1

Efter et par timer om
bord var jeg fuldstændig
afklaret, jeg ville til søs.
Egon Toft
1948

2

Sømand i 1950erne
Forfatter: Egon Toft
Redaktion & bearbejdning:
Bjarne Rasmussen
2019

3

Indholdsfortegnelse

1948 - En afgørende oplevelse ................................................................................ 5

1950 - Mit første skib; "Lady Kathleen” .................................................................. 8
1950 - s/s “Kentucky” ............................................................................................ 11
1951 – M/S Arnold Mærsk .................................................................................... 13
1952 – M/S Nicoline Mærsk .................................................................................. 22
1954 – M/T Brita Onstad ....................................................................................... 30
1954 – M/S Peter Mærsk ...................................................................................... 32
1956 – M/S Mathilde Mærsk................................................................................. 37
1956 - M/S Herta Mærsk ....................................................................................... 39
1958 – M/S Jeppesen Mærsk ................................................................................ 43
1959 – M/S Linda Scarlet ....................................................................................... 45

4

1948 - En afgørende oplevelse
Igennem flere år har jeg nedskrevet alt det jeg husker fra min tid som sømand i
1950erne, og jeg vil lægge ud med at fortælle om min lyst til at gå til søs.

s/s Fisk Victory
(Foto: internettet)
Det startede ved et tilfælde da jeg gik i 7’ende klasse i Horsens i 1948.
En dag fik vi en invitation fra et amerikansk fragtskib som lå i havnen med en last
majs. Skibet hed ”Fisk Victory" og var det største skib som nogensinde var set i
Horsens.
Vi var en ren drenge klasse der gik om bord, for kvinder var på det tidspunkt ikke
tilladt i amerikanske skibe.. !!.
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Den dag ændrede mit liv sig, vi så for første gang sorte mennesker i levende live,
vi fik appelsiner som vi ikke kunne huske vi havde smagt før, på grund af krigen.
Efter et par timer om bord var jeg fuldstændig afklaret, jeg ville til søs.
Nu var det altså sådan, at min mor havde skaffet mig en læreplads, jeg skulle
være arbejdsdreng, ved Hede Nielsens cykelfabrik, og når der blev en plads ledig,
skulle jeg i lære som værktøjsmager.
Jeg fyldte 14 år i november 1948, og skulle ud af skolen til sommerferien 1949,
og efter ferien skulle jeg så være arbejdsdreng. Nu begyndte jeg at overbevise
min mor om, at jeg ligeså godt kunne tage ud og sejle til jeg skulle i lære, men
hun bed ikke på.
Men nu begyndte jeg at gå på havnen efter skoletid hver dag, jeg gik om bord i
skibene og tilbød at hjælpe, med opvask etc.
Det gav somme tider en pakke cigaretter, så jeg var dagens mand når jeg kom
om til kammeraterne med en pakke Chesterfield/Lucky Strike.
Jeg prøvede hver dag at overtale min mor, men det var ikke så ligetil, men jeg
gav ikke op.
Jeg blev så konfirmeret i foråret 1949, men hele vinteren sad jeg ved radioen
hver morgen kl. 0650, mandag til fredag, og lyttede til skibspositioner, og når jeg
hørte " Tureby afgået Freemantle til Christmas Island, og Leise Mærsk passeret
Panama på vej til Manila, Bellona ligger i Levanten, så var jeg om bord i dem alle,
men min mor var svært at overtale, sømand stod ikke øverst på den liste over
jobs hendes søn skulle have.
Jeg gik så ud af skole til sommerferien 1949, og efter ferien startede jeg som
arbejdsdreng, på cykelfabrikken, men så fik mor at vide at der ville gå 6 til 8
måneder, før jeg kunne komme i lære. Og nu så jeg min chance, jeg mente jo at
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jeg kunne tage til søs, for at se om det var noget, og hvis jeg ikke kunne lide det,
så kunne jeg sagtens nå at komme i lære. Så til sidst gav hun op, og skrev under.
Og den 10ende september 1949 fik jeg min søfartsbog, jeg var 14 år, og stolt, da
jeg gik fra politistationen stak bogen op af baglommen, så alle kunne se, at her
kom en sømand.
Nu var første hurdle overstået, men nu skulle jeg så finde en hyre, og det viste sig
at være mere vanskeligt end jeg havde regnet med.
Jeg tog til København og boede hos en onkel, og jeg rendte alle rederier over
ende, og om eftermiddagen sad jeg nede i kælderen i Kvæsthusgade, hvor der
sad 20-30 drenge, her hentede DFDS drenge til deres passagerskibe, men der var
mange om biddet, så i november rejste jeg hjem til Horsens, lidt slukøret.
Jeg gik nu hjemme, men var skrevet op hvis der kom en hyre. Det kom der så, i
februar 1950 kom der et norsk skib til Horsens, og de manglede en messedreng.
I februar 1950 blev jeg kontaktet, om jeg var interesseret i en hyre som
Messedreng i et norsk skib, som ville komme til Horsens, jeg var ellevild, nu
skulle jeg til søs, drømmen gik i opfyldelse.
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1950 - Mit første skib; "Lady Kathleen”
Nu fik jeg travlt, jeg skulle have en lægeattest, en TB undersøgelse, men jeg var
klar da "Lady Kathleen" af Bergen den 20. februar 1950 lagde til kaj i Horsens
med en last kul fra Polen.
Nu viste det sig, at "Lady Kathleen" ikke var et helt almindelig fragtskib, det var
nemlig bygget af beton, under krigen lavede englænderne nogle forsøg, med
betonbygget pramme og enkelte skibe, og dette var en af dem, den var på 1850t.
og havde en besætning på 20 mand.
Det mest ubehageligt ved skibet af beton var, at når det begyndte at bevæge sig i
søen, så ville det ikke holde op,
selv i havblik, rullede det fra side
til side, men det vænnede man
sig til.
Da vi lå i Horsens fik vi proviant
ombord, og da der ikke var
fryser, havde man en stor isboks
oppe på båddækket, her blev så
lagt et lag kød, et lag is osv. til
den var fuld.

M/S Lady Kathleen

Man kan vel tænke sig hvordan det kød så ud efter et par måneder, man skar så
alt det grønne af, og resten blev til en lækker mør flæskesteg.
Vi afgik Horsens efter et par dage, med kurs mod Polen, vi skulle til Stettin efter
en last kul, til Bayonne i sydfrankrig, i bunden af Biscayen.
Mit job var som messedreng, og jeg skulle servere for officererne, men nu var jeg
så heldig, at skipperen og maskinchefen begge havde deres koner med, så jeg
slap for at gøre rent på kamrene, så det var egentlig et meget nemt job, og jeg
var godt tilfreds.
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Polen var en oplevelse, Stettin var en stor ruinhob, jeg havde aldrig forestillet
noget så elendigt, og der vrimlede med russiske soldater overalt, der var vagt ved
gangvejen, og havnearbejderne blev talt når de gik ombord, og igen da de gik
iland, ruserne ville ikke risikere, at der var nogen, der ville flygte fra det
kommunistiske paradis.
Letlevende damer var der mange af, og de var billige, en pakke cigaretter, eller ½
pund smør, men jeg var langt fra erfaren nok, så jeg var ikke engang klar over
hvad matroserne betalte for det, lærte jeg meget senere.
Jeg var ellers i høj kurs hos pigerne, sådan en knøs på 15 år, kunne de godt tænke
sig!!
Vi var nu fuld lastet og satte kursen mod Kielerkanalen.
Så var vi kommet til Kielerkanalen, jeg havde aldrig været udenfor Danmarks
grænser, så det var en stor oplevelse. Kanalen blev bygget 1895 og hed
oprindelig Kejser Wilhelm kanalen eller Nord- Østersø kanalen, men efter første
verdens krig fik den navnet Kielerkanalen, og det hedder den dag i dag.
Vi fortsatte nu ud i den engelske kanal, og videre ud i Bay of Biacay, som har ry
for at et stormfuldt og frygtet sted for skibsfarten, især i sejlskibenes tid. Nu var
det min første tur over Biscayen, jeg fik flere senere, men her og nu, var det et
vejr som gav mig et forsmag, på hvad der ventede mig. Jeg var søsyg det meste
af tiden, men som beskrevet før, så var jeg så heldig at Skipper og Mesters koner
tog det store slæb, så jeg kunne brække mig i fred.
Efter at vi havde losset kullene i Bayonne, skulle vi i ballast til Casa Blanca, se nu
begynde det at være det jeg havde drømt om, palmetræer og hulapiger, men jeg
blev godt nok klogere. Vi var på vej til Afrika, det var da det jeg havde drømt om,
men jeg blev lidt skuffet, da vi anløb Casa Blanca, det var slet ikke så eksotisk
som jeg havde drømt om.
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De voksne Matroser tog ud til noget der hed Busbjerg, som jeg senere fandt ud af
var et sted hvor man kunne købe sex, men jeg var stadig for dum til at forstå
hvad der foregik, for mig var sex bare et tal 6.
Jeg blev klogere hen ad vejen.
Efter vi havde lastet sand til Kings Lynn i England, var det bare kedelig sejlads, jeg
var nu over min søsyge, så jeg passede mit arbejde, men jeg var ikke tilfreds, jeg
havde ventet noget mere, men blev i Lady Kathleen, som lavede flere rejser på
Norge, Sverige og Danmark, men i juli 1950 mønstrede jeg af i København og
rejste hjem til Horsens.
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1950 - s/s Kentucky

s/s Kentucky
(Foto: MS Museet for Søfart)
Jeg gik nu i hele sommeren i Horsens og ventede på en ny hyre, den kom i
oktober 1950, da DFDS "Kentucky" kom til byen, og de manglede en messedreng,
så jeg mønstrede den 25 oktober.
”Kentucky” var en gammel kulfyret damper fra 1907, og forholdene var derefter.
Baderummet var et stort rum med et træbord hvor der var tre store huller, hvor
man kunne anbringe en pøs, og vaske sig på den måde.
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Vi boede 3 drenge på et kammer, i havn når der ikke blev arbejdet, stoppede
lysmaskinen kl. 1800, så var det kun petroleumslamper at hygge sig med.
I 1950 var der stadig rationering, så når man mønstrede skulle man medbringe
kaffe og sukkermærker. Hver lørdag vejede hovmesteren rationerne, og vi
drenge skulle fordele, 1 bakke til matrosmessen, en til fyrbøder messen,
maskinmester messen o.s.v. , og da vi var færdig med omdelingen første gang,
spurgte jeg Hovmesteren hvor bakken var til os drenge, så fik jeg en lussing så
det sang, og fik at vide, at jeg var sku ikke kommet om bord for at drikke kaffe, så
vi fik aldrig vores ration.
Det var den første ørefigen jeg fik, men der fulgte mange efter, jeg fik flere
øretæver i min tid i Kentucky, end jeg havde fået de første 15 år af mit liv.
Man fik en på hovedet for den mindste bagatel, jeg var messedreng for
maskinmester messen, hvis jeg havde glemt at sætte salt og peber på bordet, så
vankede der, hvis jeg glemte at sige de, hvis kaffen var kold, som jo var kokkens
fejl. Den mester glemte jeg ikke, og da jeg blev ældre håbede at jeg ville møde
ham en dag, men det skete selvfølgelig aldrig, og nu kan jeg fryde mig, for han er
nok død.
Kentucky gik i nord-østersø fart, og det var stadig ingen hulapiger eller palmer,
som jeg drømte om, så i april 1951 mønstrede jeg af, for nu ville jeg på langfart,
så nu skrev jeg til samtlige rederier danske og norske, og håbede.
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1951 – M/S Arnold Mærsk

M/S Arnold Mærsk
(Foto: MS Museet for Søfart)
Nu var jeg så heldig at mors veninde, var gift med en maskinmester, som sejlede i
Mærsk, og han kom hjem på ferie, det var ret heldigt han lige kom hjem, for
dengang var udmønstrings perioden 18 måneder, så det var ikke så tit han var
hjemme. Nu fortalte han mig om forholdene i Mærsk skibene, og det lød som det
rene luksus i forholdt til gamle "Kentucky".
Han lovede at lægge et godt ord ind for mig, når han skulle ind på kontoret på
Kgs. Nytorv.
I begyndelsen kom der et brev fra A.P. Møller, om jeg var interesseret i en hyre
som koksmath, nu anede jeg ikke hvad en koksmath var, men jeg tog imod
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jobbet, og fik tilsendt en togbillet, fra Horsens til Fredericia, hvor jeg skulle
mødes med en kok og flere folk, som skulle til Rotterdam hvor vi skulle med
"Robert Mærsk" til U.S.A., hvor vi skulle møde "Arnold Mærsk" som jeg skulle
mønstre, vi var næsten en dobbelt besætning med "Robert", men det var den
måde man rejste ud til skibene på, fly var kun for V.I.P.
Vi var om bord i "Robert Mærsk" i 30 dage, men en lørdag i juli 1951, passerede
vi Ambrose fyrskib ved indsejlingen til New York, vi passerede frihedsgudinden,
og gik til kaj i Brooklyn. Vi blev nu hentet af en taxi, og kørte fra Brooklyn, tværs
over Manhattan, gennem en tunnel, og endte op i Hoboken New Jersey, og her lå
"Arnold Mærsk" og lossede.
Og nu fandt jeg ud af hvad en Koksmath var, det var en kokkelev, og det var en
overraskelse, jeg havde ikke planer om at blive kok, jeg ville være sømand, men
bordet fanger, jeg var på en 18 måneders kontrakt, så jeg måtte acceptere, at jeg
skulle arbejde i kabyssen.
Skibet var bygget under krigen i USA, og var af typen C1-A (Liberty skibene), den
adskilte sig fra andre skibe, på flere måder. Der var jern-pontoner på lugerne, og
ikke træluger som i de fleste danske skibe, alle mand boede midtskibs, kabys
mandskabsmesser og proviantrum lå under dæk, som noget særligt, så var der
porte i siderne til alle lugerne, det var for at man kunne køre lige ind i lasten fra
kajen, de var dog forseglet, da de kun blev brugt under krigen, det var kun de to
porte til kabys og proviant, der stadig blev brugt, hvilket gjorde proviantering,
noget nemmere.
Vi var 4 drenge som delte kammer, vi var 2 koksmather, en salondreng, og en
kammerdreng, det var store kamre, men ingen komfort, alt var lavet af metal
ingen træ, så man kunne høre når vi sejlede, det klaprede over det hele.
Jeg var nu mønstret, og skulle nu til at arbejde i byssen, men det gik bedre end
forventet, en flink kok, og den anden koksmath var en fin fyr, så jeg var godt
tilfreds.
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Da vi var udlosset i Hoboken, forhalede vi til en pier i Brooklyn.
Min første tur iland gik selvfølgelig til Times Square, og da vi kom hjem senere på
natten, og gik gennem pakhuset, hvor der var stablet i hundredevis af trækasser,
med påskriften: Yokohama-Kobe- Szimzu, Nagoya,Keelung, Saigon, Belawan,
Singapore, da fik fantasien frit løb, nu var jeg kommet derhen hvor jeg havde
drømt om. ”Arnold Mærsk” var en jordomsejler, og jeg glædede mig til min
første tur.
"Arnold Mærsk" var nu klar til en jordomsejling, og efter at været i Baltimore,
Philadelphia, Boston, så gik det sydover mod Panama kanalen, vi var lige et smut
inde i Jacksonville, for at få den sidste last ombord. Cristobal ved indsejlingen til
kanalen var ikke noget særligt, men vi var lige en tur iland for at kigge på damer,
og en enkelt rom og coke.
Næste dag gik vi igennem Panama kanalen, og det var godt nok en oplevelse, det
må have været et kæmpe arbejde at bygge, især når man tænker på at den
åbnede i 1914, da havde man ikke de hjælpemidler man har i dag.
Vi gik ind i den første sluse Gatun, som ligger på Atlanterhavssiden, og 12 timer
senere gik vi igennem Pedro Miguel og Miraflores sluserne på Stillehavssiden, nu
gik det nordpå til San Pedro i Californien, det tog vel en uges tid.
Da vi anløb San Pedros indsejling hørte vi "Der et yndigt land" det kom fra den
Norske sømandskirke, som lå til bagbord.
Efter at vi var lastet færdig, gik turen mod Yokohama, det var spændende, for nu
skulle mine drømme til at gå i opfyldelse. Jeg var nu blevet søstærk, så nu kunne
jeg begynde at nyde sejlturen, men midt ude i Stillehavet, kom en af matroserne
og ville bilde mig ind, at vi skulle springe en dag over, han sagde i dag er onsdag
og i morgen er det fredag, men den troede jeg ikke på, men jeg fandt ud af at
han havde ret. Når man sejler mod vest, så springer man en dag over, sejler man
mod øst vinder man en dag, så den med at der er to torsdage er god nok. Jeg
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huskede så at filmen Jorden rundt i 80 dage, fik Philias Fogg foræret en ekstra
dag. Nu kom jeg til at passere datolinien mange gange i begge retninger, men det
skete aldrig, at vi fik to søndage, vi må jo have været uheldige…
Til gengæld mistede vi heller aldrig en søndag, men det var fordi det stod i
overenskomsten at det måtte man ikke.
Jeg var nu spændt på at se Japan, vores første havn var Yokohama, glæder mig
vildt, 15 år og jeg var nu sømand, sådan da.
"Arnold Mærsk", havde passeret datolinien, og vi var på vej til Yokohama, mine
forventninger var store, og jeg skal lige love for at de blev indfriet, det var et
kulturchock af dimensioner.
Det første jeg lagde mærke til var havnearbejdernes arbejdsstøvler, der sad
stortåen for sig selv, hvilket vi syntes var lidt underlig, men sådan var det. Det
første de gjorde da de kom ombord, var at smide fyrværkeri hen under alle
spillene på dækket, for at jage ånderne væk, fik jeg fortalt senere.
Da jeg kom ud at sejle på dækket, forbandede jeg deres brug af kinesere, og
deres små trææsker som de fik mad i, det var et fandens arbejde at spule og feje
alt det skidt op.
Men nu skulle jeg iland og se Japan. Og jeg skal lige love for at jeg fik min lyst
styret, det var så anderledes end det man var vant til, for det første vrimlede det
med amerikanske soldater, der var jo krig i Korea, og 2. verdenskrig var jo
næsten lige overstået, så nu var de jo herrefolket, og de opførte sig også
derefter, så de var ikke særlig vellidte, og det var sådan over det meste af østen i
1950.
Men Japanerne, de var interessante, kvinderne gik alle i kimono med en mægtig
sløjfe bag på, og så trippede de rundt på nogle træ klipklapper, jo højere jo
bedre, men det så risikabelt ud, men de havde nok øvet sig, dengang var det
sjældent at se en japansk pige/kvinde i vesterlands tøj, alle gik i kimono, så det
var ret charmerende.
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Nu gik turen op i byen, vi prajede en Taxi, og han må have vist hvad vi havde i
tankerne, for han kørte os op til værtshusene, og der skal jeg love for at det var
fest i gaden, der vrimlede med smukke piger i alle aldre, men der vrimlede også
med amerikanere, og de førte sig frem, men det var vel egentlig rimeligt, de
skulle jo til Korea om et par dage, og der blev der jo skudt på dem.
Vi fandt en bar, og der var straks en pige til hver, og så festede vi, selv om
pengene var små, så var der nok både til øl, og til pigen, så min første aften/nat i
Yokohama var en god oplevelse. Efter Yokohama gik turen til Simizu, Nagoya og
Kobe, men med en månedshyre på kr. 200, blev det ikke til megen fornøjelse,
men jeg tog revance senere.
Så gik det sydover til Keelung på Formosa/Taiwan, derefter Saigon Bangkok,
Indonesien, Sumatra, Singapore, Indien, Parkistan ,Ceylon/Sgrilanka, Djibouti,
videre til Genova, og så gik det østover til USA.
Næste stop New York, så havde jeg været jorden rundt, så nu var jeg sikker på at
jorden ikke var flad. Vi regnede med at skulle være i New York før jul, vi fandt
vintertøjet frem, det var koldt, og det var dårlig vejr, dagen før vi skulle anløbe
New York gjorde matroserne trosserne klar for og agter, da vi skulle have lods
tidligt om morgenen, men i løbet af aftenen og natten, blæste det op til en
orkan, og ved 3 tiden blev dæksfolkene purret ud, de skulle ud på bakken og
bjærge trosserne, der var ved at blive skyllet overbord.
Skipperen lagde skibet op i søen, og med styrefart var det muligt at arbejde, da
de var næsten færdig, kom der en "forkert" sø som begravede hele fordækket i
vand, og da søen trak sig tilbage, lå ungmanden i ankerspillet, med svære skader,
dyb flænge i hovedet, brækket ben, brækket arm, bådsen lå midtskibs med et
brækket ben, og en af matroserne Knud, var bevidstløs, alle blev båret ind på
kamrene, og styrmanden gik i gang med at reparere på ungmanden, bådsen fik
noget morfin for smerten, kort tid efter, da man ville checke Knud, fandt man
ham på dørken, død af indre kvæstelser.
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Det var just ikke det jeg havde regnet med på min første rejse, men nu fik jeg
lært at det var ikke just øl - kvinder - hornmusik, at sejle, det var en kedelig
slutning på turen.
Der var mange skibe som blev overrasket over den værste orkan i 30 år.
Blandt andet var der et amerikansk skib, som var i nød oppe ved den engelske
kanal, som var ejet af en dansk amerikaner, som var en fætter til A. P. Møller,
han hed Hans Isbrandsen, og skibet var "Flying Enterprise", og kaptajnen var Kurt
Karlsen.
Vi blev mødt af US Coast Guard, som tog de sårede med til hospitaler, og da vi
ankom til vores kajplads i Brooklyn, blev Knud hentet. Det var ikke en jul som ble
gjort stor ståhej ud af, der var en trykket stemning, det var først efter
begravelsen, og besked om at bådsen og ungmanden var sluppet relativt godt fra
det. Ungmanden fik senere tilbudt en uddannelse som telegrafist, som rederiet
betalte, fik vi fortalt.
Nu gik vi så kysten rundt for at laste til næste tur jorden rundt, og jeg håbede på
At den ikke ville blive lige så dramatisk, men det skulle vise sig at den var ikke
uden dramatik.
Kursen blev sat mod Panama, vejret var fint, og det var bare ren luksus, jeg
havde nu allieret mig med kokken, som lovede at hjælpe mig, så jeg kunne
komme på dækket, men jeg havde stadig 12 måneder tilbage af min kontrakt,
men jeg opsat på at det skulle nok gå, med kokkens hjælp.
Da vi var kommet igennem kanalen, fik vi et telegram, fra New York, at man
skulle gå ned i lasten, og checke i strongboxen, hvor værdifuld last var låst inde.
Man skulle tælle antallet af en sending pistoler, som var bestemt for politiet i
Manilla. Der skulle være 12 stk. Men skipperen og 3 styrmanden talte kun 11, der
manglede 1 stk. Hvordan det kunne ske er ubegribelig, under lastningen, var der
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en styrmand og en matros, som stod vagt, netop for at overse at det der blev
lastet i strongboxe var intakt.
I Brooklyn var en der blevet dræbt en havnearbejder formand, som kæmpede
mod korruption i fagforeningen, ved siden af liget, lå en pistol, som skulle være
ombord i "Arnold Mærsk". Så det var ikke særlig godt, og da vi kom tilbage til
U.S.A., stod FBI på kajen, de var overbevist om at styrmanden og matrosen var
involveret, det tog et par dage før de fik lov til at gå.
Det viste sig senere at mafiaen var involveret, i 1950 var havnearbejderne i New
York i lommen på mafiaen. Men den dag i dag er det stadig en gåde, hvordan de
bar sig an med at stjæle en pistol, for næsen af to vagter…
Heldigvis var alle uvidende om hvad der ventede i New York. Vi var på vej til
Manilla, nu begyndte der at ligne min drøm om palmetræer og hulapiger,
ihvertfald var der masser af palmetræer, og der var også masse af piger, og nu
havde man jo sparet lidt op, så det blev en god oplevelse, de Filipinske piger var
lige det jeg havde forestillet mig, det var godt at min mor ikke viste hvad jeg
foretog mig.
Efter en uges tid i Manilla gik turen nordpå mod Japan.
Da vi kom til Yokohama og var udlosset, fik vi besked om at sejle til den
amerikanske flådebase i Yokosuka, som ligget nogle få sømil fra Yokohama. Ved
ankomsten, væltede det ombord med arbejdere, det tog pontoner af 2-3 og 4
lugen, og begyndte at bygge trapper ned til mellemdækket, og der blev bygget
køjer i hele rummet, agter blev der bygget lokummer, rundt hele agter, og det
var med rindende vand, heldigvis.
Det viste sig at vi skulle til Korea, og hente 1200 siamesiske soldater, som havde
gjort tjeneste i 1 år for FN.
Nu var den gamle, Arnold Peter Møller, en snu rad, han havde tilbudt at sejle
dem til Bangkok, helt gratis, men det var et reklamestunt af dimensioner.
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Da vi var klar til at afgå mod Busan nedlagde amerikanerne forbud mod, at vi
sejlede til Korea, de kunne ikke garantere vores sikkerhed, så vi sejlede om på
vestkysten af Honshu, til en by der hedder Fukuoka, og der blev siameserne
sejlet til, af et amerikansk troppetransportskib.
Jeg skal hilse at sige 1200 mand ombord i ”Arnold Mærsk”, det var nok lige i
overkanten, nede i kabyssen var der 20-30 hjælpere, det var ok, de hjalp overalt,
dæk og maskinen.
De lavede deres eget mad, men det var ikke nemt at komme rundt, der var
mennesker over det hele, de fleste lå og sov om dagen, men når solen var
forsvundet, og de havde spist, så kom der liv i dem, de havde deres eget
orkester, og spillede og dansede de det meste af natten, så det blev ikke til
meget søvn, men hvad, vi havde jo en masse hjælpere, så det gik fint.
Vi afgik Fukuoka med kurs mod Keelung Formosa, hvor der var en kæmpe
modtagelse. Nu gik det mod Bangkok, hvor der var en heltemodtagelse, vi blev
overdænget med kys og blomster, som om det var os der havde været i krig, men
det var en god oplevelse. Men nu blev det hverdag igen, og vi satte kursen mod
Singapore.
Efter Singapore, gik turen mod Middelhavet via Indien - Pakistan - Ceylon Massawa - Suez - Alexandria, og til Genova. Her fik vi nye folk hjemmefra, og
post. Så gik det vestover, næste stop New York.
I New York mønstrede flere af dæksfolkene af, og jeg kiggede langt efter dem, og
tænkte bare det var mig, kabyssen hang mig langt ud af halsen, jeg var træt af
være koksmath.
Kokken lovede mig at han ville hjælpe mig, men nu gjorde vi klar til min 3die tur
jorden rundt. Den blev ikke så begivenhedsrig, som de 2 foregående.
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Det var Japan, Saigon, Bangkok, hvor vi fik 2 elefanter ombord, som skulle til
Genova, og videre til Belgien. De 2 aspiranter fik jobbet med at passe dem, efter
anvisning fra en belgisk dyrepasser som var med, derefter gik vi samme tur,
Sumatra Singapore Indien Pakistan Massawa Suez og Genova.
Men da vi kom op i Rødehavet, døde en af elefanterne af lungebetændelse, så
den blev losset ud over siden, og jeg skulle hilse og sige, at det giver godt nok et
ordentlig plask, jeg har senere tænkt på, nu hvor det er blevet så moderne at
dykke, kunne det være spøjs om nogen faldt over et elefant skelet i Rødehavet,
og funderet, hvordan fanden er den kommet her.
Før vi ankom New York gik jeg til hovmesteren, og bad om at blive mønstret af,
han blev rasende, og belærte mig om at jeg var på 18 måneders kontrakt, og hvis
jeg havde lært at regne, så havde jeg kun været ombord i 15 måneder, jeg kunne
blive mønstret af når vi kom til Genova, og blive sendt hjem.
Det var godt nok ikke det der var min plan, men jeg kunne ikke gøre noget. Så jeg
måtte kigge langt efter de dæksfolk der mønstrede af.
Nu gik vi så kysten rundt, Philadelphia, Baltimore, Boston. Men så trådte kokken i
karakter, og forlangte at jeg blev afmønsteret, for han kunne ikke bruge mig i
kabyssen, og det lod til at det hjalp, for da vi kom tilbage til New York den 6.
november 1952, blev jeg mønstret af.
Hurra nu skulle jeg finde et sted at bo, og så skulle jeg på forbundet, for nu skulle
jeg på dækket.
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1952 – M/S Nicoline Mærsk

M/S Nicoline Mærsk
(Foto: MS Museet for Søfart)
Nu var jeg afmønstret i New York, og skulle finde et sted at bo, en af matroserne
som også var afmønstret, hjalp mig og jeg fik et værelse, hos en ældre dame,
som lejede værelser ud til søfolk, det var i Hichs st. ikke langt fra forbundet som
lå i Montaque st.
Jeg var godt nok lidt betuttet, her stod jeg 17 år gammel, alene i New York med
under 100 dollars i lommen, og skulle nu klare mig selv, men jeg var
fortrøstningsfuld, det skulle nok gå.
Det første der skulle ske, var, at jeg blev meldt til på forbundet, så jeg kunne få
en hyre. Jeg havde regnet med at jeg skulle mønstre som dæksdreng, men da jeg
blev tilmeldt hos Bernhard Clausen, sagde han at han ville godtage min sejltid
som koksmath, og jeg kunne mønstre ud som ungmand, det var jo fantastisk, for
nu ville jeg tjene det dobbelte, det ville sige at jeg nu tjente 400 kr. om måneden,
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så nu skulle jeg have en hyre så hurtig som mulig, for pengene var små, jeg
betalte 5 dollars om ugen for logi, og jeg fandt en græsk spisested, hvor man
kunne få al den suppe man kunne spise, for 10 cents, efter kl 10 om aftenen, så
det hang sammen.
Nu var jeg blevet registreret, det foregik således. På en tavle var det en kolonne
for matroser, en for letmatroser o.s.v. jeg stod på jungmandslisten som nr. 3. Når
der så var en hyre, blev man råbt op, og hvis de 3 første sagde nej, fik de et
kryds, og når man havde 3 krydser, røg man ned i bunden.
Jeg gik på forbundet hver morgen, første opråb var kl. 10, og så hver time til kl.
16, efter 12 dage (18 november 1952), blev mit navn råbt op, det var et job i
"Nicoline Mærsk" som jungmand, så nu gik det stærk, først til lægeundersøgelse,
så hjem op pakke, så ned til Nicoline, som lå ved kaj i Brooklyn.
Det her var spændende, for det første havde jeg mit eget kammer, og jeg fandt
ud af at vi var 4 jungmænd, så det betød at man kun havde bakstørn i 1 måned,
og på dækket i 3 måneder, det var det rene luksus.
M/S ”Nicoline Mærsk” var et såkaldt linieskib, det ville sige, at man lastede på
østkysten af USA, gennem Panamakanalen, vestkysten af USA, videre til
Filipinerne, og hele østen rundt, sidste stop før vi gik tilbage til USA var Japan.
Nu kom jeg i lære som dæksmand, og jeg sugede til mig, jeg gik sammen med en
matros Karl Nentvig (Pisco Karl) og han var fantastisk, han lærte mig det jeg kan i
dag, han havde sejlet under hele krigen, og var blevet derovre, han havde ikke
planer om at rejse hjem.
Jeg blev nu meldt ind i Forbundet, på min 18 års fødselsdag, og nu gjorde vi klar
til at sejle kysten rundt, og så tilbage til Brooklyn og laste til min første tur som
jungmand.
Da vi kom tilbage til Brooklyn, fik vi en overraskelse, vi skulle laste, brugt tøj, som
var indsamlet af den Katolske kirke, og som skulle til Korea.
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Da hele mellemdækket i 3 lugen var blevet fyldt, fik vi at vide, at vi ville få besøg
af den katolske kirkes overhoved i Nordamerika Cardinal Spellmann, han kom for
at velsigne lasten.
Nu består havnearbejderne i Brooklyn af 90% Italienere og 10% irlændere, men
en ting de havde tilfælles var, de var alle katolikker.
Jeg skal love for at det var ikke de havnearbejdere vi var vant til, da cardinalen
kom gående igennem pakhuset og op ad gangvejen, da lå de på knæ og kyssede
hans hånd, og pludselig kunne de godt tale, uden at bruge fuck til hvert andet
ord. Men det varede kun kort, da han var gået, så var det fuck this og fuck that.
Nu var vi så klar til at sejle sydpå, det var en dejlig fornemmelse, at nu kunne jeg
se at vi sejlede, forbi Frihedsgudinden, videre ud til Ambrose fyrskibet, forbi Cape
Hatteras, det havde jeg ikke set før, da kabyssen i Arnold lå under dæk. Men nu
var jeg jo blevet sømand.
Gennem Panama kanalen igen igen, op til San Francisco, men nu gik vi direkte
mod Japan, og ikke Filipinerne, vi skulle i dok i Yokosuka igen, denne gang blev vi
malet koksgrå over det hele, master samsonposter bro maskin casing dækshuse
alt blev gråt, det forlangte amerikanerne, det var jo dem der stod for
sikkerheden, det så sgu mærkeligt ud da malingen var tør!!
Vi sejlede om på den vestlige side af Honshu, og satte kurs mod Busan i Korea. I
USA havde hele besætningen fået at vide, at da vi skulle til et krigsførende land,
kunne man afmønstre, og kræve hjemrejse, det var der kun 1 mand der gjorde,
en maskinassistent. Vi der blev fik så til gengæld krigstillæg, det var dobbelt
grundhyre, så det var jo fint.
Busan var bidende koldt, vi var i december, men krigen mærkede vi ikke meget
til, bortset fra at det var amerikansk militær som stod for losningen.
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Vi lå i Busan i 3 dage, og så gik turen til Hong Kong, hvor vi blev malet i de rigtige
Mærsk farver.
Da vi lå i Yokosuka, lå vi sammen med "Jutlandia", som jo var hospitalskib, som
Danmark havde stillet til rådighed for FN.
Da Danmark blev spurgt om at støtte FN i Korea, var Lauritzen, den første til at
tilbyde et skib "Belle Dan", men et fragt skib havde de ikke brug for, så det blev
ØKs "Jutlandia i stedet for. Men som tak fik rederiet Lauritzen lov til at føre FN
flaget som gøs.
Nu gik det så østen rundt, jeg var kommet på dækket og jeg var godt tilpas.
Hong Kong, alene navnet var nok til at få en til at drømme, om østens mysterium,
og det blev da også den by der gjorde det største indtryk på mig, Bangkok,
Saigon, Manilla, var eksotiske, og Yokohama, og Kobe, var mystiske, men Hong
Kong, var var både østen, og vesten på en gang. Her kunne alt ske, her kunne alt
købes. Ville du gerne have et Amerikansk visa, et Norsk pas, et international
kørekort, ja så kunne det købes i Hong Kong.
Den Røde Løve var hvor vi mødte de dejligste piger, og ville du forkæle dig selv
og damen med en dyr middag, så var det Peninsular Hotel. Man kunne veksle
alverdens valuta, det benyttede jeg mig af på et senere tidspunkt, jeg var stadig
for uerfaren.
Men efter første besøg i Hong Kong, blev det en tradition, som vi lærte af
Kokken, (Kokkepigen), at det første vi gjorde når vi kom til Hong kong, var at
besøge Thjatshenko, og hans restaurant, og her var det stegte frølår og sort
russisk brød.
Bådsen Jørgen Ejlertsen, advarede os unge drenge, at hvis vi blev bedt om at
tage en pakke med til ens bedstemor i San Francisco, så skulle vi sige nej, uanset
hvor mange penge de tilbød dig, for det var garanteret narkotika, og kunne have
fatale følger.
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Jørgen (bådsen) var en flink fyr, og han var en stor hjælp for mig, som var så
umoden, han lærte mig mange gode ting, og han vil altid stå for mig, som han der
havde tid og tålmodighed med os 4 jungmænd.
Hans liv havde ikke været nogen dans på roser, han sejlede på østen, da krigen
brød ud, og var så uheldig at være i Shanghai, da Japanerne kom, og han tilbragte
fire år hvor de måtte klare sig så godt som de nu kunne, med lidt hjælp fra den
finske konsul, det havde også sat sine spor på ham. Men jeg husker ham som en
god kammerat.
Det var så Hong Kong, og når jeg vinder den store gevinst, så er der jeg tager på
ferie.
Amerika havde ikke anerkendt rød Kina, men Formosa, så der var ingen
samhandel, mellem Kina og USA. Men når man lå på reden i Hong Kong, så var
det et andet billede man så.
Vi lossede gods ned i sampaner, som sejlede direkte over i "Jacob Jebsen" og
"Heinrik Jessen", som tilhørte Åbenrå rederi, og som sejlede på røde Kina, så
kineserne fik amerikanske varer, selv om det officielt, var forbudt, forstå det
hvem der kan.
Efter Hong Kong, gik turen til Saigon i Fransk Indokina, da vi tog lods ude ved
barren, som skulle tage os op ad floden, da kom der to franske soldater med,
som stillede deres maskingevær op, henholdsvis for og agter, og vi blev bedt om
ikke at gå ud på dækket, da der havde været noget skyderi, mod et par skibe.
Jeg oplevede nu ikke nogensinde at blive beskudt, de gange vi var i Saigon, men
det hændte da for et par danske skibe.
Kommunisterne (Vietcong) var begyndt at røre på sig i den nordlige del af landet,
og den 6 maj 1954 angreb vietcong, den Franske base i Dien Bien Phu, 6000
franske soldater mistede livet, og 10000 blev taget til fange, det var dødsstødet,
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så i oktober trak Frankrig sig ud af Indokina, og landet lå åbent for
kommunisterne fra nord. Men regeringen i Saigon bad USA om hjælp, og i 1955
rykkede amerikanerne ind i landet, og vi ved jo hvad det endte med.
Men vi var stadig i 1953, og vi gik nu til Bangkok, det tog ca. 6 timer op ad floden,
halvvejs oppe kastede vi anker i moskito bugten, hvor vi blev indklareret.
Så fortsatte vi op til Bangkok hvor vi gik til kaj, men allerede før vi var kommet så
langt, var kusselejderen smidt ud over siden, og pigerne væltede ombord. I
Bangkok sluttede rejsen for udadgående, og nu begyndte hjemrejsen, og i USA
var det Baltimore, vi sluttede, og begyndte en ny rejse.
Nu havde Mærsk annonceret med at der var en afgang fra Bangkok hver 14ende
dag, så det kunne give os mange liggedage, så det kom til at passe, det samme
var tilfældet med Baltimore.
Nu ved de fleste af jer jo hvordan det var i Bangkok i 50’erne – 60’erne, så det vil
jeg ikke uddybe…
Jeg var lige ved at få rødvinen galt i halsen, da jeg forleden så en dansk turist,
havde lagt et billede ud på Facebook, om sit ophold i Thailand, hedder det vist
nok nu. Billedet viste personen, på en restaurant, med en stor Burger med fritter
foran sig.
Hvem hulen tager til Bangkok, for at spise burger…i min tid var det ris og karry i
et palmeblad, men vi er jo blevet for gamle til at forstå, næste gang hører vi vel
om at man kan få stegt flæsk og persillesovs.
Nå men heldigvis, var vi så heldige at der var ingen turister dengang, til at
forplumre tilværelsen. Vi fik set den rene vare, og ikke som det er i dag, hvor det
er lagt an på turisme.
Næste stop Manilla, og jeg glæder mig.
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Nu gik turen til Manilla, og vi skulle begynde at laste til USA, der var mange
havne, som vi anløb Cebu, Iloilo, Legaspi, San Fernando, og Zamboanga, og flere
som jeg ikke husker navnene på, så tilbage til Manilla. Så gik det nordpå til Hong
Kong, Formosa og Japan, hvor vi lastede det sidste gods, og så ellers over
Stillehavet til Vancouver, San Francisco, San Pedro, Panama og så tilbage på
østkysten.
Den næste rejse var en kopi af de andre ture, bortset fra at vi i Saigon, fik
smuglet to fremmedlegionærer om bord som var blevet træt af at blive skudt på.
Den ene var Østriger, og den anden Belgier, de blev gemt i agter peaken, on der
nogle solsejl, og kom først frem, da vi var kommet lang til søs. I Bangkok,
henvendte de sig på deres ambassader/konsulater, og forhåbentlig slap de
helskindet hjem.
Jeg havde nu været i "Nicoline Mærsk" i 16 måneder, og det var på tide at jeg
kom ud som letmatros, så da vi passerede Panama skrev jeg under på side tre, og
det var meningen at vi skulle afmønstre, når skibet kom til New York. Men på vej
nordpå, fik vi at vide der var strejke i New York, så en af matroserne, sendte et
telegram, til en dansk familie, som lejede værelser ud til danske søfolk, så da vi
ankom Philladelfia, blev vi hentet af Tinnesen, og kom godt til Brooklyn, og blev
indlogeret, og det var stadig 5 Dollars om ugen.
På grund af havnearbejder strejken, kom der ingen skibe tik New York, så da der
var gået et par uger, var pengene ved at slippe op, så nu var gode råd dyre.
På forbundet var der flere matroser, som havde gået et stykke tid, og var sultne.
Så skete der det at der kom to matroser ned fra Montreal, og fortalte at de var
mønstret af fra en Mærsk tanker, men de havde taget et par Spanioler som gik i
Montreal, så blev der stor opstandelse, og Bernhard Clausen, tog over på Mærsk
kontoret og slog i bordet, at når der gik ledige danske matroser i New York så
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skulle de ikke tage udlændinge. Så efter megen palaver, gik de med til at tage to
matroser fra New York.
Så blev skibet råbt op, og så var der ikke en eneste dansker der ville have den, så
det blev et par Nordmænd, der rejste til Canada. Da skal jeg love for at Bernhard
gik besærk, han råbte og skreg så man kunne høre det i hele Montaque Street,
nu havde han et voldsom temperament, en gang smed han skrivemaskinen ud af
vinduet fra 2. sal, men jeg kan nu godt se at det var ikke særlig smart.
Jeg var nu nødt til at finde en hyre i en fart, pengene var små, den eneste
mulighed var at man kunne låne på det Danske konsulat, men kun 5 dollars om
ugen, og det var kun til huslejen, så det var bare om at finde et skiv.

29

1954 - M/T Brita Onstad

M/T Brita Onstad
Jeg fik så chance til at mønstre i en svensk tanker M/T "Brita Onstad" som på
dette tidspunkt var Skandinaviens største, den var på 30.000t, og sejlede mellem
Portland Maine USA og Puerto la Cruz i Venezuela.
Det var godt nok en oplevelse, da jeg mønstrede i Portland, og kom ind i messen,
som jeg troede var en fælles messe for hele besætningen da der var fyldt med
folk, men "Brita Onstad" var bemandet efter de gamle bemandingsregler som vi
også havde i Danmark, og som var fra 1930erne, og da havde man ikke taget
højde for at skibene blev så store.
I et skib på 9500t, skulle der være 12 mand på dækket, og for hver 1500t skulle
der 2 matroser mere til, så kan man jo regne lidt på det, og se hvor mange der
skulle være når skibet var på 30.000t.
I Danmark, fik rederiet J.Lauritzen dispensation da de fik bygget "Jetta Dan", men
det var ikke sket i Sverige.
Vi var alene 8 letmatroser, hvor mange matroser ved jeg ikke, for der var så
mange, vi var over 40 mand i messen inkl. motormænd.

30

Jeg gik 4-8 vagten, og mit job i de 6 mdr. jeg var der, når jeg havde purret ud, så
skulle jeg vaske rendesten, hele vejen rundt båddækket, den var malet hvid, og
den var blevet snavset af sod og støv, så det gjorde jeg i 6 måneder, og fik 100
dollars pr. måned for, så hyren var der ikke noget i vejen med, det var lidt mere
end i Danske skibe.
Men efter 6 måneder, var jeg træt af at vaske rendesten, så i september 1954
mønstrede jeg af i Portland, og tog en Greyhound bus tik New York og håbede på
at få et nyt skib på Østen

31

1954 – M/S Peter Mærsk

M/S Peter Mærsk
(Foto: MS Museet for Søfart)
Jeg var nu tilbage i New York, og flyttede ind hos Tinnesen, blev tilmeldt på
forhyringen, så nu var jeg klar til at tage en ny hyre.
Da der stadig ikke var muligt at få understøttelse, måtte man klare sig selv, så det
var bare med at få et skib så hurtig som muligt.
Den 21 september 1954, mønstrede jeg i "Peter Mærsk" som Letmatros.
Nu havde jeg været så dum ikke at have fået "Brita Onstad", skrevet i søfartsbogen, så jeg havde regnet ud, at to rejser med ”Peter Mærsk” ville give mig
sejltid til Matros, så det var planen.
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"Peter Mærsk" var et godt skib, med en fantastisk besætning, det var ikke fordi
at det var et let skib at arbejde i.
At gøre søklar var således ikke den letteste sag…
I "Nicoline Mærsk" når man skulle fire eller løfte bommene, så var der en tynd
wire fra hangerspillet, som man satte på spilkoppen, og så hev man bare, i "Peter
Mærsk" skulle du have fat i selve hangeren, et par tørner på spilkoppen, løsne
bremsen i dækket, det var hulens besværligt. Men som sagt, så var vi et skide
godt hold, så det gik næsten som en leg.
Man kunne også gøre som Preben H. trække hangerwiren ud langs dækket, og så
løsne bremsen, men man skulle være hurtig, så man kunne nå at bremse, før
bommen ramte ned i holderen, jeg turde ikke bruge den manøvre.
Nu gik turen så ud på østen, og det var den sædvanlige liniefart, der var ikke ret
meget forandring, fra de foregående rejser.
I Manilla gik jeg hen og blev varm på en dame Linda, og vi lagde planer om at
købe et værtshus ved den amerikanske base Subic bay, vi regnede med at den
kunne købes for ca.3 000 us dollars.
Jeg fik så den ide, da jeg i Hong Kong, fandt ud af at man for 1 us dollar fik 3
pesos, men når man hævede pesos på bogen, fik man kun 2.
Så jeg begyndte at låne penge ud når vi var i Fillipinerne, for hver 2 pesos, skulle
jeg have 1 dollars i New York. Det viste sig at være en god forretning, så hver
gang vi var i Manilla, fik Linda overskuddet, og det virkede fint.
Men nu vokser træerne jo som bekendt, ikke ind i himlen.
Da jeg havde været om bord i "Peter Mærsk" i 16 måneder fik jeg tilbudt at
mønstre om til Matros, men det kunne ikke gøres i New York, for der gik
matroser på forbundet, så skipperen Dilling Larsen, foreslog at vi kunne gøre det
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når vi gik ud på næste rejse, så 23 januar 1956, blev jeg i Cristobal ommønstret,
så nu var jeg MATROS.
Det var jo også en bedre hyre, nu var hyren 1000 kr. om måneden, men der kom
jo Amerikatillæg, overarbejde, vagttillæg, så det var en væsentlig forhøjelse. Så
nu kunne jeg hurtig få sparet de sidste penge op.
Vi gik nu østen rundt, og i Saigon, hvor der var masser af uro, og det skete
jævnligt at der blev kastet granater ind i værtshuse, hvor der kom mange franske
soldater, og vi gik da heller ikke ram forbi.
En nat da havnearbejderne, stoppede til midnat, gik brandalarmen ved 01 tiden,
der var brand i underlasten i 2 lugen.
Det var svært at komme der ned da der var dækket over, havnearbejderne havde
arbejdet på mellemdækket. Der kom så brandfolk fra land, og vi var selvfølgelig
alle mand på dæk. Men vi kunne ikke komme ned i lasten, før røgdykkere fra
land fik afdækket lugen. Vi var lastet med Tobak i underlasten, så der bredte sig
en duft af Virginia tobak over hele Saigon.
Hovmesteren lavede kaffe og cacao til os, jeg var en tur agter, og havde lige fyldt
et krus med cacao, da bådsen kom og sagde vi skulle op og sætte hætter på
samsonsposterne, da de virkede som skorstene.
Så jeg tog mit krus, og stillede over bag på køleskabet, så det kunne holde sig
varmt. Der gik vel en times tid, så kom jeg tilbage, snuppede kruset, og tog et
ordentlig slurk, og så mærkede at det var fuldstændigt levende inde i munden,
jeg spyttede og spruttede, der må have været mindst 20 kakkelakker, jeg rørte
ikke cacao i mange år efter…
I løbet af formiddagen, fik vi ilden under kontrol, og man kunne begynde at se på
skaderne. Udenbords, var en af pladerne ind til underlasten, blevet så varm at
den havde slået sig, og selvfølgelig var der store skader nede i lugen.
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Vi fik losset al lasten, som var bestemt for Bangkok, og så gik turen til Hong Kong
i dok, og videre østen rundt.
Jeg havde nu fået sparet en del penge op, så nu var det muligt at købe det
værtshus vi havde set, så da vi var i Manilla, gav jeg Linda næsten 3000 dollars, så
hun kunne få ordnet alle papirerne, og jeg var på det Filipinske konsulat i Hong
Kong for at søge om visa.
Op til Japan for at laste til USA.
Jeg havde nu været i "Peter Mærsk" i lang tid, men det var et godt skib at være i,
selv om det kunne være surt, engang imellem.
Forestil jer, afg. Yokohama i december måned, koldt og sne, tørnet til kl 2200, lod
trosserne gå, og stuvede dem ned i henholdsvis 1 lugen, og 6 lugen, checke alle 6
luger, om skærestokkene var på plads, lægge 3 pressenninger på, skalkejern, så
tømreren kunne banke kiler i, så var der 22 bomme som skulle lægges ned, 22
preventere der skulle kvajles og bindes med kavlgarn og bæres op i forepeaken,
44 gerder der skulle strammes op og kvajles, der kunne godt være lidt færre
gerder da nogle af bommene, havde mellemgerder, men vi talte ikke, vi
arbejdede bare, og det var i halvmørke, og pisse koldt…
Efter 5-6 timer var det til at se en ende på det, så nu skulle det spules over hele
dækket, og alt overskydende dunnage, som lå og flød, blev bare smidt overbord.
Når man så ved 06 tiden om morgenen sad og fik en velfortjent kop kaffe, lovede
man sig selv, at det lort gad man ikke, nu kunne vi rejse hjem til Danmark, og
finde et 7-16 job.
Så gik det østover, og skipper Støckel, bestemte sig for at sejle storcirkel, for så
fik vi søen i røven, hvis det blev dårlig vejr. Han fik ret vi fik dårlig vejr, vi var så
langt nordpå at vi kunne se Aleuterne, vi fik så dårlig vejr, at alle 4 livbåde løftede
sig i deres beslag, og tog voldsom skade, så hvis ikke man var træt af det før, så
var det ikke noget imod dette her.
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Men, når vi så en uges tid senere, sejlede under Lions Bridge i havblik, ind til
Vancouver, så var det hele glemt. Vi fik forresten ikke lov til at sejle, før alle 4
livbåde var repareret.
Vi fortsatte nu turen til New York. Vi skulle nu have nye folk, der var et par
Matroser, som afmønstrede.
Hvis jeg husker rigtig var en af de nye matroser en skør skid, Tonni fra Skelskør,
men se det er en anden historie. Han blev og er en af mine gode venner.
Nu fik vi at vide at "Peter Mærsk" skulle på jordomsejling, det var jeg ikke så
begejstret for, det havde jeg prøvet før, men der var ingen der spurgte mig.
Nu var der kommet nye folk ombord, og Tonni og jeg blev gode venner, og vi
havde mange sjove oplevelser sammen.
Jeg husker i Hong Kong var vi på badetur, med et par damer, vi blev enige om at
vi ville leje en robåd, og ro ud til en flydende restaurant som lå ude i bugten, nu
var vi vist ikke helt ædru, og selvfølgelig kæntrede båden, så vi måtte svømme
iland alle fire, om vi nogensinde kom ud og fik noget at spise, det husker jeg ikke.
Der var også snak om at skibet skulle op til Danmark, det var sgu ikke lige det jeg
havde tænkt mig, men hvis det gik så galt, så kunne man vel mønstre af i en havn
på vejen.
Men det blev ikke aktuelt, for da vi lå i Belawan på Sumatra, kom "Mathilde
Mærsk" ind, og der var to matroser, som gerne ville hjem, så de spurgte om der
var nogen som havde lyst til at bytte, og Tonni og jeg, slog til.
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1956 – M/S Mathilde Mærsk

M/S Mathilde Mærsk
(Foto: MS Museet for Søfart)
Nu viste det sig at der var kineser besætning om bord i ”Mathilde Mærsk”
bortset fra tre mand, bådsen Kristian ”Klapøre”, Tonni og jeg.
"Mathilde Mærsk” var en Monkey båd, som sejlede mellem Japan- Indonesien og
Perser golfen.
Da vi afgik fra Belawan/ Medan, gik vi indonesien rundt og så op til Japan.
På vejen blev bådsen Kristian ”Klapøre syg, og vi måtte efterlade ham på
Okinawa, så nu var vi kun to danskere tilbage.
Vi havde det egentlig godt. Tonni og jeg tog alle vagterne når vi gik til Indonesien
og Golfen, mens kineserne tog vagterne når vi lå i Japan, så det fungerede fint,
men det blev jo lidt ensformig, der var ikke nogen at tale med, dengang havde
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mandskabet ikke samkvem med officererne, den eneste fra midtskibs vi havde
noget med, var en aspirant Carlo Gyldsdorf.
Så det blev lidt for ensomt, så efter 6 måneder, mønstrede vi af i Kobe, jeg blev i
Kobe, Tonni rejste op til Yokohama til Vagn, men jeg havde jo en lille dame i
Kobe.
Nu var posten til søs ikke den mest pålidelig, der kunne gå flere uger, ja måneder
før at brev hjemmefra, nåede frem.
Jeg fik et brev fra min mor, at da "Peter Mærsk" ankom til Ålborg på min
fødselsdag, 20 november 1956, stod min mor og min skolekæreste på kajen, for
at modtage mig, men jeg var der ikke, det måtte jeg høre for i mange år, jeg blev
nemlig gift med min skolekæreste.
Mit ophold i Japan, blev ikke så længe, man skal huske på at understøttelse, var
ikke kommet til Japan endnu, men efter 3 uger, mønstrede jeg i "Herta Mærsk".
Efter afmønstring fra ”Mathilde Mærsk” gik jeg i Kobe i en måned, og fik så en
Matroshyre i ”Herta Mærsk”.
Det blev godt nok noget af en oplevelse og meget interessant.
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1956 – M/S Herta Mærsk

MS Herta Mærsk
(Foto: Egon Toft)

Jeg mønstrede M/S ”Herta Mærsk”, og vi skulle laste jernbanevogne i Osaka til
Bangkok (se foto).
”Herta Mærsk” var også et Monkeyskib, som havde haft kineserbesætning, men
de blev nu udskiftet med danskere, hvorfor anede vi ikke, måske var det fordi vi
skulle til at lave et par rejser med jernbanevogne, fra Osaka til Bangkok.
De skulle lastes med vor sværvægter, og derefter losses i Bangkok ligeledes med
vor sværvægter.
”Herta Mærsk” havde 4 sværvægtere, men kun 2 to sæt grejer. Da vi lastede i
Osaka første gang havde vi rigget sværvægterne til 1 og 4 lugen hvorefter vi
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lastede 3 stk. og 2 stk. vogne der, og når de var lastet skiftede vi til 2 og 3 lugen,
rigget sværvægterne til der, og lastede 2 x 4 vogne (se foto) hvorefter der afgang.
I søen på rejse til Bangkok skiftede vi om til sværvægterne til 1 og 4 lugen, for
vognene der skulle losses i samme rækkefølge, og ellers samme omgang i
Bangkok.
Da vi kom i søen skulle vi skifte fra 2 og 3 til 1 og 4, for de skulle losses først.
De 3 rejser vi lavede, boede jeg oppe på godset, kom kun ned for at sove og
spise, men vi kan være taknemmelig for at det var fint vejr, så vi kunne arbejde i
søen, så der kom ingen forsinkelser, vi havde 13 stk. vogne med hver gang.
Efter sidste rejse, fik vi en anerkendelse fra rederiet, 100 kroner til hver af
dæksfolkene, 500 til 1 styrmanden, og 1000 til skipperen, som man kan se, blev
vi betalt efter fortjeneste. Vi lavede et par rejser på Indonesien Japan, og så i
slutningen af 1957, blev vi sendt til Basra, der lastede vi asfalt i tønder, til New
Zealand.
Det var en god oplevelse, vi havde 32 døgn i søen, og det var næsten havblik hele
vejen, så er der noget ved at sejle.
Første stop Christchurch, Port Nelson, hvor vi samlede en agterudsejlet matros
op, Birger, som kom fra Horsens, så vi blev gode venner til han døde i Seattle for
nogle få år siden. Vi fortsatte mod Australien, og lille juleaften, ankom vi til
Melbourne. Vi skulle laste skrot til Osaka.
I Melbourne fik vi besøg af en tysk familie, og de inviterede Birger og jeg med på
en campingtur, de havde telt og alt udstyr, nu havde de også et par kønne piger,
så vi sagde ja tak.
Vi kørte ud til Bushen, og slog lejr ved en sø, og det viste sig at der var en hel flok
tyskere, med børn, vi var vel en 30 stykker i alt, det var meget hyggeligt, der blev
badet, og der blev fyret op under grillen, lækre bøffer og masser af vin.
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Efterhånden blev der en god stemning, og de begyndte at synge, de gamle nazi
sange, så det var simpelthen medlemmer af partiet, som var rejst til Australien,
men de var nu meget venlige og festlige, men de 2 døtre var et par snerper, så
det fik vi ikke noget ud af.
Vi gik nu nordpå mod Osaka, vi havde regnet med at få 3-4 dage til losning, men
24 timer efter var vi udlosset. Vi nåede da iland, og fik taget trykket.
Vi forhalede til Kobe, og jeg tog selvfølgelig op til min faste pige Akemi, nu viste
det sig, at jeg i Osaka havde fået en dårlig, så Akemi og jeg gik til 1 styrmanden,
og fik begge et hak i røven, der var ikke så meget pjat dengang.
Vi lavede en tur til Indonesien, vi gik i dok i Hong Kong, og fik at vide at ”Herta
Mærsk” skulle til Europa, så jeg fik travlt, for der skulle jeg ikke med, men nu var
det sådan, at man kunne ikke mønstre af i Hong Kong, men Skipper Kjerulf, talte
med myndighederne og fik det ordnet så jeg og Søren kunne få et 24 timers
ophold, hvorefter vi købte en billet til Kobe på et fransk passagerskib,
"Cambodge".
I slutningen af februar 1958 var jeg tilbage i Japan, og var arbej dsløs.
Jeg var nu tilbage i Kobe, og min veninde Akemi hjalp mig med at finde et sted at
bo, det skulle jo være billigt, for jeg viste jo ikke hvor længe jeg skulle gå. Jeg fik
et værelse, hos en ældre mamma-san, det var billig, men det var uden bad, men
jeg fik at vide, at der lå et fælles badeanstalt, nede af gaden.
Første gang jeg skulle derned, fulgte jeg bare efter de andre, først betalte man,
og fik udleveret en nøgle, mænd til højre, damer til venstre. Jeg fandt skabet
med det rigtige nummer, og der var en træskammel, et øsekar med et stykke
sæbe, en svamp, en engangstandbørste, og så var der et håndklæde. Da jeg var
afklædt fulgte jeg efter de mænd der også var der, de kiggede lidt på mig, men
de var meget venlige, vi gik så ind ad døren, og der var et kæmpe bassin, og det
var både mænd og kvinder, og masser af børn, jeg anede ikke hvad jeg skulle
gøre af mig selv, men jeg kunne se at de andre, satte sig ved en af de vandhaner,
som var langs væggene, hele vejen rundt. Jeg satte mig på skamlen, og sæbede
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mig ind, for i Japan vasker man sig før man går i bassiner, skyllede mig af, og så
gik turen ud i bassinet, og der var en masse fnisen og latter, men jeg blev hurtig
accepteret af de voksne, men børnene var nysgerrige, men efter et par uger, så
var jeg bare en af flokken, og der var ingen der tog særlig notits af mig, jeg blev
dog ved med at være lidt forlegen.
Nu gik tiden med at nyde livet, og vente på en ny hyre. Nu havde jeg ikke
forventet at det skulle gå i så lang tid som blev tilfældet. Pengene var små, men
jeg besøgte alle de Mærsk skibe, der anløb Kobe.
Og her måtte jeg desværre erfare, at der var himmelvid forskel på de skibe som
havde New York folk ombord, og så de nye skibe der kom med besætning
hjemmefra. De sidst nævnte så på en, som om man var en bums, og man følte sig
ikke velkommen.
Skibe med New York folkene anderledes venlig, de spurgte om man var sulten,
om man trængte til noget tøj, og inden afgang, samlede de penge sammen, det
var en fantastisk solidaritet, og hvis ikke for New York folkene, så havde jeg nok
ikke klaret det så godt, også pigerne som jeg lærte at kende, de sørgede for at jeg
fik mad, og når de havde kavaler på, især amerikanske soldater, så sørgede de for
at jeg fik noget at drikke.
Det har jeg været taknemmelig for. Nu udløb mit visa efter 3 måneder, så jeg fik
at vide, at man kunne få forlængelse, hvis man studerede, eller deltog i kurser, så
jeg meldte mig til et kursus i Judo, på en politistation, jeg gik sammen med børn i
12 års alderen, men jeg skal da lige love for at jeg fik min sag for: Men det betød
at jeg fik forlænget mit visa.
Da jeg havde gået i 4 måneder kom ”Jeppesen Mærsk”, og de manglede en
Letmatros, og det tog jeg.
Så nu var jeg endelig kommet til søs igen.
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1958 – M/S Jeppesen Mærsk

M/S Jeppesen Mærsk
(Foto: MS Museet for Søfart)
M/S ”Jeppesen Mærsk” var et linieskib, så turen gik til San Fransisco, videre
gennem Panama op til New York og der laste til Fjernøsten.
Nu skulle jeg tilbage til Linda i Manilla, hun viste jo ikke at jeg var i et nyt skib
hvor der var en mulighed for at jeg kunne opspare mine penge som hun skulle
købe værtshus for.
Jeg var nu så heldig at vi agterudsejlede en matros, så jeg blev ommønstret og
ville nu gerne blive i skibet et stykke tid.
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Da vi kom til Manilla skulle jeg lige en tur op på Life Bar, og ganske rigtig, Linda
var der, men det var som jeg havde regnet med, hun brugte som undskyldning,
at hendes moder var blevet syg, så pengene var brugt til læge og sygehus.
Jeg havde afskrevet dem for længe siden, så jeg tog det som en oplevelse, selv
om jeg godt kunne have brugt pengene. Jeg boede hos Linda i de dage vi lå i
Manilla, så jeg lod som ingenting.
Jeg var nu blevet lidt klogere.
Nu var det østen rundt, op til Japan, og sådan gik det et par rejser, jeg var ikke så
fascineret af østen mere, jeg tror jeg trængte til lidt forandring, så da jeg blev
uvenner med vores overstyrmand, som de hedder nu, så da vi lå for anker i
Gatun søen i Panama, så sagde jeg op, til afmønstring i New York.
Da jeg kom hen agter, efter vagten 4-8, og fortalte at jeg havde skrevet under på
side 3, så var der et par stykker som også fik samme ide, og det endte med at 6
mand sagde op, og var overstyrmanden tosset på mig, så blev det ikke mindre
nu, han troede at det var mit værk, men så stor magt havde jeg dog ikke, jeg tror
de var lige så trætte af styrmanden som jeg.
I maj måned 1959 mønstrede jeg af endnu engang i New York.
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1959 – M/S Linda Scarlet

M/S Linda Scarlet
(Foto: Internettet)

Jeg gik nu igen i New York og søgte hyre, jeg boede på det norske sømandshjem,
hvor jeg traf en fyr, Tage, og vi blev enige om at vi skulle finde en hyre sammen,
men bare ikke til fjernøsten.
Den 22ende maj 1959, mønstrede vi så i "Linda Scarlet" som var ejet af Jørgen
Jensen, Scandinavisk linietrafik, som havde flere små færger, som sejlede
København - Sverige.
Han tjente sine penge ved lige efter 2. verdenskrig at sejle danskerne til Sverige
for at se filmen "Borte med blæsten" som ikke kunne vises i Danmark på dette
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tidspunkt. Deraf navnet Scarlet, det var en af skuespillerne som havde en rolle
som, Scarlet O,Hara.
Han fik bygget 2 fragtskibe i Tyskland, Linda og Fanny Scarlet, de var ret
moderne, vi havde vaskeri ombord, så man afleverede bare sit tøj, og næste dag
kunne man hente det hos Hovmesteren, og man trak beløbet på bogen, der var
også cafeteria system, kabyssen lå i midten, matrosmessen på styrbord, og
officersmessen på bagbords side, og man hentede maden ved disken, der var
ingen servering, så det var egentlig fint nok, men til gengæld var der 2-mands
kamre, så der var man lidt bagefter.
M/S Linda Scarlet var chartret for United Fruit, og vi sejlede forsyninger til deres
plantager i caribien, vi kunne godt have 3-4 plantager på en dag, vi gik ind i
bugten, droppede anker, og de kom ud i en motorbåd, fik en skrivemaskine 2
kontorstole og 10 kasser øl, videre til næste bugt, et flyttelæs, et badekar, etc.
Sådan gik det i 5 måneder hvor vi sejlede vandet tyndt over hele caribien, jeg kan
ikke huske halvdelen af de øer vi besøgte, de fleste anede jeg ikke at de
eksisterede.
Det var godt nok anderledes end liniefart på østen, men vi kom næsten aldrig i
land, det var kun når vi var i New Orleans, vi kom i land.
Vi gik ud af charter i oktober, og gik til Brownsville i Texas, og lastede foderkager
til Emden i Tyskland, det passede mig fint, så kunne jeg få besøg hjemmefra, for
jeg skulle ikke hjem og i marinen.
På vejen til Emden, kom der contra ordrer, vi skulle til Århus, og Randers, av av,
men der var ikke meget jeg kunne gøre, så i slutningen af oktober 1959 var jeg
hjemme i Danmark efter 8 ½ år som uden tvivl var den bedste tid i mit liv, men
nu var eventyret slut, men for fanden et eventyr.
And now the end is near, and so i face the final curtain
my friend i`ll say it clear i`ll state my case of which im certain
I`ve lived a life that`s full, I`ve travelled each and evry highway
But more, much more than this, I did it my way.
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