for de
havde fundet på at den skulle op i baren. De havde sikret sig nogle
sukkerrør som de ved at lokke den lille elefant med fik ind i gangen, den
var kun så høj og bred at elefanten lige kunne passere uden at ramme de
elektriske installationer, der gik en foran og slukkede lamperne for ikke at
gøre elefanten urolig.
ØK direktørens kone havde lige været inde i sit lukaf for at se til sine børn,
hun kunne ikke forstå et der var mørkt på gangen så hun famlede efter lys
kontakten, men i stedet for at få fat i lys kontakten fik hun fat i elefantens
snabel så hun skreg og det var lige før vi havde fået elefanten helt op i
hallen til baren, men så bakkede og bakkede den så det var en fryd, den
kunne jo ikke vende sig og det gik godt.
Først flere år senere læste jeg i Berlinske Tidende under overskriften en
godt bevaret hemmelighed, hvor historien blev fortalt af direktør i ØK
Storm Jørgensen.
Vi skulle have haft elefanterne med til Hamburg men på grund af vejret og
det sene tidspunkt på året, blev de losset i Genova.
Efter Genova gik turen til Barcelona hvor vi var på natklub et stykke uden
for byen der blev talt meget tysk og det var tysk stil over alt.
Derefter sejlede vi til Tilbery i London, Antwerpen, Rotterdam og
Hamburg.
Vi havde en del cigaretter som vi skulle have solgt, jeg stod ved
landgangen på skibet, vi lå på 28. pakhuskaj som var vores faste kajplads,
så kom der en i en flot uniform, han var vist overtolder eller sådan noget,
han spurgte om jeg havde cigaretter til salg? Jeg sagde han kunne komme
med, han fulgte mig ned i kahytten jeg havde 10 kartonner til salg.
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Han havde ridestøvler og spidsbukser på, så knappede han sine bukser op
og inden under havde han lange hvide underbukser på, som var
påmonteret lommer som gav plads til en 20 stk. pakke.
De andre rystede på hovedet og sagde, du er sku ikke rigtig klog, men jeg
fik solgt mine cigaretter og fik 10 D.mark for hvert karton.
Han spurgte om der var andre der havde nogle at sælge, så ville han
komme tilbage. Det var der og det gik godt, vi havde penge på lommen og
kunne gå ud og more os.
Så til København, hvor jeg afmønstrede.
Morelia 1952.
Jeg blev hjemme til Selandia var sejlet, derefter gik jeg på forhyringen i Lille
Strandgade hvor jeg fik en ordentlig skideballe af forhyringschefen Kaptajn
Jespersen.
Hvor i helvede jeg var blevet af, man havde ventet på mig, jeg ville også
gerne havde været med igen men jeg var usikker på, om vores hovmester
ville have mig med, så derfor blev jeg væk.
Jeg fik hyre på Morelia, fik togbillet og sendt til Nakskov Skibsværk hvor
skibet lå. Efter at have dokket sejlede vi til Finland for at hente papirvarer
til Indien.
Jeg mønstrede den 13. 12. 1952. Fra Nakskov sejlede vi til Kotka i Finland
og der fra til København.
Med på turen fra Kotka havde vi et par af kompagniets specielle gæster
direktør Harhoff, de fejrede en fødselsdag og til sidst kravlede de rundt på
dørken inden jeg fik dem til køjs.
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Juleaften blev fejret ud for Bornholm 1. Juledag udenfor Københavns havn
syd for Drogden.
2. Juledag kom vi til København til Midtermolen i Frihavnen derfra sejlede
vi 4. Juledag efter at vi havde fået provianteret og fået noget bagage om
bord fra ASA Film, for når vi kom til Genova skulle Lisbeth Movin og Lau
Junior med.
Så sejlede vi til Hamburg, der efter til Rotterdam, hvor vi skulle i byen om
aftenen, vi lå langt ude og skulle med forskellige både ind til indre havn.
Der var jeg lige ved at lande i vandet, men var heldig for jeg fik fat i en
trosse.
Byturen endte godt og næste dag sejlede vi videre til Antwerpen videre til
Tilbery Dog oppe ad Themsen syd for London.
Herefter Marseilles, og Genova hvor familien Lauritsen Junior kom om
bord derefter en lille smut til Livorno. De var med os ude for at danne sig et
indtryk af hvordan den danske sømand klarede sig i fredstid, de ville lave
en film om det på et tidspunkt, fordi den danske film ”Støt står den danske
sømand” havde været en enorm succes.
De satte fut og fart i det hele, der var en velkomst middag for passagererne
efter Livorno, stor middag med 3 retters menu og vine, derefter kaffe i
rygesalonen det gik fint.
Næste dag startede med at servere morgenmad i salonen, mit job startede
k1.06.00.
Man servere for kaptajnen på broen, for 1 styrmanden i hans Lukaf,
derefter for maskinchefen. Sørge for at vores passagerer fik morgenmad
enten i salonen eller på deres kahytter.
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Kl. 06.30 var Lau junior allerede oppe, han tog løbetræning på dækket og
det gjorde han hver morgen, uanset hvor sent han gik til køjs.
Han ville gerne have en øl efter træningen, han bestilte en bakke til Lisbeth.
Hen under eftermiddagen fik han et telegram fra København om at
premieren på ”De Røde Heste” var gået over alt forventning.
Det var Nordisk Films største kassesucces til dato så han gav besked, at der
var alle de øl mandskabet kunne klare den aften, og champagne til
officererne.
Vi sejlede forbi Stromboli gennem Messinastrædet til Port Said gennem
Kanalen med lodsskifte i Ismailiesøerne og videre til Port Suez gennem Det
Røde Hav til Aden.
I Aden kom jeg til lægen med min skadede arm, jeg havde stødt min albue
og så havde jeg fået Skipper-Skræk-arm, så jeg ikke kunne få skjorte på
uden at slidse den op i ærmet. Jeg kom på det Engelske Militærhospital og
så ville de operere mig, men vi skulle jo kun ligge i 6 timer for at bunke, så
jeg fik armen bundet ind og lagt bind på, og så måtte jeg ikke bestille noget,
så vi skulle se tiden an fra Aden.

289

Snesejler 3

Drenge ryger ikke, ....vel.
Så gik turen til Karachi i Pakistan her kom jeg til en tysk læge han
behandlede min arm på en ny måde, men jeg måtte stadig ikke arbejde.
Efter det andet døgn om bord havde under officererne og hovmesteren
sammen med Lau junior og Lisbeth, lavet sig en cocktail klub.
De mødtes hver dag kl. 10.00 hos hovmesteren og fik forskellige drinks, før
de skulle ind og spise Lunch, kl. 12.00 efter lunch gik de tilbage til
hovmesteren hvor de fik kaffe og cognac medens de øvrige passagerer gik i
rygesalonen som lå forskibs.
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Derefter var det tid til en eftermiddagslur. K1.15.00 serveres
eftermiddagskaffe med brød eller kage, men allerede kl.17.00 var der møde
i cocktail klub igen, og det varede til dinneren der var k1.18.30.
Derefter mødtes de igen hos hovmesteren for kaffe og cognac m.m. til de
små timer. Min vagt sluttede k1. 22.00 normalt.
Derefter gik turen til Bombay i Indien. Vi havde store cement tromler på
dækket, og for at komme frem skulle man ind og gå i dem. Jeg husker en
dag i Det Indiske Ocean, dagen før vi kom til Bombay. Jeg havde siddet og
hygget mig med et par af søfolkene på agterdækket, det var drøn varmt så
jeg havde taget en spand øl med.
Da vi havde drukket dem delte vi et ØK-sæt. (1 tør og 1 almindelig Martini
og 1 flaske Gin) som blev blandet ligelig, derefter fik vi kaffe og Creme de
Mente.
Så skulle den ene af matroserne på vagt på Boven, det var helt fremme så vi
gik med for at holde udkig. Da vi stod der ude kom han med en flaske
Creme de Mente, 1 til hver og vi skålede. Da hans vagt var færdig skulle jeg
lige ind på mit kammer for at få lidt vand i ansigtet. Jeg gik ud som et lys
og da jeg næste morgen blev vækket var alting grønt og hele kammeret
stank af pebermynte, jeg havde brækket mig til den store guldmedalje.
Jeg fik travlt med at få gjort ordentlig rent, men lige meget hvor meget jeg
vaskede blev jeg aldrig den lugt kvit, jeg har aldrig drukket Creme de
Mente siden.
Bombay var en utrolig by stor og beskidt, fattigdom over alt, men farverigt.
Der var nok at se på af alle disse fremmedartede mennesker, kønne indiske
kvinder i sarier og vi handlede meget ind af forskellige kunst genstande,
som Kashmirtæpper og møbler.
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Vi var i byen og spiste på forskellige restaurationer med nogle Indiske
toldere som på båden som vilde købe spiritus whisky og cognac gin m.m.
så inviterede de os ud og vi kom med ud med en Indisk Junke uden for
Gate Off. Bombay, hvor vi fik noget af deres hjemmebryggede sprit. Jeg sad
heldigvis ved lønningen, så jeg smed det over bord uden at de bemærkede
det.
Vi var mig stewardessen og en smører samt en assistent, da vi blev sat i
land gik vi og rullede fra side til side, efter Bombay gik rejsen til Goa.
Så skete det en aften at en af smørerne kom op til mig og spurgte om han
kunne købe et sæt ”ØK Special” fordi han havde fødselsdag. Jeg sagde til
ham at han skulle vente så ville jeg spørge hovmesteren. Han sagde nej så
jeg gik tilbage og meddelte at det ikke kunne ikke lade sig gøre.
Jeg kom is i termospanden og gik tilbage til hovmesteren så min vagt
kunne slutte, så sagde Lisbeth Movin må jeg købe et sæt ØK-Special? Ja
selvfølgelig kan du det, hun sagde tak og godnat, kan i drenge så hygge jer.
Vi havde haft Lisbeth og Lau Junior med nu godt i 4.uger, så hovmesteren
kunne hverken sanse eller samle, jeg måtte hjælpe ham med at gøre
regnskab, ja han havde både delirium og abstinenser det første stykke tid
efter at de havde sagt farvel.
De var med til Columbo på Ceylon hvor vi lå i over en uge, her tog vi
afsked med Lisbeth Movin og Lau Junior de skulle med en anden ØK-båd
videre rundt til Filippinere Hong Kong Japan m.v. vi skulle jo videre rundt
i Indien, hvor vi kunne købe ædelstene og elefanter skåret i ibenholt eller i
rosentræ også andre dyr som pantere og lignende.
Der efter fortsatte rejsen til Madras, og Calcutta hvor jeg var oppe i Aga
Kans tempel En af de første dage vi lå i havnen og jeg stod ved landgangen,
kom der en dansker og spurgte mig om han måtte se om der var nogen han
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kendte, hvilket jeg gav ham lov til, han kom tilbage et kvarters tid efter og
sagde at han ikke havde truffet nogen, så spurgte jeg ham om hvad han
lavede,
Jo han var da fisker og lå og fiskede ude på floden for at lære Inderne
hvordan de kunne drive havfiskeri, men han var da ikke alene, de var 10
fiskere der var ansat ved FAO. for at lære inderne op, nogle havde deres
koner med derud.
Jeg inviterede dem til at komme ned om aftenen til en velkomst drink og få
det kolde bord med øl og brændevin.
De kom om aftenen og det gik lystigt for sig, efter vi havde spist og fået
kaffe med det hele blev vi inviteret i byen med disse fiskere. Vi var på
dansesteder som de kendte, og på bordeller som de også kendte, selv dem
der havde deres koner med.
De fortalte at deres både var solgt under kølen på dem og så fik de
tilbuddet at tage med ud for at lære disse indiske fiskere op i at fiske med
travl. Da vi sejlede fra Calcutta havde de været ude og fiske så de lå og
ventede på os da vi kom ud af havnen, så vi kunne få friskfangede fisk det
var skønt, efter Calcutta skulle vi videre til Chalna oppe i ganges deltaet.
Vi lå og ventede i 20 dage på at lasten skulle blive klar, vi fik tiden til at gå
med at vaske skotter, male, pudse, gøre hovedrengøring på kamrene, og i
salonerne.
1 styrmand Ole Kings arrangerede sejltur op ad floden for os i Weekenden
som en slags skovtur, jeg tabte og skulle blive om bord for at tage vagten da
de kom tilbage var det i god ro og orden og de havde haft en pragtfuld tur,
efter de var kommet hjem sagde 3.styrmand Per, vil du ikke med en tur op
af floden for at se om vi kan få øje på nogle krokodiller?
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Hovmesteren, undertegnede og 3 Styrmand sejlede en tur og fik tilrettelagt
næste uges tur, hvis vi lå så længe det viste vi jo ikke på det tidspunkt.
Ugen gik med arbejde og solbadning, der var ikke andet at foretage sig,
men næste lørdag vi fik provianteret med alt hvad vi skulle have med af
mad og drikke og der manglede ikke noget.
Aldrig så snart vi havde lagt fra borde var de begyndt at trække øller op i
jollen som vi havde på slæb, så råbte hovmesteren, Per se så for helvede at
få lukket noget øl op, vi er bagud i forhold til dem henne agter. Inden vi
nåede frem til det sted hvor vi kunne spise vores medbragte mad var der
ikke mere øl.
Jeg skulle gå i forvejen til nogle indfødte og forhandle med dem om vi
kunne spise vores medbragte mad, men de svingede en gurkha over mit
hoved, så jeg lå vandret for at komme tilbage til båden.
Styrmanden fik forhandlet med dem om at de fik de tomme flasker hvis vi
måtte spise vores mad der, vi fik lov.
Mændene sendte deres koner og piger ind i hytterne, og vi var lige blevet
færdige med at spise så blev det regnvejr, og det var bare som alle himlens
sluser blev lukket op på en gang, pludselig lå båden ude i en sump af
mudder og vand. vi så herrens ud og da vi kom tilbage fik jeg et bad og
rent tøj på, men det var en fantastisk skovtur. Dette sted kaldes i dag
Bangladesh dengang øst Pakistan.
Det var en brydningstid Englænderne havde givet Indien og Pakistan deres
suverænitet tilbage og der var megen uro på de forskellige steder som vi
anløb.
Efter vi havde ligget på Floden og ventet på at lasten skulle blive klar,
sejlede vi op til Chittagon hvor vi lastede Jute, derefter sejlede vi til
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Rangoon i Burma hvor vi lå i 21 dage og fik forskellig last, og vi fik
repareret noget på skibet.
Efter Rangoon sejlede vi tilbage til Calcutta i Indien for at laste, vi begyndte
at få passagerer på igen der skulle til Europa.
Efter Calcutta stoppede vi op uden på floden for at få friske fisk fra vore
danske venner, lige som da vi var der for udgående, herefter fortsatte vi til
Madras og Columbo hvor vi også var i en uge.
Fra Columbo til Bombay og Karachi i Pakistan derfra til Aden, gennem
Røde Havet forbi de 12 Apostle, anløb Port Suez, fik Lods gennem
Suezkanalen til midten af kanalen der munder ud i søerne, hvor vi igen
ligger og venter på modgående konvoj. Skifter lods og går videre igennem
den nordlige kanal til Port Said, hvor der igen blev handlet og købt
forskellige ting hos Moses og Jakob.
Derefter videre op i Middelhavet til Beirut i Libanon, hvor vi lå på
strømmen.
Det var den gang Orientens Riviera, den var så flot da vi lå ude på
strømmen om aftenen, lyshavet var enormt, en rigtig perle.
Så gik rejsen igennem Messinastrædet forbi Stromboli først Livorno
derefter Genova.
Vi havde cigaretter som vi skulle have solgt, det plejede ikke at være svært
men denne gang var der ikke nogle købere, så jeg og mine
skibskammerater havde taget 2 kartonner ind på maven for at se om vi
kunne sælge dem oppe i byen, men det skulle vi aldrig have gjort.
Mine kammerater smed deres kartonner ind i en tom Jernbanevogn og løb,
men jeg gik stille og roligt som om intet var hændt tilbage mod skibet.
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Netop da jeg lægger hånden på lejderen for at gå om bord blev der råbt
holdt, og jeg mærkede en kold pistol i min nakke.
Det er Toldvæsenet! vær venlig at følge med, hvad jeg naturligvis gjorde. I
mellemtiden havde de andre toldere fundet de andre kartonner som
kammeraterne havde smidt i jernbanevognen, så da jeg kom ind i
toldbygningen var der en leben, de råbte og skreg, først var der 2 toldere,
og jeg blev hængt ud for alle 8 kartonner, og jeg skulle betale en kæmpe
bøde.
Jeg begyndte at tælle mine lire, men så kom der endnu en tolder, og der
blev ved med at komme nye toldere, rummet var næsten fuld af toldere. Til
slut kom der en overtolder og spurgte hvad det var for en larm? Han
kiggede på mig og på de andre toldere og de snakkede i munden på
hinanden, jeg havde hele tiden ladet som jeg ikke forstod nogen ting, så
kiggede han på mig og spurgte, har du set nogen cigaretter? Jeg rystede på
hovedet og sagde nej, så sagde han til sine kollegaer, der kan i se, han har
ikke set noget, og hvor mange er vi? Han talte til 8 og det blev en karton til
hver, så blev der ro og en af tolderne fik besked på at følge mig ned til
skibet. Han fulgte mig kun uden for og hen om hjørnet, sagde farvel og
væk var han. Jeg fik lov til at stikke mine penge i lommen igen.
Efter Genova sejlede vi til Marseilles hvor vi også var ude for at se os
omkring en sømands lyster skal jo tilgodeses, derefter gik rejsen videre til
Tilbery dokken i Themsen syd for London, derefter til Antwerpen her lagde
vi til kaj helt inde ved alle de kendte værtshuse som Den Fingerløse ikke
langt derfra Den Frække Firkant så det var nemt at komme i byen.
Hvis værtshuset havde lukket bankede man bare på vinduet, så kom de og
lukkede op for dig. Kokken, bageren og jeg sagde hunden, havde været
oppe for at få os et par kolde pilsnere, og vi skulle tidligt tilbage for vi
skulle sejle til Rotterdam.
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Shorepass til Genova
Da vi kom om bord gik vi ind til mig jeg havde en flaske Pernod 45, jeg tog
3 ølglas fyldte dem godt op og kom lidt vand på toppen så det mælkede,
jeg sagde skål og drak hele glasset. Hvad der skete anede jeg intet om før
efter et par dage. Jeg vågnede inde i bådsmandsmessen ved at en matros
der blev kaldt Thorkild Brandsvin vækkede mig og sagde at han havde fået
en bon hæfte til 14 øl.
Jeg havde det rent ud sagt ad helvede til, mit hoved virkede og der var vel
nok nogle af de fleste tømmermænd man kan tænke sig, så vendte jeg mig
om på den anden side for at sove videre.
Pludselig hørte jeg ham med 14 øller der klirrede, jeg løb alt hvad jeg
kunne for at gemme mig. Jeg gemte mig i Rygesalonen under en sofa, så
kom hovmesteren og sagde til mig, dig får jeg ikke megen glæde af i dag,
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men du må hellere tage toldlisterne og gå rundt med, så de forskellige kan
få det under sejl, som de skal inden Rotterdam.
I Rotterdam var vi på et værtshus og fik et par øller, så kom der en pige ind
og spurgte os om vi kunne hjælpe, der var nogle engelske søfolk der
generede hende, vi fulgte hende af sted.
Da vi skulle hjem til skibet skulle vi forbi det engelske skib og de havde
linet sig op for at spærre os vejen for de ville slås, det ville vi ikke men der
blev tumult, der var en der gik efter mig og jeg så noget glimte inde i hans
jakke, det var en huggert, han hev den frem og skulle til at hugge efter mig,
da en af hans egne så hvad der var ved at ske, greb han fat i hans arm,
inden han fik svinget sin huggert i mig, han smed den ned mellem skibet
og kajen.
Deres kaptajn kom på broen og beordrede sine folk om bord og nu kunne
vi roligt gå hen til vores skib. Så gik rejsen videre til Bremerhafen derefter
til Hamburg og videre til Gedynia i Polen, derfra til København.
Morelia 1952-53.
Jeg fortsatte på Morelia med en ny rejse hvor vi skulle til Indien, Malaya,
Thailand, Kina, Japan og retur.
Da jeg kom til København kom min Mor og mine brødre ned og besøgte
mig på skibet for at byde mig velkommen hjem, jeg havde en hel del
spiritus som jeg ikke kunne tage med mig i land, vi lå ved Midtermolen i
Frihavnen, jeg sagde i må drikke hvad der er, bare ikke den 5 stjernede
Biskuit Cognac.
Jeg var hjemme i København i nogle dage inden vi skulle til Finland efter
papirmasse til Kina.
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Fra Finland gik rejsen direkte til Kielerkanalen til Hamburg videre til
Bremerhafen der fra til Rotterdam, Antwerpen, Tilbery Dokken ved
London, der fra til Le Havre.
For udgående havde vi ikke så mange penge på bogen, så det blev kun til
sporadiske ture i land for at se på byerne, vi samlede kræfter til Italien og til
det fjerne østen, vi havde et fantastisk kammeratskab om bord lige fra
officerer til matroser og maskinfolk.
Hovmesteren havde fået restitueret sig oven på den tur med Lau Junior og
Lisbeth Movin. Det der kom ud af deres rejse med Morelia og de andre
skibe af kompagniet, blev til den danske spillefilm En Pige og 39 Sømænd.
Dette var min sidste rejse inden jeg skulle ind og springe soldat, vi havde
nu lagt Europa bag os og var på vej til Port Said for at komme igennem
Suez Kanalen med stop i Great Bitter Lake for at den modsatte Konvoj
kunne passere og vi kunne få skiftet Lods.
Vi havde fået ny kaptajn i stedet for Th. Nielsen kom kaptajn Pedersen det
skete i Genova, man skal jo altid vænne sig til nye forhold der sker når man
får ny kaptajn.
det var sjovt at se forandringerne der skete i Kanalzonen fra den ene gang
til den næste. Allerede nu på blot min 3 rejse ser der tomt ud ved de store
forlægninger der førhen var her i området, englænderne var begyndt at
rømme området,
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Elektrikeren fra Års.
Vi kom videre efter 4 timer hvor dem der havde haft lysten kunne bade
mens vi ventede, men som sagt sejlede vi nu videre til Suez den sydlige by
af kanalen, videre ud i Røde Havet, forbi de 12 Apostle til Aden, som også
var Engelsk stødpude punkt til at sikre olieforsyningernes vej.
Derfra til Bombay i Indien, Columbo, Georgetown Penang hvor jeg traf min
pennevens søster, jeg havde send hende et telegram om hvornår jeg kom på
besøg.
Fra Penang videre til Singapore der var vi som sædvanlig i byen, vi spiste i
Bugis Street om aftenen. Vi hyrede nogle Cykel-rickshaw til at befordre os,

300

Snesejler 3
og vi aftalte at den der kom først der ud, fik 3 Singapore dollar ekstra for
turen, så der blev kørt ræs gennem byen.
Derefter sejlede vi mod Røde Kina forbi Hong Kong, her fik vi eskorte af
amerikanske krigsskibe forbi Formosa, for at komme op til Det Gule Hav,
men vi skulle jo først passere Korea som vi nu havde på bagbord side.
Vi kom op i Ichong-bugten og passerede hospitalsskibet Jutlandia, vi kunne
se flakkene inde over Korea når de skød og bombede.
Da vi var kommet fri af Korea og den amerikanske eskorte, sejlede vi ind i
Det Gule Hav, vi kunne ikke se land noget sted, men vi måtte ikke sejle
længere, det var vist noget med grænsekontrol.
Så kom der en lodsbåd med soldater og lods, som tog os længere ind mod
Den Gule Flod, alt blev lukket ned, radiostationen, radaren og andre
tekniske hjælpemidler, der blev posteret soldater forskellige steder på
skibet, de blev blandt andet indlogeret i passager afdelingen.
De havde deres store vatterede uniformer på og tjekkede alt hvad vi gjorde,
så kom der et par slæbebåde med havnearbejdere, de lå på dækket af disse
store pramme og sov under åben himmel, selvom der var 10 til 15 gr. Frost.
De kom om bord og de havde selv deres eget køkken med, det blev stillet
op ved 4 lugen umiddelbar lige uden for vores kabys, det viste sig at være
russiske tvangs arbejdere de var fra Zarens Hvide Hær, de var strandet
efter revolutionen.
Vi fik lov at smage deres mad, for første gang smagte jeg rigtig russisk
bortssuppe, det var en oplevelse vi blev hurtigt venner med disse russere,
vi lå der i 10 dage så sejlede vi videre til den gamle tyske koloni Thing
Zing, hvor vi kunne få lov til at komme i land hvis vi ville.
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Vi skulle dog først have et kinesisk Mao Pas det tog 3 dage. Jeg havde taget
20.000 af disse kinesiske penge op, men dem kunne man ikke købe så
meget for, jeg købte en rosentræ figur.
Der var fantastisk meget antikt og gammelt kinesisk kunst til ingen penge,
men jeg kunne ikke nå at få flere penge op på bogen, ellers havde jeg gjort
det, Vi lastede Jordnøddeolie, den kom til skibet i cykelrickshaw med et
stort lukket kar bag på, de holdt så langt øjet rakte.
Olien blev suget op fra disse kar til tanke på skibet, det gik langsomt men
det kom om bord, der var vel 250 liter i hver.
Det er en flot gammel by, mange af de store huse er bygget som bygninger
man ser i Lybæk og Hamburg, rigtig gammel Hansa-stil.
Vi sejlede fra Thing Zing Tao den dag Stalin døde, vi var sejlet om
morgenen som vi fik det over radioen om efter middagen.
Vi skulle videre til Hirohata en lille by ved et kæmpe stort stålværk, her lå
vi i 8 dage.
Vi havde travlt med at få gjort rent og luftet ud efter de kinesiske soldater,
min kollega fangede et par store saftige lopper og nogle store lus, da vi
skulle skifte sengetøj og gøre rent.
Vi forlangte at hele apteringen blev gasset, først sagde kaptajnen nej, men
min kollega havde sat de fangede udyr ned i et øl glas og lukket det med
tape, da kaptajnen så det på sit skrivebord kom han på andre tanker, der
blev send bud efter nogle sanitets folk og så blev der gasset.
Den lille by hvor vi lå og lastede i var 7 huse 1 værtshus. Det var et skønt
sted og Indbyggerne var meget gæstfrie.
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Efter et par dage hørte vi ligesom med til familien, vi blev budt inden for i
deres private gemakker, værtsparret havde 2 flotte døtre, men de var ikke
til at røre, så jeg måtte nøjes med at holde i hånden.
Vi blev som sagt budt ind i de private gemakker, der blev serveret
hårdkogte æg, en Japansk skik for gode venner, så blev der drukket Zakki
og spist sukijaki, vi spiste jordnødder, tørrede ærter, alt imedens vi sang
japanske sange.
Derefter skulle vi sejle til Kobe, det var her at 3 styrmand og jeg kiggede os
om efter et par små Japanske skønheder. Han kontaktede en og spurgte om
en til mig, og så piftede hun og straks var der endnu en lille skønhed.
Da pigen havde piftet kom alle de små søde ekspeditricer ud, for at se hvad
der skete, vi fulgte med pigerne og kom til deres hus hvor et ældre ægtepar
tog imod, og derefter gik og overlod huset til os selv.
Da vi Havde forladt Japan for at fortsætte rejsen hjemad, var vores første
stop Kho Chi Chang hvor vi lå på strømmen, vi skulle ikke op til Bangkok
denne gang og vi lå der i 4 uger.
Op ad tovlejderen myldrede det med piger lige så hurtigt som vi havde
kastet anker, jeg stod og var parat til at klatre ned af lejderen, for jeg skulle i
land og hilse på min pige fra første gang jeg var der med Selandia.
Vi sejlede fra Kho Chi Chang og videre til Singapore hvor vi var i Happy
World og derefter i Bugis Street hvor jeg blev bestjålet af en lommetyv, jeg
havde 250 Singapore dollars på lommen, så jeg måtte have forstrækning af
mine kammerat elektrikeren fra Års, hans Far havde installations forretning
og biograf i Års, han var en festlig fyr som fandt på de mærkeligste ting,
men han var helt vild med at fotografere og smalfilme. Mange af de billeder
jeg har, er fra hans kamera.
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Vi for lod Singapore og sejlede til Kuala Lumpur som på det tidspunkt var
hovedstad i Malaya, her mødte vi et Mærsk-skib, vi lå på en flodbred og
lastede fra lægtere, det var vist nok Gummi, herefter gik rejsen videre til
Penang hvor jeg besøgte min pennevens søster og berettede for hende hvad
jeg havde oplevet i Kina og hvordan der så ud, hvordan vi havde haft
soldater om bord i den periode hvor vi var der.
Næste dag gik rejsen videre til Madras i Indien hvor jeg var ude for at købe
store badehåndklæder Frotte, for de var ikke til at købe hjemme i den
kvalitet. Videre til Ceylon og der fra til Aden, gennem Rødehavet til Suez,
Port Said, Herefter fortsatte rejsen med et smut til Beirut og der fra videre
op gennem Middelhavet til Messinastrædet forbi Stromboli til Genova.
Rejsen fortsatte ned gennem Middelhavet mod Gibraltarstrædet og ud i
Atlanterhavet, forbi Cape Vincent op langs Portugals kyst og forbi Cape
Finistere som er sidste Landkending før Biscayen.
Le Havre i Frankrig hvor vi lå en 3 til 4 dage, videre til Antwerpen,
Rotterdam, Hamburg, Kielerkanalen et smut til Gedynia.
Det var sådan i Polen, at Skibet blev undersøgt hver gang vi ankom der til,
og om det så var midt om natten blev vi kommanderet ud på dækket, så
det var ikke altid lige spændende.
Vi satte kursen mod København hvor vi lagde til ved Islands Brygge og
Sojakagefabrikken for at losse, der kom straks toldere om bord for at
forsegle alt på Skibet.
Og os der skulle afmønstre skulle aflevere vores bagage i et særligt lukaf, så
de vagt havende toldere kunne lukke det ud til os, og fortolde det der
skulle betales for,
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Jeg gik ned i toldvagten for at ringe hjem til min fader for at han kunne
hente min radio og grammofon.
Det sorte gæng var i gang med at undersøge hele skibet fra for til agter. De
fandt lidt her og der, i medens underholdt jeg og serverede for chefen for
det sorte gæng, han forklarede mig en hel masse om hvad der ikke kunne
betale sig, jeg lyttede og bekræftede ham i hvad han sagde.
Så ankom min fader og vi gik ned i min kahyt og han tog min radio og jeg
tog selv grammofonen, vi gik ind i toldvagten de under søgte radioen og
spurgte mig om der var noget der skulle fortoldes, jeg sagde nej og så tog
de min grammofon for at undersøge den, de rystede den og jeg sagde vi
kan da skrue det fra hinanden, men de sagde det er i orden, så kørte min
fader hjem i forretningen med det.
Herefter gik jeg om bord og serverede videre til min vagt var slut og vi
havde fået vores afregning, så skulle jeg have mine egne kufferter og hvad
jeg ellers havde med mig i land.
I min grammofon havde jeg gemt 5 kartonner Pall Mall cigaretter, men jeg
havde ikke fortalt min far det. Som sagt skulle jeg hjem med alt mit gods,
og bo ved min mor i Husumgade 6.
Da jeg stod i toldvagten og havde bestilt en taxa og skulle have mine
kufferter klareret, spurgte tolderen hvad har du at klarere? Jeg sagde jeg
har noget tobak, cigaretter og nogle flasker spiritus. Så spurgte han om ikke
jeg havde en grammofonplade med Tarang Bo Lang? Jo sagde jeg den har
jeg lige netop 2 af, så du må gerne få den ene, da han ville betale for den
sagde jeg nej, den er jo brugt godt på rejsen, så slog han hvide krydser på
alt min bagage, og jeg tog hjem.
Den næste dag tog jeg over til min far i hans forretning, jeg skruede kassen
fra grammofonen og tog mine cigaretter ud og samlede den igen, han blev
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sur på mig fordi jeg ikke havde fortalt ham om det, men han blev god igen,
da han fik det ene karton cigaretter.
Den gang røg jeg både pibe, cigarer og cigaretter, ja jeg gik endda med
piger og fik mig også en lille en over tørsten, men jeg var ikke forlovet eller
på anden vis i et fast forhold.
Da jeg kom hjem efter min tid som flyversoldat søgte jeg arbejde og det var
svært at finde noget, så jeg gik ned på forhyringen i Lille Strandgade og
talte med kaptajn Jespersen, han lovede at lade høre fra sig, der gik 14 dage
så blev jeg kaldt ind og fik besked på at bringe mine sundheds papirer i
orden, og det fik jeg gjort.
Jutlandia 1955.
Jeg skulle mønstre på Jutlandia det var rejse nr. 2. efter det havde været ude
som hospitalsskib Det var en rejse til Bangkok og retur, af den kendte rute
jeg skulle igen ud for at opleve spændende ting hvilket jeg også gjorde.
Vi kom til Hamburg, der var nu blevet bygget meget op siden jeg var her
før min soldatertid, vi fortsatte til Rotterdam og til Antwerpen vi havde en
afløserkaptajn der hed Borck og en afløserhovmester der hed Keirsteiner
med på rejsen fra København til Genova, og disse to personer elskede at
drille hinanden når det bød sig.
Vi havde fået passagerer om bord i Hamburg og i Antwerpen, de skulle jo
have serveret i spisesalen og det fik de. Derfra gennem den Engelske Kanal
over Biscayabugten hvor vi fik et for rygende uvejr.
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Bager og Kok Jutlandia 55.
Hovmesteren lavede lynhurtigt menuen om, der skulle serveres gule ærter
med fedt flæsk og alt tilbehør og derefter pandekager med syltetøj.
Kaptajnen kom ned da han hørte hvad hovmesteren havde fundet på,
løsnede sin stol som ellers var fast spændt under neden med en
metalskruestang, så da jeg havde serveret for ham begyndte hans stol at
flytte sig fra side til side, og når han kom glidende forbi bordet tog han
hurtigt en skefuld suppe, dem der ikke var søsyge blev det hurtigt ved at se
på ham, når han strøg forbi.
De fleste passagerer havde hurtigt fået nok, så der blev hurtigt tomt ved
bordene, så da de skulle have pandekagerne var der faktisk kun kaptajnen
og betjening tilbage.
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Vi fortsatte forbi Cape Finisterre som er kendetegnet på Portugals Nordlige
hjørne ned langs kysten til Gibraltar, Marseilles, Genova, Napoli. Her var vi
oppe på en danserestauration og der var mange nydelige piger at danse
med.
De amerikanske soldater var sat i højeste beredskab så derfor var der stille,
var den forklaring vi fik.
Turen gik videre mod Port Said gennem Kanalen til søerne i midten hvor vi
ventede på den fra syd kommende konvoj.
Den forandring jeg nu var vidne til, da vi sejlede gennem kanalen var
slående, englændere og franskmænd forlod de forskellige kanalstationer
som der ligger langs kanalen, de var i gang med at rømme alle disse og der
var en underlig stemning.
Vi kom videre gennem den sydlige kanal og det var det samme trøstes løse
syn der mødte os, vi sejlede fra Suez gennem Rødehavet forbi de 12
Apostle, og bunkrede i Aden inden vi stod mod Columbo på Ceylon og
derfra videre til Penang hvor jeg igen hilste på min pennevens søster.
Derfra til Singapore og til Kho Chi Chang hvor vi lå på strømmen. Her så
jeg min tidligere veninde og så fik jeg en kæp i øret, men det var ikke som
tidligere, der var også sket forandringer, der var begyndt at komme mange
Amerikanske skibe og de fik lov til at betale i dollars hvad vi betalte i
kroner, så når pigerne skulle tjene penge bad de os om fri til at skaffe sig en
ekstra indtægt.
Sådan blev det ringere og ringere at sejle på Bangkok men jeg fik sendt min
pige ind til Bangkok og fik hende til at købe armbånd og øreringe og andre
smykker som jeg havde bestemt mig for at jeg skulle have med hjem.
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Vi vente hjemad efter 3 uger her og første havn var Singapore og der efter
Columbo i Ceylon hvor vi lå i 10 dage. Derfra til Bombay hvor jeg også fik
handlet en del.
Videre derfra til Karachi, Aden, Rødehavet, Suez, Port Said og så var vi
atter i Middelhavet på vej op gennem Messinastrædet forbi Stromboli til
Genova, her fik jeg afsat nogle cigaretter til tolderne, denne gang var der
ikke nogen problemer med at få afsat vores varer, så prisen var også god.
Videre mod Gibraltar ud i Atlanterhavet og frem til Antwerpen her gik vi
op til vores stamværtshus ”Den Fingerløse”
Herefter gik rejsen videre til Rotterdam, Bremerhafen, Hamburg,
Kielerkanalen og til København.
Mongolia 1955-56.
Jeg mønstrede den 15. november 1955, Vi sejlede fra København til
Kielerkanalen og derfra til Hamburg og Bremerhafen. Jeg var ikke i land i
disse første 2 havne men gik først i land da vi kom til Rotterdam, jeg skulle
jo lige indrette mig og vænne mig til at jeg var eneste tjener om bord.
Jeg havde fået en kahytsjomfru som modpol, vi kom godt ud af det med
hinanden, hun hed Lotte en lille sag som meget hurtigt fandt ud af det med
3 mester, jeg husker at da vi kom til Le Havre kom han glædestrålende og
fortalte os, at han havde inviteret Lotte med til Paris, vi andre kiggede på
og sagde i kor at vi aldrig havde hørt om nogen der havde taget biblen med
i himlen.
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Kokken Bent Bolmer tager et hvil.
Jeg havde også fået en hel masse nye skibskammerater jeg kom til at bo ved
siden af Julian Næs fra Færøerne der var maskinassistent og næst til ham
boede en anden færøsk maskinassistent Andreasen, dette venskab fortsatte
efter at jeg holdt med at sejle på langfart.
Efter Rotterdam fortsatte rejsen til Antwerpen, Le Havre derfra til Tilbery
Dokken ved Themsen, derefter gik rejsen over Atlanten til de gamle
Danske Vestindiske Øer i det Caribiske Hav.
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Her holdt vi Julen sammen med Skoleskibet Danmark der lå på red, det var
et smukt syn, straks da vi ankom kom de Amerikanske Emigrations
Myndigheder og Veterinærer for at gennemgå besætningen, det var en
større sag end jeg tidligere havde set, vi kom faktisk i forhør.
For mit ved kommende kendte de til min deltagelse i salg af Dybbølmærket
og min aftjening af militære værnepligt, så jeg blev godkendt men vores
kok havde problemer, de viste at hans bedstefar havde været medlem af
Det Kommunistiske Parti, så han måtte forklare sig og der gik lang tid med
ham, han måtte skrive under på en hel del papirer, det var den 23.
december om aftenen.

Lugen skalkes, Genova.
Næste dag den 24. december, da klokken slog 16.00 skulle jeg være klar
med en drinks for hele besætningen oppe på båddækket agter under
solsejlet hvor kaptajnen kom og holdt en lille tale.
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Han ønskede os alle en rigtig glædelig jul, det var meget højtideligt, det
varede en times tid hvorefter der blev sørget for julemiddag i de forskellige
messer.
Jeg skulle servere i spisesalonen for passagerer, officererne, kaptajnen,
maskinchefen, og 1. styrmanden, derefter skulle de op i rygesalonen og
danse om juletræet som var af plastik, og derefter drikke deres kaffe m.m.
det sluttede ved 23.00 tiden, hvorefter vi skulle i land for at se hvordan man
fejrede jul her på St. Thomas
Vi fik at vide, at vi skulle tage ud til den franske bydel der lå på den anden
side af kirkegården hvilket vi gjorde, her blev der danset calypso til den
lyse morgen, det var et livligt sted og julen derude starter jo først den 25.
december om morgenen.
Vi lå der kun nogle dage men jeg fik da tid til at gå på indkøb hos Riise, et
kendt stort varehus og drogstores hvor man kunne købe både spiritus og
meget andet, jeg købte 2 kartoner mørk Sct. Croixs rom! 1 f1aske kostede 1
us dollars, 1 karton med 12 flasker 8. us dollars, dem havde jeg fået at vide,
at jeg kunne sælge op ad kysten for at have lidt ekstra penge til handel.
Vi forlod St. Thomas og sejlede til Curacao, hvor vi skulle bunkere for vand
og Olie, det var et smukt syn, meget malerisk, men også typisk Hollandsk,
det var kun kort tid vi var der, herefter fortsatte rejsen til Colombia hvor vi
lå i 2 dage derefter til Panama hvor vi sejler ind i Kanalen og videre
igennem alle dens sluser, hvor vi bliver hævet og sænket i de forskellige
faser af sejladsen, det var spændende at opleve og så var vi i Christobal på
Stillehavskysten.
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Reblejder gøres i stand.
San Diego blev vores første havn på den amerikanske vestkyst. Vi skulle
fejre nytår ud for Mexico. I San Diego blev der afholdt Fest for en indbudt
skare af Kompagniets kunder, de blev bespiste efter alle kunstens regler det
store kolde bord med alt hvad der hører sig til, derefter kaffe og diverse i
rygesalonen.
Men inden gæsterne forlod bordet skulle kaptajnens hat vandre rundt
mellem gæsterne, så de kunne lægge en erkendtlighed til betjeningen,
kaptajnen havde i forvejen lagt en 20 dollar seddel i, så sagde han at det var
efter behag hvad de syntes at de havde råd til, så det var jo ekstra
lommepenge vi fik på den måde, men da vi lå der skulle jeg jo ud for at
besøge Inges gamle arbejdes kollega som var på et studie ophold hos en
frisør fra Odense der havde Salon i Beverly Hill en bydel i Hollywoods
fornemme kvarter.
Jeg troede at jeg var smart da jeg skulle ind til hende, så for at spare penge
tænkte jeg at jeg kunne tage den på stop ind til Hollywood så det gjorde
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jeg, men jeg fik faktisk et chok for der standsede en vogn og fyren sagde
drop ind, han havde spurgt hvor jeg skulle hen, men det gjorde han ikke,
han lå og kørte med mig på må og få, med en flaske Burbon Whisky
mellem benene og drak af flasken, så beordrede han mig til at tage en slurk
hvilket jeg gjorde, jeg var sgu hunderæd, pludselig kørte han ind til siden
og lod mig stå af, jeg gik videre hen og tog den bus jeg skulle op i for at
komme ud til Emmy.
Jeg fortalte hende om hvad jeg havde været ude for, og hun sagde at jeg
havde været heldig, og at det var utroligt farligt at prøve på den slags der
ovre.
Vi tog forskellige steder hen som Emmy viste mig jeg var henne og se der
hvor hun arbejde og vi gik på Sunset Boulevard, jeg fik givet hende gaven
fra Oluf Nykjær og over bragt hilsen til hende fra de forskellige hjemme i
Danmark.
Fra San Diego gik rejsen videre til San Francisco hvor det øs-regnede og det
havde det gjort i over 30 dage, så det var ikke meget jeg fik set der. Vi lå
lige under den berømte Golden Gate Bridge, på den modsatte side ligger
byen Orkland der forbindes med Orkland Bay Bridge hvor man passerer
San Quentin Fængslet der ligger på en halvø midt imellem disse byer og
broer.
Videre fra San Francisco op ad Stokton River til hovedstaden i Californien,
der var oversvømmelser så langt øjet rakte på grund af den stadig nedbør
som de havde været og stadig var udsat for, ude i bugten som vi sejlede op
igennem, lå der lange rækker af Liberty-skibe og Victoria-skibe, som var
lagt i mølpose efter 2. Verdenskrig. der lå også en fantastisk masse
krigsskibe af forskellige slags i mølpose, alle de gamle Liberty og Victoria
både der var på 10.000. til 15.000 tons var fyldt med overskuds korn, og lå
blot for at vente på nye tider og nye krige.
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Da vi kom til Stokton var det holdt op med at regne, solen var kommet
frem igen, vi havde fundet ud af, at der var premiere på en ny Frank
Sinatra film og den ville vi gerne ind og se.
Om aftenen tog vi af sted kokken, bageren og jeg, der var lang vej ind til
byen så kokken der havde været der før, sagde vi prøver at tage der ind på
stop, vi tænkte at når vi var 3 så kunne der ikke ske noget.
Vi stillede os op i vejkanten og et stort amerikansk dollargrin bremsede op,
der sad 2 store negerkvinder og de sagde drop ind, så kørte vi af sted ud i
byens negerkvarter ind foran et stor hus og parkerede, de 2 kvinder sagde
come on bojs.
Kokken sagde lad mig gå først, vi andre 2 fulgte efter og holdt hænderne
over hovedet og dukkede os i det vi løb inden for, der stod et på store
jernsenge hvor de 2 kvinder smed sig idet de hev deres kjoler op, de havde
ikke noget undertøj på, det var et kosteligt syn, kokken råbte vi stikker af
skynd jer, vi løb som var det for livet, vi kom ind til det sted hvor Biografen
lå, og fik købt billetter.
Vi sejlede fra Stokton og ud i Stillehavet, videre op ad kysten til Portland i
Origon det var en flot by den var også meget grøn det var faktisk som man
kom hjem til Skandinavien, alle disse store flotte fyrretræer, det var et sted
jeg godt kunne tænke mig at være.
Jeg fik solgt mine flasker Rom og fik 5 dollar pr. flaske, jeg solgte dem til
havnearbejderne så det var ikke noget problem, derefter fortsatte rejsen til
Vancover i Canada her lagde vi til ved en Papirmølle for at hente
Papirmasse til Europa.
Her kunne vi få lov til på egen hånd at gå rundt og se hvordan man der
producerede cellulose og papir lige fra træstammerne kom ude fra Floden
og blev flådet ind til fabrikken.
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Så går det hjemad, Portland, Norton, Guus Bay hvor vi fik en passager om
bord, han var norsk-amerikaner og skulle hjem og besøge sit gamle land på
ferie. Vi fortsatte rejsen til Orkland hvor vi lå nogle dage, det var en kæmpe
by, vi kunne se over på den anden side at bugten, der lå San Francisco det
så flot ud, nu hvor det ikke regnede, kunne vi se Alcatraz fængslet midt
ude i bugten.
Derefter tilbage til San Diego. Her fik vi fyldt op med nye passagerer der
skulle til Europa der var en stor ung amerikaner, hun skulle til Tyskland til
de amerikanske styrker som kontordame, hun hed Merry Jean og hun blev
forelsket i vores kok, så var der en kendt amerikansk pianist fra Boston
Philamonikerne, han var omkring de 70 år, han havde sin kone med, og så
havde han et øvelses klaviatur i fuld størrelse som han sad og spillede på
hver dag ude på dækket.
Vi havde 12 Passagerer med på rejsen tilbage til Europa. Jeg besøgte Emmy
endnu en gang og vi var ude og se China Town i Los Angeles. Derefter
sejlede vi fra San Diego, ned til Panama gennem Kanalen, og derfra endnu
engang til St. Thomas.
Derfra gik rejsen til Dublin i Irland her skulle jeg i byen, den store
amerikanske pige Merry Jean havde jagtet mig, for at jeg skulle følges med
hende ind til Dublin, men da vi stod af bussen inde i byen, så jeg mit snit til
at blive væk fra hende, jeg mødte min redningsmand, den norske
restauratør, han kaldte på mig og bad mig følge ham gennem hovedgaden i
Dublin, frem og tilbage.
Fra Dublin sejlede vi op til Belfast i Nord Irland, vi var på et værtshus men
der var en anden stemning her end den jeg havde mødt i Dublin, derefter
fortsatte rejse til Le Havre, Antwerpen, Rotterdam, Hamburg.
Vi skulle i byen om aftenen og vi skulle op og kigge i den frække gade
Herbert Strasse, kokken, bageren og jeg havde lovet at tage Merry Jean med
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og hun var i det store skrud og på Stilet hæle, for at komme ind til
Hamburg måtte vi ind med nogle små både og da hun sprang ned i båden
var vi bange for at hendes stilethæle skulle bore et hul i båden men det gik,
vi kom igennem den frække gade hvor pigerne i vinduerne hujede og
skældte ud på Merry Jean, så vi kom hurtigt igennem.
Vi lå på strømmen i nogle dage for der var jo generalstrejke i Danmark, så
vi skulle ikke til København. efter vi havde ligget der i 3 dage og uden
varsel, kom Inge på besøg i Hamburg og havde fundet ud af hvordan hun
kom ud til skibet.
Kaptajnen og 1 styrmanden sagde, at det var i orden og at hun skulle blive
på skibet. Vi sejlede ind til 28. pakhus kaj, der var ØKs faste plads i
Hamburg.
Så blev strejken i Danmark afblæst, og vi kom til København for en kort tid,
inden jeg skulle fortsætte rejsen som blev min sidste tur.
Mongolia 1956.
Hjemme i Danmark hørte man ikke så meget til disse uroligheder der var jo
ikke rigtigt kommet gang i Fjernsynet men i Indien og Pakistan ulmede
uroen mellem Hinduer og Muslimer for os søfolk fik vi forskellige
krigstillæg i de forskellige zoner vi sejlede i, der var fra 40 % til 180 % på
grundhyren alt efter hvor du befandt dig.
Vi var i Øst Pakistan det nuværende Bangladesh hvor efter at rejsen igen
gik hjem efter til Calcutta. Her var der nogen som tilbød mig at fragte
opium med til et ikke nærmere aftalt sted i Europa, jeg skulle få det godt
betalt, men jeg takkede pænt nej.
Jeg skulle ikke nyde noget, for det er nemlig sådan gør du det først en
gang, så hænger du på den rest af din tid, hvor end du kommer, de skal
nok finde dig.
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Jeg havde hørt advarslen og sådan blev det. Jeg har aldrig smuglet narko,
men jeg har da smagt en af deres kuli-cigaretter det var Hash og det smagte
mig ikke, men så havde jeg prøvet det med.
Rejsen gik hjem over, vi kom til Madras, Columbo, og Bombay, her var hele
kajen hvor vi lå levende af rotter, de indiske kulier lå og hvilede sig på
kajen og det generede ikke dem at rotterne løb rundt mellem benene på
dem.
Næste dag gik messepeter og kammerdrengen ned for at samle sten så de
havde et forråd til at bombardere rotterne med om aftenen.

Tid til at få frisuren rettet, og det var tiltrængt.
Drengene gik til angreb på dem og de slog flere ihjel. Inderne betragter
faktisk rotterne som et helligt dyr. Rejsen gik videre til Goa, Karachi, Aden,
Rødehavet, Suez.
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Her fik vi en russisk lods og vores kaptajn sagde til mig, Hansen jeg går
ikke på broen, det må 1. styrmand Nislev ordne, og de må sørge for at der
bliver serveret hvad der bliver bedt om.
Jeg sagde javel kaptajn, hans fader var direktør på Nakskov Skibsværft og
han var stærk imod russerne. Jeg gav Nislev beskeden fra kaptajnen og
sådan blev det.
Jeg havde i Aden købt mig et fotografiapparat så jeg tog en del billeder fra
kanalzonen. Da vi kom til Port Said skulle vi ligge til kl. 17.00 og jeg havde
fået fri og lov til at gå i land og jeg havde taget mit nye kamera med.
Mens jeg gik og fotograferede mødte jeg en norsk Lods på gaden, han
spurgte hvor kommer du fra? Jeg sagde København, han inviterede mig
med op på hans Hotel og vi drak det meste af en ½ flaske whisky og
klokken nærmede sig hurtigt 16.15 og jeg skulle være om bord senest kl.
17.00, jeg nåede at komme ned og igennem gaten og op på den båd der
sejlede mig ud til skibet. Netop som jeg kom om bord satte sirenerne i gang
og der var flyvere over alt.
En ny Mellemøstkrig var brudt ud, vi kom ud som den sidste konvoj af
kanalen og vi fik hurtigt smidt fortøjningerne og stak ud i Middelhavet op
mod Beirut, der på det tidspunkt var ”Orientens Perle” det var et flot syn at
se hele byen oplyst af disse forskellige farvestrålende lysreklamer.
Vi lå der kun i 1 døgn hvorefter rejsen fortsatte til Livorno hvor jeg var ude
for at købe mig nogle flasker Vermouth, som jeg ville have med hjem til
Danmark.
Jeg var kommet ind på en vinstue eller knejpe og jeg fik serveret noget vin i
et stort trækrus, der sad en del tyskere og sang gamle nazisange, jeg drak af
det jeg havde fået serveret og begyndte at føle mig søvnig og utilpas, så
lagde jeg penge og tog mine poser og gav mig på vej.
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Fik fat i en taxa, ned til skibet, det hele dansede for mig, jeg tror den dag i
dag, at de havde kommet noget i den vin jeg drak, for at de kunne rulle
mig.
Da jeg kom om bord sørgede Julian for at jeg kom ind på mit kammer hvor
jeg faldt i en dyb søvn. Efter denne forskrækkelse kom vi til Genova,
Marseilles, Gibraltar og hjem til det kølige Danmark.
Jeg afmønstrede da jeg kom til København d. 7. november 1956.

Per Alfred Hansen.

320

Snesejler 3

321

